


Borre heeft limonade 
met prik gedronken.
Niet een beetje, maar veel te veel.
Zijn buik borrelt er helemaal van.
Maar dat is niet het ergste.
Hij heeft vooral heel erg de hik.
Radijs heeft maar een klein glas op.
Zij heeft nergens last van.
‘Hé Radijs HIK,’ zegt Borre.
‘Ik heb de hik HIK.’
‘Ja, ik hoor het. Wat irritant zeg.’
‘Wat HIK moet ik HIK nu?’



Radijs denkt even na.
‘Je moet heel lang je 
adem inhouden.
Ik heb weleens gehoord 
dat dat helpt.’ 
Borre houdt zijn adem in.
‘Zo ja, heel goed,’ zegt Radijs.
‘Ik laat ondertussen Pluisdier 
wel even uit.’  



Als Radijs weer terug is, 
ziet Borre helemaal paars.
‘Ja, adem nu maar weer uit,’ 
zegt Radijs.
Borre proest de lucht uit.
Hij hijgt als een oude hond.
‘Dit kan echt niet gezond zijn... HIK!’
‘Nee, en geholpen heeft het 
ook niet,’ gniffelt Radijs.
‘Maar misschien moet ik je 
gewoon even laten...’



‘...SCHRIKKEN!’ gilt Radijs 
heel hard in Borres gezicht.
Hij kijkt haar rustig aan.
‘En?’ vraagt Radijs.
‘Mis-HIK-lukt,’ hikt Borre.
‘Ik zag het HIK aankomen.’
‘O, dat is nou... JAMMER ZEG!’ gilt 
Radijs plots weer.
‘En nu?’
‘Wat ben jij HIK voorspelbaar 
zeg HIK,’ zegt Borre.
‘Daar schrik ik echt niet van.’



Radijs loopt naar de keuken.
Ze komt terug met een glas water.
‘Ik heb ook weleens gehoord,’ 
zegt ze, ‘dat de hik overgaat als je 
een glas water op zijn kop drinkt.’
Borre doet hikkend een 
handstand tegen de muur.
Hij probeert te drinken.
Maar het water loopt over 
zijn gezicht en in zijn oren.



Borre gaat weer rechtop staan.
‘Ja HIK, dat kan ik niet, hoor HIK.
Misschien HIK moet ik ijs eten.
Dat helpt HIK ook altijd goed 
tegen HIK keelpijn.’

Maar daar denkt mama 
heel anders over.
‘Nee, je mag geen ijs,’ zegt ze.
‘Daar gaat de hik niet van over.
Weet je wat wel heel goed helpt?
Je kamer opruimen!’
Nou, daar heeft Borre 
nog nooit van gehoord.
Maar die hik hangt hem 
zó de keel uit.
Hij wil nu alles wel proberen.



Borre gaat hikkend aan de slag.
Hij doet zijn vieze sokken 
in de wasmand.
Zet zijn boeken weer 
netjes in de kast.
Trekt zijn dekbed recht.
En raapt propjes van de grond.
Door de hik laat hij steeds 
van alles uit zijn handen vallen.
Gelukkig gaat er niets kapot.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


