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PIP WIL OP AVONTUUR 

Pip is boos. 
Hij is niet een beetje boos. 
Nee, Pip is heel erg boos. 
‘Ik hoor niet thuis in dit boek,’ bromt hij. 
‘Elke dag dezelfde woorden. Elke dag hetzelfde 
verhaal. Ik heb er gewoon genoeg van.’ 
Pip woont in het boek Pip op reis. 
Het is een prachtig boek. 
Er staan heel veel mooie foto’s 
in van verre landen.

Maar Pip is het zat. 
‘Ik baal van Amerika,’ moppert hij. 
‘Ik kan geen Afrika meer zien. 
En India vind ik ook niet leuk meer.
Ik weiger nog langer de hoofdpersoon 
te zijn van dit stomme boek.’ 
Pip stampt boos met zijn voet. 
‘Ik wil vanaf nu eens wat anders. 
Ik wil grote avonturen beleven.’ 



PIP HOORT WAT RAARS

Pip is de hoofdpersoon van Pip op reis. 
Het boek staat in de bibliotheek van school. 
Je kunt het vinden in de grootste boekenkast, 
op de tweede plank vanonder.

 

Elke schooldag is het druk in de bibliotheek. 
Kinderen lopen er in en uit met boeken. 
Pip vindt dat heel leuk om te zien. 
Hij houdt veel van kinderen. 
Maar nu is het stil op school. 
De school is dicht. 
Iedereen is naar huis. 
Pip gaapt en rekt zich uit. 
‘Wat ben ik moe,’ zegt hij. 
‘Ik doe even mijn ogen dicht.’

Pip droomt van ridders die vechten met draken. 
Hij ziet prinsessen, elfjes en toverfeeën. 
Pip glimlacht in zijn slaap. 
Dit zijn pas mooie avonturen…

Opeens hoort Pip een raar geluid. 
Droomt hij nu nog of is het echt?



GEBROKEN GLAS EN SCHERVEN

Pip schrikt wakker. 
‘Hé, wat is dat?’ zegt hij zacht. 
Plotseling hoort hij een harde klap.

RINKELDEKINKEL! 
Glas spat in duizend stukjes uit 
elkaar op de grond. 
Pip hoort gerommel en voetstappen. 
Iemand rent vliegensvlug door de gang 
van de school.

Pip twijfelt geen seconde. 
Hij springt uit zijn boek. 
Voorzichtig klautert hij uit de boekenkast. 
Op zijn tenen sluipt hij naar de gang. 
Opeens ziet hij wat raars.
Bij de ingang van de school ligt een baksteen. 
Het raam van de voordeur is kapot. 
Overal liggen scherven.

Weer hoort Pip voetstappen. 
Snel kruipt hij door het kapotte raam. 
Als hij buiten is, gaat hij er als een haas vandoor.



MIES WEET RAAD

Mies ligt in bed. 
Ze kan niet goed slapen. 
Van haar linkerzij draait ze op haar buik. 
Van haar buik draait ze op haar rechterzij. 
Via haar rug komt ze weer terecht op 
haar linkerzij. 
Mies zucht. 
Ze kan écht niet slapen. 

Opeens hoort ze getik tegen het raam. 
Ze springt uit bed. 
Stiekem gluurt ze door een 
kiertje van het gordijn. 
Ziet ze het goed? 
Is dat Pip? 
Pip, de held uit haar lievelingsboek? 
Mies wrijft even in haar ogen. 
Ze kijkt nog eens goed. 
Ja hoor, het is Pip uit het boek Pip op reis. 
Hij gooit steentjes tegen het raam.

Mies schuift het gordijn aan de kant. 
Voorzichtig opent ze het raam. 
‘Wat kom je doen, Pip?’ vraagt ze zachtjes. 
‘Het is midden in de nacht.’ 
Pip is blij dat Mies wakker is. 
‘Je moet me helpen, Mies,’ 
roept hij buiten adem. 
‘Er is iets ergs gebeurd op school.’



MIES, PIP, DAAN, NOOR EN FLEUR

Langs de regenpijp klimt Pip omhoog 
naar het raam van Mies. 
Pip gaat bij Mies op bed zitten. 
Hij vertelt haar alles. 
Van de steen in de gang. 
Van het gebroken raam en van 
de voetstappen in school. 

Met grote ogen kijkt Mies hem aan. 
‘Het is vast een dief,’ zegt ze ongerust. 
‘We moeten naar school. 
We moeten hem vangen.’ 
Mies springt op en kleedt zich aan. 
Ze pakt haar jas en doet haar schooltas 
op haar rug. 
Pip en Mies zijn klaar om te vertrekken. 
Samen gaan ze op avontuur.

Opeens gaat de deur open. 
De avonturiers schrikken zich een hoedje. 
Ze kijken recht in de verbaasde gezichten 
van Daan, Noor en Fleur. 
‘Wat ben je aan het doen, zusje?’ vraagt Fleur. 
‘Waar ga je naartoe, zuslief?’ vraagt Noor. 
‘En wie is die poppelepop die naast mijn 
kleine zusje staat?’ vraagt Daan. 
Ze wijst naar Pip.



PIP EN DE ZUSSEN GAAN OP PAD

Mies legt haar zussen alles uit. 
Van hoe ze niet kon slapen. 
Van de steentjes tegen haar raam. 
Van Pip, die haar grote vriend is. 
Van de dief, die nu rondsluipt in haar school. 
‘En je wilt hem nu in je eentje gaan vangen?’ 
lacht Fleur. 
‘Of samen met die kleine man uit dat grote 
boek?’ grinnikt Daan. 
‘Doe niet zo flauw, jongens,’ zegt Noor. 
‘Kom, we gaan met Mies en haar vriendje mee.’

Samen gaan Pip en de meiden gauw op pad. 
Pip zit in de rugzak van Mies. 
Hij kan weer een beetje lachen. 
Hij woont dan misschien wel in een saai boek. 
Maar vannacht beleeft hij een groot avontuur.



MIES EN PIP ZIJN TE KLEIN

Daar is de school. 
Mies rent er met haar zussen naartoe. 
Voorzichtig opent Noor het grote, ijzeren hek. 
Het piept en kraakt een beetje. 
BOEM!
Het zware hek valt achter hen dicht. 
‘Sttt… zachtjes,’ 
fluistert Fleur geschrokken. 

Op hun tenen sluipen de 
meiden naar de school. 
Noor kijkt om. 
‘Gaan we echt naar binnen?’ 
vraagt ze zachtjes. 
‘Natuurlijk,’ mompelt Daan, 
‘wat moeten we hier anders doen?’ 
Voorzichtig klimmen de zussen 
door het kapotte raam. 
Wat is het donker in de school. 
Pip rilt. Hij is eigenlijk best wel bang.

Opeens draait Noor zich om. 
Ze kijkt bezorgd naar Mies en Pip. 
‘Jullie mogen echt niet verder de school in,’ 
zegt ze. ‘Jullie zijn nog veel te klein 
om een dief te vangen.’ 
Verbaasd kijkt Mies haar zus aan. 
‘Maar dat is niet eerlijk,’ fluistert ze. 
‘Dit was allemaal ons idee.’ 
Noor kijkt nu heel streng. 
‘Jij en je vriendje Pip gaan hier zitten. 
Je zussen gaan de boef wel even vangen. 
We zijn zo terug.’

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


