


Puck zit voor het raam en kijkt 
naar buiten. 
Het regent. 
Dikke druppels rollen langs het raam
naar beneden. 
Net treintjes, die elkaar proberen 
in te halen. 
Opeens ziet ze in de verte 
papa aankomen. 
Papa is aan het hardlopen. 
Puck trekt snel haar jas aan 
en loopt de tuin in. 
Vlak bij het huis verstopt ze 
zich achter een dikke boom. 
Als papa langsloopt, rent ze hem 
snel voorbij. 
Papa probeert haar nog in te halen. 
Maar dat lukt hem nét niet. 
‘Hoera, ik heb gewonnen!’ roept Puck.



Mama staat bij de deur en lacht. 
‘Kom maar gauw naar binnen. 
Jullie zijn kletsnat.’ 
Papa droogt zijn natte haren. 
Hij kijkt blij. 
‘Het lopen gaat heel goed,’ zegt hij. 
‘Ik kan zaterdag misschien wel winnen.’ 
‘Wat winnen?’ vraagt Puck 
nieuwsgierig. 
‘De marathon,’ zegt papa. 
‘Marathon? 
Wat is dat nou weer?’ 
‘Een wedstrijd, waaraan heel 
veel hardlopers meedoen.’ 
‘Oh,’ zegt Puck, ‘mag ik ook 
meedoen?’ 
Papa lacht en zegt: ‘Je mag 
met mama komen kijken.’ 



Het is heel druk bij de 
hardloopwedstrijd. 
Zo veel mensen heeft Puck 
nog nooit bij elkaar gezien. 
Overal hangen vlaggen. 
Er is ook muziek en... een draaimolen. 
‘Mag ik erin?’ vraagt Puck aan mama. 
‘Straks,’ zegt mama, ‘maar eerst 
gaan we bij papa kijken, want de 
wedstrijd begint zo.’



Puck schrikt van een harde knal. 
‘Dat is het startschot,’ zegt mama. 
Alle hardlopers beginnen te rennen. 
Daar gaat papa ook. 
Hij loopt bijna vooraan. 
‘Hup papa!’ roept Puck.
Papa zwaait en rent snel verder. 



Als alle hardlopers voorbij zijn, gaan 
Puck en mama naar de draaimolen.
De paarden zijn allemaal even mooi. 
Welke moet Puck kiezen? 
Ze klimt op een groot, zwart paard. 
Daar gaat ze. 
Ze zwaait naar mama. 
‘Houd je goed vast, hoor!’ 
roept mama. 
Oh, wat gaat dat hard. 
Als de draaimolen stopt, 
klimt Puck van het paard. 
Dat is leuk! 



‘Weet je waar ik trek in heb?’ 
zegt mama.
‘Nou?’ vraagt Puck. 
‘Een lekker ijsje.’ 
Dat vindt Puck een goed idee. 
Ze mag zelf de smaak kiezen. 
Een bolletje aardbei en nog een 
bolletje aardbei en slagroom. 
Heerlijk!
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