


Het is een zonnige dag.
Borre wandelt in het park.
Plots schiet er een kat tussen 
zijn benen door.
Die heeft haast, denkt Borre.
En dan wordt hij zomaar ineens 
BOEM omvergelopen door een 
grote hond!
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Borre krabbelt overeind.
De hond staat onder een boom 
en blaft naar de kat, die nu hoog 
op een tak zit.
‘Hé, laat dat lieve poesje eens 
met rust!’ roept Borre.
Maar de hond blijft blaffen.
Borre raapt een stok van de grond 
en laat hem aan de hond zien.
‘Kijk eens wat een mooie stok,’ 
zegt Borre.
‘Die wil jij vast wel hebben.’
De hond stopt met blaffen en knikt.
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‘Apport!’ roept Borre en hij gooit 
de stok met een grote boog in 
de bosjes.
De hond rent erachteraan en 
verdwijnt in de struiken. 
‘Zo, die zijn we kwijt,’ zegt Borre.
‘Kom maar naar beneden, poesje!
Kom maar!’
Maar de kat blijft zitten waar ze zit.
‘Durf je niet?’ vraagt Borre.
‘Dan kom ik je wel halen.’
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Borre klimt in de boom.
Hij is al heel hoog als hij beneden 
iemand hoort roepen.
‘Jongetje, wat doe je daar?’
Het is een meneer met een hoed.
‘Ik ga een poesje redden!’ 
roept Borre terug.
‘Is het niet beter als ik de 
brandweer bel?’ vraagt de man.
‘Met hun ladderwagen is die kat 
zó gered.’
‘Ik kan het best zelf,’ zegt Borre.
‘En de brandweer heeft vast wel 
iets beters te doen dan poesjes uit 
bomen redden.’
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‘Mij best,’ zegt de man.
‘Maar wees wel voorzichtig!’ 
Borre klimt verder omhoog en 
kruipt op de tak van de kat.
Op zijn buik schuift hij naar 
het beestje toe.
‘Kom maar, poesje, poesje, 
poesje,’ zegt Borre.
De kat maakt een dikke staart 
en blaast.
‘Nee, niet bang zijn,’ zegt Borre.
‘Ik doe je niets.
Hier, poesje, poesje, poesje…’
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WRRRRRAUW! krijst de kat en 
ze springt zó op Borres hoofd.
En van zijn hoofd op zijn rug.
En van zijn rug op de tak.
Dan schiet ze als een 
eekhoorntje via de stam 
van de boom naar beneden.
Hop, de struiken in en weg is 
het poesje.
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


