Joya heeft een ballon.
Een grote, rode ballon.
‘Houd ’m goed vast,’ zegt mama,
‘anders waait ie weg!’
Joya houdt het touwtje stevig vast.
De ballon trekt aan het touw.
‘Hij wil vliegen, mama,’ zegt Joya.
Ze kijkt omhoog.
De ballon wappert hoog
boven haar.
‘Mooie ballon,’ lacht Joya.
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ballon

Plots begint het hard te waaien.
De ballon trekt nog meer aan
het touw.
Joya valt bijna om.
Ze pakt het touw met twee
handen vast.
‘We gaan gauw naar huis!’
roept mama.
Joya loopt sneller.
Dat is lastig.
Hardlopen én de ballon vasthouden.
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mama

De ballon trekt en trekt.
Joya voelt dat haar voeten van
de grond af glijden.
Ze wordt omhooggetrokken!
‘Mama,’ gilt ze, ‘ik vlieg!’
Maar mama hoort haar niet.
Die loopt maar door.
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voet

Joya stijgt nog hoger.
Achter de ballon aan.
Onder zich ziet ze huizen en
auto’s steeds kleiner worden.
Moeder kijkt achterom.
Waar is Joya?
Ze kijkt naar links en naar rechts.
Dan kijkt ze omhoog.
Daar vliegt Joya.
Hoog in de lucht.
De ballon wappert vrolijk.
En Joya bungelt aan het touw.
‘Oooo!’ gilt mama.
‘Niet loslaten, meisje!’
Moeder is in paniek.
Ze holt over de stoep
achter Joya aan.
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huis

Joya kijkt om zich heen.
Het is best leuk in de lucht!
Ze zweeft over velden en bomen.
In de verte ziet ze de boerderij
van oom Kees.
En de koeien.
Die staan in de wei.
De ballon heeft plezier.
Hij wappert op en neer.
Joya houdt het touwtje goed vast.
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touw

Er komt een grote vogel aan.
Hij is zwart met wit en heeft
blauwe vleugels.
‘Wat doe jij hier?’ vraagt de vogel.
‘Ik hield mijn ballon vast,’ zegt Joya.
‘Maar de ballon wilde vliegen.’
‘Hm, een ballon vliegt niet,’
zegt de vogel.
‘Hij wordt geduwd door de wind.’
‘Hoe heet jij?’ vraagt Joya.
‘Pico,’ zegt de vogel.
‘Ik ben een ekster.’
‘Ik heet Joya.
Ik ben al bijna vier.’
‘Daar heb je nu niks aan,’
zegt Pico.
Zwijgend vliegt hij
naast haar.
vogel
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‘Kijk, de boerderij van oom Kees!’
roept Joya.
‘Daar, beneden ons.’
Ze vliegen over het land
Verder lezen?
van oom Kees.
De paarden, koeien enBestel het boek in de webwinkel
schapen staan in de wei.
of word lid van de Borre Leesclub
Oom Kees rijdt met de tractor
om de boeken met korting
over het land.
Hij is hooi aan het verspreiden.
te ontvangen.
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