Op school hebben ze iets nieuws
verzonnen: huisdierruil.
Iedereen mag een weekend
lang voor het huisdier van een
klasgenootje zorgen.
Borre kan ruilen met wie hij
maar wil, want iedereen wil
heel graag een paar dagen met
Pluisdier spelen.
Pluisdier is tenslotte de enige
in zijn soort.
Wanneer krijg je nu zo’n kans?

op school doen ze
iets nieuws.

Borre moet hard nadenken.
Welk huisdier zal hij mee
naar huis nemen?
De honden en katten slaat Borre over.
Niet dat er iets mis is met honden en
katten, maar ze zijn wel wat gewoontjes.
Een wandelende tak?
Wel leuk hoor, maar in ruil voor
Pluisdier wil Borre minstens een
wandelende boomstam.
Youri heeft zijn oma meegenomen.
Hij heeft namelijk geen huisdieren.
Borre zou haar zo mee willen nemen,
maar de juf vindt dat familieruil toch
net een beetje te gek is.

welk dier neemt hij mee?

‘Neem mijn papegaai!’ roept Anne.
‘Neem mijn papegaai! Neem mijn
papegaai!’ praat het dier haar na.
‘Hij kan praten!’ zegt Borre blij
verrast.
‘Hij kan praten!’ roept de vogel.
‘Ja, hij kan praten. Leuk hè?’
kreunt Anne.
‘Neem hem alsjeblieft mee!’

kies mijn dier, zegt zij.

Borre neemt afscheid van Pluisdier.
Ze zijn niet droevig.
De ruil is tenslotte maar
voor een weekendje.
Borre loopt naar huis met de
papegaai op zijn schouder.
Net als een piraat.
‘Hijs de zeilen!’ roept Borre.
‘Hijs de zeilen!’ roept de papegaai.

ze gaan naar huis.

‘Hé, ouwe piraat!’ roept Radijs
vanaf de overkant van de straat.
Ze kijkt links, rechts, weer links
en steekt dan over.
‘Hoi Radijs, dit is mijn
papegaai,’ zegt Borre.
‘Hallo papegaai,’ zegt Radijs.
‘Hallo papegaai!’ aapt de
vogel haar na.
‘O, wat leuk. Hij kan ook
praten,’ zegt Radijs.
‘Ja, leuk hè?’ zegt Borre,
‘en er hoeven niet eens
batterijen in!’

hij praat haar na.

‘Batterijen! Batterijen!’
krijst de papegaai.
‘Kan hij alleen maar
napraten?’ vraagt Radijs.
Nog voordat Borre antwoord
kan geven, is de vogel alweer
aan het gillen:
‘Kan hij alleen maar
napraten? Napraten!’
‘Nou, een beetje vermoeiend
is het wel,’ zucht Radijs.
‘Veel plezier met je papegaai.
Ik ga ervandoor voordat ik
doof word!’

hij krijst en gilt.

