Buiten regent het en de
wind waait om het huis.
Borre ligt lekker in zijn
bedje te slapen.
Hij droomt dat hij in de oceaan
dobbert, op de rug van een
verkouden walvis.

hij ligt in bed en droomt.

Ha... ha... hatsjoe, niest de walvis.
Hij blaast een dikke straal water
door de lucht, die in een grote
boog zo over Borre heen klettert.

de walvis niest heel hard.

Borre schrikt er wakker van... en dan
merkt hij dat heel z’n bed nat is!
Hij tuurt in het donker om zich heen.
De walvis is nergens te bekennen,
dus die kan het niet gedaan hebben.
Hè bah, denkt Borre, ik heb gewoon
liggen plassen in m’n slaap.
Het zou best kunnen.
Je kunt tenslotte niet overal op
letten als je lekker ligt te dromen.

heel zijn bed is nat.

Spet, spat, spetter, klinkt het.
O nee hè, denkt Borre, ik zal toch
niet nog steeds aan het plassen zijn.
Snel doet hij de lamp op zijn
nachtkastje aan.
Dan ziet hij op het plafond een
grote natte plek waaruit dikke
druppels naar beneden vallen.

wat ziet hij daar?

Vlug hobbelt Borre naar de
slaapkamer van papa en mama.
Zíj moeten maar een oplossing
vinden voor dat gedrup.
Borre tikt zachtjes op het hoofd
van papa, net zolang tot hij zijn
ogen opendoet.
‘Och Borre, heb je in je bed
geplast?’ vraagt papa als hij
Borres natte pyjama ziet.
‘Nee,’ fluistert Borre,
‘dat heeft het plafond gedaan.’

hij vraagt om hulp.

Mama wordt nu ook wakker.
‘Heb je een ongelukje gehad,
Borre?’ vraagt ze als ze hem ziet.
‘Nee, was dat maar waar,’ zegt papa
terwijl hij z’n pantoffels aantrekt.
‘Borre zegt dat zijn plafond lekt.’
‘Ik ga meteen een pan halen!’ roept
mama, terwijl ze de kamer uit rent.
Een pan, denkt Borre. Dit is toch
niet het moment om te gaan koken?

ze vraagt wat er aan
de hand is.

