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Een ramp!

Pip fietst naar Stal Haver.
Ze heeft vandaag zin om een bosrit te maken.

Pip heeft sinds een poosje een paard.

Maar eerst moet ze Peer uit de wei halen.

Peer, toffe Peer.

Pip fietst de oprit op.

En Peer heeft nu een eigen baasje.

Maar wat is dat?

Een tof baasje.

Is dat een agent op de oprit?

Ze zijn echt gek op elkaar.

Pip zet snel haar fiets op slot.

Peer was eerst van Bas.

Ze rent naar hun toe.

Hij is de baas van Stal Haver.

Pip ziet Bas met de agent praten.

Maar nu is Peer van Pip.
Peer is een heel slim paardje.
Ze kan kunstjes.
Zoals knielen en voetjes geven.
Echt heel erg knap.
Ze is zo leuk!
En samen zijn ze een super tof stel.
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‘Bas!’ roept ze. ‘Wat is er aan de hand?’

De agent schrijft iets in zijn boekje.

‘O Pip,’ zegt hij, ‘er is een ramp gebeurd.’

‘Er zijn meer paarden weg,’ zegt hij.

‘Wat?’ gilt Pip.

‘Die stonden ook hier in de buurt.

‘Toch niets met Peer?’

Bij boer Jan is een paard gejat.

Bas schudt zijn hoofd.

Dit is niet best.’

‘Nee,’ zegt hij, ‘Peer is veilig.

‘Jullie moeten de dief vangen,’ zegt Pip.

Maar Bles is weg.

De agent knikt.

De paarden stonden vannacht in de wei.

‘We doen ons best,’ zegt hij.

Maar er kwam een dief…’

‘Vang die boef,’ zegt Bas.

Pip slaat haar hand voor haar mond.

‘Ja,’ zegt Pip, ‘vang die boef!’

Ze schrikt zich een hoedje.

‘Pfff,’ zucht de agent.

‘Een dief?’ roept ze.

‘Dat is nog niet zo simpel…’

‘Een dief nam Bles mee?’
Bas knikt.
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Wat nu?

Bij het hek blijft Pip staan.
Waar is Peer?

Pip loopt naar de wei.

‘Peer!’ roept ze bang.

Ze maakt zich zorgen.

‘Peertje?’

Wat als de boef nog een keer komt?

Peer hinnikt.

Wat als hij Peer meeneemt?

Dan komt ze in galop naar het hek.

Of Lola?

‘O, Peer,’ snikt Pip.

Laat de dief Blekkie maar pikken…

‘Wat ben ik blij dat jij hier nog bent…’

Die bijt wel van zich af!

Peer snuift en duwt haar neus in Pips nek.

Want bijten, dat kan ze als de beste!
Maar Peer?
Nee, Pip moet er niet aan denken…
Peer is haar paardje!
Haar beste maatje!
Wat zou ze zonder Peer moeten?
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