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Hoofdstuk 1 - Een regenachtige dag

Het regende en regende en regende.
Grote druppels, kleine druppels, en allemaal even 
nat.
Toen Sofi vanmorgen uit bed kwam en het gordijn 
open deed, regende het al.

Niet een paar minuten, maar 
urenlang.
Nu was het bijna tijd voor de 
lunch, en nog steeds regende 
het.

Met een sip gezicht keek Sofi naar 
buiten.
‘Stopt de regen nog, mama?’, vroeg ze.

Haar moeder reageerde niet.
Sofi had dat al vijf keer eerder gevraagd die 
morgen.
Mama wist ook wel dat Sofi naar buiten wilde.
Maar zij kon de regen niet stoppen.
‘Ik verveel me zo’, klaagde Sofi.
Ze liep naar Joah, haar broertje, die op de vloer 
met zijn trein speelde.
‘Kijk uit, suffie!’, riep Joah boos, toen Sofi op de 
rails ging staan.
Sofi bleef gewoon staan.
Ze had geen zin om naar Joah te luisteren.
‘Sofi!’, riep de één jaar jongere Joah. ‘Zo maak je 
de rails kapot.’


