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Een paard in nood
Mara fietst uit school naar huis.
Ze rijdt langs de wei met paarden.
Zoals altijd tuurt ze de wei in.
Ze zoekt Stippel,
het mooie paard van boer Bas.
Ze is wit met stippen. 
In de winter is haar vacht  
heel dik.
Ze lijkt wel een ijsbeer!
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Het arme paard kijkt bang.
Ze wil uit het wak klimmen.
Maar het lukt niet.
Haar hoeven maken het ijs stuk. 
Mara denkt niet lang na.
Op haar fiets gaat ze snel naar boer Bas.
‘Stippel ligt in de sloot!’ roept ze.
Boer Bas pakt een trap en een dik touw.
Hij springt op de trekker.
‘Laat me zien waar ze ligt,’ roept hij.

Maar waar is Stippel toch?
Ze staat er elke dag, 
maar nu niet.
De rest van de paarden staat bij de sloot.
Wat doen ze daar?
Dan hoort Mara een geluid.
Het komt uit de sloot.
Mara schrikt. 
Ze ziet het hoofd van Stippel.
Het steekt uit het ijs!
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Dan stapt Bas in de trekker. 
Hij start de motor.
Mara houdt haar adem in.
Het touw spant zich aan.
Stippel schopt met haar benen
en komt dan uit het water. 
‘Jaaaaa,’ roept Mara.

Boer Bas maakt het touw vast aan de trekker.
De trap legt hij op het ijs.
‘Kan jij naar haar toe kruipen?’ vraagt hij.
‘Jij bent licht.’
Mara kruipt over de trap naar Stippel toe.
Het touw moet onder haar buik door.
Mara kan er maar net bij.
Het lukt!
Ze aait Stippel over haar hoofd.
Stippel kijkt heel bang.


