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Zar en de  
gouden druppel
Alle spelers krijgen een brief.

Er is een wedstrijd.

De winnaar krijgt een gouden druppel.

Die is veel waard. 

Zar wil hem graag winnen.

Maar zal dat lukken?
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Een brief van de baas

Zar is in zijn huis.

Tik, tik, tik!

Er zit een duif bij het raam.

De vogel heeft een brief in zijn bek.

Zar opent de deur.

De duif vliegt weg.

De brief ligt op de mat.

Wat staat erin?

Zar leest.

 

Beste speler,

Jij doet goed je best.

Maar het kan nog beter.

Vandaag ga ik heel goed opletten.

Doe je uiterste best.

Het is een wedstrijd.

Alle spelers krijgen deze brief.

Als de zon ondergaat, 

maak ik de winnaar bekend.

De prijs is een gouden druppel.

Dag,

de baas van het spel



Zar laat de brief zakken en denkt na.

Vandaag moet hij zijn uiterste best doen.

Dan wint hij misschien een gouden druppel.

Iedere speler mag zelf bedenken wat hij doet. 

De speler met het beste idee en de beste uitvoering wint. 

Waar is Zar goed in?

Hij houdt van hard rennen.

En hij durft van een muur te springen.

Zal hij van nog hoger springen dan normaal?

Ja, dat is een goed idee.
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De stunt

Zar bouwt een muur.

Hij klimt erop en springt omlaag.

Met een klap landt hij op zijn voeten.

Hij rolt opzij en krabbelt op. 

Dat ging goed.

Zar maakt de muur nog wat hoger.

Zal hij een salto maken?

Zar kijkt omlaag.

Hij durft niet zo goed.

Maar dan denkt hij aan de gouden druppel.

Daar kun je veel mee kopen.

Zar springt en draait in de lucht.

BAM!

Zar valt hard op zijn hoofd. 

Hij ziet sterretjes.

Alle kracht vloeit weg uit zijn lijf.

Zar wordt bleek.

Met moeite gaat hij rechtop zitten.

Zar zoekt in zijn rugzak.

Hij eet een banaan. 

Langzaam komt zijn kracht terug.

Zijn kleur wordt weer normaal.

Zar denkt na over zijn stunt.
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Aan het eind van het dal ligt een meer.

Hij kan een duikplank maken.

Dan valt hij in het water.

Dat is niet zo hard. 

Ja, dat is een goed idee! 

Zar loopt naar het meer.

Verbaasd kijkt hij in het rond.

Normaal is het water blauw.

Nu heeft het een paarse kleur. 

Zar denkt er niet te lang over na.

Snel bouwt hij een hoge duikplank. 

Hij klimt erop en kijkt omlaag.

O, wat is hij hoog!

Zar doet zijn ogen dicht en springt.

Met een plons valt hij in het water.
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Er komt wat water in zijn mond. 

Het smaakt vies. 

Zar zwemt naar de kant.

Daarna springt hij nog een keer.

En nog een keer.

De salto lukt al goed.

Hij maakt er zelfs twee achter elkaar. 

Weer komt er water in zijn mond.

Ineens voelt Zar zich raar.

Hij merkt dat hij trager beweegt.

Ook ziet hij bleek.

Zar moet snel wat eten.

Maar eerst gaat hij  

even liggen.

Hij is zo moe!
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Lina is bezorgd

Lina en Zar wonen in hetzelfde dal.

Ze zijn goede vrienden. 

Lina kreeg de brief ook.

Ze denkt na over wat ze goed kan. 

Lina is dol op dieren.

Ze heeft koeien en kippen.

Die voert ze elke dag. 

Dat is niet moeilijk. 

Hoe moet ze beter haar best doen?

Lina weet het niet.

Ze heeft geen gouden druppel nodig.

De leukste dingen in het spel zijn toch al gratis.

Lina zaait en oogst haar eigen eten.

En ze zorgt ook voor eten voor haar dieren.

Daar hoeft ze geen dingen voor te kopen.

In de verte klinkt geplons.

Wat zou dat zijn?

Lina denkt aan Zar.

Hoe zou het met hem gaan?

Ze gaat naar hem toe, besluit Lina.
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Lina loopt door het dal.

Naast het meer staat een hoog bouwwerk.

Dat was er eerst nog niet.

Heeft Zar dat gemaakt?

Lina loopt erheen. 

Ze schrikt.

Zar ligt in het gras.

Hij ziet erg bleek. 

Lina hurkt naast Zar. 

‘Zar, wat is er?’ roept ze.

Zar opent zijn ogen. 

Lina zoekt in haar rugzak.

Er zit een fles melk in.

Ze laat Zar drinken.

Langzaam krijgt hij weer wat kleur.

‘Wat is er gebeurd?’ vraagt Lina.

‘Ik deed een stunt,’ vertelt Zar. 

‘Ik kan een salto en een schroef.

Een schroef is ook een soort draai. 

Misschien win ik de gouden druppel wel!’
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