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Ping Wing kijkt in de spiegel.
Ze trekt haar schortje recht.

‘Ben je klaar, Jak?
Vos en Haas wachten op ons.
En Uil ook.’

Jak steekt zijn tong uit.
‘Dat zag ik heus wel’, zegt Ping Wing streng.

Jak doet het nog een keer.
‘Ik ga toch niet op de koffie’, zegt hij.
‘Op de koffie is saai!’
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Ping Wing zucht eens.
‘Stel je niet aan.
Vos en Haas zijn aardig.
Op de koffie is leuk. En gezellig.’

Maar Jak roept:
‘Dat is het nu net!
Ik wil niet leuk en gezellig.
Ik wil spannend en eng!
Daar ben ik een boef voor!’
‘Dat denk je alleen maar.
Je bent een piraat’, zegt Ping Wing.
‘Een stoere, fatsoenlijke piraat.
En zet nu maar gauw je pet op.
Jij gaat mee.
Zin of geen zin.’



‘Dag Jak! Dag Ping Wing!
Leuk dat jullie er zijn’, zegt Vos.
‘Ja, gezellig!’ vindt Uil.
‘Doen jullie mee?
Ik heb een nieuw spel.’

Hij schudt met een doos.
Daar zit het spel in.
Op het deksel staat: ganzenbord.

‘Straks, Uil. Eerst koffie’, zegt Haas.
‘Ja, lekker!’ lacht Ping Wing.

Ze geeft iedereen drie kusjes.
Dat vindt Jak maar stom.
Boeven kussen niet. Nooit!
Wat dacht je!
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Vos schenkt koffie in.

Ping Wing neemt een koekje.
‘Wat een heerlijk weer’, babbelt ze.
‘Zo guur en zo koud.
Daar hou ik van!’

Dat is waar.
Ping Wing houdt van de kou.
Vaak gaat ze een poos in de koelkast zitten.
Zomaar, voor de lol.
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‘Ik hou ook van kou’, zegt Vos.
‘Want dan kan de haard aan.
Dat is knus. En gezellig.’

‘Een spel is ook gezellig’, zegt Uil.
En hij schudt weer met de doos.

‘Mag ik nog wat koffie?’ vraagt Ping Wing vlug.
‘En wat een heerlijke taart!’
‘Die heb ik gebakken’, zegt Vos trots.

De haard knettert. De klok tikt.
Buiten raast de wind.


