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Pech voor Mila

Mila de kleine meermin haast zich  
naar buiten.
Ze gaat spelen met haar beste vriend Fin.

Ze wil net de grot uit 
zwemmen, als…
‘Mila!’ 

O nee, hè… denkt Mila.
Het is de stem haar vader.
Hij is de koning van de zee.
‘Wacht even, Mila!’ 

‘Koen de kok is ziek,’ zegt hij.
‘Wil jij wat mossels voor het eten zoeken?’ 
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‘Veel plezier met mossels zoeken!’ 
roept Sonja.
Lachend zwemmen  
Sonja en Sara naar boven. 

‘Kijk toch niet zo boos,’  
zegt de koning van de zee.
‘Zo veel werk is het niet.
Als je klaar bent,  
kun je met Fin gaan spelen.’ 

Mila trekt een boos gezicht.
‘Kan Sonja dat niet doen? 
Of Saar?’ 

Sara is de oudste zus van Mila.
Ze schudt haar hoofd. 

‘Sonja en ik hebben geen tijd.
Het schip van piraat Briesbaard ligt 
op zee, we willen even gaan kijken.’
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Er glimt iets in het gras 

‘Daar ben je!’ 
De stem van Fin  
klinkt vrolijk.

‘O, je bent mossels  
aan het zoeken.
Zal ik je helpen?’ vraagt hij. 

‘Graag!’ 
Mila kan weer lachen. 
Fin is haar beste vriend.

‘Goed dan,’ zucht Mila.
Ze pakt de rieten mand
en zwemt snel de grot uit. 

Bij het koraal pakt ze 
een paar mossels.

‘Altijd ik,’ moppert Mila.
‘Sonja en Sara helpen nooit.’ 
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Iets verder in het gras glimt er wat. 
Zou het een parel zijn? 

Dapper zwemt Mila door het hoge gras.

‘Krijg nou schubben!’ roept ze uit.
In het hoge gras staat een kist.
Het gouden slot glimt  
in het water. 

‘In het hoge gras achter  
die rots zitten veel mossels,’ 
weet Fin.
Hij zwemt er heen.

Al snel zit de mand vol.
‘Wat is dat nou?’
Mila knijpt haar ogen samen. 


