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HOOFDSTUK 1

Twee vrienden.

‘Ik ben zo terug, mam!’ Linne Jaspers 
kijkt om de hoek van de keukendeur. Haar moeder 
staat bij de ijskast. ‘Ik laat Rex even uit, hoor!’
Mevrouw Jaspers draait zich om ‘We gaan wel  
over een kwartiertje eten, hoor! Pap moet  
vanavond werken.’
Linne haar vader is buschauffeur. Hij heeft 
verschillende diensten. En daarom moet hij soms 
ook ‘s avonds werken.
Linne knikt. Ze loopt snel naar de kapstok en pakt 
de riem van Rex. Rex kwispelt met zijn staart als hij 
zijn riem ziet. ‘Waf, waf, waf!’ blaft hij vrolijk.
‘Wacht, Rex!’ fluistert Linne. ‘Ik haal de praatpet 
even uit mijn kamer. Dan kan ik je verstaan!’ 
Linne loopt vlug naar haar kamer. Heel voorzichtig 
pakt ze een stoere, rode pet uit haar kast. 
Ze zet de pet op haar hoofd en mompelt 
iets onverstaanbaars. 
De praatpet is een hele bijzondere pet.  
Eigenlijk is het een soort toverpet. 
Als je de pet op je hoofd zet en je zegt 
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de toverformule, dan kun je alle dieren verstaan. 
Op de hele wereld zijn er maar een paar van  
zulke petjes. Linne is heel zuinig op de praatpet. 
En geen mens kent het geheim van de praatpet. 
Zelfs haar eigen ouders weten er niets 
van. Alleen de dieren weten het.  
Er is maar één meisje, dat het geheim ook kent. 
En dat is Linnes vriendin Chloë!  
Ze woont buiten de stad op een boerderij. 
Chloë heeft ook een hond en die heet Nala.
Rex zit netjes in de gang op Linne te wachten.
‘Ga je nu mee, Rex?’ vraagt Linne zachtjes.
Rex zwaait met zijn staart  
‘Natuurlijk, Linne! Gaan we in het park spelen?’
Linne schudt haar hoofd. ‘Nee, Rex!  
Vandaag niet! We moeten zo eten. 
Morgen gaan we lekker bij Chloë logeren.’ 
Het is lekker weer buiten. Zelfs op de galerij 
van de flat is het warm. Linne aait Rex over 
zijn kop ‘O, Rex! Weet je waar ik zin in heb? 
In een nieuw avontuur. Het is al weer zo lang 
geleden, dat er iets spannends gebeurde.’
Rex kwispelt met zijn staart.  
‘Kom, Linne! We hebben nu geen tijd om te dromen. 
Ik moet heel nodig, dus laten we snel naar beneden 
gaan!’ blaft Rex. Linne lacht.
Als ze bij de struiken komen, maakt Linne de riem 
van Rex los. ‘Wel opschieten, hoor!’ zegt ze.  
‘We hebben geen uren de tijd!’
Rex verdwijnt tussen de struiken. Linne loopt 
een beetje heen en weer. Ze kijkt naar de lucht. 
In de verte komen er donkere wolken aandrijven. 
Het gaat straks vast onweren. 
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Als het morgen nu maar mooi weer is. Want dan gaat 
Linne bij Chloë logeren.
Een paar minuten later staat Rex weer naast haar. 
‘Klaar!’ roept hij.
Linne maakt de riem van Rex weer vast. ‘We moeten 
hollen! Het spettert al een beetje. Ik wil binnen 
zijn voordat de bui losbarst,’ zegt Linne.
Vliegensvlug rennen Linne en Rex naar de flat 
terug. Als ze in de hal van de flat staan, zien ze dat 
er grote regendruppels op de straat vallen. 
Ze zijn net op tijd binnen!
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HOOFDSTUK 2

Pas op, Linne!

De volgende morgen is Linne al vroeg 
uit haar bed. Het is vandaag zaterdag! Rex is al 
wakker. Vandaag gaan ze naar de boerderij van Chloë 
en Nala. Daar kun je heerlijk rennen en spelen.
Even later zitten ze aan tafel. Rex heeft een bak 
vol voer. En Linne eet een beschuitje met kaas.
‘Mam?’ vraagt Linne. ‘Zal ik alleen op de fiets 
naar Chloë toe gaan? Het is niet 
zo ver en ik weet de weg.’
Mevrouw Jaspers kijkt Linne verbaasd aan. 
‘Maar lieverd, pap zou je toch wegbrengen?’
Linne knikt. ‘Jawel!’ antwoordt ze. ‘Maar Rex en ik 
kunnen best alleen gaan, hoor! Dan kan pap straks 
meteen zijn race fiets gaan maken.’
Haar vader vindt het een goed idee. ‘Dat zou wel 
fijn zijn,’ zegt hij. ‘Ik moet nog heel wat aan 
die fiets opknappen. En ik heb de buurman beloofd 
om morgen al een fietstocht met hem te gaan 
maken. Vind je het echt niet erg, Linne?’
‘Nee, hoor! Rex en ik zullen heel goed oppassen. 
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Als ik bij Chloë ben, bel ik wel even op. Goed?’
Linnes moeder knikt. ‘Vooruit dan maar!’
Linne springt van haar stoel. ‘Dan ga ik nu snel 
mijn spullen inpakken.’

Een uurtje later stapt 
Linne op haar fiets. Haar ouders staan bij de berging 
van de flat.
‘Doe je wel voorzichtig?’ vraagt Linnes vader.
Linne knikt. ‘Dag, mam! Dag, pap!  
Tot maandagavond!’
Rex zit in de grote hondenmand, die achter op Linne 
haar bagagedrager zit. Op haar rug hangt een rugzak. 
En natuurlijk heeft Linne de praatpet op haar hoofd.
Chloë vindt het nog altijd heel spannend als Linne 
haar praatpet meeneemt. Dan kunnen ze lekker 
met alle dieren van de boerderij praten.
‘Doei!’ roept Linne nog.

Het is druk in de stad. Linne moet goed opletten. 
Als ze aan de rand van de stad is gekomen, 
wordt het verkeer wat rustiger. Linne fietst 
op haar gemak. Ze geniet van de omgeving. De drukte 
van de stad is nu heel ver weg. ‘Luister eens, Rex!’ 
zegt ze. ‘Je kunt de vogels horen zingen.’
Rex spitst zijn oren. In de verte roept een koekoek. 
‘Als het vandaag maar droog blijft!’ 
zucht Rex. ‘Want als de koekoek ‘s morgens 
roept, dan gaat het meestal regenen. We hebben 
gisteravond al genoeg regen gehad.’
Voor de verandering besluit 
Linne een andere weg te nemen. Deze weg heeft 
Linne nog nooit gereden, maar volgens 
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Chloë is hij korter. De weg is smal en loopt 
langs een beekje. Gelukkig rijden er bijna 
geen auto’s over dit smalle weggetje.
‘Nog een kwartiertje, Rex!’ zegt Linne. 
‘Dan mag je met Nala spelen. We zijn er b...’
Opeens klinkt er een harde knal. BANGGG!
Van schrik laat Linne het stuur van haar fiets los.  
De fiets begint gevaarlijk te slingeren.
Rex begint te janken. ‘KIJK UIT!’ roept hij.
Maar het is al te laat. De fiets rijdt de berm 
in. Linne valt met een smak op de grond.
Een beetje versuft kijkt Rex om zich 
heen. Gelukkig is hij goed terecht gekomen. 
Met een sprong staat hij bij Linne. Ze ligt languit 
in het gras en ze beweegt niet.  
‘Linne! Linne!’ blaft hij geschrokken.
Maar Linne blijft doodstil liggen.
Rex duwt met zijn snoet tegen Linnes wang.  
‘Linne! Zeg eens wat!’ Dan likt hij over haar gezicht.
Opeens knippert Linne met haar ogen. ‘Eh... 
wat... uuh... wat is er gebeurd?’ vraagt Linne. 
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Ze gaat rechtop zitten en kijkt naar Rex. 
De praatpet staat scheef op haar hoofd.
Rex kwispelt. ‘Is alles goed met je?’ 
vraagt hij. ‘Ik ben zo geschrokken!’
Linne knikt. ‘Maar wat was dat voor een knal?’ 
wil ze weten. ‘Hoorde jij dat ook?’
Rex loopt naar de fiets van Linne.  
‘Ik ben bang dat je een lekke band hebt, Linne!’ 
zegt hij. ‘Nu zijn we nooit op tijd bij Chloë en Nala.’
Linne staat op en 
loopt naar haar fiets. Haar achterband is lek. 
Met een diepe zucht gaat Linne in het gras zitten. 

Ze wrijft over haar hoofd. ‘Dan zullen we moeten 
lopen! Ik heb geen bandenplakspullen bij me. 
Dus ik kan de band niet maken.’
Rex pakt de rugzak op. Die is door 
de val van Linnes rug gegleden. ‘Laten we dan 
maar meteen gaan!’ blaft hij.
‘Maar mijn fiets dan?’ roept Linne. ‘Die kan ik hier 
toch niet zomaar achterlaten?’ Er komen 
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tranen in haar ogen.  
Verdrietig kijkt ze naar haar fiets. ‘Ik neem hem wel 
aan de hand mee!’ zegt ze. ‘Geef die rugzak 
maar aan mij. Die leggen we wel in jouw mand.’
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HOOFDSTUK 3

De verborgen garage.

Even later lopen Rex en Linne over de weg.
TOET! TOET! TOET!
Linne en Rex schrikken zich een praatpet. Ze draaien 
zich vlug om. Een snelle, rode auto komt aangereden. 
De bestuurder knippert met zijn lichten. 
Linne duwt haar fiets in de berm.  
Rex gaat naast haar staan.
De wagen stuift voorbij.
‘Wat een wegpiraat!’ schreeuwt Linne. ‘Dat is  
toch niet normaal? Wie rijdt er nu zo hard op  
zo’n smal weggetje?’
Als de auto verdwenen is, lopen Linne en Rex 
weer verder. Ze zijn allebei behoorlijk geschrokken 
van die snelle wagen.
Dan horen ze in de verte een zwaar 
geronk. Linne kijkt weer achterom. Er komt 
nu een vrachtwagen aangereden. Vliegensvlug 
stapt Linne in het gras aan de kant van de weg. 
Rex volgt haar snel.
De vrachtwagen rijdt gelukkig niet zo hard. Als hij 


