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Boerin Yumi en burgemeester
Goodway zijn ondertussen aan
het duiken.
“Er zijn zoveel mooie zeedieren
hier!” zegt boerin Yumi.
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De Zee Patrol is op het strand van
Avonturenbaai. Zuma en Marshall zijn
aan het volleyballen.
Zuma gooit de bal naar Marshall, maar
die struikelt en de bal vliegt naar de
strandwachtstoel van Chase.
“Sorry, Chase! Ik moet onthouden wat
Ryder zei. Hou je oog op de bal!”
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“Het is eigenlijk een sloep”,
zegt de burgemeester. “Ooit was
het een echt piratenschip!”
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Daar vlakbij heeft piraat Sid de sloep
m hebben!
ook gezien. En hij wil hem
en?”
“Waarom wil je hem hebben?”
wil Sids eerste stuurman
Arrby weten.

Boerin Yumi wil de gezonken
sloep van dichtbij bekijken!
“Houd maar afstand. Volgens de
legende woont er een mysterieus
wezen in”, vertelt burgemeester
Goodway haar.
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“Omdat zo’n oud piratenschip
vol moet zitten met schatten!”
zegt hij tegen de piratenpup.
“Schiet op, Arrby, pak aan!”
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De pups redden
een basketbalwedstrijd
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Maar hij landt op de
bal en stuitert over het
basketbalveld heen…
tegen burgemeester
Humdinger aan! Samen
vallen ze op de grond.

Vandaag leert
burgemeester Goodway
Skye, Rocky en Marshall
basketbal spelen.
“Hier komt de beroemde
Dalmatiër-dunk”, roept
Marshall als hij omhoog
springt.
62
PawP voorlees p1-111.indd 62-63

63
29-04-2021 11:07

De wedstrijd begint.
“Laten we deze wedstrijd
allemaal eerlijk spelen”, zegt
Kapitein Turbot. Hij is vandaag
de scheidsrechter.
Rubble springt in de lucht,
maar mist de bal. Dan scoort
één van de Boomers een punt.

Ryder dribbelt met de bal
over het veld en gooit de
bal naar Chase. Die stuitert
de bal naar Skye. Ze maakt
een salto door de lucht
en… scoort!
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