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Een prentenboek over de warme vriendschap tussen de twee beste
vriendjes Hopper en Wilson. Samen varen ze naar het einde van
de wereld en ontdekken wat het allerbelangrijkste is in het leven.
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opper en Wilson turen
over de grote blauwe zee,

“Ik weet het niet, Hopper,” antwoordt Wilson,

in gedachten verzonken.

“maar er is vast heel veel limonade te vinden.
Ik vind citroenlimonade het lekkerste wat er is!”
“Hoe zou het zijn aan het einde
van de wereld?” vraagt Hopper
zijn vriendje Wilson.

“En er is vast ook een trap
naar de maan,” zegt Hopper.
“Dan kan ik hem aanraken.”

“Er is maar één manier om erachter te komen,” zegt Hopper.
Ze pakken hun ballon met het rode touwtje, laten hun boot
te water en nemen afscheid van hun cactus.
“Jij kan niet mee,” piept Wilson. “Je bent nog veel te klein.”

En zo varen de twee vriendjes weg.
Ze zwaaien totdat hun cactus is
verdwenen achter het randje van de zee.

Ze deinen op de golven en dromen over wat ze
allemaal zullen vinden aan het einde van de wereld.

