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Regenboog kan niet slapen. Alleen mama kan hem maar helpen. 

Ze belooft hem altijd te beschermen, of hij nu in de zwarte  

inktwolk van een octopus verdwaalt of een nare droom heeft.  

Ssst! Daar valt de mooiste vis van de zee al in slaap...
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Eerder verschenen over De mooiste vis van de zee:

De mooiste vis van de zee
De mooiste vis van de zee helpt een ander
De mooiste vis van de zee sluit vrede
De mooiste vis van de zee is gelukkig niet bang meer
De mooiste vis van de zee komt veilig thuis
De mooiste vis van de zee zoekt zijn glinsterschub



De mooiste vis van de zee kan niet slapen. Zijn ogen 
willen maar niet dichtvallen. Onrustig woelt hij door 
zijn bed van waterplanten heen en weer.



“Ik kan niet slapen,” klaagt hij.
“Wat is er dan, mijn lieve kleine Regenboog?” vraagt mama.
“Het is zo donker...”
“Je hoeft niet bang te zijn,” zegt mama. “Ik roep het lantaarnvisje. 
Dat laat zijn lichtje net zo lang schijnen tot je slaapt.”



“Blijf je nog een poosje bij me, mama?”
“Maar ik ben er toch altijd, mijn kindje.”
“Beloofd?”
“Op mijn grote-vissen-erewoord,” antwoordt mama. 




