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Sem wint met zijn lot een prijs.
Wat zal hij krijgen? 
Een voetbal of een stripboek?
Nee, het is een big.
Een echte, roze big!
Sem stopt hem in de schuur.
Dan hoort hij iets.
Buurvrouw Jet kijkt over de heg.
“Jij bent zeker iets van plan,” zegt ze.
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In de straat van Sem is het feest.
Er staat een grote tent op het speelplein.
Een band speelt muziek.
En je kunt er eten en drinken kopen.
Ook kun je er een lot kopen.

Daar kun je een prijs mee winnen.
Sem wil graag meedoen.
Maar hij heeft geen geld.
Papa en mama zijn nog thuis.
Ze komen straks pas naar de tent.



8 9

Buurvrouw Jet is er al wel.
Zij houdt alles goed in de gaten.
Dat doet ze altijd.
Ook als er geen feest is.
“De muziek staat veel te hard!” brult ze.
De mensen in de tent doen alsof ze haar niet horen.
Buurvrouw Jet stampt naar buiten.

Sem kijkt haar na door een kier in de tent.
Nu praat ze met de baas van het feest.
Ze zwaait met haar handen door de lucht.
Ze stampt met haar voeten op de grond.
Ze lijkt wel een dolle stier!
Sem schudt zijn hoofd.
Wat heb ik toch een gekke buurvrouw, denkt hij.
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Maar dan ziet hij iets op de grond liggen.
Er ligt een stukje papier in het gras.
Het ligt naast buurvrouw Jet.
Het lijkt op een lot.
Nee, het is een lot!

Heel stil sluipt Sem op het lot af.
Buurvrouw Jet ziet hem niet.
Ze is te druk aan het praten.
Sem raapt het lot op en rent de tent weer binnen.
“Ik hoop dat ik iets win!”
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De muziek stopt en een man klapt in zijn handen.
Het is meteen stil in de tent.
“Dames en heren!” roept de man.
“Houd uw loten bij de hand.”
Sem houdt zijn lot goed vast.

Er staan drie nummers op.
De man stopt zijn hand in een grote mand.
Hij haalt er een bal uit.
Op de bal staat een nummer.
“Vier,” zegt de man.
“Ja!” juicht Sem.
“Er staat een vier op mijn lot!”
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“Ssssst,” zeggen een paar mensen in de tent.
De man haalt nog een bal uit de mand.
“Nummer twee!”
Sem kijkt naar het lot in zijn hand.
Nummer twee staat er ook op.
Hij moet alleen nog nummer zes hebben.
En dan roept de man: “Nummer zes!”

Sem springt blij op en neer.
Hij loopt naar de man en laat zijn lot zien.
De man kijkt naar de nummers en knikt.
“Wacht maar even hier,” zegt hij.
“Dan zal ik je prijs halen.”
Sem vindt het heel spannend.
Hij kan niet wachten tot hij zijn prijs heeft.
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