
De pups De pups 
redden een redden een   

moerasmonstermoerasmonster



“EEN MOERASMONSTER!”

De Turbots nemen  
burgemeester Goodway met  
haar neefje en nichtje mee  
op een Turbot boottochtje  
door het moeras.

“Kapitein Turbot, zitten er  
eigenlijk ook dieren in dat  
groene water?” vraagt  
burgemeester Goodway.

“Nee, ik heb op mijn moerasmomenten nog 
nooit iets machtigers gezien dan een matig 
grote meerval”, grinnikt kapitein Turbot.

Maar Julius en Julia ontdekken 
een vreemd wezen in het water.

roepen ze. Gillend rennen ze 
de boot af! 
 
“Wacht! Kom terug!” roept 
burgemeester Goodway.  
Ze rent achter de kinderen 
aan de jungle in, maar komt 
vast te zitten in drijfzand.
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In Avonturenbaai geeft Zuma 
de pups zwemles. Ze oefenen de 
zwemslag op een stoel. 

“Pootjes naar voren, opzij,  
weer naar voren en glij door  
het water!” roept hij.  

Op dat moment krijgt Ryder een 
telefoontje op zijn PupPad.  
“Hallo, burgemeester Goodway”, 
zegt hij. “Hoe is het boottochtje 
door het moeras?”

Kapitein Turbot wil eigenlijk 
gelijk de PAW Patrol bellen om 
te vertellen dat de Goodways 
verdwenen zijn, maar zijn  
telefoon glijdt uit zijn handen 
en valt in de speciale soep 
van François.

“Mijn telefoon!” roept kapitein Turbot. 
“Mijn soep!” roept François.
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“Alles was perfect, totdat we een moerasmonster  
ontdekten. Toen zijn we van schrik de boot afgerend!”  
vertelt burgemeester Goodway.

“Ik ben in drijfzand vast komen  
te zitten en ik kan kapitein Turbot 
niet meer te pakken krijgen!”

“Maak je maar geen zorgen,  
burgemeester Goodway. Geen 
moeras is te eng, geen pup is  
te klein!” roept Ryder.

Ryder roept de pups naar de Uitkijk. Algauw staan ze 
allemaal voor hem klaar in hun moerasuniform.

“Het is tijd voor een Ultieme 
Moeraswatermissie!” zegt hij.

“Een moerasmonster heeft de 
Goodways zo laten schrikken 
dat ze zijn weggerend en nu  
zit de burgemeester vast in  
drijfzand en kapitein Turbot 
neemt zijn telefoon niet op!”
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