Het molletje besloot een vriendje van sneeuw te maken, zodat hij
iemand had om mee te spelen.

De meeste dieren houden niet zo van de winter. Het liefst slapen
ze er dwars doorheen. Af en toe zie je de oren van een konijn of
de staart van een eekhoorntje uit de sneeuw steken, maar dan
trekken ze zich snel weer terug in hun warme holletje.
Ook het molletje was zich aan het voorbereiden op zijn winterslaap. Hij had een flinke voorraad lekkers verzameld, zodat hij
niet meer naar buiten hoefde. Maar voordat hij aan zijn winterslaap begon, wilde hij graag één keertje zien hoe de winter er nou
eigenlijk uitzag.
‘O, het is prachtig!’ zuchtte Molletje verbaasd. ‘En wat zou het
heerlijk zijn om in de zachte sneeuw van een heuvel te rollen, of
er op mijn buik vanaf te glijden, of een sneeuwballengevecht te
houden.’ Maar met wie? Al zijn vrienden waren aan het slapen...

‘Oké, voor deze keer hoef je alleen maar te kijken,’ zei Molletje en
hij gleed op zijn buik de heuvel af.
Dat zag er zo grappig uit dat de sneeuwman in lachen uitbarstte
en besloot mee te doen.

‘Wat sta je daar nou te staan, Sneeuwman?’ riep Molletje. ‘Als je
vrienden wilt worden met iemand, dan moet je met hem spelen!’
De sneeuwman bewoog zich niet en hield zijn mond stijf dicht.

‘Geen probleem!’ riep Molletje. Hij zette de sneeuwman snel weer
in elkaar en daar gingen ze weer! Het lukte steeds beter. Zonder
problemen roetsjten ze de heuvels af.
‘Kijk, Sneeuwman, ijspegels!’ zei Molletje, en hij likte eraan alsof
het een lolly was. De sneeuwman deed net of de ijspegel een fluit
was en speelde er een liedje op.

Het eerste ritje naar beneden ging niet zo goed. De sneeuwman
viel in stukken uit elkaar en verloor zelfs zijn wortelneus in de
sneeuw.

Wat hadden ze een pret! De vogels en de dieren werden wakker
van het lawaai en konden hun ogen niet geloven. Alleen de wijze
uil hield haar ogen stijf dicht. Ze was zo moe van het wijs zijn dat
ze overal doorheen kon slapen.

En toen was het tijd voor een sneeuwballengevecht. Ze maakten
zo veel herrie dat het halve bos wakker werd. Het gevecht had nog
veel langer geduurd als het molletje niet per ongeluk een slee
had gevonden, half begraven onder de sneeuw. En die slee was
precies groot genoeg voor hen tweeën. Het molletje en de
sneeuwman zoefden de helling af, alsof ze in een raceauto zaten.

