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Langgeleden , in een land hier ver vandaan, leefde een 

heks die zó klein was dat ze onder een zandkorrel woonde, 

naast een stofje, achter een grassprietje. 

Pikkuhenki heette ze. 

Ze was zó klein dat nog nooit iemand haar had gezien, 

zelfs de andere heksen niet, die op hun bezemstelen rond-

vlogen, mensen en dieren in hun macht hadden, tover-

dranken brouwden, akelig lachten, en vergaderden op open 

plekken in bossen bij onweer en storm. 

Niemand wist dat zij bestond. 

Ze zag de andere heksen wel eens hoog boven zich voor-

bijvliegen, als zwarte vlinders, hoorde hoe ze krijsten en 

kirden over de verschrikkingen die ze gingen aanrichten. 

Ze wist dat ze ook een heks was. Maar ze wist niet of ze ook 

zo kon vliegen en ook macht had. 

Dát zou ik wel eens willen weten, dacht ze. 

Op een dag maakte ze een bezemsteel, die zó klein was 

dat je hem zelfs onder het sterkste vergrootglas niet had 

kunnen zien. Ze ging erop zitten en zei: ‘Vort!’ 

Ze schoot omhoog en vloog over de wereld. 

Ik kan vliegen, dacht ze. Dat staat in elk geval vast.



Niemand zag haar, want ze was nog steeds heel klein. 

Ze vloog over het reusachtige rijk waarin ze leefde, en 

waarover een boze keizer heerste. 

Ze zag de rivieren, de blinkende meren, de eindeloze 

bossen, de steppen en woestijnen, en de glinsterende kus-

ten van de zeeën rondom het land. Ze zag de steden met 

hun rode en lichtblauwe paleizen, en de eenzame burch-

ten in nevelige moerassen en op kale rotsen ver in zee. Ze 

zag mensen lopen en rennen en met kanonnen op elkaar 

schieten. Ze zag ze dansen en kussen en elkaar honderd jaar 

opsluiten in kastelen begroeid met rozen. Ze zag ze huizen 

van koek bouwen in het midden van een donker bos en zich 

door wolven laten opeten, en ze zag ze ook gedachteloos in 

vergiftigde appels bijten. 

Maar of ze macht had, dat wist Pikkuhenki nog niet. 

Dáár moet ik achter zien te komen, dacht ze. 




