
9

Jet staat op het schoolplein.
Ze heeft haar handen in haar zak.
Ze kijkt naar Kim en Lies.
Die spelen met een voetbal.
Kim schopt de bal hard naar Lies.
Mis!
De bal vliegt met een boog naar Jet.
Jet steekt haar voet al uit.
Ze wil de bal weer naar Kim schoppen.
‘Blijf af, Jet,’ roept Kim.
‘Dat is mijn bal. 
Jij doet niet mee!’
Nou zeg, denkt Jet. 
Kim doet weer eens stom.



Jet ploft neer op het bankje bij de boom.
Kon ze maar fijn naar huis...
School is echt niet leuk.
Kim en Lies doen zo vaak stom tegen haar.
Ze zeggen nare dingen.
Soms geven ze haar een duw of een klap.
De juf merkt het niet.
En de klas zegt er ook niets van.
Ze zijn bang voor Kim en Lies.
Jet staart voor zich uit.
Maar dan hoort ze iets...
‘Hallo,’ zegt een stem.
Het klinkt heel hoog en zacht.
Jet kijkt om zich heen.
Maar ze ziet niemand!
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‘Ik ben hier,’ hoort Jet nu.
Ze snapt er niets van.
‘Bij je oor,’ zegt de stem.
En dan ziet Jet het!
Er zweeft een elfje vlak naast haar hoofd.
Jet gilt bijna van schrik.
‘Ben jij echt?’ vraagt ze. 
‘Of droom ik soms?’
Het elfje schudt haar hoofd.
‘Ik ben heel echt. 
Voel maar.’
Ze knijpt hard in de neus van Jet.
‘Au!’ roept Jet.
‘Zie je wel,’ lacht het elfje.
‘Ik heet Pien.’



Elfjes-tip 

Wil jij een elfje vinden?
Dit is een tip voor jou!

Zoek tussen de bloemen en de planten.
Zoek in het hoge gras.
Leg een briefje voor haar neer.
Vraag of ze met jou wil spelen.
En wacht dan maar af...
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Nu moet Jet ook lachen.
‘Ik heb nog nooit een elfje gezien.’
Pien knikt.
‘Ik ben ook geheim.
Zeg dus maar niets tegen de rest.
Als de mensen mij zien, gaat het mis.
Dan willen ze me vangen.
Ze stoppen me in een kooi.
En dat wil ik niet!
Maar jij ziet er lief uit.
Jij doet dat niet.’
‘Nee hoor,’ zegt Jet.
‘En ik zal niks zeggen!’
Maar dan schrikt Jet zich rot.
Want Kim en Lies kijken naar haar...



‘Pas op,’ sist Jet.
‘Kim en Lies komen naar ons toe.
Straks zien ze je nog.’
Pien vliegt snel in de boom.
Daar gaat ze op een tak zitten.
Kim loopt met grote stappen naar Jet.
‘Met wie praat jij?’ vraagt Kim hard.
‘Ik zie geen mens.’
‘Ik wist het wel,’ zegt Lies gemeen.
‘Jet is gewoon gek.
Zo gek als een deur!’
Ze steekt haar tong uit naar Jet.
Jet zegt niets.
Pfff, denkt ze.
Kim en Lies hebben Pien dus niet gezien.



‘Je bent een raar kind,’ roept Kim. 
En ze geeft Jet een duw.
Maar dan klinkt er een harde tik.
Een noot valt uit de boom.
Zo op het hoofd van Kim.
‘Au!’ roept Kim.
Er valt nog een noot.
En nog een.

‘Au! Au!’ gillen Kim en Lies.
Ze rennen vlug weg.
Jet kijkt omhoog.
Daar zit Pien op een tak.
Ze heeft een noot in haar hand.
‘Die zijn mooi weg,’ zegt Pien.
‘Net goed!’


