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Aan het eind van de grote vakantie
gebeurt er iets verschrikkelijks.
Midden op het vliegveld kan Sophie
haar knuffelhaas Felix ineens niet
meer vinden.
“Rustig maar, Sophie,” zegt mama.
Troostend slaat ze een arm om haar
heen.
Maar Sophie voelt een brok in haar keel.
Wat als ze Felix voor altijd kwijt is?

“Ik vind hem wel,” belooft papa. Meteen gaat
hij op zoek.
“Wij helpen mee!” roepen Sophies broers
Julius en Nick en haar zusje Lena.
Maar hoe hard ze ook zoeken, hoeveel
passagiers ze ook vragen naar de knuffelhaas,
Felix blijft zoek.

Nick

Dit is een ramp.
Sophie en Felix kennen
elkaar al eeuwen. Sinds
ze samen in de wieg lagen,
om precies te zijn. Ook toen
Sophie groter werd, sliep Felix altijd bij haar
in bed. Onafscheidelijk waren ze. Alleen als
Sophie naar school ging, mocht Felix niet
mee. Maar als ze thuiskwam, vertelde ze
hem alles wat er die dag gebeurd was.
Sophie wist zeker dat Felix net zo
veel van spaghetti hield als zij.
Felix begreep haar. En Sophie
wist precies wat haar
knuffelhaas haar
wilde zeggen.

Als op het grote scherm
wordt aangekondigd
dat het vliegtuig bijna
vertrekt, is er nog steeds
geen spoor van Felix.
Sophie moet aan boord –
zonder haar knuffelhaas.
Nee, ze hoeft geen ijs
en ze hoeft ook niet
naar buiten te kijken.
Stilletjes zit ze in de
grote vliegtuigstoel.

Om haar te troosten maakt Lena een tekening van een haas. Hij lijkt een
beetje op Felix. Sophie slikt en slikt. Dan rollen de tranen over haar gezicht.
Thuis kijkt Sophie naar haar lege bed. Zonder Felix is het veel te groot.
Wat een treurig einde van de vakantie.

Vandaag begint school weer. Maar Sophie is niet blij haar vriendinnen en
haar lievelingsjuf te zien, zoals anders. Ze moet de hele tijd aan Felix denken.
Hij is nog nooit alleen op reis geweest. Wat zal hij bang zijn in z’n eentje…
Als de schooldag eindelijk voorbij is, loopt Sophie langzaam naar huis.
Ze probeert er niet aan te denken dat er in haar kamer geen
knuffelhaas op haar zit te wachten.
Haar voeten voelen loodzwaar. Het duurt een
miljoen minuten voor ze bij het tuinhek is.
Daar is mama. Wat staat die nu opgewonden te doen?
Ze zwaait iets door de lucht en roept:
“Sophie, kijk, post voor jou!”
Inderdaad, daar staat haar naam.

News for Sophie
Columbuslaan 19
1286 CR Rijswijk
The Netherlands

Een beetje verbaasd – van wie is dat handschrift? – draait Sophie
de envelop om.

Londen, augustus
Lieve Sophie,
Helaas ben ik je kwijtgeraakt op het vliegveld. Maar
maak je geen zorgen , met mij

gaat het goed!

Ik ben per ongeluk in het verkeerde vliegtuig gestapt.
Dat vloog niet naar huis

, maar naar Londen.

Er staat hier een vierkant kasteel aan de rivier.
Die rivier is heel vies! Er is ook een paleis met
mannen ervoor die rare mutsen op hebben.
Zo’n muts zou jij niet eens in de winter dragen.
Nog zoiets geks: ze praten hier heel anders dan thuis.
Dag Sophie, ik laat snel weer
van me horen. Ik mis je!
			
		

Liefs,

Felix

