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Dit is Lilly

Lilly heeft een boek.
Een heel bijzonder boek.
Het is een toverboek!
Het lag opeens naast haar bed.
Zomaar.
In het boek staan toverkunsten.
En super trucs voor heksen.
Ook in dit boek lees je veel spreuken.
Maar: pas op…
Zeg ze niet hardop!
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Want als je één woord fout zegt…
Zzzwoesj!
Je borstel wordt een heksenbezem.
Je meester wordt een boze schurk,
en ijs op een stokje een zure augurk.
Niemand weet van het toverboek.
Lilly is een echte geheime heks.
Alleen Leon heeft het boek wel
eens gezien.
Hij is Lilly’s kleine broertje.
Ze moet vaak op hem passen.
Dat vindt ze niet zo leuk.
Maar ach, soms is hij ook wel lief…
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Lilly is lief
Lilly zit op haar bed
en leest een boek.
Ze heeft het uit de bieb.
Het is lekker dik,
en super spannend.
Toch was Lilly liever ergens anders.
Ze zou vandaag naar Mona toe gaan.
Maar die is ziek.
Mona heeft het zwaar te pakken.
En ze is niet de enige.
Lilly’s halve klas ligt in bed
met een flinke griep.
En dat in de vakantie!
Wat een pech…
Leon is ook al ziek.
En Lilly’s moeder.
Al drie dagen.
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Lilly is blij dat zij niks heeft.
Zelf is ze zo gezond als een vis.
Zo goed als ze kan,
zorgt ze voor Leon en mama.
‘Lilly!’ hoort ze opeens.
Het komt uit Leons kamer.
Lilly slaat haar boek dicht.
‘Arme Leon,’ zucht ze.
‘Ik hoop dat hij snel beter wordt.’
Zachtjes doet ze zijn deur open.

