


Het is bijna donker.
Twinkel knipt met haar vingers.
Ploink, daar brandt een ster.
Ploink, ploink, weer twee sterren.
Ze wrijft maanstof op haar vingers,
klapt in haar handen en kijk:
daar verschijnt de maan.
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Twinkel doet vannacht extra haar best,
want Twan is morgen jarig. 
Ze maakt een hart van kleine sterren.
Speciaal voor Twan.
Dáár moet nog een kleine ster,
op het onderste puntje. 
De ster moet ietsje lager, 
ietsje verder nog.
‘O help!’
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Twinkel tuimelt van haar wolk.
Ze suist door de lucht.

Snel maakt ze een parachute 
van haar jurk.
Ze dwarrelt nu, langs de kerktoren.
Lager en lager, tot in de boom.
Krrrrr, Twinkels jurk scheurt.
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Twan kan niet slapen, 
want morgen is hij jarig!
Hij kijkt uit het raam.

‘Wie ben jij?’ vraagt hij verbaasd.
‘Twinkel.’
‘Twinkel? Waarom hang je voor 
mijn raam?’
‘Ik ben van mijn wolk gevallen.
Ik wilde een hart van sterren voor 
je maken.
Kijk maar daar, boven.’
‘Mooi!’ zegt Twan.
‘Kom gauw hier, naar binnen.’
‘Zo ver kan ik niet springen,’ 
zegt Twinkel.
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Twinkel peutert haar jurk los 
van de boom.
Dan steekt Twan zijn arm 
uit het raam.
Hij kan nét niet bij Twinkel komen.

‘Wacht maar, ik stuur Tijger, de poes.’
‘Kun je op de tak springen, Tijger?’ 
vraagt Twan.
Tijger springt zo ver als ze kan.
Ze landt naast Twinkel.
‘Ga maar op haar rug zitten, Twinkel.’
Met een enorme sprong landt Tijger, 
met Twinkel, op het bed van Twan.
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‘Hoe kom ik nu weer op mijn wolk?’ 
vraagt Twinkel.
‘Ik moet straks de sterren 
weer uitdoen.
Ik zweef altijd op de wind, 
maar er is nu geen wind.’
‘Dan moeten we zelf wind maken,’ 
zegt Twan. 
‘Ik heb een idee, kom.’

Zachtjes sluipen ze naar beneden.
Ze gaan door de donkere tuin naar 
de schuur.
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Twan pakt de bladblazer van papa.
Daar kun je heel veel wind mee 
maken, weet hij.
Papa blaast er altijd de bladeren 
mee uit de tuin.

‘Kun je helpen?’ vraagt Twan.
‘Oké. Waar gaan we heen?’ 
vraagt Twinkel.
‘Naar de kerktoren,’ zegt Twan. 

Eerst gaan ze door de 
donkere straten.
De bladblazer is vreselijk zwaar.
Gelukkig is de toren niet zo  
ver weg. k
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


