


Ring, ring, ring…
RING! RRIIINNNGGG!!!!
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wekker



Lente Elfje schrikt wakker.
Ze gooit haar 24 dekens af,
springt uit bed
en rent naar haar wekker.

‘21 maart, 21 maart!’ roept de blije 
vogel die in haar wekker woont.
‘Het is 21 maart! De lente begint! 
De winter is voorbij!’
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Snel kleedt Lente Elfje zich aan.
Ze zet haar grote, warme muts op,
knoopt haar dikke sjaal 
wel vijf keer om haar hals,
trekt haar laarzen over haar lange, 
wollen onderbroek en stapt naar buiten.
Brrr, wat is het koud.
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Lente Elfje gaat op weg 
naar Koning Winter.
Ze gaat hem vertellen dat 
hij mag vertrekken.

Het is een barre tocht.
De koude wind blaast hard 
in haar gezicht.
En haar voeten zakken 
diep weg in de sneeuw.

Hoe dichter ze bij het paleis 
van Koning Winter komt,
hoe hoger de sneeuw ligt 
en hoe kouder het wordt.
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Voorzichtig klopt Lente Elfje op de 
reusachtige deur van het ijzige winterpaleis.
De deur zwaait open en daar staat hij dan…
De machtige Koning Winter!

Nog voordat Lente Elfje haar mond 
kan openen, brult Koning Winter:
‘Scheer je weg, jij maffe elf!
Scheer je weg! Het blijft voor altijd winter!’

Maar Lente Elfje is helemaal niet 
van plan om meteen weg te gaan.
‘Koning Winter,’ zegt ze moedig,
‘het is de hoogste tijd dat ú vertrekt. 
Ik zal zorgen dat het snel lente wordt.’ 

Ze draait zich om en loopt 
dapper de sneeuw weer in.
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Als eerste gaat Lente Elfje 
naar Sneeuwklokje,
die nog in haar bloembollenhuisje 
ligt te slapen.
‘Sneeuwklokje!’ roept ze vrolijk.
‘Sneeuwklokje, word eens wakker. 
De lente begint!’

Voorzichtig steekt het witte klokje 
haar neusje boven de grond.
‘Is de winter écht voorbij?’ 
vraagt ze verlegen.
‘Ja,’ zegt Lente Elfje opgewekt,
‘en jij mag het iedereen vertellen.’
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Blij schiet Sneeuwklokje uit 
de aarde omhoog.
Vrolijk laat ze haar klokjes klingelen.
Zo wekt ze alle bloemen en 
dieren uit hun winterslaap.
Zelfs de zon komt nieuwsgierig 
om het hoekje kijken.
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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.


