


‘Hokus Pokus Pas…
Ik wou dat jij een kikker was!’

Tim houdt zijn ogen dicht.
Hij zwaait met een stok 
door de lucht.

‘Hokus Pokus Pon…
Ik wou, ik wou dat ik toveren kon!’

Tim doet zijn ogen weer open. 
In zijn hand ligt nog steeds 
een steen.

Tim kijkt naar de stok.
‘Er gebeurt niks,’ roept hij uit.
‘Jij bent geen goede toverstok!’



De stok verandert van kleur.
Eerst wordt hij rood, dan paars 
en ten slotte groen.

‘Ik ben een prima toverstok,’ 
bromt hij.
‘Jíj kunt gewoon niet toveren.’

Tim kijkt verbaasd naar zijn stok.
Hij snapt er niks meer van.

‘Ga maar naar Zaar de heks,’ 
zegt de stok.
‘Zaar woont in het bos.
Zíj kan je leren toveren.’ 



Tim gaat naar het bos.
Het is er heel erg mooi.

Tim ziet de wezel.
Hij ziet de woezel en de groezel.
De heks woont hier in de buurt.

Tim vraagt de weg aan de bomen.
Maar niemand weet waar 
Zaar woont.



Dan ruikt Tim iets raars.
Het ruikt scherp, zuur en vies.
Hij moet er hard van niezen.

Tim ziet een wolk van rook.
Snel komt die dichterbij.

Tim hoort ook gepruttel.
Hij hoort bubbels die knallen 
in een pot. 

Dat moet Zaar zijn, denkt Tim blij.
Dat is de heks, die toverdrankjes 
maakt.



Tim springt in de wolk van rook.

Hij ziet een huis.
Tegen het huis staat een bezem.
Een kat slaapt voor het raam.

Zachtjes klopt Tim aan.
Niemand doet open.
Hij legt zijn oor tegen de deur.

Tim hoort: ‘Sim Sala Bim!’
En: ‘Hokus Pokus Pas.’



Tim duwt de deur open.
Hij kijkt om het hoekje.

Zaar staat tussen potten en pannen.
Een uil zit op haar arm.
Een kat zit op haar schoen.



‘Dus jij wilt toveren,’ zegt de heks.
‘Kom binnen, Tim.
Sluit de deur.
Ik had je al verwacht.’

Zaar kijkt op van haar 
potten en pannen.
Ze aait haar kat.
Ze lacht naar de uil.
‘Toveren kun je leren,’ zegt ze blij.

Tim krijgt een jas.
Het is een echte toverjas.

Hij krijgt ook een hoed.
En een lange bezem.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


