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SAAI

Ze zijn er bijna. 
De auto hobbelt door kuilen en over takken.
Harm en Gina hobbelen op de achterbank mee. 

Hun moeder wijst: ‘Kijk, de zon schijnt op 
de herfstbladeren. Mooi hè?’
‘Prachtig,’ zegt hun vader.
Harm kijkt niet vrolijk. 
‘Ik wilde liever thuisblijven. 
Wandelen is saai!’ 

‘Hoe kom je daar nu bij?’ vraagt zijn vader. 
‘De hele middag gamen, dát is pas saai!’ 
Gina zucht diep. 
‘Ik las net een heel mooi sprookjesboek. 
Dat was veel spannender dan wandelen in het bos.’ 
De auto rijdt door een diepe kuil. 
De hond blaft; hij wil eruit.
Moeder lacht. 
‘Jij vindt het leuk in het bos, hè Rakker? 
Je mag straks fijn door de bladeren rennen.’ 
Ze stuurt de auto naar een lege parkeerplek. 

Rakker springt als eerste uit de auto. 
Hij verdwijnt meteen tussen de struiken. 
Met een tak in zijn bek komt hij weer tevoorschijn. 
Vader en moeder overleggen hoe ze zullen lopen. 
‘Zullen we de blauwe of de rode paaltjes volgen?’ 
vraagt vader.
‘De tweeling heeft vandaag weinig zin 
om te wandelen,’ zegt hun moeder. 
‘Laten we voor een korte wandeling kiezen.’
‘Goed, goed,’ bromt hun vader. 
‘Dan volgen we geen paaltjes. 
Kom maar mee.’



Gina staat nog bij de auto. Ze wenkt Harm. 
‘Ik heb een idee,’ fluistert ze. 
Harm loopt naar haar toe. 
Hij kijkt nog steeds niet vrolijk.
‘Harm, wij maken het bos zelf wel spannend!’
‘Hoe dan?’
Gina fluistert: ‘We blijven een eind achter hen 
lopen. Dan doen we alsof we zijn achtergelaten 
door onze ouders, net als in sprookjes.’
Nu klaart Harms gezicht op. 
‘Goed, doen we,’ knikt hij. 

ROODKAPJE

Vader en moeder wandelen weg. 
Harm en Gina volgen langzaam, heel langzaam… 
De afstand wordt groter. Bij een bocht in het 
pad kijkt hun moeder achterom. Ze staat stil.
‘Lopen jullie een beetje door?’ roept ze. 
Gina zwaait. 
‘Ja, ga maar. Wij halen jullie zo wel in. 
Wij kunnen toch heel hard rennen.’ 
‘Goed, we zien jullie zo.’ 
Moeder gaat de bocht om.
Gina gooit de stok weg die Rakker 
voor haar neerlegt. 
Vrolijk blaffend rent het hondje naar de stok.  
Hij neemt de stok in zijn bek en rent achter 
vader en moeder aan.
Gina rent nog niet. Ze wacht op Harm. 

‘Harm?’ 
Gina kijkt achter zich. 
Hij is weg! 
Ze is opeens alleen in het bos. 
Waar is Harm gebleven? 



Ha, daar. 
Hij heeft zich vast achter die dikke boom verstopt. 
‘Ik weet wel waar je bent, Harm!’ 
Gina rent naar de boom. 

Nee, daar is hij niet. Waar zou hij zijn? 
Achter dat bosje links misschien? 
Maar nog voor ze daar is…
‘Grr! Ik pak je.’ Harm springt boven op haar. 
‘Waah!’ gilt Gina. Samen rollen ze door 
de dikke laag bladeren over de grond.
‘Haha! Daar schrok je van, hè?’ 
Harm kijkt haar lachend aan.
‘Een beetje,’ geeft Gina toe. 
‘Het was wel spannend.’

Harm gooit plagend een handvol 
bladeren over haar heen. 
‘Was je bang?’
‘Natuurlijk niet,’ zegt Gina. 
‘In dit bos zitten geen wilde dieren.’
‘Nee, het is geen sprookjesbos,’ 
zegt Harm lachend.
‘Maar… we zijn hier nu wel alleen, achtergelaten 
door onze ouders. Net als Hans en Grietje.’ 
Harm lacht haar uit. 
‘Maar onze ouders lopen daar, om die bocht. 
En ik hoor Rakker blaffen.’
Gina staat op. ‘Kom, Harm. Rennen!’ roept ze. 
‘Anders raken we ze nog kwijt.’

Gina holt vooruit. 
Na de bocht is een kruising. Haar vader en 
moeder zullen wel rechtdoor zijn gegaan. 
Gina wil doorrennen, maar dan hoort ze 
opeens Rakker blaffen. 
Het geluid komt van links, 
dus daar moet ze naartoe. 
Ze rent een heel eind over het bochtige pad.  
Dan schrikt ze. 



In de verte lopen wandelaars, 
maar het zijn niet haar ouders. 
En het is een heel andere hond die blaft. 

Wat nu? 
Ze is helemaal alleen in het bos. 
Net als Roodkapje. 
Die was niet bang. 
Roodkapje ging gewoon bloemen plukken. 
Gina kijkt om zich heen. 
Er groeien hier helemaal geen bloemen. 
Een stukje verder staat wel een paddenstoel. 
Een gele, nog half in de grond. 
Hé, daar staat nog een paddenstoel, 
en daar nog twee. 
En daar, bij die boomstam, een heel grote. 
Best mooi, de herfst.
Plotseling staat Gina stil. 
Ze moet op het pad blijven. 
Net als Roodkapje. 
Die mocht ook niet van het pad af dwalen. 
Gina lacht in zichzelf. 
Gelukkig zijn er in dit bos geen wolven. 
Ze loopt weer terug naar het pad.



DE WOLF

Gina loopt terug, het hele eind tot de kruising. 
Daar is niemand. Ook Harm ziet ze niet. 
Ze is moe. Ze gaat even op een afgezaagde 
boomstam zitten. Waar zou Harm nu zijn?
‘Harm,’ roept Gina.
Geen antwoord.
‘Harm! Harm!’ roept ze opnieuw, harder nu.
Nog steeds geen antwoord. 
Dan maakt ze van haar handen een toeter. 
Heel hard roept ze: ‘Harm! Waar ben je?’
Ze luistert. De bladeren ritselen. 
De takken kraken en piepen. 
En daar, in de verte, klinkt een stem: 
‘Gina, ik ben hier!’
Harm komt uit een smal zijpad, 
dat Gina nog niet had gezien.
‘Waar kom je vandaan?’ roept ze.
‘Ik zocht je. Ik wist niet waar je was. 
Gelukkig hebben we elkaar gevonden,’ 
zegt Harm met een glimlach.
Gina lacht een beetje beverig. 
‘Ja, gelukkig. Weet jij waar papa en mama zijn?’ 

‘Ik denk daar.’ Harm wijst voor zich uit. 
Gina staat op. Rechtdoor, ja, dat moet de 
goede weg zijn. Ze lopen stevig door. 
Bij de volgende kruising gaan ze weer rechtdoor.
‘Weet je,’ begint Gina, ‘ik dacht net aan Roodkapje. 
Die was ook alleen in het bos. Nou ja, ze was niet 
helemaal alleen, de wolf was er ook. 
En ik heb heel mooie paddenstoelen gezien!’ 
Opeens botst ze tegen Harm. Die staat stokstijf stil.



‘Wat is er?’ vraagt Gina.
Harm zegt niets. 
Hij wijst naar een groepje struiken. 
De bladeren hebben rode en oranje vlammen. 
‘Mooie herfstkleuren,’ zegt Gina.
‘Nee! Kijk dan,’ fluistert Harm. 
Nu ziet Gina de bladeren schudden. 
Een zwarte neus steekt eruit.
‘Een w-wolf!’ Harm grijpt Gina’s arm.
‘Ja, haha, de wolf van Roodkapje,’ spot Gina.
‘Doe niet zo raar. 
We zitten hier niet in een sprookjesbos!’
Een schel fluitje klinkt. 
De bladeren schudden harder heen en weer. 
Een grote, bruine hond komt tevoorschijn. 
Hij lijkt wel wat op een wolf, vindt Gina. 
Het fluitje klinkt opnieuw, gevolgd door 
een stem: ‘Boris! Hier komen!’ 
De hond houdt zijn kop scheef. 
Dan rent hij met grote sprongen weg, 
naar zijn baasje.
‘Daar gaat je sprookjeswolf, Harm,’ lacht Gina.
Harm haalt zijn schouders op. 
‘Ik had me vergist…’

KLEIN DUIMPJE

Harm en Gina lopen verder. Ze weten niet precies 
waar ze heen gaan. Ze lopen maar door. 
Soms slaan ze af naar links, dan weer naar rechts.

‘Harm?’ vraagt Gina. 
‘Ja,’ antwoordt Harm.
‘We zijn verdwaald.’
‘Ja, dat denk ik ook.’
‘Wat moeten we nu doen?’ vraagt Gina.
‘Gewoon doorlopen. Wat anders?’
Harm en Gina lopen dus door. 
Gina is een beetje bang. Maar dat zegt ze niet 
tegen Harm. Harm is ook een beetje bang, 
maar dat zegt hij niet tegen Gina.



Gina zegt: ‘Als jij Klein Duimpje was, Harm, 
dan had jij broodkruimels gestrooid. 
Dan konden we de weg naar huis terugvinden.’
‘Ja, maar de vogels aten die kruimels op.’
‘Maar dan strooide je witte steentjes.’
‘Tussen de bladeren zie je die steentjes niet. 
En het is hier donker.’
Dat is waar. En het wordt ook kouder. 
Een windvlaag schudt de takken heen en weer. 
Twee, drie eikels plokken achter elkaar 
op de grond.

Harm staat stil. Hij kijkt omhoog. 
‘Zal ik in een boom klimmen? 
Misschien zie ik papa en mama dan lopen.’
Gina knikt, dat deed Klein Duimpje ook. 
Even verder staat een goede klimboom. 
Harm klimt er snel in. Gina volgt hem. 
Ze kijken naar links en naar rechts. 
Maar nergens zien ze hun ouders.
‘We gaan ze roepen, Harm,’ zegt Gina. 
Ze vouwt haar handen weer als een 
toeter om haar mond. ‘Papa! Mama!’ 
Harm roept mee: ‘Rakker! Mama!’

Ze roepen heel hard en heel lang. 
Maar niemand geeft antwoord. 
Ze klimmen naar beneden. Met een zucht gaat 
Gina zitten. Harm ploft naast haar neer.
Ze denken na. Het begint zachtjes te regenen. 
Eerst vallen de druppels alleen op de bladeren. 
Algauw regent het ook op hun hoofden. 

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


