


Heksje Hazel bekeek het ei, luisterde ernaar en klopte er een paar keer op. Toen maakte ze een nestje voor het ei bij de haard, en ging slapen.



Het was veel lastiger voor Heksje Hazel 

om Otis in de gaten te houden nu hij buiten woonde.

 

en zweefde door de lucht.

f ladderde met 

zijn vleugels,

Het duurde niet lang of Otis 

begon te experimenteren. 

Hij maakte sprongen,



Uiteindelijk was hij zover dat hij kon gaan vliegen.

Heksje Hazel kroop lekker tussen Otis’ veren terwijl hij soepel en stil door de nacht zeilde.

Ze genoot van het koele briesje dat door haar haren streek en haar jas liet wapperen. 

Samen met Otis zag Heksje Hazel het bos zoals ze het nog nooit had gezien.



Maar de bibliothecaris 

bleek met vakantie. 

En de postkabouter leek ook vakantie 

te hebben. Want hij lag een dutje te 

doen in de zon toen Heksje Hazel een 

pakje wilde versturen.

Hazel wist zeker dat de schoenmakerij open zou zijn. 

De schoenmaakster was er altijd. En het heksje wilde nog voor

het begin van de herfst haar laarzen laten repareren. Maar tot haar

verbazing had ook de schoenmaakster een dagje vrij.



Op een tintelend frisse winterdag voelde Heksje Hazel 

dat er iets in de lucht hing. Haar neus begon te kriebelen.

De lucht had de matte kleur van een perzik

en de bevroren grond knisperde onder haar voeten.

Wat een heerlijke dag om lekker buiten te zijn, dacht ze.



Op haar ronde ging ze eerst naar de eekhoorns. Een van de kinderen had kiespijn, 

waarschijnlijk omdat hij weer op een bevroren eikel had gebeten.

Daarna was er een mol met een doorn in zijn poot. 

Een eenzame bosnimf die gewoon wat gezelschap wilde. 



Mevrouw Konijn was de week ervoor bevallen, en de vier kleintjes kregen al een dun, 

f luwelig vachtje. Heksje Hazel woog de kleintjes stuk voor stuk, schreef de jonge

moeder dagelijks twee koppen thee van frambozenblad met brandnetel voor, 

en pakte toen weer haar spullen om naar huis te gaan.

 



www.boycottbooks.com




