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Hidde is verdrietig. 
Zijn beste vriend is verhuisd. 
Nu voelt hij zich alleen.
Dan vindt hij een witte kraai. 
De andere kraaien pesten hem.
Kan Hidde de witte kraai helpen?
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Hidde is op weg naar huis.
Het is vakantie, maar Hidde is niet blij. 
Zijn beste vriend Lukas is verhuisd.
Dat is helemaal niet leuk.
Met wie moet hij nu spelen?

“Kraa! Kraa!” hoort Hidde.
Wat is dat?
Verschrikt kijkt Hidde op.
Het zijn kraaien!
Ze zijn zwart en lijken woedend.
Ze pesten een witte kraai.
Dat is gemeen, vindt Hidde.
De witte kraai vliegt snel weg.
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De witte kraai verstopt zich achter een steen.
Hidde loopt naar hem toe.
“Hallo,” zegt hij zacht.
“Wees maar niet bang.
Ik ben Hidde.
Je mag met mij mee naar huis.
Ver weg van die gemene kraaien.”

“Ik zal voor je zorgen.
Dan kunnen we vrienden worden.”
Dat wil de witte kraai graag.
Hij hupt met Hidde mee.
Hidde wordt er vrolijk van.
Nu voelt hij zich niet meer alleen.
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Samen gaan ze naar het bos.
Daar staan ze even stil 
bij de herder en zijn kudde schapen.
Hidde wijst trots naar de witte kraai. 
“Hij werd gepest,
maar vanaf nu zorg ik voor hem.”

“Dat is mooi,” zegt de herder.
“Want witte kraaien zien niet zo goed.
Ze kunnen ook niet goed vliegen.
Daarom willen de zwarte kraaien niet
dat ze met hen meevliegen.
“Maar deze kraai vliegt heel goed, hoor!” zegt Hidde.
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Hidde komt Lizzie en Jenna tegen.
“Dit is mijn vriend, de witte kraai,” zegt hij.
“Kraaien zijn niet wit,” zegt Lizzie.
“Nee, kraaien zijn zwart,” zegt Jenna.

“Hij lijkt meer op een zieke kip!”  
Hidde wordt boos. 
“En toch is hij een echte kraai!” schreeuwt hij.
“En hij is ontzettend lief.”
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Thuis geeft Hidde de witte kraai  
wat broodkruimels.
En ook een beetje water.
“Pas op voor die vaas, hoor,” 
waarschuwt Hidde.
“Die is heel duur.”

De witte kraai begrijpt het niet. 
Hij beweegt zijn staart en raakt de vaas.
O jee!
Hidde probeert de vaas nog te vangen, 
maar hij is te laat.
Rinkel de kinkel! klinkt het.
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Mama stormt de keuken binnen.
“Wat gebeurt hier?” vraagt ze.
“En wat doet die vogel hier?”
Dan ziet ze de scherven op de grond.

“Hidde, die vaas was heel duur!” roept ze boos. 
“Sorry, mam,” zegt Hidde snel. 
“Ik beloof dat het nooit meer zal gebeuren.”
Maar mama zegt vastberaden:
“Die vogel hoort niet in de keuken.
Morgen gaat hij weg!”
Hidde ruimt verdrietig de scherven op.
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Later die avond is mama gelukkig niet meer boos.
De witte kraai mag zelfs bij Hidde in bed.
“Eén nachtje,” zegt ze.
“Morgen moet hij echt weg,
terug naar waar hij vandaan komt.”
Wat jammer, denkt Hidde.

De volgende dag is Hidde al vroeg wakker. 
Hij kijkt om zich heen. 
De witte kraai is weg!
Er ligt alleen nog een witte veer in Hiddes bed.

Dan hoort Hidde buiten een hoop lawaai. 
Is het de witte kraai?
Hij rent naar het open raam.
Ja, daar zit de witte kraai
boven in de boom!
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