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Wat gebeurt er als je een boek meer dan een keer
leest? Precies! Je vindt elke keer weer iets nieuws.
Zo ontdekt Evi de magie van boeken: in elk
verhaal zitten nog meer verhalen en in elk boek
kun je telkens weer een nieuw boek ontdekken.
Over wat je maar wilt...
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Evi verveelt zich.
“Lees een boek,” zegt een stem.
“Wie zei dat?” vraagt Evi.
“Ik natuurlijk.”
“Maar ik zie niemand,” zegt Evi.
“Waar is je fantasie?” zegt de stem. “En waarom ga je niet lezen?”
“Ik heb al mijn boeken al uit.”
“Je kunt een boek meer dan een keer lezen. Dan ontdek je ook het
boek in het boek,” zegt de stem.
“Het wat?”
“Er is altijd nog een verhaal. Wanneer je een boek nog een keer
leest en zelfs wanneer je aan dat boek denkt, gaat je fantasie
werken. En dan bedenk je een nieuw verhaal. Wat je maar wilt…
Dus een soort boek in een boek.”
“Maar…” begint Evi.
“Zo te horen heb je hulp nodig,” zegt de stem. “Ik zie je in het
park, aan de rand van het bos. Breng wel je fantasie mee. Anders
zie je me daar net zo min als hier.”
Evi piekert zich suf. Hoe zou iemand met zo’n stem eruitzien?
Als een boskabouter misschien? Ze begint te lachen.

“Je ziet er precies zo uit als ik dacht,” zegt Evi.
“Natuurlijk,” zegt de boskabouter. “Fabio ziet er altijd uit zoals jij je voorstelt.”
“Hoe zit dat met dat boek in een boek?” vraagt Evi.
“Wil je op reis? Dan moet je iets verzinnen!” antwoordt Fabio.

Opeens staat er een draaimolen in het bos.
Fabio lacht. “Een draaimolen-reis! Je hebt
echt je fantasie meegebracht!”

“Misschien moet je eerst een beetje
oefenen met fantaseren,” zegt Fabio.
De draaimolen begint te draaien.
De muziek gaat sneller en sneller
en de draaimolen ook.
Zo snel, dat alles vaag wordt.
Dan staat hij stil.

