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Madam Sofie is een heks, maar ze is niet eng en al helemaal 
niet gevaarlijk. Ze is een verhalenheks. En altijd sleept ze die 
mand mee, volgestopt met de dingetjes die ze vindt. Zo zit er 
een vleugeltje in. Van een elf, zegt ze. En de schubben van een 
zeemeermin, zo uit de vuilnisbak. En wat is dat voor steen...?

Bedenk dat zelf maar!
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Dit is Madam Sofie. Ze draagt verhalen op haar hoofd.

Ze heeft verhalen in haar oren.

Ze knisperen in haar haren en ze kraken onder haar voeten.

Maar de meeste verhalen verstopt ze in haar mand.

Madam Sofie is een heks.

Ze is geen enge heks. Ze heeft geen wratten op haar kin.

Ze is geen gevaarlijke heks. Ze heeft geen lange, kromme neus.

Madam Sofie is een verhalenheks. 



De moeder van Tess vindt Madam Sofie maar gek.

De buurvrouw vindt haar eng.

De jongens uit de buurt lachen haar uit.

Maar Tess? 

Die vindt haar GeWelDIG!

Tess ziet haar elke dag.

Onder de bomen, in het park. 

Bij de vijver met de eenden.

Zelfs tussen de vuilnisbakken bij de school.

Haar mand is bij haar. Altijd.

“Wat zit er in die mand?” vraagt Tess.

“Rommel,” zegt haar moeder.

“Viezigheid,” zegt de buurvrouw.

“Verhalen,” zegt Madam Sofie.



Madam Sofie lacht. een beetje geheimzinnig.

Ze tikt met haar vinger tegen haar neus.

“er zit een vleugeltje in die mand,” zegt Madam Sofie.

De vleugel van een elf.

Gevonden in het park.

“er zit een veer in,” zegt Madam Sofie.

Dat is de veer van een vliegend paard.

Gevonden bij de vijver.

en schubben van een zeemeermin. 

Zaten in de vuilnisbak.
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