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In dit boek staat een 
sprookjesachtige tovertruc!

Wacht maar tot je bij 
bladzijde 99 bent…
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Dit is Lilly, de hoofdpersoon van dit boek. Ze 

is ongeveer net zo oud als jij en lijkt een heel 

gewoon kind. En dat is ze eigenlijk ook… maar 

toch niet helemaal. Lilly heeft namelijk iets 

óngewoons: een toverboek!

Op een morgen vond Lilly 

het naast haar bed. Het was 

eigenlijk van de verstrooide 

heks Surulunda Knorx, maar die 

wilde het (eerst maar eens 

op proef) aan een jongere 

heks doorgeven. Lilly had 

direct in de gaten dat er échte 

spreuken en geweldige tovertrucs 

in het boek staan. Een paar ervan 

heeft ze al uitgeprobeerd. Maar 

pas op: probeer Lilly’s trucs 

liever niet na te doen.
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Want als je één woord fout leest, verandert je 

haarborstel misschien wel in een heksenbezem. 

Je meester wordt een boze schurk, en ijs op 

een stokje een zure augurk.

Lilly is supervoorzichtig met haar toverboek. 

Niemand heeft ze erover verteld. Ze is een 

echte geheime heks. Ook voor 

haar kleine broertje Leon houdt 

ze haar toverboek geheim. Dat 

is niet zo makkelijk, want Leon is 

verschrikkelijk nieuwsgierig en af en 

toe kan hij tamelijk vervelend zijn. 

Maar ach, Lilly vindt hem toch ook 

wel lief.

Mooi… Dan kan het verhaal nu echt 

beginnen!



Eerste hoofdstuk
waarin een prinses moet opruimen
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Het regent. Lilly ligt op haar 

bed te lezen. ‘Mmm, wat fijn! 

De hele middag lezen,’ 

mompelt ze. Al lezend 

knaagt ze aan een 

wortel. Ze heeft er 

al heel wat op. 

‘Au!’ Lilly bijt 

per ongeluk 

in haar vinger. Het boek is ook zo spannend. 

Lilly is volkomen in de ban van het verhaal dat 

ze leest: Nog een paar stappen maar… Tussen 

de superheld en de veilige overkant gaapt een 

diepe afgrond. Hij maakt zich klaar voor de 

sprong en…

Opeens vliegt met veel kabaal de deur van Lilly’s 

kamer open.

Lilly kreunt. Dat is Leon zeker.
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Nee hoor. Het is Lilly’s moeder. Hè, waarom 

komt ze Lilly juist nu storen? Ze schuift de luid 

brommende stofzuiger de kamer in.

‘Hé, wie stoort me tijdens het lezen?  

En ook nog eens net nu ik een 

wortel eet.’ Lilly kijkt niet eens 

op van haar boek. ‘Pas maar 

op. Als je dit konijn tijdens het eten lastigvalt, 

verandert het in een enge weerwolfhaas. En die 

bijten! Maak maar snel dat je wegkomt.’ Anders 

moppert Lilly nooit zo. Maar ja, ze is juist bij het 

spannendste stuk.

Haar moeder zet de stofzuiger uit. Met een 

zucht zegt ze: ‘Deze konijnenmama stoort je echt 
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niet graag. Maar ik heb nog zo veel te doen. Ik 

krijg het nooit af in m’n eentje. Dit weekend komt 

oma konijn op bezoek, en dan moet het hok 

superschoon zijn!’

Lilly laat haar wortel zakken. ‘Moet ik helpen?’ 

vraagt ze afwezig.

‘O, graag! Als jij nou vast je eigen kamer opruimt. 

Dat zou heel fijn zijn,’ zegt haar moeder.

Lilly kreunt. Daar was ze al bang voor. ‘Kan het 

morgen niet?’ Ze heeft niet echt zin om op te 

ruimen.

‘Nee joh, vandaag regent het. Het is een perfecte 

dag om op te ruimen,’ zegt haar moeder streng.

‘Oké, oké.’ Lilly geeft al toe. Ze weet dat het 

geen zin heeft om tegen te sputteren. Als het 

om opruimen gaat, valt er met haar moeder niet 

te praten. ‘Die paar spullen heb ik zo in de kast 

gepropt. En daarna stofzuig ik hier wel,’ belooft Lilly.
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Haar moeder laat zich op de stoel bij Lilly’s bureau 

vallen. ‘Dat is heel lief van je. Fijn dat mijn grote 

meid me helpt. Ik heb deze week in de winkel zo 

veel te doen. Dan lukt het me echt niet om thuis 

ook nog alles aan kant te krijgen.’

Lilly kijkt naar haar moeder. Ze voelt met haar 

mee. Nou ja, jammer dan, maar ze kan vanavond 

wel verder lezen. Lilly slaat haar boek met een 

klap dicht en staat op. ‘Hup, vooruit dan maar. Hoe 

eerder ik klaar ben, hoe beter,’ zegt ze vol energie.

‘In Leons kamer is het pas echt 

erg. Het lijkt wel of er een bom is 

ontploft,’ zucht haar moeder.  

‘Het is om gek van te worden. 

Als we daar niet eindelijk eens wat 

orde scheppen…’

‘… dan is hij straks vast zijn 

knuffeldoekje weer eens kwijt. 



En een herrie dat dat ettertje dan schopt!’ Lilly 

grijnst. ‘Wat een rommelkont is het toch.’

‘Het is maar goed dat hij jou heeft. Een grote zus 

die hem het goede voorbeeld geeft,’ zegt Lilly’s 

moeder met een knipoog. Dan knikt ze naar de 

berg kleren in Lilly’s kamer.

‘Hm,’ bromt Lilly. ‘Leon heeft geen voorbeeld 

nodig. Wat hij nodig heeft, is een bediende. 

Misschien dat het dan lukt!’

‘Begin nou maar met je eigen kamer,’ zegt haar 

moeder. ‘En ruim eerst die berg kleren op.  

Het lijkt de Mount Everest wel!’ plaagt ze.


