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De kring van stenen 

Ava loopt door het bos.
Plots staat ze stil.
Ze kijkt om zich heen.
Ze staat midden in een kring. 
Een kring van grote stenen. 

Wat vreemd, denkt Ava.
Die waren hier eerst nog niet.
De stenen zien er gek uit. 
Het lijken wel trollen! 
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Dan staat Rul voor Ava.
‘Maak dat je weg komt, Ava,’ roept de wolf.
‘De heks was net hier!’ 

Ava schrikt. 
De heks is vals. 
Ze wil de baas zijn  
van het woud. 
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Dan hoort Ava iets. 
Het klinkt als zacht gesnik. 
Ze kijkt om zich heen. 
‘Wie is daar?’ vraagt Ava. 

Ze hoort iets bij een struik. 
Ava duwt de takken aan de kant. 
‘Moen!’ roept ze.
‘Wat is er aan de hand?’ 
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‘De heks wilde alle trollen vangen,’ 
snikt de kleine trol Moen.
‘Maar mij kreeg ze niet te pakken. 
Ik was net op tijd weg.’ 

‘De grote trollen  
sloten de heks in.
En toen... 
zei ze iets  
en waren ze van steen. 
Het was een vloek.’ 




