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kijk daar komt torn aan. 
hij zit bij fleur in de klas. 
fleur is graag bij hem. 
maar dat zegt ze niet aan tom. 

als fleur torn op school ziet, 
doet ze soms raar. 
niet dat ze dat wil hoor. 
dan is ze zo rood als wat. 
maar ze kan er niks aan doen. 
dan rent ze snel weg. 
of ze maakt een grap. 
maar als fleur naast torn in de rij mag, 
dan is ze blij. 
in de rij moet je stil zijn. 
en dan zeg je niks doms. 
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in de klas zit fleur soms vlak bij torn . 

dan Iet ze niet zo goed op. 

ze hoort niet wat de juf zegt. 

en ze is niet bij de les. 
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na school gaat fleur naar huis. 
'hoe komt het dat ik zo doe?' 
'zo gaat dat', zegt ma. 
'als je hem graag ziet, 
dan doe je soms wel raar. 
en dan denk je veel aan hem.' 
'dat is niet fijn', zegt fleur. 
'wat moet ik nu doen?' 
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fleur belt maar eens naar kim. 

'kom je naar me toe?' 

'oh ja', zegt kim. 

'ik kom er snel aan.' 



daar is kim al. 

ze belt aan bij de deur. 

'wat is er nu?' zegt ze. 

fleur en kim gaan de trap op. 

fleur legt het uit. 

'ik zit met iets. 

ik vind torn leuk. 

en ook wel lief. 

maar wat moet ik er nu mee? 

ik durf niet eens naar hem toe. 

als ik hem zie, 

doet het raar in mijn buik. 

en als ik dan iets zeg, 

is het vast weer iets geks of zo.' 
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kim weet ook niet wat te doen. 

maar dan roept ze: 'ik heb het! 

stuur torn een brief!' 

'wat een goed idee', zegt fleur. 

'maar ik geef hem niet aan hem af hoor. 
dat doe ik niet', zegt ze snel. 
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'maak je maar niet druk', zegt kim. 
'dat vraag ik wel aan mijn broer. 
die kent torn van het spel op het plein. 
en als ik hem wat snoep geef, 
dan doet hij het wel.' 
fleur geeft kim een kus. 
'wat ben je toch slim, kim.' 
'en ook heel tof he', giert kim. 
ze doen weer gek. 
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'ik zoek snel een pen', zegt kim. 

'en een mooi blad', zegt fleur. 

'ik wil torn na school zien op het plein. 
bij de boom want daar is het fijn. 

maar wat zeg ik dan als hij komt?' 



kim weet het al. 

'je zegt: jij bent lief. 

en dan vraag je een kus aan tom.' 

'dat durf ik niet hoor', zegt fleur. 

'doe die brief nu snel', zegt kim. 

'of het komt er niet meer van. 

dan doe je het niet meer.' 

fleur pakt de pen en het blad. 
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'zo de brief is klaar', zegt fleur. 

'ik hoop dat hij goed is. 

en dat torn hem leest.' 

'dat zal wel', zegt kim. 

'geef maar hier die brief. 

de rest doe ik wel. 

ik geef hem snel aan mijn broer.' 

'maar lees mijn brief niet', zegt fleur nog. 

'je mag niet zien wat er in staat!' 

'nee nee', zegt kim 

en ze is al weg. 



fleur valt maar niet in slaap. 
ze woelt in haar bed. 
het is al laat en de maan staat heel hoog. 
'nu ben ik wel erg moe', zegt fleur. 
'ik hoop dat het snel dag is.' 
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fleur ziet kim weer op school. 
en de brief, waar is die? 

'geen nood', zegt kim. 

'mijn broer geeft hem wel aan tom.' 
'was de school maar al uit', zegt fleur. 

'ik heb al zin om naar het plein te gaan. 

en ik hoop dat torn komt. 
als hij niet komt, 
dan sta ik wel voor aap.' 
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in de klas kijkt fleur naar tom. 

heeft hij de brief? 

'let eens op, fleur', zegt de juf. 

'je bent er niet bij.' 

fleur doet wel haar best. 

maar het gaat niet zo goed. 
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na school gaan kim en fleur naar het . 
Pl P1n 

fleur staat bij de boom tot torn komt, · 

kim zit in het bos vlak bij de boom. 

maar fleur voelt zich weer raar. 

'ik denk niet dat hij komt', zegt ze. 

'doe niet zo flauw', zegt kim stil. 

'blijf nog wat hier. 

je zal wel zien dat hij komt.' 



daar komt torn al aan. 
hij heeft een bloem in zijn hand. 

'goed he', zegt kim stil bij de boom. 

bons bons, doet het hart van fleur. 
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'dag fleur', zegt tom. 
'dag torn', zegt fleur. 
torn zegt: 'hier is een bloem voor jou, 
ik hoop dat ze mooi is.' 
'wat lief van je', zegt fleur. 
'ik heb je brief', zegt tom. 



'en nu ben ik hier om je te zien. 
jij bent lief', zegt tom. 
'jij bent ook lief', zegt fleur. 
'ben je ook op mij?' 
'ja', zegt tom. 
hij pakt haar hand. 
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fleur loopt met torn op het plein. 

het lijkt wel een droom. 

wat is torn lief. 

hij legt zijn arm om haar heen. 

het is heel leuk op het plein. 

torn deelt een koek met fleur. 

en hij geeft haar nog een bloem. 

fleur maakt een kroon van gras voor tom. 
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na een tijd moet fleur naar huis. 
'dag torn, ik moet weg', zegt ze. 
'kom je na school weer naar hier?' 
'ja hoor', zegt tom. 
hij geeft fleur een kus. 
wauw! was dat een kus van torn? 
fleur haar buik doet weer raar. 
maar nu is het leuk! 
en nu zegt fleur niks doms. 
'dag torn', zegt ze. 
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torn is net weg en daar is kim al. 

er zit een stuk bos in haar haar. 

een tak met een blad of drie. 

'zie je wel dat hij er was', zegt ze. 

maar fleur giert het uit! 

ze wijst naar het haar van kim. 

'als jij ook eens bij de boom wil, 

dan ga ik het bos niet in hoor', zegt fleur. 

'ik hou niet zo van groen haar!' 


