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Deel 3: Het verboden paradijs 
Elfeline duwt de schatkaart in de handen van JK en duwt hem met zijn gezicht 

in de juiste richting. De vriendjes aarzelen. Het verboden paradijs is een plek 

waar niemand durft te komen. Maar nu hebben ze geen keus, ze moeten wel. 

Dus gaan ze op pad. Want het redden van de magische wereld is belangrijker 

dan welk verbod dan ook. 

Onderweg komen ze Prani de Pauw tegen en Laura het meisje dat op een engel 

lijkt. Als ze horen wat er aan de hand is, besluiten ze direct met de vriendjes 

mee te gaan. Onderweg praten ze over het verboden paradijs. “Men zegt,” 

fluistert JK, “dat het daar zo fijn voelt dat je er nooit meer weg wilt. En dat 

daarom ook nooit iemand er weer vandaan is gekomen.” De vriendjes 

huiveren. “En ze zeggen dat als je daar even bent geweest en toch weggaat, je 

nooit meer gelukkig wordt,” zegt Isaak. “Maar hoe moeten wij dat dan doen?” 

vraagt Lisa. “Misschien kan ik er gewoon snel in en uit slingeren,” zegt Japie. 

Dat vinden de vriendjes eigenlijk wel een goed idee. Japie is erg snel als hij van 

boom tot boom slingert. 

Ze volgen de aanwijzingen op de kaart en dan komen ze aan de rand van het 

verboden paradijs.  Het ziet er prachtig uit. Ze zien fantastische kleuren, horen 

vogels de mooiste liedjes fluiten en het ruikt er heerlijk. De vriendjes kijken hun 

ogen uit en zonder er verder bij na te denken, lopen ze met zijn allen het 

verboden paradijs in. De kleuren en geuren trekken zo hun aandacht dat 

niemand meer aan de schatkaart denkt. Ze dansen en lachen en maken plezier. 

Ze hebben zich nog nooit zo gelukkig gevoeld. 

Alleen Prani doet niet mee. Hij ziet dat JK de schatkaart uit zijn handen laat 

vallen. Prani pakt hem op. Hij kijkt bezorgd naar zijn vriendjes. Hij roept ze en 

probeert hun aandacht te krijgen, maar het lukt niet. Dan weet hij iets. Hij is 

een pauw, hij heeft een geheim wapen dat altijd alle aandacht trekt. Hij gaat 

midden op het pad staan. Dan krijst hij en zet hij zijn prachtige waaier van groen 

en blauw gekleurde veren, met aan het uiteinde een soort ogen, op.  
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Het ziet er magisch uit en de vriendjes kijken direct naar Prani. De ogen op de 

veren kijken de vriendjes aan en daardoor wordt de betovering van het 

verboden paradijs verbroken. In één seconde beseffen de vriendjes weer 

waarom ze hier zijn. “De schat, de regenboog, we waren het helemaal 

vergeten,” zeggen ze. 

Prani pakt de kaart erbij en zegt: “We moeten opschieten, want we moeten 

hier snel weg. De schat moet hier ergens in de buurt zijn, maar de dieven of 

rovers ook, dus kom vlug.” Zo snel als ze kunnen, lopen ze het pad af. “Waarom 

werd jij niet gegrepen door het geluksgevoel hier?” vraagt JK. Prani kijkt naar 

JK en zegt: “Ik ben een pauw, ik ben trots op wie ik ben. Daar heb ik geen 

paradijs voor nodig. Ik maak mijn eigen paradijs, waar ik ook ben. En ook al voel 

ik hier heel veel moois, dat is niet van mij, maar van het paradijs zelf, dus dat 

laat ik graag hier.”  

De vriendjes kijken Prani aan. “Maar waarom werden wij dan wel gevangen?” 

vraagt Laura. Prani weet het ook niet. Ze lopen ondertussen verder naar de 

plek waar de schat moet liggen. Als ze daar aankomen, hebben ze het er nog 

over. “Zal de magie nog terugkomen?” vraagt Sofie, “Ik vind het hier zo mooi, 

was onze wereld maar zo mooi.” De vriendjes zuchten. “We maken ons 

allemaal zorgen,” zegt JK, “misschien lukt het ons niet onze magische wereld 

te redden.”  

“Dat is het!” roept Prani dan opeens. “Dat is het! Jullie twijfelen en zijn onzeker 

en daardoor krijgt het paradijs jullie in haar macht. Ik twijfel niet, ik weet zeker 

dat we weer een magische wereld kunnen maken. Ik voel dat in elke veer die 

ik heb. We zijn toch zelf degene die ons leven creëren? Mijn moeder zei altijd 

tegen me: “Jij bent de koning van je eigen koninkrijk. Jij moet je leven tot een 

feestje maken en dat kan alleen maar als jij de slingers zelf ophangt. Misschien 

wordt het anders, maar dan kunnen we nog steeds genieten en plezier hebben. 

Zolang we maar onszelf zijn en onze eigen unieke kleuren laten zien, dan 

kunnen we overal en altijd gelukkig zijn.” 
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De vriendjes kijken Prani blij aan. Hij heeft gelijk! Op dat moment vindt Isaak 

de schatkist. Ze openen de kist en dan begrijpen ze direct het rijmpje. Ze 

besluiten voortaan zo trots als een pauw, of in hun geval als een koning of 

koningin, hun eigen koninkrijk te creëren en kleur te geven door mooie 

gevoelens  zoals liefde en vertrouwen te koesteren.  

Ze vinden ook de derde aanwijzing voor de volgende kleur van de regenboog: 

 

Wanneer je deze kleur wilt vinden 

Zul je de strijd met jezelf moeten aanbinden 

Want om de magie te laten stromen 

Zul je in balans moeten komen 

Geen licht is feller dan de nacht 

Als dat wat je voelt niet is wat je dacht  

Maar maak je vooral geen zorgen 

Want de schat die bij deze kleur hoort, zit ook in jezelf verborgen 

 

Met de schatkist in de hand lopen de vriendjes als echte koningen en 

koninginnen het verboden paradijs uit, terug richting de groene weide. En ze 

zijn supertrots en gelukkig dat zij nu voelen dat al het moois van het verboden 

paradijs niet van hen is, maar dat zij hun eigen leven nog veel mooier kunnen 

maken, precies zoals zij willen. 

Als de vriendjes bij de groene weide aankomen weten ze niet wat ze zien. Er 

zijn nog maar weinig kleuren over en ze zien nergens magische wezens. 

Niemand zegt meer iets. Dan horen ze een heel zacht gefluister.  
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“JK, Japie, Lisa, horen jullie mij? Ik ben het, Elfeline,” horen ze een stemmetje 

zeggen. De vriendjes kijken om zich heen, maar hebben geen idee waar het 

geluid vandaan komt. “Jullie zien mij niet meer, maar ik ben vlak voor jullie. De 

magie verdwijnt steeds meer en dus ben ik nu onzichtbaar geworden. Maar ik 

ben er gelukkig nog wel, dus ik kan jullie nog steeds helpen om de magische 

wereld te redden,” zegt Elfeline, “maar we hebben geen tijd te verliezen. Is het 

jullie gelukt de kleur te vinden?” 

De vriendjes vinden het een beetje gek om tegen iemand te praten die ze niet 

zien, maar al snel praten ze honderduit over het verboden paradijs en wat ze 

allemaal ervaren hebben. “En hier is de schat,” zegt Prani en hij opent de 

schatkist. Elfeline pakt de schat uit de schatkist en de vriendjes zien de schat 

opeens zweven. “Kom mee, we gaan hem naar de regenboog brengen. Daarna 

kijken we naar de nieuwe aanwijzing.” De vriendjes knikken en lopen achter de 

zwevende schat aan. 

Zodra ze bij de regenboog komen, zien ze dat het rood ook niet meer zo fel is. 

Snel houden ze de schat tegen de regenboog en met veel schitteringen en licht 

wordt de volgende baan oranje. En daardoor wordt de kleur rood ook weer wat 

helderder.  De vriendjes juichen. “Het werkt! Het werkt!” roepen ze. “Kom vlug, 

we moeten uitzoeken waar de volgende kleur is,” zegt Lisa. En op een holletje 

rennen ze terug naar de schatkist en het rijmpje. 

Als ze de kist openen is het rijmpje weer verdwenen, net als de vorige keer. En 

ook nu weer zit er een schatkaart in met drie pijlen, drie kleine smaragdjes en 

een groot kruis met een grote smaragd. De vriendjes bekijken aandachtig de 

kaart. “Wat zei het rijmpje ook alweer?” vraagt Elfeline. De vriendjes weten het 

niet zeker meer. “Iets over een fel licht en een grote kracht,” zegt JK. Elfeline 

denkt na en kijkt naar de kaart.  

“Dan weet ik waar jullie deze kleur kunnen vinden. Dat is bij de regengrotten. 

Kijk maar op de kaart. Het kronkelpad leidt daar precies naartoe.”  

~ 


