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Deel 3: De donkere storm 

Isaak en Sofie slapen die week heel onrustig. Het lijkt net alsof ze tussen 

twee werelden zweven. De magie van de schattenjacht heeft een 

glimlach achtergelaten op hun gezicht en de liefde in hun hart stroomt 

weer wat meer. Maar de donkere nachten hebben ook weer angsten en 

onzekerheden meegebracht. Terwijl de vriendjes vrijwel nooit nare 

dromen hadden, hebben ze die nu elke nacht. En dat maakt het lastig te 

geloven in de magie van mooie dromen. Er is een week voorbij gegaan 

en alsof het in de lucht hangt hebben ze ook deze nacht een 

nachtmerrie. Alleen er is één verschil: dit keer dromen alle vriendjes 

hetzelfde. 

De volgende ochtend schrikt Isaak vroeg wakker en wrijft in zijn ogen. 

Wat een verschrikkelijk enge droom was dit. De regenboogpoort was 

echt gesloten. Er was geen magie meer te vinden in de mensenwereld 

en ze konden JK ook nergens meer vinden. Het leek alsof hij ze riep, 

maar ze konden hem niet zien. Het was precies waar hij en Sofie het 

gisteren nog over hadden gehad. Zonder JK zou hun leven verre van 

magisch zijn. Die gedachte alleen al bezorgt Isaak rillingen. Kon hij zijn 

vriendjes er maar van overtuigen dat het echt heel belangrijk is dat zij 

samen de magische dromenvanger gaan maken. Anders gaat het echt 

verkeerd.  

Snel staat hij op. Hij loopt naar zijn schatkist en als hij hem opent is hij 

blij dat er weer een briefje in ligt. Snel leest hij wat er staat. Hij begrijpt 

ondertussen dat deze briefjes tekens zijn van de magische wezens. En 

hij weet dat het tijd is om naar de volgende kleur te gaan zoeken. Hij 

kleedt zich aan en eet en drinkt snel wat. Dan gaat hij op weg naar Sofie. 

JK en de wijze oude uil zitten weer op de uitkijk bij de grot van JK. Ze zijn 

blij dat Isaak weer uit zijn huis komt. “Als het vuurtje eenmaal brandt, 
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volgt er vanzelf een groot vuur,” zegt de uil. JK kijkt de uil aan. Soms 

heeft hij echt hele wijze opmerkingen en soms begrijpt JK er niets van. 

Maar dit keer begrijpt hij dat de uil bedoelt dat als je ergens heel blij van 

wordt en in gelooft, dat dit aanstekelijk werkt. Niet alleen voor jezelf, 

maar ook voor anderen. De uil noemt dit altijd je passie of je vuur. JK 

snuift wat vuur uit zijn neusgaten. Het verlicht de vroege ochtendlucht. 

Hij is blij dat hij jaren terug zijn eigen vuur weer heeft ontdekt en zo de 

wereld mooier kan maken. Nu mogen de kinderen dat ook doen. 

Isaak is ondertussen bij Sofie aangekomen. Hij klopt op haar deur en ze 

doet direct open. Ze heeft haar rugzak al op haar rug en het briefje in 

haar hand. “We moeten gaan,” zegt ze. “Laten we proberen of er 

vandaag wel nog iemand meegaat.”  

“Goed idee,” vindt Isaak. Ze lopen eerst langs Lisa, maar die doet niet 

open. Dan komen ze aan bij Anton, maar ook hij doet de deur niet open. 

Als ze bijna alle huizen hebben gehad, komen ze aan bij het huis van 

Laura en Simon. En zij doen wel open. Hun ogen zijn groot en hun 

wangen knalrood. Ze praten druk door elkaar heen en Isaak en Sofie 

hebben moeite om ze te volgen. Maar ze weten dat zij het nu ook 

beseffen. Dus laten ze Laura en Simon uitpraten en tot rust komen.  

“Ik voel gewoon dat dit belangrijk is, we waren het helemaal vergeten. 

Daarom droomden we zo naar de laatste tijd en voelden we ons zo 

slecht,” ratelt Simon. Als hij eindelijk stopt met praten, leggen Isaak en 

Sofie uit wat er tijdens de eerste schattenjacht is gebeurd en wat ze 

hebben ontdekt. Ze laten de rode schat zien. Laura en Simon zijn er stil 

van.  

“Dus vandaag moeten we op zoek naar de tweede kleur van de 

regenboog?” vraagt Laura. “Dat klopt, we gaan op zoek naar oranje,” 
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zegt Isaak. “Maar waar moeten we die zoeken?” vraagt Simon. “Dat 

weten wij ook niet. De elfjes zeiden in het eerste briefje dat we hun licht 

moesten volgen. Maar we zagen eerst helemaal niets. Dus zijn we 

gewoon gaan lopen. En elke keer als er een splitsing kwam stonden we 

even stil om te voelen wat goed voelde en wat niet. En uiteindelijk 

vonden we zo de schat.”  

“Misschien moeten we gewoon zoeken naar magische tekens en anders 

ons gevoel volgen?” zegt Sofie. Dat vinden ze allemaal een goed idee. 

En vol goede moed gaan ze op pad. Gelukkig maar, want ze weten op 

dat moment nog niet wat hun te wachten staat. 

Zodra ze het bos inlopen begint het heel hard te waaien. Zand en takken 

vliegen in het rond. “Wat vreemd. Er was eerst nog geen zuchtje in de 

lucht. Het was juist erg warm, bijna verstikkend heet,” zegt Simon. 

“Kijk,” zegt Isaak en wijst naar de lucht. Grote donkere wolken hebben 

zich boven hen gevormd. Het ziet er heel dreigend uit. “Zal er onweer 

komen?” vraagt Laura met een zacht stemmetje. Daar is ze zo 

ontzettend bang voor. De wind gaat ondertussen steeds harder waaien. 

“Zullen we maar naar huis gaan?” zegt Sofie bang. Maar de anderen 

schudden hun hoofd. “We kunnen nu niet opgeven. Alleen wij kunnen 

de magische wereld redden,” zegt Isaak. 

Het wordt steeds donkerder en ze zien bijna geen hand voor ogen. Grote 

takken ploffen voor hen op de grond. De wind rukt ze van de bomen af 

alsof het veertjes zijn. De vriendjes houden elkaar angstig vast en lopen 

stapje voor stapje door het bos. Ze zijn nog steeds op zoek naar tekenen 

van de elfjes zodat zij de tweede schat kunnen vinden. 
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“Dit is niet leuk. Zo hoort een schattenjacht niet te zijn,” zegt Simon 

nadat hij weer bijna een tak op zijn hoofd heeft gekregen. En dan opeens 

snapt Isaak het.  

“We zoeken de hele tijd naar tekenen, maar wat als deze storm nu een 

teken is van de elfjes? Gisteren dachten we ook dat het bos grauw en 

grijs was en de afgrond leek een eng donker gat. Toch bleek dat niet 

waar te zijn. Toen we ons hart openden zagen we de magie weer. Wat 

als deze storm net als onze nachtmerrie nu zorgt dat we bang worden, 

waardoor we ons hart sluiten en we dus juist de magie niet meer kunnen 

zien?” 

De vriendjes zijn even stil. “Daar kun je best gelijk in hebben, Isaak,” zegt 

Sofie. “Het voelt ook als een nachtmerrie. En ik weet nog dat mijn 

moeder vroeger altijd zei dat ook al gebeurt er iets engs of heb je een 

nare droom, zolang je positieve gedachten hebt wordt het altijd weer 

lichter.” De vriendjes weten dat dit waar is.  

“Weet je nog die herfststorm vorig jaar. Wat hebben we toen genoten 

van al die bladeren door de lucht. We hebben toen zoveel plezier gehad 

met JK. Die storm was ook heel zwaar, toch waren we niet bang,” zegt 

Sofie.  

“We moeten het allemaal niet zo zwaar opvatten en het luchtiger 

maken,” zegt Laura en ze begint te dansen met de wind. De vriendjes 

doen met haar mee en op het moment dat ze allemaal weer moeten 

lachen en rennen en springen door het bos, komen de eerste 

zonnestralen weer tevoorschijn en langzaamaan verdwijnt de storm. De 

vriendjes zien één grote zonnestraal het bos ingaan en besluiten die te 

volgen.  
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En jawel precies daar waar het licht de grond raakt zien ze de tweede 

schat. Ze stoppen de oranje schat in de rugzak van Sofie en gaan 

opgewekt naar huis. Ze weten dat hun avontuur nog maar net begonnen 

is, en kunnen niet wachten tot de volgende schattenjacht. 

JK en de wijze oude uil hebben vol trots toegekeken en ook deze keer 

leggen de elfjes precies een week later weer in elke schatkist een briefje. 

 

Wat je zoekt zal je vinden 

Zodat jij je met je dromen kan verbinden 

Maar alleen wanneer je ware kracht 

Sterker is dan wat je dacht 

Wanneer je niet meer bang bent 

En je het geheim kent 

Vergeet daarom nooit om te blijven proberen  

Dan zal de magie terugkeren 

Wees vriendelijk voor de beren op je pad 

Dan heeft angst op jouw geen vat 

Want een hart vol vertrouwen 

Dat is waar jij op kunt bouwen 

Dus wees positief en goed gezind 

Dan weet ik dat je de derde schat vindt. 
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En ook deze keer wachten JK, Elfeline en de wijze oude uil vol 

vertrouwen af. 

~ 


