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“FAUN EN SLAKKIE.”  

Geschreven en geïllustreerd door 
PetraLouise Muris 

Waarom ergens lid worden of betalen? 
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Deze kindvriendelijke site is voorzien van kindveilige keurmerken.  

Wereldwijd geregistreerd. 
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HOOFDSTUK 1 

FAUN EN SLAKKIE.  

 

Faun ligt tussen de gras-sprieten. 

Hij heeft niets te doen. 

Hij kijkt naar de blauwe lucht totdat zijn oogjes 

prikkelen. 

Dan doet hij ze dicht. 

Hij zou best even 

willen slapen maar 

blijft wakker doordat 

iemand luid praat. 

 

Faun schreeuwt: ‘hé, 

willen jullie stil zijn!  

Ik wil even slapen!’ 

Er klinkt gemopper 

maar daarna is het stil 

op vogel- gekwetter na. 

Faun voelt de warme zon. Hij valt inslaap.  

 

‘Ha, ha,’ klinkt het opeens van dichtbij.  

‘Lig jij lekker te slapen? 

Wakker worden! Ik wil jou iets vragen!’ 
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Faun schrikt van de harde stem. 

‘Wat is er! Ik schrik mij naar!  

Laat mij toch slapen, snurk, snurk.’ 

‘Ik heb met de jongens afgesproken dat wij een 

race gaan houden. 

Ik wil dat jij mij helpt.’  

 

Nu doet Faun zijn ogen open. 

‘Wat zei je? Ik sliep nog.’ 

‘Ik zei dat ik met de jongens wil racen.’  
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‘Ik hoop dat jij mij wilt helpen. 

Dan kun jij van bovenop mijn slakkenhuis zien of 

de race eerlijk verloopt.  

Doe jij het Faun?’  

‘Ha, ha,’ grinnikt Faun: ‘slakken kunnen toch niet 

racen!  

Slakken zijn toch hartstikke langzaam?  

Jij maakt een grapje hè?  

‘Echt niet Faun. Ik ga vrijdag echt racen. 

Dan begint de race.  

Oei, ik hoop dat ik win dan krijg ik vleugels. 

Dan vlieg ik net zo-als jij.’ 

‘Ach gekkie. Slakken vliegen niet.  

Dat zullen zij nimmer doen.  

Slakken glijden langzaam vooruit.’  

 

Slakkie kijkt meteen erg treurig.   

Tja, het is wel een erg vreemde prijs. 

Maar hij zou zo graag’ een keertje van boven af 

willen zien hoe alles eruitziet. 

‘Goed ik help je wel Slakkie.  

Ik ga op jouw huis zitten.  

Laten wij eerst even oefenen, ik wil niet vallen.’ 
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HOOFDSTUK 2 

HET BETOVERDE PAARD. 

 

Heks Riek lacht hardop.  

Zij vindt dat zij een leuke streek heeft bedacht. 

Zij heeft rond-verteld dat er vrijdag een 

slakken-race wordt gehouden. 

Zij heeft iedereen wijs-gemaakt dat de hoofd-

prijs een paar prachtige vleugels zijn. 

 

Alle slakken willen maar al te 

graag meedoen.  

Zij weten niet dat zij voor de 

gek worden gehouden. 

Slakken kunnen helemaal niet 

racen. Dat weet iedereen. 

Heks Riek wil dat de slakken voor gek staan.  

Zij wil dat iedereen hen uitlacht.  

 

Heks Riek vindt het een smakelijk grapje.  

Ha, ha zij heeft nu al pret.  

‘Natuurlijk’ krijgt de winnaar geen vleugels. 

Hoe dom kunnen slakken zijn! 
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Opeens hoort zij een stemmetje tussen het gras. 

Zij spitst haar oren want zij hoort het niet goed. 

Hoort zij: “Dan kun jij van bovenop mijn 

slakkenhuis zien of de race eerlijk verloopt?” 

 

Zij kijkt omlaag.  

Wie bemoeit zich met haar race?  

Niemand mag die malle slome slakken helpen! 

Zij ziet Jacob de gele slome slak tussen het gras 

en dat malle ventje Faun. 

O wat heeft zij een hekel aan Faun. 

‘Ik moet iets 

bedenken.  

Maar wat?  

Zal ik Faun weg-

toveren?  

Nee, ik tover 

mezelf klein.  

Ja dat ga ik 

doen! Ik wil ook 

bovenop een slak. 

Dan win ik zelf!’  

Heks Riek rent naar de wei, daar lopen paarden. 

Zij kiest er één uit. 
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Het paard is donker, bijna zwart.  

Zij krijst: ‘ik ga jou betoveren paardje!  

Jij wordt een slak! Ik tover mijzelf ook klein.’  

Zij trekt het dier naar een plek waar niemand 

haar kan zien. Daar tovert zij van: ‘Sim Sala Bim,’ 

het dier om in een slak. 

Het paard is plots een zwarte slak.  

Het is vele malen kleiner dan dat het was.  

Zijn wollen dek is nu zijn slakkenhuis.  

De heks is ook klein, net zo-als faun.  

‘Joepie,’ krijst de heks: ‘ik ga meedoen.  

Want niemand is beter dan ik.  

Ik zal winnen en niemand anders!’  

Zij vergeet helemaal dat er geen prijzen zijn.  
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HOOFDSTUK 3 

DE WEDSTRIJD. 

Het is vrijdag-middag, de wed-strijd begint. 

De zes slakken zijn klaar voor de race.   

Alle slakken liggen zij aan zij. 

Voor het gemak telt heks Riek van vijf naar nul. 

Zo van: ‘Klaar voor de start? 

Vijf- vier- drie –twee – één –nul. Af!’ 

Alle slakken glijden super langzaam tussen het 

gras.  

Zij doen wel een uur over een piep-klein stukje. 

‘Wie is de voorste?’ denkt de heks.   

Zij tuurt en tuurt. 
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Omdat zij nu erg klein is, ziet zij door het hoge 

gras, bijna niets.  

Zij stapt van haar slak en drinkt van haar tover-

drank. 

Plotseling is zij weer groot.  

Vele malen groter dan Faun 

en de slakken. 

Zij pakt haar slak en zet 

hem een eind verder tussen 

het gras.   

Haar slak is bijna bij de 

eind-streep. 

Heks Riek speelt vals.  

Maar dat kan haar niets 

schelen. Zij is niet voor 

niets een boze heks. 

Boze heksen zijn meestal 

gemeen daarom spelen zij 

altijd vals. 

 

Jacob de gele slak glijdt voor de andere slakken. 

Hij ligt op kop, zo heet dat. 

Het ziet er naar uit dat Jacob zal winnen. 
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Hij ziet zich-zelf al door de lucht vliegen met 

zijn prachtige nieuwe vleugels. 

Maar helaas is hij nog niet bij het eind van het 

gras-veld. 

 

De wedstrijd gaat zo: als de slakken bij het 

kiezel-pad zijn heeft de eerste die daar aan-

komt gewonnen.  

Slakkie denkt dat hij zal winnen omdat hij de 

voorste is. 

 

‘Wel alle gras sprieten!’ moppert de heks die 

inmiddels weer klein is.  

‘Ik heb mijn slak niet ver genoeg gezet.  

Daar is Jacob slak, hij is de voorste.  

Ik kan mijzelf nu niet meer veranderen.  

Dan zien zij mij.  

Dan valt het op dat ik vals speel. Maar? 

...... Ik kan mijn slak toch harder laten racen?  

Hoppa slak, drink wat tover-drank!’ 

 

Haar slak drinkt een drup en dan..... 
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HOOFDSTUK 4 

DE SLAKKENRACE 

 

Met een snelheid van een fiets raast de slak van 

heks Riek voorbij die van Faun. 

 

Faun begrijpt er helemaal niets van.  

Hij vraagt zich af of er wel snelle slakken 

bestaan.  

Hij piekert: ‘dat kan toch niet? 

Snelle slakken bestaan toch niet? 

Ik zag toch net een slak met een 

vaart voorbij komen? Was het wel een slak?  

Was het soms een muis? 

Ik kon het niet goed zien, het ging zo snel!’  
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Slakkie is helemaal’ teleur-gesteld.  

Hij glijdt niet snel genoeg door het gras. 

Hij jammert dat het geen zin meer heeft om 

verder te racen omdat er al iemand gewonnen 

heeft. 

Hij draait zich om en glijdt de andere slakken 

tegemoet. 

‘Ik race niet verder,’ jammert hij: ‘de race is al 

gewonnen door een super-snelle slak.  

Dan win ik maar geen vleugels!’ 

 

Een andere gele slak zegt: ‘als jij niet verder 

gaat, houden wij ook op. 

Kom Slakkie kop op, ik weet een lekkere plant. 

Laten wij met zijn allen gaan smullen.’ 

‘Misschien zijn er nog meer prijzen,’ roept de 

grijze slak: ‘ik ga verder hoor! 

Doen jullie nou niet zo flauw!’ 
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Faun roept: ‘ja, laten wij maar weer gaan racen.  

Het is een hart-stikke leuk spel ook al winnen wij 

niks.  

Ik’ vind het zo spannend!  

Liggen jullie weer naast elkaar?  

Zijn jullie klaar voor de start? Af!’  

 

Als tevoren glijden de slakken weer vooruit. 

De race gaat weer super langzaam.  

Veel te langzaam voor heks Riek.  

Zij is zo ongeduldig dat zij haar slak weer in een 

paard veranderd en zichzelf weer groot. 

 

Zij heeft spijt dat zij vals heeft gespeeld. 

Als zij gewoon mee had gedaan had zij misschien 

wel pret gehad. 

Dan was er werkelijk een winnaar en die had dan 

wat gewonnen. 

En als zij’ het was geweest dan had zij een mooie 

prijs voor zichzelf getoverd.  

Dan had iedereen gezien hoe geweldig zij kon 

racen. 

‘Ik ga naar huis,’ jammert zij. 
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HOOFDSTUK 5 

HET MONSTER. 

 

De heks pakt het paard bij de teugels en kijkt 

nog een keer achterom. 

Tot haar verbazing ziet zij Slakkie aan komen 

glijden. 

 

‘Hoera!’ schreeuwt Faun: ‘we hebben gewonnen 

Slakkie! Dan heb ik daarnet toch een muis 

gezien. Anders zou die slak hier toch zijn?’  

 

Slakkie is dol-gelukkig.  

Nu krijgt hij toch zijn vleugels.  

Maar van wie krijgt hij die? 

Hij kijkt links en rechts.  

Waar liggen’ die vleugels! 

‘Misschien was ik te snel, Faun.  

Misschien moeten wij hier wachten,’ zegt 

Slakkie. ‘Straks komt er wel iemand.’ 

 

Heel langzaam gaat de zon onder.  

Het is bijna donker en er is nog steeds niemand 

behalve de geduldige slakken bij de eindstreep. 
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Opeens kraken er gras-stengels.  

Er komt iets groots en zwarts naderbij. 

Het snuift als een monster. 

 

‘W, wat is dat!’ schrikt Slakkie. 

‘Ik, ik w, weet het niet,’ jammert Faun. 

‘Mis, Misschien is het een monster,’ trilt Slakkie.  

 

Het heeft geen zin om weg te vluchten.  

Alle slakken zijn immers langzaam.  

Van angst knijpen zij hun ogen dicht.   

‘Ben jij daar Faun?’ roept een harde stem. 

‘Ik ben het, ik ben heks Riek.’ 

Nu doen Faun en de slakken hun ogen open. 

Zij hoeven niet meer bang te zijn. 
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HOOFDSTUK 6 

IEDEREEN IS BLIJ. 

 

Het monster blijkt een paard en naast het dier 

staat de boze heks. 

 ‘Ik wilde jullie uitlachen,’ jammert zij. 

Ik vond het leuk om jullie te bedriegen.’   

 

Alle slakken kijken intens treurig. 

Zij vinden zichzelf erg dom want geen enkele 

slak is snel.  

Hoe hadden zij ooit een race kunnen winnen? 

 

‘Jullie hebben jezelf voor niets uitgesloofd,’ 

kakelt heks Riek. Er zijn’ helemaal geen vleugels 

te winnen. Ik wilde jullie alleen maar uitlachen.   

Maar ik heb mijn eigen grap ver-griept. 

Ik wilde zelf winnen. 

Daarom betoverde ik dit paard.  

Hij werd mijn slak maar ik vergat dat slakken 

niet kunnen racen.  

Mijn slak was zo traag dat ik hem wel moest 

betoveren.’ 
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‘Ik gaf hem tover-drank en daardoor werd hij 

sneller dan jullie.  

Ik was blij, ik had immers gewonnen? 

Maar toen ik bij de eind-streep kwam, lag er 

geen prijs.  

Ik ging naar huis want ik was boos. 

Ik had best hele mooie vleugels willen winnen. 

Net zulke mooie vleugels als van een fee. 

Nou uh, ik kwam alleen maar vertellen dat ik er 

spijt van heb.  

Jullie hoeven niet op een prijs te rekenen want 

er is geen prijs. 

Slaap lekker allemaal, ik ga naar mijn bed.’   

 

‘U kunt toch toveren? zegt Faun plots. 

U kunt toch vleugels toveren?’ 

Ach nee, vleugels zitten toch vast aan iets?  

Denk aan een vlieg of aan een wesp.  

Denk aan een vogel.  

Slakkie wil vast geen vogel worden.’  

 

De heks denkt na.  

‘Misschien weet ik een oplossing.’  
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‘Ik zal mijzelf in een vogel veranderen dan 

vliegen jullie met mij mee.  

Dan gaan wij hoger dan het grasveld. 

Maar eerst ga ik slapen.  

Morgen ben ik hier zodra de zon schijnt.’ 

 

Als de zon op is staan alle slakken klaar voor hun 

lucht-reis. 

De heks is nergens te zien. 

Er loopt wel een vogel tussen het gras, het 

sleept iets mee. 

Faun ontdekt dat het een plankje aan een 

touwtje is.  

Het lijkt op een schommeltje. 

‘Jij eerst Slakkie,’ zegt de betoverde vogel. 

Faun kom jij ook?  

Gaan jullie hierop zitten dan vlieg ik ermee door 

de lucht. 

Als jullie terug zijn mogen de andere slakken ook 

een keertje.  

Zijn jullie zo tevreden? Is het zo goed?  

Ik zal jullie nooit meer plagen, echt niet.’ 
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Slakkie glijdt op het plankje en Faun gaat bij 

hem zitten.   

Heks Riek die nu een vogel is neemt het 

schommeltje tussen haar snavel. 

Zij vliegt hoger dan hoog. 

 

O, wat genieten Slakkie en Faun!  

Het blijkt dat alle slakken hebben gewonnen.  

Want, zij krijgen allemaal een mooie lucht-reis.  

EINDE. 


