






Er was eens een grote open vlakte, vol met bomen. 

En in het midden van dat bos lag een hele grote hoop. 

Boven op die berg stond een kasteel. 

Daar woonde een koning en een koningin samen 

met hun dochter Lily Baboushka.

Lily had een heel bijzonder huisdier, een olifant 

die ze Bibi Baboushka noemde. 

In het bos rond het kasteel woonden 

kleine mensjes met een pinnemuts die 

in kleine huisjes onder een paddenstoel woonden. 





Op een dag gingen Lily en Bibi Baboushka spelen in het 

bos. Ze speelden tikkertje en verstoppertje en ze renden zo 

snel ze konden. 

Plots hoorde Lily Baboushka luid gejammer. 

“Stop!” riep ze tegen Bibi Baboushka. 

Deze hief  zijn poot op en zag dat hij alweer een kabouter 

had platgetrapt. 





“Oeps,” zei Bibi Baboushka en hij schudde zijn poot

 zodat de kabouter op de grond viel. 

Met zijn slurf  blies hij de kabouter op tot deze er 

terug normaal uitzag. 

De kabouter liep luid roepend weg en Lily 

en Bibi Baboushka besloten dat ze maar beter 

terug naar huis konden gaan. 





Die avond was er volksvergadering bij de kabouters. 

Ze besloten dat het zo niet verder kon en ze 

naar de koning zouden stappen. 

Enkele sterke kabouters begonnen 

aan een dagenlange tocht. 

Na vele uren lopen bereikten zij de poort 

van het kasteel en klopten ze aan. 





De koning deed open en zag niemand staan. Hij keek ver-

baasd rond maar toen hoorde hij een stem aan zijn voeten 

en zag hij een kabouter. De kabouter vertelde hem over 

Lily en Bibi Baboushka, over platgetrapte kabouters en 

over hun geduld dat op was. 





Koning Baboushka werd heel kwaad en riep Lily en 

Bibi Baboushka bij zich. Hij zei dat ze niet meer in 

het bos mochten spelen tot ze een oplossing 

gevonden hadden en op geen kabouters meer 

zouden trappen. 





Lily en Bibi Baboushka dachten na. 

Ze dachten aan speciale paden om over te lopen 

of  een apart kabouterreservaat. 

Of  misschien een brug over het dorp of  

trampolines waarmee Bibi Baboushka 

van hier naar daar kon springen. 

Maar de koning vond geen van de ideeën goed. 





Plots dacht Lily Babouskha aan iets wat ze op school 

geleerd had over felle kleuren en lichtjes en goed opvallen. 

Lily ontworp een speciale fluovest voor Bibi Baboushka. 

Op zijn hoofd plaatste ze een helm met een zwaailicht en 

een sirene. “Zo,” zei Lily tegen Bibi Baboushka. 

“Nu zien de kabouters jou al van ver komen.”





De koning zei dat het goed was en vanaf  die dag mochten 

ze terug in het bos spelen. 

De kabouters zagen of  hoorden Bibi Baboushka 

al van ver komen en werden niet langer plat getrapt. 

Iedereen was heel blij en leefde nog lang en gelukkig. 





De olifant Bibi Baboushka trapt tijdens het spelen in 

het bos al eens een kabouter plat. Samen met prinses 

Lily Baboushka gaat hij op zoek naar een oplossing 

zodat ze opnieuw zonder zorgen kunnen spelen.

 


