
 Niemand had ooit kunnen weten dat de kroon die ze ontdekten zoveel macht zou bezitten. Wie weet 
hoeveel reizigers de brug al waren overgestoken zonder ook maar de geringste schittering te hebben 
gezien van de schat die daar in de diepte verborgen lag, voor de kinderen hem vonden. Ze vroegen zich af 
van wie de kroon geweest zou kunnen zijn. Hoe hij op deze plek terecht was gekomen. En hoe lang hij 
daar al had gelegen. Ze hadden zoveel vragen! 
  De dag waarop de kroon werd gevonden, was heel gewoon als een prachtige zomerochtend begonnen. Het 
licht uit het Oosten scheen nog wazig toen het meisje haar kleine huisje in de vallei verliet op weg naar 
de rivier. Ze hield ervan naar de rivier te gaan, stenen te verzamelen en naar de kleine, in het rond 
hippende kikkers te kijken. Door het koele water stappend, zou ze hen dan al haar gedachten en wensen 
toevertrouwen.
 Op weg naar de rivier kwam ze langs het veld met de paarse en gele bloemen; en langs het kleine 
boerdeboerderijtje waarvan sommigen dachten dat er een goede heks woonde; en langs de wei waar de schapen 
graasden. Ondertussen zong ze zachtjes liedjes van regenbogen en vlinders. Het pad leidde haar naar het 
bos. Ze wist dat ze daar gewoon de weg moest volgen en, als er een splitsing kwam, altijd rechts moest 
houden. Bij het ochtendgloren verliet de jongen het huisje op de heuvel en wandelde op zijn gemak naar de 
rivier. Hij hield ervan naar de rivier te gaan, stenen te verzamelen en naar de kleine, in het rond hippende 
kikkers te kijken. Door het koele water stappend, zou hij hen dan al zijn gedachten en wensen 
toevertrouwen.
  Hij liep langs de windmolen en kwam bij de vijver waar mama eend haar kuikentjes voordeed hoe ze in 
het water moesten springen. Hij kwam langs het huisje van grootmoeder van wie sommigen dachten dat zij 
eigenlijk een goede heks was; en langs het groene veldje waar de konijnen al lekker aan het knabbelen 
waren. Ondertussen zong hij zachtjes liedjes van zonneschijn en regen. Het pad leidde hem naar het bos. Hij 
wist dat hij daar gewoon de weg moest volgen en, als er een splitsing kwam, altijd links moest houden.
Na een tijdje kwamen het meisje en de jongen ieder van een andere kant bij de brug aan. Hoe vaak ze de Na een tijdje kwamen het meisje en de jongen ieder van een andere kant bij de brug aan. Hoe vaak ze de 
rivier ook al bezocht hadden, stenen hadden gezocht, de kikkers hadden zien hippen, nog nooit hadden ze 
elkaar ontmoet. Maar nu stonden ze plotseling allebei op de brug en terwijl ze elkaar verbaasd aankeken, 
vingen beiden in hun ooghoek een glinstering op. Ze tuurden naar het glanzende ding dat daar onder de 
brug diep in het water lag. Gelukkig waren ze allebei goede zwemmers en al snel hadden ze het te 
pakken. Het was een kroon!
En zo begon hun avontuur….


