
 Er was eens een zomerelfje dat ergens was beland waar ze helemaal niet van plan was te zijn. Ze 
had fantastische dagen doorgebracht bij het Oogst Festival waar ze het eind van de zomer met al zijn 
schoonheid en schatten had gevierd. Het was haar favoriete seizoen. Ze was er helemaal klaar voor 
om weer naar huis te gaan toen ze het lieflijke lied van de plantenzaadjes hoorde die op de noorden-
wind voorbijkwamen. Zonder dat ze het goed en wel in de gaten had, was ze al op één van de kleine 
‘scheepjes’ gevuld met zaadjes geklommen en in een mum van tijd was ze verder van huis dan ze ooit 
geweest was.
 De zaadscheepjes dwarrelden en doken mee op de wind, dus ze moest zich heel goed vasthouden en 
soms deed ze snel een hand voor haar ogen. Op een gegeven moment merkte ze dat het scheepje was 
gestopt. Ze gluurde tussen haar vingers door en zag het mooiste landschap dat ze ooit had gezien.   
      Op dat moment wist ze precies waar ze was beland: het toverrijk van Koning Herfst strekte zich  
     voor haar uit.
    Overal waar ze keek schitterde het licht haar tegemoet. Ze bedacht dat de zon wel dichterbij dit 
land moest schijnen dan bij het hare, want het licht en de warmte straalden door alles heen. “Miss-
chien is dit de plek waar de zon naar bed gaat!” Ze zag al voor zich hoe de zon ’s avonds thuiskwam 
en goed werd verzorgd door wie hier woonde. Ze zouden vast wel een slaapliedje voor hem zingen 
terwijl ze hem met een knus dekentje instopten. Het kleine zomerelfje ging onder een paddenstoel 
zitten. Het was precies het goede plekje om zich in de warme gloed te koesteren. Hoe vreemd dit 
nieuwe land ook voor haar was, ze voelde zich er veilig en omhuld. Maar na een tijdje begon ze zich 
wel af te vwel af te vragen off er nog anderen waren. Ze fronste haar wenkbrauwen en dacht: “Wat als ik hier 
helemaal alleen ben?” De zaadjes waren verdwenen toen ze uit het scheepje was gestapt en sinds-
dien had ze geen rinkel of tinkel meer gehoord. Ze besloot onder de paddenstoel uit te komen en 
zachtjes “hallo” te zeggen. Alsof ze met een toverstokje had gezwaaid, kwamen uit alle hoeken en 
gaten, achter rotsen en bomen, paddenstoelen en pompoenen herfstwezentjes vandaan. Omdat ze niet 
gewend waren aan vreemdelingen in hun land, hadden ze zich verstopt zo gauw het zomerelfje een 
voet op hun grond had gezet. Pas toen ze haar lieve stem hadden gehoord en hadden gezien dat zij het 
ook spannend vond, durfden ze tevoorschijn te komen. Plotseling was het alsof het kleine zomerelfje 
honderden nieuwe beste vrienden had, die allemaal met haar wilden knuffelen en haar naar haar 
naam vroegen en haar over een gouden pad naar de grootste pompoen van het land leidden. Toen ze         
    aan het einde van het pad kwamen, werd iedereen stil en keek naar de prachtige pompoen 
     voor  hen. De gordijnen voor de deur gingen opzij en de kleine zomerelf zag een mooi licht en   
           sprankelende feeënstof wervelend door de lucht. De wezens van het land begonnen te zingen   
            en het zomerelfje voelde haar hart opspringen van vreugde bij die klanken - en toen zag ze  
               ze. De koning en koningin van de herfst stapten uit de pompoen en keek uit op hun   
                   mensen. Glimlachend stak de koningin haar hand uit naar het zomerelfje en zei:   
                      "Welkom in het koninkrijk van de herfst."


