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De magische skilift 
Er was eens een kleine jongen, Tom genaamd, die niets 
liever deed dan skiën. Toen zijn ouders hem vertelden 
dat ze op skivakantie gingen, was Tom in de wolken van 
opwinding.

Toen ze bij het skigebied aankwamen, kon Tom niet 
wachten om de hellingen op te gaan. Zijn ouders zeiden 
dat hij moest wachten terwijl ze hun spullen 
klaarmaakten, maar Tom was te gretig om te luisteren. 
Hij haastte zich naar de skilift en stapte er helemaal 
alleen in.

De skilift kwam in beweging, 
maar al snel werd duidelijk 
dat dit geen gewone skilift 
was. Het ging sneller en 
sneller en bracht Tom steeds 
hoger de berg op. Voordat hij 
het wist, bevond hij zich in 
een magisch land waar de 
sneeuw nooit smolt en de 
skipistes eindeloos waren.


Tom had de tijd van zijn leven met skiën van de berg, 
maar uiteindelijk begon de zon onder te gaan en 
besefte hij dat hij terug moest naar zijn familie. Hij 
probeerde van de skilift af te komen, maar die ging 



maar één kant op en weigerde hem weer naar beneden 
te brengen.

Tom begon zich zorgen te maken. Hij miste zijn ouders 
en wilde weer bij hen zijn. Hij begon te huilen, voelde 
zich hulpeloos en alleen.

Net toen hij op het punt stond de hoop op te geven, 
verscheen er een kleine sneeuwpop voor hem. "Wat 
scheelt er?" vroeg de sneeuwpop.

Tom snoof en vertelde de sneeuwpop hoe hij in de skilift 
was geklommen zonder naar zijn ouders te luisteren en 
hoe hij nu vastzat in dit magische land.

De sneeuwman luisterde geduldig en vroeg toen: "Wat 
heb je geleerd?"

Tom dacht even na en besefte toen dat hij had geleerd 
dat het belangrijk was om naar zijn ouders te luisteren. 
Hij beloofde de sneeuwman dat hij in de toekomst altijd 
naar hen zou luisteren.

Zodra de woorden uit zijn mond waren, werd de 
betovering verbroken en bevond Tom zich terug in het 
skigebied, herenigd met zijn dankbare ouders.

De rest van de reis was geweldig, Tom wachtte geduldig 
op iedereen en ze hadden allemaal een geweldige tijd 
samen tijdens het skiën. Tom had zijn lesje geleerd en 
was dankbaar voor de magische ervaring die hem deed 
inzien hoe belangrijk het was om naar zijn ouders te 
luisteren.


