Sien is moe.
Haar hoofd ligt op een boek.
Raaf tilt haar op zijn rug.
Hij vliegt naar de hut.
Sien slaapt en droomt.
De nacht is stil en zwart.
Raaf vliegt weer naar de bib.
Hij haalt een boek of tien.
Voor Sien.

De zon piept door een gat in het dak.
Ze prikt in de neus van Sien.
Sien krult haar neus,
maar de zon gaat niet weg.
‘Het is tijd om op te staan!’ roept Raaf.
‘Ik heb wat voor je,’ zegt Raaf.
‘Wow! Een boek of tien!
Ik lees elk boek.
Dan ben ik slim,’ zegt Sien.
‘Slimmer ... ,’ zegt Raaf.
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Sien leest de klok rond.
‘Ik wil meer,’ zegt ze.
Raaf vliegt met Sien naar de bib.
Ze kiest weer een boek of tien.
Sien leest.
En leest nog.
En leest veel.
Sien gaat maar door.
Haar ogen worden moe.
Haar huid is wit als een doek.
Ze leest en leest.
Op een dag is Sien klaar.
‘Ik heb elk boek van de bib uit.
Ben ik nu slim?’ vraagt ze.
Raaf kijkt haar aan.
‘Je bent slim,
maar je moet ook wijs zijn,’ zegt hij.
‘Leg dat eens uit!’ roept Sien boos.
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‘Je weet veel,
maar je snapt niet alles,’ krast Raaf.
‘Mijn hoofd zit vol.
Er kan niets meer bij,’ zegt Sien.
Raaf stapt heen en weer op de tak.
‘Ken je het boek van Akim?’ vraagt hij.
‘Dat boek staat niet in de bib,’ weet Sien.
‘Ik weet niet wat voor boek dat is.
Maar Akim is wijs,’ zegt Raaf.
‘Ik wil dat boek,’ zegt Sien.
‘Akim laat zijn boek nooit los,’ zegt Raaf.
‘Dat zien we nog wel,’ zegt Sien.
‘Je ziet er moe uit, Sien.
Slaap wat.
Hol wat door het bos.
Daar krijg je kleur van.
Laat Akim met rust.
Dat is pas een wijs plan,’ zegt Raaf.
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‘Ik wil dat boek.
Waar woont Akim?’
‘Dat weet ik niet,’ zegt Raaf.
Sien pakt haar bol.
Hij ligt onder het bed.
Het stof moet er af.
Ze veegt met haar mouw.
Sien tuurt in de bol.
‘Akim, waar ben je?’ vraagt ze stil.
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De bol komt vol met geel zand.
Er stapt een kameel door.
De kameel gaat naar een huis.
Daar is een put met een emmer.
Een jongen laat de emmer zakken.
Naast de put ligt een boek.
‘Raaf, ik weet waar het boek is!’ roept Sien.
‘Is het ver?’ vraagt Raaf.
‘Ik zie de woestijn,’ zegt Sien.
‘Dat is best ver.
Maar ik ga mee,’ zegt Raaf.
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