


de jongen, de mol, de vos en het paard

Vertaald door Art hur Japin

KokBoekencentrum Uitgevers • Utrecht

BWdejongen.indd   3BWdejongen.indd   3 14-01-20   14:1214-01-20   14:12



Ik hoop dat dit boek je aa moedigt, 
 mirschienrom o bevreesd te leven met 
mee  liefde voor jezelf en voor anre en. 
 En dat het je aa spoort om hulp 
te vragen als je het nodig hebt – wat 
altijd een moedig iets is om te doen.
 Toen ik het boek aan het maken 
was, heb ik me vaak afgevraagd: 
 voor wie te  wereld ben ik dit aan 
het doen? Maa  zoals het 
  paard zegt: 

‘De waa heid is dat iede een gewoon 
 maa  wat probeert.’
   Dus ik zou zeggen: probee  je vleugels 
uit te slaan enrje dromen te volgen – dit 
 boek is een van de mijne. Ik hoop dat je 
ervan geniet, veel liefs voor jou.

  Dark je.  Cha lie X
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‘Ja,’ zei de 
 jorgen, 
‘maa  je 
 maakt een   
  groot 
 ve schil.’

‘Ik ben zo klein,’ zei   
 de mol.

BWdejongen.indd   11BWdejongen.indd   11 14-01-20   14:1214-01-20   14:12



‘De meesre orde mollen die 
ik ken, zo den wil en dat ze 
 minre  naar hun angs en 
 ha den gelui terd en mee  

     naa  hun dromen.’
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‘Voorzichtig dat
  je niet va…

  … lt .’
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‘Wat is het moedigsre dat   
  je ooit hebt gezegd?’ 
   vroeg de jo gen.

‘Help,’ an woordre het paard.
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‘werkelijk schitterend.’
– 

trouw

‘de wereld waarin ik wil leven, is de 
wereld die charlie mackesy bedacht heeft. 
een wereld van oneindige vriendelijkheid, 

wijsheid, tederheid en echte liefde 
tussen vrienden.’

– 
elizabeth gilbert

‘zo’n lief en troostend boek.’
– 

arthur japin

‘een verhaal voor iedereen, 
of je nu acht bent of tachtig.’

– 
chris hemsworth

‘bijzonder troostrijk als je het 
even niet ziet zitten. geeft houvast 

en stemt tot nadenken.’
– 

andré van duin
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