
Op een dag zeiden ze tegen Anna: ‘We willen niet

meer bij elkaar wonen. Maar we houden wél nog

evenveel van jou, vergeet dat nooit.’

Die nacht in haar bed huilde Anna.

De volgende dag hakten de koning en de koningin

het kasteel in tweeën. 

De koningin liet haar kasteelhelft naar de rand van de

stad slepen en de koning zijn helft naar het strand. 

Anna moest elke week verhuizen.

Vanuit zijn torenkamer zag de koning de koningin 

in haar badpak naast haar halve fontein liggen. 

En vanuit haar torenkamer zag de koningin de koning 

badminton spelen in zijn halve tuin.

Dat vonden ze allebei maar niks. 



Ze wilden elkaar helemaal niet meer zien, zelfs niet het

puntje van elkaars neus. En dus moest de

Opperbouwmeester met een graafmachine een hoge 

heuvel tussen de twee halve kastelen aanleggen.

Elke week moet Anna nu de heuvel over, met haar 

karretje vol met spulletjes.

Vandaag is ze op weg naar haar papa. Ze heeft de hele

week veel aan hem gedacht. En als ze bij papa is, denkt 

ze steeds aan mama. In haar hoofd heeft ze twee hokjes,

in het ene zit papa, in het andere mama. Anna wil de

twee hokjes in elkaar schuiven, maar dat lukt niet.



‘Ha, mijn grote meid! Eindelijk,’ roept de koning. Hij

zwiert haar in het rond.

‘Ik heb een mooie tekening voor jou en mama gemaakt!’ 

De koning kijkt lang naar de tekening.

‘Je moet niet meer aan vroeger denken, Anna,’ zegt hij.

‘Wat kapot is, is kapot. En trek die schoentjes uit. Jouw

moeder heeft geen smaak.’ Zijn mond is een dunne

streep geworden.

Op de top van de heuvel staat Anna stil. Met krijtjes

tekent ze op een groot vel papier het kasteel zoals het

vroeger was. Het langst doet ze over de grote balzaal.

Daarin tekent ze papa in zijn pak met blinkende knopen.

In zijn armen tekent Anna mama, in haar mooiste baljurk.

Ze glimlachen en dansen dicht bij elkaar.

Als haar ouders die mooie tekening zien, willen ze 

misschien weer bij elkaar wonen.


