
Palily vecht voor haar leven. Zal ze de aanrijding met de Nimbus 2000 overleven? En welk avontuur moeten 
ze daarvoor tegemoet?  
 
Kevin en Palily wonen bij hun opa Rob, want hun ouders zijn al jaren geleden gestorven. Ze komen samen 
van school en samen wandelen ze naar huis maar voordat ze bij hun huis zijn wordt Palily aangereden door 
Lowie de pizzabezorger. Lowie zegt ongerust: “Oh nee, wat heb ik gedaan?” Lowie belt naar tovenaar 
Wibbelstaart en vraagt: “Ik heb Palily aangereden, mag ik bij jou komen om haar te verzorgen?” Kevin kijkt 
ongerust naar Palily en vraagt: “Gaat het Palily?” Ze gaan op weg naar het kasteel maar ze zien ineens de 
tonnen van de berg afrollen. Lowie heeft een plan. Hij wil met zijn Nimbus 2000 op de berg vliegen. Hij wil 
net vertrekken maar dan ineens wordt zijn vliegende motor verwoest door een grote ton. Nu moeten ze een 
ander plan bedenken.  
 
Ze moeten al wandelend naar boven, maar Kevin heeft een plan. Het plan gaat als volgt: hij ziet een patroon 
erin en gaat in de andere richting van het patroon naar boven. De anderen gaan ook naar boven. Ze zijn nu 
boven op de hoogste bergtop. Ze gaan naar binnen in het kasteel van tovenaar Wibbelstaart. Lowie struikelt 
over een rood touw. Alle tegels vallen naar beneden en er komt een houten versleten plank naar beneden. 
Ze konden niet anders dan er over te stappen. Eens ze er over zijn, gaan ze naar tovenaar Wibbelstaart zijn 
laboratorium. Ze leggen Palily op een onderzoektafel. Tovenaar Wibbelstaart onderzoekt Palily en gaat op 
zoek naar zijn ingrediënten om Palily beter te maken. De tovenaar is heel slordig en daarom vindt hij zijn 
ingrediënten niet meer dus gaan Kevin en Lowie op zoek naar de ingrediënten.  
 
Voor het eerste ingrediënt moeten ze naar het Paddenstoelenrijk om paddenstoelen te halen. Ze moesten 
kiezen tussen twee wegen, de paddenstoel zegt: “Jullie moeten de linkerweg volgen.” Ze komen aan bij de 
paddenstoelen en nu gaan ze naar de volgende locatie: de vissenoceaan. Ze komen aan bij de vissenoceaan 
en ze zien een reuzenhaai, maar achter die rivier zien ze een veilige rivier met alleen water en zilveren 
vissen. Daar hebben ze er drie van nodig. Ze moeten eerst over de rivier met de reuzenhaai. Ze bedenken 
een plan om tot aan de overkant te komen. Dat plan is een brug bouwen. Ze verzamelen allemaal hout en 
beginnen de brug te bouwen. Het plan is gelukt en ze stappen naar de overkant. Ze proberen de drie vissen 
te vangen. Ze vangen de vissen en gaan terug naar het kasteel. Eens ze zijn aangekomen moeten ze het 
derde ingrediënt zoeken. Nu moeten ze naar het Appelrijk. Ze stappen naar het rijk, eens ze zijn 
aangekomen zien ze twee bomen. De wijze appelman zegt: “Een van deze bomen is giftig, jullie moeten de 
juiste boom kiezen.” Ze kiezen de rechterboom. Dat was de juiste, Kevin is erg tevreden. Ze plukken de 
appel en vertrekken naar het kasteel. Binnen een uur zal Palily sterven. Ze rennen naar het kasteel. Eens ze 
zijn aangekomen lopen ze naar tovenaar Wibbelstaart. Ze geven de ingrediënten aan tovenaar Wibbelstaart. 
De tovenaar maakt een soep maar Palily wil ze niet drinken. Tovenaar Wibbelstaart zegt: “Als je de soep niet 
drinkt, dan word je niet beter.”Palily denkt na en drinkt het toch. Palily drinkt het en ze wordt snel weer 
beter. Kevin en Palily stappen naar opa Rob. Voor ze oversteken kijken ze of Lowie er aankomt. Ze steken de 
straat over naar opa Rob. Ze hebben nog een fijne avond.  

Drie magische ingrediënten 



Kevin gaat een voetbalwedstrijd spelen en heeft veel stress. Tovenaar Wibbelstaart hoort het en 
doet er iets aan...  
   
Tovenaar Wibbelstaart gaat bij Rob thuis. Palily en Kevin zijn er ook bij. Kevin moet een 
voetbalwedstrijd spelen maar hij heeft veel stress. Rob zegt het tegen tovenaar Wibbelstaart. 
Die heeft een idee: hij gaat een drankje maken waardoor hijzelf onzichtbaar wordt.  
 
De volgende dag is de wedstrijd begonnen. Rob heeft zijn elfpotige hond met engelenvleugels 
mee. Rob en Kevin merken dat tovenaar Wibbelstaart er niet is. Ze gaan hem gaan zoeken en ze 
vinden hem nergens. Het signaal van de voetbalwedstrijd gaat af, Kevin loopt naar het 
voetbalveld. Opeens hoort Rob een stem die hem bekend voorkomt, maar ziet niemand. Dan 
komt Palily eraan. “De onzichtbaar gemaakte tovenaar Wibbelstaart is hier aanwezig om ervoor 
te zorgen dat Kevin wint”, zegt Rob. “Valsspelen is niet toegelaten!”, zegt Palily. “Maar het is om 
goed te doen, Kevin heeft zoveel stress”, antwoordt Rob.  
 
De onzichtbare tovenaar zwaait met zijn toverstaf en kijk daar, Kevin maakt de eerste goal! 
Hoelang moeten ze nog spelen? Nog maar vijf minuten. De wedstrijd is afgelopen. Kevin roept: 
“Joepie, we hebben gewonnen!” “Goed gedaan, Kevin!”, roept iedereen in koor. Het 
toverdrankje van tovenaar Wibbelstaart begint uit te werken en plots werd hij weer zichtbaar. 
Kevin ziet tovenaar Wibbelstaart zitten en vraagt wat hij komt doen. Hij zegt dat hij kwam kijken 
omdat Rob het gevraagd had. Kevin vraagt: “Zeg gewoon wat je hebt gedaan, tovenaar 
Wibbelstaart. Wat heb je gedaan?” “Sorry hoor, ik wou alleen maar goed doen”, zegt tovenaar 
Wibbelstaart. “Maar wacht eens even, heb jij er dan voor gezorgd dat ik heb gescoord?”, vraagt 
Kevin teleurgesteld.  
 
“Tovenaar Wibbelstaart heeft het gedaan om goed te doen, Kevin”, zegt Rob. Ze gaan naar huis 
maar Kevin is nog steeds erg teleurgesteld en vraagt zich af hoe hij onzichtbaar is geworden 
want hij gelooft helemaal niet in toveren. Hij vraagt het aan de tovenaar zelf en antwoordt: 
“Door een drankje natuurlijk, toveren bestaat echt, als je wilt toon ik het je eens.”  

Het onzichtbaarheidsdrankje 



Opa Rob en zijn hond worden een heel bijzondere held, ze redden namelijk een kat en nog veel meer. 

Palily en Kevin hebben iets ondekt! 

 

Op een dag gaan opa Rob en de hond bij tovenaar Wibbelstaart. Opa Rob ziet een machine staan. Hij 

zegt: “Wow!” Opa Rob stapt in de machine met de hond, dan wordt hij omgetoverd in een superheld en 

de hond ook.   

 

Wibbelstaart zegt: “Ik wist niet dat mijn machine dat kan.” Hij gaat verder: “Dit houden we geheim voor 

ons.” Ze gaan naar buiten en zien Kevin en Palily. Ze gaan met iedereen een pizza gaan eten en ze zien 

de Nimbus 2000. Palily wou eens op de Nimbus 2000 zitten, daardoor vloog ze per ongeluk weg. Daarna 

probeert opa Rob met de hond zijn eerste superkrachten uit. Opa Rob vloog supersnel achter Palily aan, 

ondertussen komt de hond aangevlogen. Hij ziet haar in de verte achter de bergen. Ze komen dichter en 

dichter bij Palily. Ze zegt: “Ik wist niet dat jij kan vliegen?” Opa Rob zegt: “Dat leg ik je later uit.” 

 

Ondertussen stort de Nimbus 2000 naar beneden. Opa Rob en de hond vangen haar op in de lucht en 

gaan naar huis. Als ze thuis zijn zegt Palily: ”Leg het alstublieft uit opa.” Dat maakt niet uit” zegt opa 

Rob. Kevin vraagt: ”Opa hoe kan jij vliegen?” “Ik zal jullie het straks bij tovenaar Wibbelstaart uitleggen.” 

 

Ze komen aan bij tovenaar Wibbelstaart en gaan naar boven, Kevin en Palily zien veel machines. Opa 

Rob zegt: “Ga maar naar bed en droom lekker.” Ze zijn alles vergeten. Tovenaar Wibbelstaart heeft een 

speciale machine, voor opa Rob gemaakt zodat hij weer normaal wordt zoals anderen. Maar de 

machine werkt niet meer. Opa Rob krijgt een melding binnen dat er een kat vast zit in een boom, hij 

gaat vliegend naar de boom, hij is aangekomen met de hond en red de kat. De kat wil niet meewerken 

en valt uit de boom.  

 

Tovenaar  Wibbelstaart gaat nog eens goed naar de machine kijken en het was uiteindelijk weer goed 

gekomen. Opa Rob wordt uiteindelijk weer een gewone man, maar de hond niet. En ze leefden nog lang 

en gelukkig, en hadden de beste opa!  

De vliegende held 



kevin en Palily gaan, zonder de toestemming van professor Wibbelstaart, tovertrucjes met Kevin 
doen maar dat loopt mis. Ze moeten hem nu gaan zoeken, maar vinden ze hem wel?  
   
Palily en Kevin spelen in de tuin. Opa Rob komt naar buiten en zegt dat hij naar de winkel gaat. 
Palily en Kevin gaan zonder dat opa Rob het weet naar tovenaar Wibbelstaart. Daar doet hij 
trucjes met Kevin. Palily kijkt toe. Kevin moet van de tovenaar in een kist om hem te laten 
verdwijnen. Hij begint aan de truc. Wibbelstaart zegt:”Wiebelwabelwab!” Ze kijken in de kist en 
hij is verdwenen. De tovenaar probeert Kevin terug te toveren, maar dat mislukt. Ze weten niet 
waar hij naartoe is. Ze bellen naar Lowie. Even later is hij aangekomen met de Nimbus 2000. Ze 
steken al hun spullen in de laadbak. Lowie heeft nog niet vertelt dat hij zijn achteruitkijkspiegel 
is verloren. De tovenaar vindt de juiste spullen niet omdat alles slordig ligt. Ze zoeken allemaal 
mee en vinden uiteindelijk de juiste spullen en repareren de Nimbus 2000. Ze vertrekken. Ze 
zijn onderweg maar ze zijn de benzine vergeten. De benzine is bijna op. Ondertussen zijn ze al 
in de Bergen, ze landen en laten de Nimbus 2000 achter. Ze gaan te voet verder. Na een tijdje 
komen ze een hutje tegen. Ze denken dat Kevin daar zal zijn. Ze kloppen op de deur en een 
meneer doet open. Palily is bang dat ze haar broer niet gaan vinden. Ze vragen aan de meneer 
of hij weet waar Kevin is. De meneer zegt dat hij Kevin heeft gezien. Ze volgen hem, ze komen 
bij drie paden aan. Ze kiezen het middelste pad, maar is dat wel het juiste pad? Ze lopen door 
en komen een groot doolhof tegen. Ze beslissen om het te betreden, maar loopt dat wel goed 
af?!  
 
Ze volgen een paar paden. Maar het loopt dood. Ze proberen een andere kant. Palily loopt op 
kop. Ze loopt door, net achter haar verschuift een muur. Palily loopt alleen verder, ze ziet een 
knop. Ze drukt erop. De muur waar de professor, Lowie en de man achter staan gaat open. Ze 
zien in de verte Palily. Ze lopen naar Palily. Aan het einde van het doolhof zien ze een grot. Ze 
beslissen om naar binnen te gaan. Daar vinden ze Kevin. Ze keren terug naar de Nimbus 2000. 
Ze zijn er aangekomen. Ze zien dat de benzine op is. De man zegt dat hij nog benzine heeft 
liggen. Ze gaan allemaal naar het hutje. Ze zijn er en de man geeft de benzine. Ze gaan terug 
naar de Nimbus 2000. Ze gieten de benzine erin. Ze wuiven naar de man en vertrekken terug 
naar huis.  
 
Ze zijn thuis en opa Rob vroeg waar Kevin en Palily die drie dagen geweest waren. Ze zeiden dat 
ze bij Lowie waren gaan slapen. Kevin en Palily vragen aan de professor, Lowie en opa Rob of ze 
zin hebben in een pizzafeestje. Iedereen roept: ”Ja!!!!”  

De verdwijning van Kevin 



Na de verdwijning van Palily, gaan Kevin en Lowie (de pizzabezorger) op het avontuur van hun 
leven.  
   
Na school gaan Kevin, Palily en opa Rob in het pizzarestaurant gaan eten. Kevin is nieuwsgierig 
en gaat naar de garage, als excuus zegt hij: ”Ik moet naar het toilet.” In de garage ziet hij de 
scooter (Nimbus 2000) van de pizzabezorger. Hij ziet dat de pizzabezorger gaat vertrekken. 
Omdat hij nieuwsgierig is, springt Kevin in de Nimbus 2000. Opa en Palily zijn ongerust omdat 
Kevin te lang wegblijft. Daarom kijken ze rond in het restaurant, omdat ze hem daar niet vinden 
gaan ze hulp vragen bij tovenaar Wibbelstaart. Net als Palily de deur opent, spreekt de tovenaar 
de verkeerde spreuk uit. Daardoor verdwijnt Palily. Net na de verdwijning van Palily, komt de 
zoon van de tovenaar (de pizzabezorger) aan met Kevin in de laadbak. Kevin ziet dat opa Rob 
ongerust is en vraagt daarom: “Wat is er aan de hand.” Opa Rob antwoordt: “Palily is 
verdwenen.” Kevin zegt: “Misschien kunnen Lowie (de pizzabezorger) en ik op onderzoek gaan, 
terwijl jullie (opa Rob en tovenaar Wibbelstaart) een spreuk zoeken om Palily terug te toveren. 
Ze denken even na en beginnen de streek te doorzoeken. Ze vinden Palily niet in hun streek. 
Het is al laat dus ze besluiten dat ze morgen gaan verder zoeken.  
 
De volgende ochtend staan ze vroeg op om verder te zoeken naar Palily en doorzoeken ze een 
andere streek. Ze zien daar een donker bos. Ze besluiten daar een keer te gaan kijken. Ze horen 
enge geluiden, daarom willen ze op het pad blijven. Na een tijdje in het bos, denkt Kevin dat hij 
Palily haar stem hoort. Daarom gaat Kevin van het pad af en gaat het geluid achterna, terwijl 
Lowie (de pizzabezorger) op zijn gemak verder wandelt. Na een tijdje ziet Lowie Kevin niet 
meer, hij is bezorgd. Als Kevin het geluid niet meer hoort, beseft Kevin dat hij is verdwaald en 
denkt dat het geluid waarschijnlijk niet van Palily was. Terwijl Kevin verdwaald is vraagt Lowie 
luidt: “Kevin waar ben je?” Op de achtergrond hoort Kevin Lowie roepen en gaat zijn stem 
achterna. Na een tijdje komt Kevin terug bij Lowie aan. Het begint donker te worden, dus gaan 
ze naar huis.  
 
De volgende ochtend moet Kevin gaan voetballen in Antwerpen. Na 2 uur rijden komen ze aan. 
Na dat Kevin hem heeft omgekleed, neemt hij een kijkje in de kleedkamer van de tegenpartij. 
Daar hoort hij iemand die help roept, hij neemt een kijkje en ziet daar Palily. Ze lopen snel naar 
buiten, want de voetbalmatch gaat beginnen. Na de voetbalmatch vieren ze de overwinning 
van Kevin en dat Palily terug is. 

Het avontuur van Kevin 


