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Voor haar vijftiende levensjaar had Mary Pope Osborne al op vijf verschil-
lende plaatsen gewoond. Toen ze ouder werd reisde ze de hele wereld rond, 
van Kreta tot Afghanistan. Geen wonder dat het ‘zich verplaatsen’ een 
thema in haar boeken werd.
Na tal van uiteenlopende banen – van medisch assistente tot redactrice van 
een jongerenmagazine – besloot ze van de ene op de andere dag om te gaan 
schrijven. Een kinderdroom werd waar!
Inmiddels heeft Mary al meer dan zestig boeken geschreven, waarvan het 
grootste deel voor kinderen. Voor het schrijven van De magische boomhut 
zocht ze bijna een jaar naar een originele manier om twee kinderen een 
reis door de tijd te laten maken. Op een dag wandelde ze samen met haar 
echtgenoot langs een vervallen boomhut. En dit bracht haar op een idee. 
Momenteel leven Mary en haar man in New York. Ze is twee keer voorzit-
ster geweest van de ‘Authors Guild’, een belangrijke schrijversorganisatie 
in de Verenigde Staten.
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Proloog

Op een mooie zomerdag stond er in de Kikkerval-
lei een geheimzinnige boomhut. Ben, acht en een
half, en zijn zevenjarige zusje Carolien klommen
in de boomhut. Binnen lag het vol boeken.
Ben en Carolien ontdekten al snel dat de boom-
hut betoverd was. De hut bracht hen naar alle
plekken uit de boeken. Het enige wat ze moesten
doen was een boek openslaan en bij een foto wen-
sen dat ze naar die plek konden gaan.
Tijdens hun avonturen ontmoetten ze Mira, de
eigenares van de boomhut. Mira was magiër en
bewaarster van boeken. Ze was de zus van koning
Arthur en reisde door de tijd om overal boeken te
verzamelen.
Ben en Carolien staan op het punt een heleboel
nieuwe avonturen te beleven… 
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Gered door dolfijnen 

VERHAAL 1
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Boekenmeesters

Ben staarde uit het keukenraam.
De zon was nog niet op, maar de lucht werd al 
lichter.
Ben was al lang wakker. Hij dacht na over de 
droom die hij had gehad – de droom over Mira 
de magiër.
De boomhut is terug, had Mira gezegd. Ik wacht.
Ben wilde dat dromen echt waren. Hij miste de 
magische boomhut van Mira.
‘Ben!’ Zijn zusje Carolien verscheen in de deur-
opening. ‘We moeten meteen naar het bos!’ zei 
ze opgewonden.
‘Waarom?’ vroeg Ben.
‘Ik heb een droom over Mira gehad!’ riep Caro-
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