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Het is nacht. Alle duiven op het dak van de Bijenkorf slapen. 
In de verte slaat een klok één uur. Jetò draait het laatste 

schroefje vast en zoekt in de la. 
‘Het hartje,’ mompelt hij. ‘Waar is het hartje?’ 
Dan vindt hij het, tussen twee doosjes.



Het hartje past precies. Als Jetò het plaatst geeft het een warm 
rood licht. De robot knippert even met zijn ogen en doet ze dan 
open. 

‘Blieb-blieb-blieblieblieb.’ 
Jetò glimlacht. ‘Welkom, Robbiii,’ zegt hij. ‘Je komt precies op 

tijd. Nu kunnen we samen de feestdagen vieren.’



Nieuwsgierig kijkt Robbiii de kamer rond. Zijn hart geeft 
een zwak licht. Dan ziet hij een tv. Op het scherm dansen twee 
mensen in de sneeuw. Het hart van Robbiii gloeit meteen op. 
Wat zou het fijn zijn als Jetò ook vrienden had om mee in de 
sneeuw te dansen.





Zonder dat Jetò het merkt, gaat Robbiii naar buiten. Eerst 
over het dak, dan naar beneden. 

Als Robbiii de straat oversteekt hoort hij iemand roepen. 
‘Heb je iets te eten? Ik heb zo’n trek.’ 

Robbiii kijkt om zich heen, maar hij ziet niemand. Dan kijkt 
hij omhoog.



Boven zijn hoofd zweeft een meisje, in 
een gouden wolk die licht geeft. ‘Ik ben 
Gretta, het meisje met de zwavelstokjes,’ 
zegt ze. ‘Ga je met mij mee?’ 

Dat wil Robbiii wel. ‘Maar eerst zorg 
ik voor iets lekkers te eten,’ zegt hij. 



Dan ziet hij in de etalage een heerlijke taart staan. Naast de 
taart staat een beer met een puntmuts en daaronder een bordje 
met: Bobbies Boltaarten Bezorgdienst. De lekkerste taarten ter 
wereld! 

Robbiii bestelt er meteen een.

    Bobbies   
  Boltaarten 
Bezorgdienst



Al snel komt er een bakfiets aanrijden met daarop een beer 
met een puntmuts. 

‘Ik ben Bobbie,’ roept hij. ‘Heb jij een taart besteld?’ 



Robbiii kiest de mooiste en grootste boltaart uit. 
‘De boltaart met bosbessen,’ zegt Bobbie. ‘Een goede keus, al 

zeg ik het zelf!’



Robbiii en het meisje Gretta zweven over de daken. 
‘Gezellig hè, zo samen,’ zegt ze. 

Dan hoort Robbiii gekraak en gezucht. Op het 
plein staat een grote kerstboom. Hoog tussen de 
takken en de lichtjes klimt een jongen met een grappig 
hoedje. Op zijn rug draagt hij een glanzende piek, met 
rinkelende belletjes. 




