


Er waren eens drie zussen – Lola, Leah en Lexi. Hun rijke vader zorgde ervoor dat zijn
kinderen niets tekort kwamen en gaf hen alles wat zij verlangden. De drie zussen werden
vaak uitgenodigd voor chique gala’s en bals. De vader van de meisjes hoopte dat zijn
dochters elk een rijke man zouden trouwen en vond het dan ook belangrijk dat zijn dochters
op deze gala’s aanwezig waren om zo een vooraanstaande edelman te bekoren.

Wat Lola, Leah en hun vader niet wisten, is dat Lexi niet geïnteresseerd was in de gemaakte
oprechtheid van de puissante prinsen met hun prachtvolle paleizen. Nee, Lexi vertrok altijd
halverwege het feest om af te reizen naar een hoge toren. In het hoogste kamertje zong zij
dan prachtige melodieën en wanneer er iemand langskwam, liet zij bij wijze van uitnodiging
haar lange lokken zakken. Deze soms (maar lang niet altijd) toevallige voorbijgangers
klommen dan aan haar haren naar boven.

Zo hield zij regelmatig allerlei verschillende figuren gezelschap. Soms een knappe prins, soms
een nerveuze boerenknaap en heel af en toe zelfs een bebaarde kabouter. Tegen betaling
kregen haar bezoekers dan een gezellige avond, waarop ze vaak eerst een praatje maakten,
waarna er meestal heel wat afgewipt werd.

Lexi genoot ervan haar bezoekers een fijne ervaring te geven. Zo kreeg ze regelmatig bezoek
van een eenzame dwerg, die behoefte had aan een luisterend oor en iemand die hem even
stevig vasthield. Ook klom er regelmatig een avontuurlijke ridder de toren in, die voor een
eerlijke prijs samen met Lexi dingen deed, die hij met zijn eigen jonkvrouw nooit zou durven.
En ja, af en toe stond er ook een brutale trol aan de voet van de toren te schreeuwen dat hij
Lexi alle hoeken van het torenkamertje zou laten zien, maar dan trok zij snel haar haren weer
omhoog. Je kan schreeuwen wat je wilt, dacht Lexi dan, maar ík bepaal wie hier omhoog
klimt.

Op een dag werden de dochters van de koopman voor de zoveelste keer uitgenodigd voor een
groot bal. Toen Lola en Leah beiden op de dansvloer stonden, greep Lexi haar kans om
ongezien weg te komen, maar op hakken van de paleistrappen rennen, ging haar niet goed
af. Een van haar schoenen schoot uit, maar Lexi rende door.

Aan het einde van het feest, toen Leah met prins Richard het kasteel verliet, vond zij Lexi’s
verloren schoen. Leah, Lola en de prins besloten de voetstappen van Lexi te volgen. Afdrukken
van een blote voet werden afgewisseld met die van een hakschoen.

Eenmaal aangekomen bij de toren, herkenden ze direct Lexi’s uit het torenraam hangende
lange haar, glanzend in het maanlicht. Maar wat was dat? Zagen ze dat nu goed? Het lijkt wel
of er iemand aan haar haar naar boven klimt…

Lola en Leah keken verbijsterd toe hoe de man in Lexi’s haar steeds hoger en hoger klom, tot
hij door het raam naar binnen kroop. Vervolgens verdween ook Lexi’s haar naar binnen en
sloten de vensterluikjes voor het raam.

Zo’n twintig minuten later gingen de luikjes weer open, liet Lexi haar haar zakken en klom de
man, met een gelukzalige glimlach, de toren weer uit. Niet veel later kwam Lexi zelf, ook met



een brede grijns, beneden het torengebouw uit. Ze deed de deur achter zich op slot en stond
prompt oog in oog met haar zusters en prins Richard.

“Is dit waar je al die tijd heen bent gegaan in plaats van naar alle bals en gala’s?” vroeg Lola.
Lexi knikte.

“Vind je het dan niet belangrijke en rijke man te trouwen?” vroeg Leah. Lexi schudde haar
hoofd.

“Ik zorg liever voor mijn eigen geld”, zei ze zelfverzekerd.

“Je lichaam verkopen, dat is toch geen werk?!” riep de prins.

“Dit is levensgevaarlijk”, vond Leah, en zo ging het nog wel even door.

“Vrouwonwaardig!” … “Ontzettend ordinair!” … “Wat doen ze ons arme zusje aan?!”

Lexi probeerde ertussen te komen, maar naar haar werd al lang niet meer geluisterd. De
moed was haar in haar ene schoen gezakt.

Lola en Leah besloten de hulp in te schakelen van een heks die achterin het donkere bos in
een hutje woonde. Meteen haalde de heks haar ingrediëntenkabinet overhoop en gooide van
alles in een ketel die op een fornuisje stond. De ketel lichtte rood op. Uit de stomende damp
kwam een schaar tevoorschijn.

“Elke haar,” begon de heks, “die door deze magische schaar wordt afgeknipt, groeit niet meer
terug. Zonder haar haar zal er niemand meer naar boven kunnen klimmen en is jullie zusje
veilig.”

Toen Lexi de volgende ochtend wakker werd, was haar schrik groot. Haar prachtige haren,
weg!

“Sorry, Lexi”, zei Leah. “Het is voor je eigen bestwil.”

“Je weet misschien zelf niet wat je nodig hebt,” voegde Lola toe, “maar wij wel.”

Ook bij haar vader hoefde Lexi niet op steun te rekenen.

“Je brengt de familie ten schande!” riep hij. “Als je ooit nog teruggaat naar de toren, lever ik je
uit aan de beul!”

Maar toen de avond viel, besloot Lexi toch nog een keer terug te gaan naar de toren. Je kon
dan misschien niet meer via haar haar naar binnen, er was ook gewoon een deur. Telkens als
er nu iemand onderaan de toren stond, liep Lexi de duizendvijftig treden tellende trap af om
de deur te openen, om vervolgens met haar bezoeker die duizendvijftig trappen weer op te
gaan.

Zo kwam het dat Lexi meer tijd en energie kwijt was met het af en op lopen van de lange trap,
dan ze in haar daadwerkelijke werk kon stoppen. Toen haar laatste klant van de nacht op het
punt stond weer naar huis te gaan, was Lexi helemaal uitgeput.



“Ik laat mezelf wel uit”, zei het vriendelijke aardmannetje. Lexi sprak slaperig haar dank uit,
liet zich afgepeigerd op haar bed vallen en belandde in een diepe slaap.

Was ze niet direct in die diepe, diepe slaap terechtgekomen, dan had ze een paard aan
kunnen horen komen bij de toren. Op het paard zat prins Richard, die ondanks zijn initiële
kritiek toch wel benieuwd was naar de diensten die Lexi aanbood in haar toren.

De prins keek omhoog en zag dat het raam open was, maar er geen haren uit hingen. Hij liep
een rondje om de toren, floot een paar keer omhoog en zag toen dat de deur open was. De
prins beklom de lange trap naar Lexi’s kamertje, waar zij nog lag te slapen.

Hij boog zich langzaam over Lexi heen, tuitte zijn lippen en gaf haar een gepassioneerd zoen.
Lexi schrok wakker.

“Wat doe je?!” riep ze.

“Rustig!” riep de prins geschrokken terug. “Wat doe je moeilijk? Dit is toch je werk?”

Overstuur stuurde Lexi de prins de toren uit. Ze bleef alleen achter in de toren. Naar huis
gaan durfde ze niet meer. Dit was allemaal de schuld van haar zussen.

Diezelfde zussen kregen de volgende ochtend vroeg al een brief van prins Richard, waarin hij
schande sprak van hun jongere zus. Hij schreef dat hij de avond ervoor ‘toevallig’ langs de
toren kwam en hij allerlei ongure types langs had zien komen die van alles met Lexi
uitspookten.

Ten einde raad keerden Lola en Leah terug naar de heks. Deze keer toverde ze een
schitterende roos uit haar ketel tevoorschijn.

“Wanneer je deze roos plant,” zei ze, “zal er een enorme doornstruik groeien. Eén prik van een
doorn en je zult voor altijd versteend zijn. Zo kan er zeker niemand meer naar binnen.”

Lola en Leah plantten de bloem bij Lexi’s toren en direct ontsprong een grote bedoornde
klimop met rode rozen. En inderdaad, er was niemand meer die de toren in kon of durfde,
hoe mooi Lexi ook zong…

Totdat er plots een vleermuis door het raam naar binnen vloog. Eenmaal binnen veranderde
die in een bloeddorstige vampier! Lexi’s geschreeuw om hulp was in het hele koninkrijk te
horen, maar niemand kon haar helpen.

De zussen dachten dat Lexi nu haar lesje wel geleerd zou hebben en ze vroegen de heks de
doornstruik weg te halen en Lexi’s haar weer te laten groeien. Maar al gauw, ging Lexi
gewoon weer aan het werk. Haar verhaal ging de hele wereld over en ze had meer klanten
dan ooit.

Lola trouwde een rijke graaf en Leah een baron. Maar hun zusje, zo dachten zij, had nog
steeds niet door hoe het moest. Voor een laatste keer gingen ze naar de heks.



“Ze moet stoppen met geld vragen voor ordinaire seks!” vonden de zusjes. Zo sprak de heks
een vloek uit over het hele land. Elke cent en ieder dubbeltje dat niet verdiend was uit liefde,
zou verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Toen Lola en Leah thuiskwamen, zagen ze tot hun schrik dat er van hun rijkdom niets meer
over was. En Lexi…

Lexi is de rijkste van het land, dankzij al het geld dat zij verdiend heeft uit liefde voor zichzelf
en voor haar vak.

En zij leefde nog lang en gelukkig.


