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Luna is een heks.
Maar niemand weet dat!
Vandaag gaat ze naar het feest van Aisha.
Daar zijn nog vier meisjes.
Ze hebben allemaal grote pakjes mee.
Luna kijkt naar het dunne pakje in haar hand.
Dat kan ze Aisha toch niet geven?
Ze legt het pakje op de grond 
en wijst ernaar met haar vinger.
“Bier, vier, zier, breng dat dier naar hier!”
Maar of dat goed afloopt...
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“Luna, schiet nou eens op!” roept mama.
Luna glijdt snel via de trapleuning naar beneden.
Vandaag gaat ze naar het feestje van Aisha 
en ze is een beetje aan de late kant!
Mama fronst haar wenkbrauwen.
“Moet er nu al een scheur in je nieuwe jurk?”

Luna kijkt meteen naar haar jurk.
Die is gelukkig nog heel.
“Dit is voor Aisha,” zegt mama.
Ze drukt Luna een pakje in haar handen.
“En je weet dat je niet mag toveren, toch?”
“Ja, mam,” zucht Luna.
Luna kijkt naar het dunne pakje in haar handen.
Ze rammelt ermee. “Wat zit daarin?” 
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“Een boek over dieren,” zegt mama.
“Wat saai,” moppert Luna, terwijl ze haar jas aantrekt.
“Kom, Balt, we gaan!”
De zwarte kat lag net zo lekker op de bank te slapen.
Hij heeft helemaal geen zin om met Luna mee te gaan.
Maar hij moet wel!
Een kat hoort nu eenmaal bij zijn heks te blijven.
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Luna steekt de straat over en loopt een pad in.
Dan staat ze al voor het huis van Aisha. 
Aisha zit bij Luna in de klas.
Ze weet niet dat Luna een heks is.
Eigenlijk weet niemand dat!
Luna gaat naar een gewone basisschool.
Daar leert ze taal, rekenen en geschiedenis.
Allemaal saaie dingen, vindt Luna.
Ze wil liever leren toveren.
Want dat is wat ze het liefste doet.
Luna kent al best wat toverspreuken.
Die heeft ze uit een oud boek van mama  
dat op zolder ligt.

Maar van papa en mama mag ze niet alleen toveren.
Ze zijn bang dat er dan iets misgaat.
Luna vindt dat allemaal onzin.
Wat kan er gebeuren na een klein toverspreukje?
Niks toch?



12 13

Luna opent de poort van een hoog, ijzeren hek.
Ze wijst naar Balt. 
“Jij blijft hier! 
Als ik je nodig heb, dan roep ik je wel.”
De dikke kat gaat lekker onder een struik liggen.
Luna loopt naar de voordeur.
Ze wil net aanbellen als ze iets hoort.
Ze kijkt door het raam naar binnen.
Aisha zit op de bank naast vier meisjes.
Dat zijn haar vriendinnen.
Ze zitten bij Luna en Aisha in de klas.
En ze hebben allemaal grote pakjes mee!
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