
Twinkel heeft altijd al een huisdier gewild. Eindelijk is ze oud genoeg om er 
een te krijgen. Maar een draakje is niet helemaal wat ze in gedachten had! 
Lukt het Twinkel om haar ondeugende huisdier op tijd te temmen voor de 
Feeën Huisdieren Show?

Een serie voor iedereen die houdt van feeën, 
vriendschap en ROZE!
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Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. 
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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Twinkels allergrootste wens is een huisdier. 
Ook haar beste vriendinnen Pippa en Lili 
willen er graag een. Twinkel heeft er zelfs 

een speciaal liedje over gemaakt:

“Ik ben blij en gelukkig,
maar wat ik nog mis

is een lief, klein huisdier 
dat helemaal van mij is!”



Als de Goede Fee Twinkels liedje hoort, vraagt ze de drie feetjes bij haar 
in het paleis te komen. “Jullie zijn nu oud genoeg om voor een huisdier 

te zorgen,” zegt ze, “dus ik zal jullie wens vervullen.”

De Goede Fee zwaait met haar toverstaf 
en na een fonkelende flits verschijnt er een 

prachtige vlinder naast Pippa.

“FEEnomenaal! 
Ik ben dol op 

vlinders!” roept 
Pippa uit.

“Abracadabra, 
kli-kla-kladderen, 

dit huisdier houdt van
vliegen en fladderen!”



De Goede Fee zwaait weer met haar toverstaf.

Een schitterend 
lieveheersbeestje 

landt op Lili’s hoofd. 
“Oooooo, wat mooi!” 

roept Lili.

Twinkel kan niet wachten op haar lieve, kleine huisdier.

De Goede Fee 
zwaait met haar 
toverstaf en...

“Abracadabra,
fri-fra-fruppelen,

dit huisdier houdt van
springen en huppelen!”

“Abracadabra,
zwi-zwa-zwelen,

dit huisdier houdt van
rennen en spelen!”
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