AVI
E3

Berndes - Van Rijn

AVI
E3

Luna tovert een draak

Vandaag is Luna zeven jaar.
Waar kan haar pakje zijn?
Op zolder?
Daar mag Luna niet komen.
Mama leert op zolder haar spreuken.
Want ze is een heks.
Maar Luna wil alleen haar pakje zoeken.
Dat kan toch geen kwaad?
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Luna is net wakker.
Buiten is het donker,
want het is nog heel vroeg.
Maar Luna kan niet meer slapen.
Vandaag is ze zeven jaar.
Ze krijgt vast iets leuks van papa en mama.
Maar wat zou het zijn?
Het boek Sinterklaas is toch geen dief?
Een leuk spel, kralen of klei?
Een konijn of een vogel?
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Luna kan niet meer wachten.
Ze rent naar de kamer van papa en mama.
“Ik ben vandaag al zeven jaar!” juicht ze.
“Mag ik mijn pakje alvast hebben?”
Mama doet een oog open.
Ze kijkt op de klok naast haar bed.
“Het is pas zes uur, Luna,” gaapt ze.
“Laat ons nog maar even slapen.”
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Luna stampt de kamer uit.
“Ik wacht al een heel jaar op mijn pakje.
En nu moet ik wachten tot zij wakker zijn.
Ik zoek mijn pakje zelf wel!”
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Luna rent de trap af.
Ze zoekt in de keuken naar haar pakje.
Ze kijkt in alle kasten.
Ze kijkt zelfs in de koelkast.
Maar er is geen pakje te zien.
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Dan zoekt Luna in de kamer,
in de kast, bij de bank en onder het tapijt.
Luna zoekt en zoekt,
maar ze vindt haar pakje niet.
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Luna ploft op de bank neer.
Waar kan mijn pakje dan zijn? denkt ze.
Als het maar niet bij papa en mama ligt.
Daar kan ze nu niet zoeken.
Dan worden ze wakker.
Luna denkt diep na.
Er is nog een plaats waar het kan liggen.
Op de zolder!
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Maar daar mag ze niet komen.
De zolder is alleen van mama.
Daar liggen haar spullen.
En daar leert ze haar spreuken.
Mama is een heks.
Luna ook, maar zij mag nog niet heksen.
Mama vindt haar daar nog te jong voor.
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