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KLING! KLENG!
Er is een dief in huis, denkt Luna.
Stil loopt ze de trap af.
Bij de koelkast staat een man.
Dapper roept Luna:
“Likker, spikker, rikker, 
maak van deze dief een kikker!” 
Zie je wel dat ze alleen kan heksen!
Dat wil ze aan papa en mama vertellen.
Maar boven ziet Luna alleen mama... 
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6 7

KLING, KLENG!
Luna schrikt wakker.
“Wat was dat!” roept ze.
KLING, KLENG! klinkt het weer.
Er is een dief in huis, denkt Luna.



8 9

Ze kijkt naar de zwarte kat op haar bed.
Hij trilt van schrik.
“Ben jij nou de kat van een heks?” vraagt ze.
“Angsthaas!”

Luna slaat haar dekbed om.
“Kom Balt, we gaan kijken.”
Maar de dikke kat wil niet.
Hij schudt zijn kop.
“Stomme kat,” sist Luna.
“Jij durft ook niks!”
Dat vindt Balt niet leuk om te horen.
Hij wil dapper zijn.
Hij springt van het bed.



10 11

“We moeten wel heel stil zijn,” zegt Luna zacht.
Langzaam sluipt ze de trap af.
Balt loopt achter haar aan.
Het is heel donker in huis.
Luna ziet bijna niks.
Maar ze wil de lamp niet aan doen.
Straks ziet de dief haar nog!

KLING, KLENG! klinkt het weer.
Maar deze keer veel harder.
Het geluid komt uit de keuken.
Het lijkt of de dief met een pan 
op het fornuis slaat.
Luna vindt het nu best eng.
Toch loopt ze verder.
Een heks mag niet bang zijn.
Een heks moet dapper zijn!



12 13

Bij de deur van de keuken staat Luna stil.
Ze ademt een keer diep in.
Dan opent ze de deur.
De lamp in de keuken is aan.
De deur van de koelkast staat open.

Er beweegt iets achter die deur.
Maar Luna ziet alleen twee benen.
Dat moet de dief zijn, denkt ze.
Ze wijst naar hem met haar vinger.
“Likker, spikker, rikker, 
maak van deze dief een kikker!” roept Luna.



14 15

De arm verdwijnt.
Er valt een ei en een klont boter op de grond.
Tussen de rommel zit een groene kikker.
Luna pakt het beest op. 
Ze gooit hem uit het raam. 
“Dit moet ik papa en mama vertellen,” 
zegt ze trots.
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Luna doet de deur van de slaapkamer open.
De kamer is van papa en mama.
“Pap, mam!” roept ze.
“Weet je wat ik...”
Mama knipt een lampje aan.
Ze zit rechtop in bed.
Maar naast mama zit niemand.
Papa’s kant van het bed is leeg.

“Waar is papa?” wil Luna weten.
“In de keuken,” geeuwt mama.
“Hij had honger.”
Luna krijgt het warm.
“In de keuken?” slikt ze.
Balt slikt ook.
Stiekem sluipt hij de kamer uit.
Hier wil hij niks van weten.



18 19

Mama kijkt op de klok.
“Wat is er?” vraagt ze.
“Het is midden in de nacht!”
Luna krijgt het steeds warmer.
Het zweet staat op haar voorhoofd.
Wat moet ze nu zeggen?
“Eh... eh...” slikt ze.
“Ik denk dat papa een kikker is!”
Mama springt van schrik uit bed.
“Luna!” roept ze.
“Wat heb je gedaan?”
Luna legt alles uit.
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