
Glitter

auteur van

Ballerina

Van de

Angelina

Het is Twinkels eerste dag op de Feeënschool 
voor Magie en Muziek. Ze kan niet wachten tot 
ze net zo goed is in toveren als alle grote feeën. 
Maar Twinkel vergeet de magische woorden steeds 
en haar spreuken lopen helemaal in de soep!
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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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Voor alle kinderen ter wereld  
die in feeën en magie geloven. K.H.

Voor Hilary, die strooit met sterrenstof. S.W.
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Het is Twinkels eerste dag op de 
Feeënschool voor Magie en Muziek en 

ze kan niet wachten om net als alle grote 
feeën spannende spreuken te leren.

Twinkels vleugels gloeien    
van opwinding! 

“Tra-la-la-la-la!” zingt ze. 
“Ik ben een kleine fee,

die heel mooi kan zingen.
Als ik mijn toverstafje krijg,

tover ik de prachtigste dingen!”
Feeënschool  voor   Magie en MuZiek



Twinkel huppelt de rij in waar alle andere feetjes wachten op hun toverstaf. 
Haar wens komt uit als ze een schitterende zuurstokroze staf krijgt! 

Glimmende schriftjes en pennen met glitters verschijnen op alle tafels.

“We beginnen met een makkelijke spreuk,” zegt juf Sprankel.

“Abracadabra, 
fli-fla-floom, 

dit krukje wordt nu een . . .



Opeens zit Twinkel boven in een perenboom.  
Pippa en Lili staan beneden naar haar te zwaaien.

“Nu is het jullie beurt,” zegt juf Sprankel.

. . . boom!”
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