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Doe een  
wens,  

Luna-Bella!
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Luna-Bella is jarig 
vandaag. Daarom 
hebben haar  
ouders een  
feestje georganiseerd 
met muziek,  
een piñata, taart  
en chips.
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Het feestvarken  
is heel blij 
omdat ze graag 
bij haar vrienden 
is. Maar ze 
houdt nog het 
allermeest van 
cadeautjes! 



Het is heel spannend 
wanneer ze die op 
het eind van het 
feestje uitpakt. In de 
pakjes zit:

Een enorme lolly in 
de vorm van een 

paard
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Een rugzak in de 
vorm van een paard

Een pyjama met 
paardenmotiefjes
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En zelfs 
elastiekjes om een 
paardenstaart te 

maken

Je hebt het wel 
geraden: dit meisje 
is DOL op 
paarden!
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— Ben je blij  
met je cadeaus, 
schatje? vraagt haar 
moeder.

— O ja!  
Ze zijn prachtig! 
Mogen we nu  
naar buiten?
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Het meisje trappelt 
van ongeduld. Ze is 
reuzebenieuwd 
om de rest te zien!

— Waarom 
wil je naar buiten? 
vraagt haar papa. 
Alle gasten zijn  
hier, in de 
woonkamer.
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— Ja, dat weet ik! 
Maar mijn laatste 
cadeau is veel te 

GROOT 
om de woonkamer 
binnen te kunnen, 
natuurlijk! antwoordt 
Luna-Bella terwijl ze 
op en neer huppelt. 
Gaan we nu naar 
buiten?
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Meneer en mevrouw 
Van Zon kijken 
elkaar sip aan.  
De droom van  
hun dochter is al 
jaren dezelfde.  
Ze hoopt ALWEER 
dat ze een ECHT 
paard krijgt  
voor haar 
verjaardag. En 
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ALWEER zal 
ze ontgoocheld 
worden…

— Je weet best 
dat we je niet zo’n 
GROOT dier 
kunnen kopen, legt 
haar mama voor de 
honderdste keer uit. 
We zijn niet zo rijk.
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— We hebben er ook 
geen plaats voor, vult 
haar papa aan. Het 
huis is veel te klein.

— Hoe zouden 
we het moeten 
verzorgen?

— Of eten geven?
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— Of het laten 
draven?

Luna-Bella houdt 
haar tranen  
in. Ze dacht 

ECHT dat het dit 
jaar zover zou zijn.
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— Een minipaardje 
misschien? stelt ze 
voor met tranen in 
haar ogen. Bestaat 
dat, een paard dat klein 
genoeg is om met mij 
in mijn bed te slapen?

— Ik denk het niet, 
zegt haar mama met 
spijt in haar stem. 
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Maar we kunnen 
een goudvis voor je 
kopen, als je wilt. 
In de dierenwinkel 
hebben ze heel 
mooie.

Luna-Bella schudt 
haar hoofd. Ze wil 
geen goudvis. En ze 
wil ook geen hond.
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En geen kat.
En geen vogel.
Ze wil een 
paard!
— Probeer aan iets 
anders te denken, 
schatje, mompelt 
haar papa en hij 
neemt haar hand.
Kom, je vriendjes 
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wachten op je in de 
woonkamer.

Het meisje 
gehoorzaamt, maar 
ze heeft geen zin 
meer om te spelen. 
Ze heeft zin om te 
huilen.
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Als de gasten weg 
zijn, geeft Luna-Bella 
haar ouders  
een dikke knuffel 
en holt ze naar 
haar kamer. Er 
zit maar één ding 

op: EEN 
WENS! Het is 
toch haar verjaardag!
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Ze heeft toch recht 
op één hartenwens!

Gehaast gaat ze voor 
haar raam staan, ze 
zet het wijd open en 
steekt haar hoofd 
naar buiten om 
de hemel beter te 
kunnen zien. Het is 
onbewolkt vanavond. 
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Dat is perfect!

De sterren zijn nog 
zoiets waar Luna-
Bella van houdt, 
naast paarden 
natuurlijk! Ze vindt 
ze fascinerend. 
Sommige sterren 
geven lichtgeven licht,
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andere zijn bijna 
niet te zien. 
Er zijn er zelfs die 
zich langzaam 
verplaatsen. Haar 
ouders noemen die 
‘satellieten’, 
maar ze weet 
niet goed wat dat 
betekent.
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Nu het meisje klaar 
is om een wens te 
doen, moet ze de 
mooiste ster 
vinden. 

Deze hier?  
Nee, die 

schittertschittert 
niet genoeg…
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Die daar? Oeps! 
Dat is een 
vliegtuig…

Die grote, witte bol, 
net naast de maan? 

Ja!
Die is gewoonweg 
perfect!
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En start! 
Luna-Bella sluit 

haar ogen. Ze kruist 
haar vingers, ze 

kruist haar armen 
en zelfs haar oren. 

Dan concentreert ze 
zich en denkt heel 

hard: 
Ik zou graag een 
paard hebben. 
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Ik zou graag een 
paard hebben. 

Ik zou graag een 
paard hebben.

Ziezo! En nu maar 
wachten.

Op het moment  
dat ze haar ogen 
opent, gebeurt er  
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iets raars. De 
ster geeft een blauw 
licht dat 

groter, 

groter 
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en nog 
GROTER 
wordt…
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Dan barst de ster uit 
in duizenden in duizenden 
schitterende schitterende 
flitsenfl itsen  die 
de hemel doen 
oplichten als een 
vuurwerk.



? ? ?
? ? ?
— Wat… wat 
gebeurde er 
daarnet? mompelt 
Luna-Bella ontzet. 
Is mijn wens 
verdwenen?


