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Dit is in het kort  
wat Celestina en  

Luna-Bella in het vorige  
boek meemaakten.

Alles begon toen  
Luna-Bella een bijzonder 
cadeau vroeg voor  
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haar verjaardag:  
een PAARD!  
Maar tot haar  
grote verrassing  
dook er een 
EENHOORN  
op in haar kamer.  
Een prachtig  
dier met een  
fluweelzachte vacht  
en TOVERKRACHT.
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Sinds die dag zijn 
Celestina en  
Luna-Bella 
onafscheidelijk. 
Natuurlijk loopt het 
magische dier niet  
als een echte  
eenhoorn op straat! 
Nee, Celestina heeft  
een bijzonder talent:  
ze kan zich veranderen 
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in een knuffel, zodat 
ze onopgemerkt blijft. 
Handig, vind je niet?

Als de nacht valt  
en iedereen slaapt, 
wordt Celestina 
weer een ECHTE 
EENHOORN,  
groot en sterk.  
Luna-Bella klimt op  
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haar rug en de twee 
vriendinnen vliegen  
weg, op zoek naar 
nieuwe avonturen.

WE ZIJN 
VERTROKKEN!





Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1

Dezelfde 
sokken of niet?
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De school is uit! 

JIPPIE!JIPPIE! 
Om het begin  
van de vakantie  
te vieren hebben  
de ouders van  
Luna-Bella een 
LEUK UITJE 
gepland. Dit staat er 
op het programma:
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 een fietstocht
 een picknick  
in het park

 waterspelletjes
 even stoppen  
bij de ijsboer

 in een tent slapen

Luna-Bella kijkt er 
GEWELDIG  
naar uit.
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Ze mag een vriendin 
uitnodigen. Natuurlijk 
kiest ze voor Sabrina, 
haar beste (mensen-)
vriendin aller tijden. 
Ze is opgestaan,  
heeft zich aangekleed  
en is klaar om  
te vertrekken.  
Ze stuurt nog gauw  
een berichtje.
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Luna-Bella

Hallo, Sabrina!  
Ben je klaar?  

We komen je  
dadelijk oppikken.

Sabrina

Ik kan toch niet 
meekomen.
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Luna-Bella

Haha, erg grappig!
Sabrina

Nee, het is geen grap…
Luna-Bella

Kom op, Sabrina,  
we kijken al weken uit 

naar deze dag!  
DE VAKANTIE BEGINT! 

Dat moeten  
we vieren!
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Sabrina

Ik weet het, maar 
ik moet van mijn 
ouders nu meteen 
naar de oogarts. 

Luna-Bella

WAT?
Sabrina

De oogarts, een 
specialist voor je 
ogen.
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Luna-Bella

Weet ik, maar wat is 
er mis met je ogen?

Sabrina

Sinds gisteravond 
scheelt er iets. 
Luister, ik moet weg, 
oké? Papa en mama 
wachten.
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Luna-Bella

Vertel je me alles als 
je terug bent?

Sabrina

Beloofd!

Luna-Bella maakt 
zich zorgen over 
haar vriendin. Ze 
had haar graag nog 
een heleboel dingen 
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gevraagd, maar 
Sabrina leek haast te 
hebben. Ze zet haar 
telefoon uit en gaat 
met een verdrietig 
gezicht naar haar 
ouders in de keuken.

— Scheelt er iets, 
schatje? vraagt haar 
vader als hij ziet  



27

hoe sip ze  
kijkt.

— Sabrina heeft een 
doktersafspraak, 
zegt ze teleurgesteld. 
Kunnen we ons uitje 
uitstellen?

— Waarom, 
liefje? vraagt haar 
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moeder, die een 
kommetje cornflakes 
klaarmaakt. We 
kunnen toch ook 
met ons drietjes 
plezier maken, denk 
je niet?

Luna-Bella haalt 
aarzelend haar 
schouders op.  
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Ze maakt zich zorgen 
over Sabrina. Maar 
omdat ze haar niet 
kan helpen, besluit 
ze om toch maar van 
de dag te genieten.

— Oké, zegt ze ten 
slotte. Laten we  
gaan.
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Het meisje eet 
nog een ontbijtje 
en haast zich om 
goedgehumeurd 
haar tasje klaar te 
maken. Ze moet alles 
meenemen voor een 

PERFECT 
uitstapje: haar 
telefoon, om een 
heleboel foto’s te 
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maken, haar badpak,  
haar handdoek, 
haar zonnecrème, 
haar fietshelm 
en natuurlijk ook 

CELESTINA!CELESTINA!

De ouders van Luna-
Bella weten niet 
dat Celestina een 
ECHTE eenhoorn 
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is die zichzelf kan 
veranderen in een 
knuffel. Gelukkig 
maar, want als 
ze dat ontdekten, 
zou Celestina 
waarschijnlijk 
moeten weggaan. 
Alleen Sabrina kent 
dit geheimpje.
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— Hm, weet je zeker 
dat je je speelgoed 
wilt meenemen? 
vraagt haar moeder 
en ze wijst naar de 
mooie witte knuffel. 
Als ik jou was, zou 
ik bang zijn om hem 
vuil te maken. Of 
erger,  
hem te  
verliezen!




