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Ester: deze fee kent de diepste geheimen van de 
nachtelijke sterrenhemel. Ze is dol op raadseltjes.

De zeven nichtjes: de nichtjes van prins Astro. 
Met hun toverdans helpen ze om de harmonie in 
het Sterrenrijk in stand te houden.

In dit magische rijk wonen talloze bijzondere wezens. 
Lees hier alles over ze!

nachtelijke sterrenhemel. Ze is dol op raadseltjes.

A phelia: een oude fee die over de tijd waakt. 
Al van kinds af aan maakt ze zandlopers in alle 
mogelijke vormen en maten.

even nichtjes:even nichtjes:even nichtjes: de nichtjes van prins Astro.  de nichtjes van prins Astro. even nichtjes: de nichtjes van prins Astro. even nichtjes:even nichtjes: de nichtjes van prins Astro. even nichtjes:

In dit magische rijk wonen talloze bijzondere wezens. 
Lees hier alles over ze!

Astro: de prins van het Sterrenrijk. 
Hij woont op kasteel Fonkelstein en is een 
moedige, gulle en rechtvaardige heerser.

In dit magische rijk wonen talloze bijzondere wezens. 

Het Sterrenrijk

EEEster:ster:ster:ster:ster:ster:ster:ster: deze fee kent de diepste geheimen van de  deze fee kent de diepste geheimen van de ster: deze fee kent de diepste geheimen van de ster:ster: deze fee kent de diepste geheimen van de ster:

het Sterrenrijk in stand te houden.het Sterrenrijk in stand te houden.

Kometa: een fee die verantwoordelijk is voor 
de harmonie in het Sterrenrijk. Zij geeft het 
ritme aan van de magische dans die bijdraagt 

aan het evenwicht van het rijk en verzint daar nieuwe 
danspasjes voor. 
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D e Haze laa rs: zijn gek op planten. Ze kweken 
de zeldzame glasbloem, die de zuiverheid van je hart 
weerspiegelt als je hem aanraakt. 

Toliman: een centaur die heel goed kan boogschieten. 
Hij woont op een verafgelegen planeet, midden in een 
groot, ronddraaiend doolhof.

TolimanToliman een centaur die heel goed kan boogschieten. 

De Maandwerg: dit wezen houdt niet van 
bezoek. Wie zijn schuilplaats toch ontdekt, wordt 
uitgedaagd voor een potje dammen.

In dit magische rijk wonen talloze bijzondere wezens. 
Lees hier alles over ze!

weerspiegelt als je hem aanraakt. 

DD  M Maandwerg: aandwerg: 

De Hemelnimfen: deze prachtige, maar erg 
verlegen wezens kweken allerlei kruiden waarmee 
ze wonderzalfjes en magische thee maken.

DD ee Haze laa rse Haze laa rsee Haze laa rse Haze laa rs: : zijn gek op planten. Ze kweken 

De Knetterfeetjes: heel bedreven kokkinnen. 
Ze trakteren hun gasten graag op de heerlijkste 
gerechten uit hun sterrenkeuken, waarvan ze zelf 

ook maar al te graag (en veel!) eten. Vooral van hun specialiteit: 
bruinebonensoep. Hiervan moeten ze dan stiekem de hele tijd 
scheetjes laten.
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Een speciale workshop

Het was een prachtige zomerdag op Walviseiland. 
De zon straalde hoog aan de BLAUWE hemel 
en de geur van de zee en van bloemen hing in de 
lucht. Begin augustus waren de meeste studenten 
van het TOPFORD COLLEGE allang 
op vakantie. Toch klonken door de gangen, de 
klas lokalen en de collegetuin de opgewekte 
stemmen van enkele studenten, waaronder die 
van Nicky en Paulina. 
Ze renden net de hal uit op weg naar het 

STRAND  waar Colette, Violet en Pamela al 
op hen zaten te wachten.
De twee vriendinnen liepen door de tuin, hun 
snoeten opgeheven naar de zon.
‘Wat ben ik toch dol op de zomer’, zuchtte 
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EEN SPECIALE WORKSHOP
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Nicky. ‘Lekker luieren op het strand en helemaal 
niets doen.’

‘Pff, van helemaal niets doen ga ik 
me vervelen’, antwoordde Paulina. 
‘Daarom ben ik blij dat we die 
zomerworkshop Sterren 
kijken  gaan volgen.’ 

De muizin keek opgetogen naar de 

LUCHT. ‘Over een paar dagen is het de  
nacht  van de vallende ster. Ik hoop dat we er 
een heleboel te zien krijgen.’
Nicky giechelde. ‘Ik kijk er vooral naar uit om met 
z’n allen in de tuin te SLAPEN .’
Intussen waren ze bij het strand aangekomen. 
‘Joehoe, muizinnen!’ wuifden ze, terwijl ze hun 
schoenen uittrokken.
Colette en Violet lagen languit in de zon en Pam 
was DRUK bezig een groot ZANDKASTEEL 
met een diepe gracht eromheen te bouwen. 
‘Eindelijk! Daar zijn jullie!’ 

niets doen.’
‘Pff, van helemaal niets doen ga ik 

me vervelen’, antwoordde Paulina. 
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EEN SPECIALE WORKSHOP
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‘Komkomkom!’ kwetterde 
Colette. ‘Jullie moeten mijn 
nieuwe zonnebrandcrème 
met kokosextract 
en honing uitproberen. 
Dat spul is echt muizinnig!’
Paulina stak een DIK 
sterrenkundeboek in de lucht. 

Vallende sterren
Een vallende ster is eigenlijk een klein 

stukje steen dat verbrandt wanneer het de 
dampkring van de aarde binnendringt. 

Vanaf de aarde zien we dan alleen maar 
een heel klein lichtpuntje dat een 

gloeiend spoor achterlaat.

We gaan naar de

sterren kijken!
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  echt aan toe …Hier was ik 

EEN SPECIALE WORKSHOP
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‘Dank je, maar ik denk dat ik eerst even in de 
schaduw ga liggen. Ik heb een b o e k  uit 
de bibliotheek bij me en ik heb echt zin om erin 
te beginnen.’
‘Dan ga ik vast zwemmen’, liet Nicky weten.
‘Ik ga mee!’ riep Pamela, die haar zandkasteel liet 
voor wat het was. ‘Doen we een wedstrijdje 
tot bij die boei?’

‘Oké! Drie, twee, één . . .  Start!’
De twee muizinnen renden naar de zee en doken 
het kristalheldere water in.
Violet rekte zich uit. ‘Wat heerlijk, muizinnen! 
Ik was echt toe aan een dagje STRAND.’
Toen wierp ze een geamuseerde blik op Paulina die 
haar ogen maar niet van haar boek kon afhouden. 
‘Jij bent meer in de nacht geïnteresseerd, hè?’
Haar vriendin keek op van haar boek en knikte 

ENTHOUSIAST. ‘Ik kan bijna niet wachten 
tot het zover is! Ik wil alles over de sterrenbeelden 
leren en zoveel mogelijk vallende sterren  zien, 
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Interessant ...

     
  echt aan toe …Hier was ik 

EEN SPECIALE WORKSHOP
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EEN SPECIALE WORKSHOP
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want bij elke ster die valt, mag je een wens doen.’
‘Ik beeld mezelf altijd in dat vallende sterren 
dansende feetjes zijn die de hemel doen oplichten 
met hun glitterjurkjes’, piepte Colette.
‘O, Coco, wat ben jij toch een dromer!’ 
Violet grinnikte en knipoogde naar Paulina. 
‘Laat die vallende sterren maar 
komen. Mijn verlanglijstje 
is al klaar!’ 
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SHAMPOO

K O K O S
m e t
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Terug op het college gingen de Thea Sisters 
meteen naar de Dolfijnenclub, een plek in het 
collegegebouw waar de vriendinnen vaak 
samenkwamen om te ontspannen. 
Ze genoten nog na van het strand.

‘Wat een heerlijk dagje!’ zei Violet.
Nicky stond op. ‘Ik ga nu eerst 
even lekker DOUCHEN.’
‘Je hebt gelijk’, vond Colette. 
‘Ik moet ook dringend al dat 
zand en zout uit mijn haren 
spoelen met mijn nieuwe 

kokosshampoo. 
Of zal ik een haarmaskertje 
met avocado doen?’

SOS Thea Sisters!
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Wat zou er aan
de poot zijn?

SOS THEA SISTERS!
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Pam likte haar lippen. ‘Ik zou best wat avocado 
lusten. Of een lekker stukje kokosnoot.'
Plotseling klonk er gerinke l. Het geluid kwam 
van de supergeheime telefoon die Will Mystery 
na hun laatste missie aan hen had gegeven. Zo wist 
hij zeker dat hij op een veilige manier geheime

informatie kon delen met de 
muizinnen over de missies 

van het Zeven Rozen 
Instituut. Paulina ritste 
het geheime vakje in 
haar tas open en pakte 
de telefoon. Ze zagen 
Wills naam oplichten 
op het schermpje.

‘Dag, Will’, 
riepen de Thea Sisters 
in koor.

‘Hallo, muizinnen. 
Ik ben blij dat jullie 
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Ik heb jullie
hulp nodig!

SOS THEA SISTERS!
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opnemen. Ik was bang dat jullie al op vakantie 
vertrokken waren.’
‘We zijn toevallig even terug op Topford voor 
een zomerworkshop Sterren kijken’, 
legde Paulina uit.

mompelde Will. ‘Er is namelijk 
een probleem ontstaan in het 

Sterrenrijk, dat is een 
van de fantasiewerelden.’
‘Wat een mooie naam’, 
merkte Paulina op.
‘Tja, het is er ook 
mooi’, bevestigde 
Will. ‘Maar het 

rijk is helaas 
in gevaar.’

‘STERREN KIJKEN? 
WAT EEN 

VREEMD TOEVAL …’
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‘O nee!’ riep Violet. ‘Weten jullie al wat er scheelt?’ 
‘We zijn al het een en ander te weten gekomen, maar 
dat leg ik wel uit als jullie hier  zijn’, antwoordde 

Wi� . Ze wisten dat de onderzoeker zijn missies 
nooit graag over de TELEFOON besprak, zelfs 
al was de lijn beveiligd. ‘Tenminste, als jullie tijd 
hebben natuurlijk …’
De Thea Sisters wisselden een snelle blik 
en toen zei Nicky: ‘Tuurlijk, Will. Wanneer moeten 
we er zijn?’ 
‘Geweldig! Zo snel mogelijk. We hebben echt 
geen tijd te verliezen. Het Sterrenrijk is een heel 
bijzondere en kwetsbare fantasiewereld, 
maar dat zullen jullie wel merken.’
‘Goed dan. Stuur jij weer de helikopter van het 
instituut? Dan zorgen wij dat we over een uur 
klaarstaan in het park.’
‘Kijken jullie wel uit dat niemand jullie daar ziet? 
Het is nog dag’, waarschuwde Will.
Colette stelde hem gerust. ‘Het college is nu al zo 
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SOS THEA SISTERS!
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goed als verlaten, bovendien is het straks etenstijd.’
‘Prima, dan ZIEN we elkaar zo, muizinnen’, zei 
Will. ‘Alvast bedankt voor jullie hulp. Jullie zijn 
echt onmisbaar geworden voor ons centrum.’ 
‘We zijn blij dat we ons nuttig kunnen maken’, 
antwoordde Paulina namens alle Thea Sisters.
Toen de onderzoeker had opgehangen, maakten de 
Thea Sisters zich klaar voor hun nieuwe missie.
Colette, die snel een blauwe spijkershort en een 
roze glittertruitje had aangetrokken, zuchtte. 
‘Wat voor kleren kun je het beste dragen in het 

Sterrenrijk?’ 
‘Dat is misschien meer iets voor een feestje …’ 
begon Pam voorzichtig.
Nicky stak haar kop door de deuropening. ‘Ik zou 
eerder iets makkel ij ks  uitkiezen.’
Zijzelf had een driekwartbroek en een linnen hemd 
met korte mouwen aan. 
Toen de Thea Sisters klaar waren, verlieten 
ze geruisloos hun kamers en slopen door 
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Wat zal ik aantrekken?

Iets makkelijks!

SOS THEA SISTERS!

de collegetuin naar de plek waar de helikopter 
van het centrum hen meestal ophaalde. 
Het duurde niet lang voor het TOESTEL 
aan de horizon verscheen. De piloot landde, 
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SOS THEA SISTERS!

19

liet de muizinnen aan boord gaan en STE EG 
meteen weer op; hij had instructies gekregen 
om hen zo snel mogelijk  naar het 
instituut te brengen.
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