Emma’s prinsessen

E

rgens ver weg, in een stad achter de duinen, op een plek waar vroeger een vliegveld was,
woont Emma. Emma is een tovenaresje. Iedere dag tovert ze aan haar sprookjeswereld.
In die sprookjeswereld wonen veel prinsessen.

Z

e heeft ook een vader, een moeder en een broertje Jan. De moeder is nogal lui,
de vader een beetje onhandig en het broertje krijst vaak als een krakende deur
om zijn zin te krijgen, maar ze houden erg van elkaar en ze zijn samen heel gelukkig.

A

ltijd is Emma druk in de weer. Ze tovert en tovert,
iedere dag wel een prinses. Allemaal zijn ze even mooi
en toch zijn ze ook allemaal weer anders.
Kijk, hier links staat Assepoester in haar oude kloffie.
Net het bal ontvlucht na middernacht.
Dan is er ook nog een groen elfje en een prinses
te paard...

E

n dat is nog maar het begin...
Er komt haast geen einde aan alle schoonheden die Emma tevoorschijn
tovert...

E

en speciale plek in de orde der
prinsessen hebben de zeemeerminnen.
Hier tovert Emma er een hele kolonie.
Zeemeerminnen hebben natuurlijk
lange haren.
Ook de liefde is belangrijk. Het
zeemeerminnetje op de linkerpagina houdt
van papa en mama en kan verder ook goed
opschieten met alle andere onderwaterwezens.
Het meerminnetje op deze pagina links
droomt van haar prins.

K

ijk eens wat een liefde! Hieronder weer een prinses met veel liefde voor papa en mama.
Op de pagina rechts onderin een prinses met een Nijntje en vele harten tegen een goudgele
achtergrond. Natuurlijk heeft ook deze prinses weer prachtige weelderige haren. Dit is niet
alleen voorbehouden aan de zeemeerminnen.
Toch moet je ook uitkijken met de liefde. Op de rechterpagina bovenin heeft een prinses het
uitgemaakt. Waarschijnlijk wil ze nog goede vrienden blijven, want ze kijkt nog steeds heel
lief. Haar prins vindt het echter maar niets. Dat is goed te zien aan zijn zure gezicht.

N

u zal je je misschien afvragen: ‘Waar moeten al die prachtige prinsessen wonen?’
Maar dat spreekt voor zich...

I

n een kasteel natuurlijk!

D

eze prinses mag je ‘s nachts wakker maken voor een ijsje. Ze zal niets tekort komen,
want in het kasteel worden de heerlijkste spijzen op tafel gezet.

S

ommige prinsessen laten zich niet opsluiten in een kasteel.
Zij zijn niet te vangen, want zij hebben naast schoonheid, prachtige
haren en veel liefde, ook ragfijne vleugeltjes:
Het zijn de elfenprinsessen.

S

ommige elfjes zijn glitterelfjes. Emma toverde ze met glitterlijm. Op de rechterpagina vliegt
er eentje weg. De andere twee prinsessen hier zijn ook glitterprinsessen. Kijk eens wat een
mooie glitterschoentjes!

E

mma’s prinsessen zitten echt niet alleen in een hoekje mooi te wezen...Nee hoor, ze doen
allemaal aan ballet. En goed ook! Daarbij horen natuurlijk modieuze pakjes en kostbare
kroontjes.
Rechtsonder staat een ballerina die het niet meer zo naar haar zin heeft. Ze begon met
een lachend mondje, maar ik geloof dat Emma niet helemaal tevreden over haar was.
Dit prinsesje kreeg toen van Emma een pruillip en is verder niet afgemaakt...

A

ls laatste hebben we hier de exotische, oosterse prinses. Van deze prinsessen zijn er niet
veel op de wereld. Emma heeft er zeer weinig getoverd. Er is zelfs een arabische prins bij!
De prinses heet Yasmine en de prins heet Aladin.
Fijn dat Aladin er nu ook bij is, want er zijn heel weinig prinsen in Emma’s toverwereld.
Emma vindt ze niet echt belangrijk. Zij horen meestal slechts bij het decor, zodat de
prinsessen in vol ornaat kunnen schitteren.
Deze enthousiaste prins vliegt weliswaar op de achtergrond op zijn tovertapijt, maar hij is
best goed gelukt!

