Bijlage 1 – Muziek, Verhalen, Groep 5-6

Fragment en bijbehorende illustraties uit
Fantasia III – Alles begon zo, zo en niet anders…
Info vooraf: de feeënkoningin Florina is ontvoerd en moet bevrijd worden.
(Lees op pagina 58/59:)
Ik liep het balkon op en zag aan de horizon een grote stofwolk. Mijn bondgenoten uit
Fantasia kwamen eraan! Mijn hoop op een goede afloop nam toe, samen waren we
sterk! Samen zouden we de feeënkoningin Florina en haar rijk, Florissant, kunnen
bevrijden!
Tegelijkertijd met de Zilveren Draken kwamen de aardmannetjes, helemaal in het
groen gekleed, op de rug van libellen met doorzichtige vleugels, aangevlogen. In de
verte kwam ook een kudde eenhoorns naar ons toe galopperen.
Ik herkende Bobbeltje de kameleon en Oscar de kakkerlak: die kende ik uit de tijd van
mijn tweede avontuur in het rijk Fantasia. Kijk eens, wat veel elfen met zilveren pijlen!
En daar: de Gelaarsde Kat en een heleboel andere vrienden uit Sprookjesland!
Uit Atlantis kwamen de zeemeerminnen en andere zeewezens. Hun koningin reisde
in een kristallen bad, om haar staart nat te houden. In de verte, op de rivier, zag ik
twee zeilen van heldere zijde: daar voer een fantastisch blauw schip.
(…)
(Lees verder op pagina 100/101:)
Nu was de Fantasia Club compleet. Die avond tijdens de grote samenkomst in Fantasia was er een ceremonie. Wij staken onze rechterpoot in de lucht, legden de
linker op ons hart en zeiden: “Wij beloven dat we elkaar zullen helpen! Niet alleen
clubleden maar eenieder die hulp nodig heeft! Wij verdedigen dat wat goed, mooi,
eerlijk en oprecht is.”
De kabouterkoning leerde ons het motto van de Club: “Mijn hart is puur, mijn mond
spreekt de waarheid, ik zal anderen respecteren!”
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