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Het was een prachtige zomeravond en iedereen was
nog laat op straat. Op het plein hing een poster:
Groot feest! Zwaantje en Frans gaan trouwen! Kom je

ook?

‘Wat is het toch een knap stel!’ zei de tante van
Zwaantje trots.
Zwaantjes vriendinnen waren helemaal opgewonden.
‘Overmorgen is het zover,’ zei Emma, ‘ik kan bijna
niet wachten!’
‘Ik ben zo nieuwsgierig naar Zwaantjes bruidsjurk!’
riepen Lula en Lola. 
‘Morgen gaat de nieuwe schoonheidskliniek
open,’ zei Frans’ moeder. ‘Daar kan ik
nog net op tijd naartoe. Dan ben ik
extra mooi op de bruiloft.’ 



Zwaantje zat met Frans op een bankje in het park. ‘Weet je
zeker dat je mij de aller-allerliefste van de hele wereld vindt?’
vroeg ze. 
‘Jij bent het mooiste meisje dat ik ken,’ zei Frans, ‘en ook het
aller-allerliefste.’ 
‘Toch kijk je ook naar andere meisjes!’ zei Zwaantje. 
‘Maar daar zoen ik niet mee en die geef ik geen cadeautjes!’
lachte Frans. Hij haalde een heel klein pakje tevoorschijn.
Zwaantje maakte het open en zag een gouden kettinkje met
een prachtig klein zwaantje eraan. 
‘Voor mijn liefste, mooiste Zwaantje,’ zei Frans. 







De volgende ochtend wilde niemand de feestelijke opening van de schoonheidskliniek missen. 
‘Schoonheid komt niet vanzelf! Schoonheid moet je maken!’ riep de beroemde dokter
Coppelius. ‘De betoverende Coppelia opent nu mijn Coppelia-kliniek.’ 
Iedereen hield zijn adem in, zo prachtig zag Coppelia eruit. Frans keek naar haar alsof hij was
gehypnotiseerd! 
‘Wilt u net zo mooi worden als Coppelia?’ riep dokter Coppelius. ‘Dan nodig ik u uit voor een
behandeling. Speciale aanbieding! Probeer het vandaag nog!’


