


Het koninkrijkHet koninkrijk    
van de eenhoornsvan de eenhoorns

Chocobelle



koningin Margriet, en 
zijn twee geweldige 
dochters, prinses 
Charlotte – de 
oudste – en de heel 
jonge en schattige 
prinses Eugenie. 

In het koninkrijk van 
de dappere koning 
Artus is het leven zo 
mooi! In zijn prachtige 
kasteel wordt deze 
gelukkige koning omringd 
door zijn lieve vrouw, 

Het koninkrijkHet koninkrijk

Koning CharlotteKoningin Eugenie

van de eenhoornsvan de eenhoorns
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Van al deze krachten 
is Victor de tovenaar 
het meest te duchten. 

Maar de koninklijke 
familie wordt geholpen 
door FANTASTISCHE 
dieren die in het woud 
leven: mooie eenhoorns.

Allemaal samen zijn  

ze heel gelukkig.

Maar als een 
VERSCHRIKKELIJKE 
donkere wolk proberen 
duistere krachten  
met ALLE middelen 
een schaduw te 
werpen over dit  
geluk. 

Victor
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PepermuntaJellyKaliche 

Er is de stam die 
‘Suykr’ wordt genoemd, 
waar Chocobelle, 
Zuurtje, Gummi, Kaliche 
en Jelly deel van 
uitmaken, en ook oma-
eenhoorn Pepermunta.

Chocobelle GummiZuurtje

Chips Poppycorn Pretzelle

Dorothee Abra Cadabra

En er is de ‘Hartigh’-
stam, die in zijn 
rangen Chips, Poppycorn 
en Pretzelle telt. 
Samen met de lieve 
fee Dorothee en de 
tovenaar Abra Cadabra 
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Zo kan Chocobelle  
als ze chocolade 
eet hoog in de lucht 
vliegen, terwijl  
sommige snoepjes 
Zuurtje 

ONZICHTBAAR 
maken!  

doen deze 
schitterende eenhoorns 
ALLES om de vrede 
te bewaren in het 
koninkrijk. Dat lukt  
hen dankzij de 
krachten die ze  
krijgen als ze snoep  
en chocolade eten.
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fantastische 

wereld, bevolkt 
met nog meer 
verrassende 
wezens: lieve dieren, 
elegante elfen, dolle 
trollen en te gekke 
dwergen. 

Ook bevat de hoorn 
van de eenhoorns 
TOVERKRACHTEN! 
Ja! Die hoorn kan 
ELK gevaar opsporen, 

zelfs VERGIF!  
Het koninkrijk van  
de eenhoorns is een
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staat. Die plek staat 
in dit boek, dat je  
in je handen hebt. 
Zou je er graag 
eens naartoe gaan? 
Kom met me mee… 
IK BRENG JE 
ERNAARTOE!

Hélène 

Die magische  
plek bestaat

ECHT!
Ja, en die is heel 
dicht bij jou, op de 
plek waar heel hoog 
in de lucht altijd een 
glanzende 

regenboog
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HHet is nog maar 
net ochtend in het 
koninkrijk van de 
eenhoorns 
als Chocobelle en 
Zuurtje door de 
weiden galopperen 
in de richting van 
het koninkrijk van 
koning Artus. Ze 
hebben net daarvoor 
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drie eenhoornzusjes.
Ze speelt de baas, 
wat Zuurtje niet 
altijd bevalt.

— Nu we het kasteel 
naderen, mag je 
teruggaan naar 
het woud, zegt 
Chocobelle tegen 
Zuurtje.

in stilte het woud 
verlaten zonder hun 
kleine zusje Gummi 
wakker te maken. 
De jongste van de 
eenhoorns loopt 
nog niet zo snel en ze 
gedraagt zich eerlijk 
gezegd soms nog als 
een baby. Chocobelle 
is de oudste van de 
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— Waarom mag ik 
niet met je mee?

— Omdat ik de 
oudste ben en ik 
beslis. Daarom!

De twee 
eenhoorns zijn 
nog maar een paar 
stappen verwijderd 
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zich nog wat 
volproppen met 
chocolade zonder 
dat iemand het mag 
weten? vraagt ze 
spottend .

Chocobelle bloost, 
omdat Zuurtje 
geraden heeft wat 
ze geheim wilde 

van een fontein 
waaruit chocolade 
stroomt. Zuurtje 
denkt dat ze de echte 
reden weet waarom 
ze niet met haar 
grote zus meemag 
naar het kasteel.

— Wil mevrouw 
de eenhoorn 
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houden. Ze wilde 
inderdaad even 
stoppen bij de 
chocolade-
fontein, ook al 
heeft ze afgelopen 
nacht twee keer 
chocolade gegeten en 
nog eens twee keer 
vanochtend bij het 
ontbijt. Ze weet goed 

30


