


Gummi

Het koninkrijkHet koninkrijk    
van de eenhoornsvan de eenhoorns



lieve vrouw, koningin 
Madelief, en zijn twee 
geweldige dochters, 
prinses Charlotte – de 
oudste – en de kleine 
en schattige prinses 
Eugenie.

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

Koning Charlotte Eugenie

Het koninkrijkHet koninkrijk van de eenhoornsvan de eenhoorns

Koningin 
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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 doen  
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Zo kan Chocobelle  
als ze chocolade 
eet hoog in de 
lucht vliegen, 
terwijl sommige 
snoepjes Zuurtje 

ONZICHTBAAR 
maken! 

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!

Mika

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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— W— Word wakker, 
Chocobelle! Opstaan, 
Zuurtje! Kom op!
De kleine Gummi 
stuitert rond haar 
oudere zussen.
Zachtjes  
trekt ze met haar 
tanden aan hun 
manen. Ze likt  
over hun wangen.  
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Ze kietelt hen zelfs 
onder hun hoeven 
met een veer van 
Hedwii, de steen
uil van tovenaar 
Abra Cadabra. De 
eenhoorn met de 
blauwe vacht kan 
niet wachten 
om te gaan spelen! 
Ze wil gauw gaan 
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eten om daarna haar 
vriendinnen, de 
prinsessen Charlotte 
en Eugenie, op te 
zoeken.

— Mmmfrrrgrrrmm… 
mompelt Chocobelle. 
Slaap verder, Gummi, 
het is nog nacht…

Maar de jongste van 
de eenhoorn
zusjes weet dat de 
dag is begonnen…. 
zelfs al is het nog 
erg donker. 
Eigenlijk is de zon al 
een paar dagen niet 
meer te zien geweest!  
Dikke, grijze 
wolken 
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die haar hoofd 
onder haar 
suikerspinsuikerspin
kussen steekt.

Wat een 
MOPPER KONTEN 
zijn mijn grote 
zussen! vindt 
Gummi. Het zijn 
BROMPOTTEN, 

hangen boven het 
koninkrijk van de 
eenhoorns. Zoiets 
is nog nooit gebeurd. 
Tenminste… niet 
sinds Gummi’s 
geboorte!

— Laat me, 
Gummiiiiii!  
moppert Zuurtje, 
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wil dat iedereen  
rond haar gelukkig 
is. Ze weet wel 
waarom de bewoners 
van het koninkrijk zo 
treurig en sip zijn.

Gummi laat haar 
zussen uiteindelijk 
nog wat liggen… 
maar heel eventjes 
maar. Niet te lang! 

net zoals alle 
bewoners van 
het koninkrijk… 
of toch bijna.

De eenhoorn is 
misschien jong en 
leuk, maar ze is 
ook heel gevoelig en 
slim. Ze heeft een 
groot hart en 
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Ze heeft veel 
kwaliteiten, maar erg 
geduldig is ze niet! 

Ze draaft naar haar 
knutseltafel en pakt 
haar potloden en 
favoriete papier, 
het blauwe dat naar 
aardbeien ruikt. (Ja, 
dat is ongewoon, en 
Gummi vindt het 
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Waarom?

Wie maakt het weer?  
Fildor de elf

Als Fildor de zon laat 
terugkeren, komt ieders 

glimlach ook terug!

 

— Ik ga naar 
Fildor! roept de 
eenhoorn, die  
alweer is vergeten dat  
haar grote zussen 
nog slapen. 

leuk als de dingen 
bijzonder zijn!) 
Ze kiest haar paarse 
potlood en denkt na. 
Ze kribbelt een plan 
neer, vol ideeën en 
pijltjes:

Iedereen is triest  
of boos.

Het regent al dagen.

De zon verstopt zicht,  
net als elke glimlach.
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