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AU! Wauw...

Jij... 
bent een EENHOORN!

Hmm.
En jij  

bent duidelijk  
geniaal.

Echt, hè! VIER 
STUITERS!
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Sorry van  
die steen.  

Ik 

Ach, nee! Ik was volkomen 
gehypnotiseerd!

Ik ben zo beeldschoon  
dat ik mijn blik soms dagen
lang niet van mijn spiegel

beeld kan losrukken.

Ik sta bij je in het krijt,  
minder lieflijk wezentje.

Graag  
  ge...  

Wat?
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Omdat je me hebt gered,  
mag je één wens doen.

Je mag alles wensen w

Ik wens  
ONEINDIG 

VEEL  
WENSEN.

Dat kan 
niet.

Oneindig 
veel geld?

Staat wereldvrede niet  
   eens in je top twee?

Ik zit in 
groep 5.
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 Ik wens 
SUPERKRACHTEN!

Luister, 
meisje...

Evi. Evi, je moet iets... 
REALISTISCHERS 

                          wensen.

Is dit zoals die droom  
waarin een grote kipnugget  

tegen me brult dat ik gezond 
moet eten?
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Oké, ik heb  
een wens  

die misschien 
wel te doen is 

voor je.

Ik wens dat we  
BESTE VRIENDINNEN 

worden.

Of anders... iets van goud?

Kom,  
we gaan  
je manen  
vlechten!
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Ik... heb het te  
DRUK om beste 

vriendinnen te zijn.

Te druk? Waarmee?

Ik had eigenlijk verwacht dat 
eenhoorns magische smoesjes

krachten hadden.

Wacht, ik weet  
het! Staartyoga.
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$7,99

$7,99

$7,99

Beste vriendinnen weten alles 
van elkaar. Ik zal wel beginnen.

Ik werd geboren in een gouden paleis. Een koor van 
engelenvlinders bezong het nieuwe tijdperk dat  

mijn geboorte inluidde.

En mijn tweede naam is GEVAAR.

Je bent geboren in het Johannesziekenhuis  
met lichte geelzucht en je tweede naam is  

Grizelda.

Hoe 
weet  Eenhoorn.
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