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Pip en Peer 
Feest met Pip en Peer 

Pas op voor Pip en Peer! 
Pip en Peer. Bles moet blijven!

♦

Ik hou van eenhoorns (maar dat is GIGA geheim!) 
Ik hou van eenhoorns (maar de mijne is stuk!)
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Mijn eenhoorn en ik

Welkom in mijn boek.

Ik ben Ezra Eef Nour Hoorn.

Ik heet dus E.E.N. Hoorn.

En dat komt goed uit, want ik ♥ eenhoorns!

Al heel lang wilde ik een eenhoorn.

En van opa kreeg ik er een. 

Dit is Ems.

Dat is kort voor: 

Ze is nog een veulen.

En weet je wat ze het liefste doet?

Door de beek rennen, in het bos.

Sinds Ems er is, is alles anders.

Mama zei dat eenhoorns niet echt waren.

Ems is zo echt als maar kan.

Ze is warm en zacht.

Ze eet en drinkt.

(En ze plast en poept!)

Dus mama geloof ik niet meer.

Papa vond eenhoorns tuttig.

Maar papa heeft dus geen smaak.

Er zijn eenhoorns op tassen, pennen en jassen.

Ems is hip!

En weet je wat mijn grote broer Lasse zei?

Dat eenhoorns zoet zijn.

Maar wat weet hij er nou van?

Ems doet alleen wat ze zelf wil.

Zal ik je iets leuks laten zien?

Sla de bladzij maar om.



8 9

Net een tand

Van opa moet ik goed voor Ems zorgen.

‘Ems heeft pit,’ zei hij.

‘Maar ze is nog klein.

Ze heeft je nodig, Ezra.’

Ik geef haar gezond eten. 

Ik kam haar vacht.

(Al wil ze niet dat ik haar manen vlecht.)

En ik ga elke dag met haar naar buiten.

We zijn dol op elkaar en we zijn altijd samen.

Alleen niet als ik naar school moet.

Haar hoorn poets ik met een doek.

‘Die hoorn is net een tand, Ezra,’ zei opa.

‘Poets hem twee keer per dag.’

Weet je wat ik heb geleerd?

Je moet lieve woordjes zeggen. 

Dat vindt Ems fijn bij het poetsen.

En weet je wat ze dan kan?

 

Zo gaat het dus.

Als ik even niet kijk, zit Lasse in de stal.

Hij is gek op Ems.

Zelfs als ze hem plaagt.



10 11

Aan

Toen… ging ze licht geven!

Haar hoorn bedoel ik.

Ik wist niet wat ik zag.

En Ems ook niet.

Ze keek scheel omhoog naar haar hoorn.

‘Wat knap dat je dit kan,’ zei ik.

Ik bleef dus heel kalm.

Maar later belde ik opa.

‘Opa, er is iets mis,’ zei ik.

‘De hoorn van Ems ging aan!’

‘Wat bedoel je met aan, Ezra?’ zei hij.

‘Haar hoorn geeft licht,’ zei ik.

‘Is dat wel goed?’

Ik hoorde hoe opa lachte.

Het klonk als gebrom in mijn oor.

‘Nu al?’ zei hij.

‘Dat is snel.

De eerste keer was raar.

Ik schrok ervan.

‘Je bent mijn grootste schat,’ zei ik.

‘Je bent zachter dan dons.

Warmer dan de zon.

En mooier dan mijn ring.

(Mijn ring met de maansteen.) 

Je bent liever dan lief.’

Ems kwam dicht tegen me aan staan.

Ze brieste in mijn oor.

Dat doet ze vaak.

Zo maakt ze me aan het lachen.

Het kriebelt.

Ik lachte dus, maar bleef wel poetsen.

Ik ging met de doek over haar hoorn.

En toen…
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Knuffel, film of paard?

Op school heb ik over Ems verteld.

Maar ze snappen het niet.

‘Is Ems een knuffel?’ vroeg Ravi. 

‘Is Ems een film?’ vroeg Hind. 

‘Is Ems een paard?’ vroeg Ron.  

‘Nee, nee en nee,’ zei ik.

‘Ze is mijn eenhoorn.

En ze is écht.

Vraag maar aan Lara.’

Lara is mijn vriendin.

Maar Lara was niet op school.

Ze had griep.

‘Ik weet wat,’ zei ik toen.

‘Ik neem Ems wel mee naar school.

Dan wordt ze mijn spreekbeurt.’

Ik ken het van grote eenhoorns.

Maar Ems is nog jong.’

‘Is het niet erg dan?’ vroeg ik.

‘Erg?’ zei hij.

‘Welnee kind, het is juist heel goed.’

Weet je wat het is?

Als Ems geluk voelt, dan straalt haar hoorn.

Ze voelt dat ik van haar hou.

En dat vindt ze dus fijn.

Of zoals opa zei:

‘Zo laat Ems weten, dat zij ook van jou houdt.’


