hebben ze hier
ook iets zonder
alfalfa erbij... en...
iets wat groter
is?
je gaat
niet dood
van wat
alfalfa.
dat
weet je
niet.

My Little Pony

shining armor,
cadance! wat lief
dat jullie ons hebben
uitgenodigd om de
dag met jullie door
te brengen.

ze kunnen hier wel
wat slingers gebruiken...
en hebben jullie gezien hoe
klein deze cakejes zijn?
Ik moet er 42 eten om
op een normaal stuk
taart uit te komen!

het is zo’n heerlijke
dag om in canterlot
te zijn, vinden jullie
ook niet?

pwefief*

pwefief*

zucht.

*precies.

My Little Pony

we zijn zo blij
dat jullie er vandaag
allemaal bij konden zijn! we
gaan volgende week terug
naar het kristallen rijk,
dus we wilden jullie
allemaal nog even zien
voor we vertrekken.

als jullie nu
vertrekken, missen
jullie het zomerfestival
en het dansfeest in
ponyville!

Ik ben bang dat
we het zullen moeten
missen, we hebben
plannen voor onze
huwelijksdag in het
kristallen rijk. de
kristalpony’s gaan
een groot feest voor
ons geven... met
waarschijnlijk nog
kleinere cakejes.

zo snel al?
Maar jullie
zijn er net...

wacht... zei
iemand feest?
feest?

o ja! Jullie huwelijksdag! Ik heb
geregeld dat er een cadeau wordt
bezorgd over 9 dagen... en 4 uur,
en 37 minuten. dan zijn jullie thuis,
toch?

wat moet
het fijn zijn
om getrouwd
te zijn met je
grote liefde...
zucht...

hé, we kennen jullie
sinds jullie bruiloft en
ik heb eigenlijk nooit
gevraagd hoe jullie
elkaar hebben leren
kennen!

*grinnik*
ja, dan zijn
we thuis.

heel eenvoudig!
prinses cadance
was mijn oppas!
er zit iets
meer verhaal
achter dan
alleen dat...

heel wat meer!
shining armor en
ik zaten samen op
school.

saai!

rainbow!

Ik herinner
het me als... een
tijdje geleden...

“Het was tijdens
onze dagen op
de canterlot
academie...”

My Little Pony

“Mijn vrienden en
ik... eh... waren
een bijzonder
groepje.”

val voorzichtig,
poindexter!

hoorde
ik iemand
mijn naam
zeggen?

eh...

2e editie

ehm...?

geschiedenis van equestria

o! wacht, ik
help je wel
overeind.

Ik ben bang
dat je boeken en
schriften helemaal
door elkaar liggen.
zal ik je helpen
opruimen?

klassieke marsen en tango’s
moeten we even langs de
ziekenboeg? heb je je hoofd
gestoten? hoeveel hoeven
hou ik op?

hoef & hoornverzorging

eh...?

basis vliegberekeningen
cadance! kom,
straks komen
we te laat voor
“geschiedenis van
equestria”!

o! Ik... Ik mag
niet te laat
komen. Dus...
nou, dag!

da da?

koninklijke wacht voor equestria
Ik denk
dat ze me
leuk vindt.

je bent
gek.

My Little Pony

“Cadance was een plaatje. de mooiste, liefste,
geweldigste pony die ik ooit had gezien... Ik
wil niet opscheppen, maar de eerste keer dat
we elkaar ontmoetten was ik heel stoer.”

later die dag...

Ja! alsjeblieft.

Hé, 8-bit?
Is er nog
honingdauw over?
Poindexter, jij
mag gooien.

O... Ik heb een
9 gegooid... dat is
niet goed. gaffer,
wat nu? Leeft mijn
elf-pegasus nog?

hij kan niet zitten,
hij kan niet vliegen,
hij kan geen spreuken
gebruiken. je bent
tegen me.

eh, je gaat dit
niet leuk vinden. je hebt
een knalspreuk tegen
je flank gekregen. Je
karakter kan een maand
lang niet zitten.

het spel
is tegen je.
Ik niet.

My Little Pony

...

shining arrrrmorrrr?
ben je nog bij ons?
we hebben onze
voorvechter nodig!

shining
armor? wat
is jouw
volgende
zet?

gaat het
wel met
hem?
Ik denk dat
iemand in gedachten
nog bij driekleurig
haar en blauwe
ogen is.

...wat?

haar ogen
zijn paars.

dat
bedoel ik.

