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Wat er gebeurde?
Die ochtend knipte Kleine John
het haar van Mevrouw Max.

Oepsie.
Hij knipte per
ongeluk in haar
oor.
auw

auw

auw

Mevrouw Max

Dus Van schrik
gooide Roedie een
pannenkoek hoog in
de lucht.

auw

e
moest naar d

dokter.

Net toen (niks aan te doen)
knalde één van die zonen een
bal door het raam bij Roedie
en Romi.

En haar drie wilde zonen dan?

Geen probleem
hoor!
Tommie wilde
best op ze
passen.
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Maar… Tommie
moest ook even
(echt heel even
maar!) naar Linda
en Linda. Die
hadden speciaal
voor hem een pak
gemaakt.
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Als eerste bracht Kierewiet
(een lieverdje, maar dat zie
je niet) een bezoekje aan
Linda en Linda. Nog wel net
toen die in bad wilden gaan.

de

Zo’n vliegende
pannenkoek, natuurlijk
schrok Roos daarvan.
Nu ja, schrikken is niet
zo erg. Behalve als je op
de reling van een balkon
staat. Roos tuimel

naar beneden.

Victor keek
maar zag niet
dat zijn spin,
Kierewiet,
ervandoor ging.
Op uitstap, zeg
maar.

Dan was er nog de familie
Flinkel, die hadden last van
jeuk en groene puntjes.

En Meneer Emiel...

Al dat vallen &
kabaal zorgde
ervoor dat Victor de
deur opende. Wat
was er aan de hand,
hey?

Gelukkig
– GELUKKIG –
viel ze in de
armen van
Tommie.
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...die hield niet eens van taart.
Zo dus, dat was de voormiddag.
Nu kan het verhaal echt beginnen...
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Alles begint klein.
Zo: een taartje op een bord.
Aan dat bord een hand.
En aan die hand een meisje: Roos.
Klop klop.
De deur van Tommie.
‘Voor jou’, zegt Roos. ‘Omdat je zo sterk bent!’
‘Wow’, zegt Tommie. ‘Dank je wel.’
					
Weet je: Roos viel die ochtend uit de lucht.
Omdat ze erg schrok van een pannenkoek.
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