Dit is deel 1 uit de serie
De nachtmerriewinkel.

De nachtmerriewinkel en het akelige jeukpoeder

De nieuwe, griezelig grappige
serie De nachtmerriewinkel gaat
over de bijdehante Nina, die
winkelhulp wordt in een bizarre
nachtmerriewinkel.
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Pieter, winkelgeest

Meneer Spoek,
winkelier

• Vriendelijk
• Tien jaar oud in mensenjaren
• Stierf lang geleden bij een
ongeluk, veroorzaakt door een
scheetgrapje en een paar vissticks

• Behulpzaam maar
onhandig
• Walrussnor
• Verdwaalt vaak in
zijn eigen winkel

Nina, winkelhulp
• Genie van negen jaar
• Vreselijk eigenwijs...
of nee, dapper!
• Houdt van jonge katjes
en extra zure zuurtjes

Irma Vanilia,
ijsverkoopster
Okkie Topus, winkelmascotte
• Superslimme landinktvis
• Lievelingsdier van meneer
Spoek – of toch niet?
• Steekt overal zijn
slijmerige tentakels in

• Houdt van ijs
• Haar in alle kleuren van
de regenboog
• Heeft soms nachtmerries over
hamburgers die dames opeten
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Een dunne portemonnee
Nina heeft een probleem.
Of eigenlijk twee problemen.
Nee DRIE.
Eigenlijk...
Als Nina begrijpt hoeveel
problemen ze heeft, besluit
ze die op te schrijven.
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Nina koopt van haar laatste geld een
superhoorn met drie bollen ijs. Ze besluit
een volwassene naar werk te vragen.
“Werk!” snauwt Irma Vanilia, de
eigenaresse van de ijskiosk. “Wie geeft
er nou werk aan een negenjarige?
Alleen iemand die knettergek is...”
Irma wijst met haar duim naar een
merkwaardige winkel.
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Nina eet snel haar ijs
op en bekijkt de etalage
van dichtbij.
“Wauw, wat een mooie
voodoopop!” zegt ze vol
bewondering. “Maar het
is hier wel een zootje...”

12

De nachtmerrieverkoper
in nood
Nina gaat naar binnen.
“Joehoe! Is daar iemand?”
In de winkel is het donker en stil.
Plotseling klinkt er benauwd gegiechel
van achter de toonbank.
Nina sluipt er voorzichtig naartoe en
kijkt erachter...
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