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Al is de berg oneindig hoog,
je kunt er ook omheen met een boog
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Heb jij dat ook weleens?

Dat je vreselijke jeuk hebt op plekken waar je nét 
niet bij kunt?
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Of dat er nog maar een piepklein velletje 
toiletpapier aan de rol hangt, nét nadat je een 
grote boodschap hebt gedaan? 
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Of dat er alleen nog maar ijskoud water uit de 
douche stroomt, precíes als jij eronder staat?
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Jij denkt zeker dat zulke dingen zomaar 
gebeuren? Dat het soms gewoon flink tegenzit. 
Dat dit nu eenmaal bij het leven hoort. 

Fout!
Deze dingen gebeuren niet zomaar.

Echt niet.
Dit is, geloof het of niet, het sluwe werk van…



Jazz
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Dwarsliggers zijn klein.
Reusachtig klein. 
Niet normaal hoe kleinkleinklein ze zijn.
Nou ja… dat valt eigenlijk wel mee. 
Ze zijn gewoon klein. Daar moet je het maar 

mee doen.
En weet je wat voor werk ze doen?
Ze liggen dwars. 
Zo doen ze op dit moment heel hard hun best 

om deze pagina’s te vernietigen.
Zodat jij ze niet meer kunt lezen.

Dox



Hoofdstuk Hoofdstuk 
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Dwarsliggers zijn overal.
In elk land. 
In iedere stad en in elk dorp. 
In alle straten. 
Ook in jouw huis.
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Ze werken voor een bedrijf. 
Het grootste bedrijf op aarde, met de kleinste 

werknemers.
De onderneming met het gekste beroep van 

deze planeet.
De onnormaalste zaak van de wereld.

En dat bedrijf heet:
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Bij Dwars & Co werkt het heel simpel.
Dwarsliggers worden in kleine groepen 

verdeeld. Elke groep krijgt een eigen straat 
toegewezen. En ze hebben maar één taak: het 
leven zuur maken van alle mensen die in deze 
straat wonen.
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Dox, Klum, Flo en Jazz vormen zo’n groep. Ze 
irriteren alle bewoners van de Wirwarstraat.

Cola ontprikken op nr. 158.
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Een stuk speelgoed kwijtmaken op 10 adressen.
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Een loopneus geven aan een bewoner op nr. 389.

De batterij van een telefoon ontladen op nr. 44.
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In de Wirwarstraat worden nieuwe huizen 
gebouwd. Daarom krijgt het team binnenkort 
versterking. Van Stip. 

Tenminste… Als alles goed gaat. Want Stip is 
nog helemaal geen dwarsligger. 

Dwarsligger word je niet zomaar.
Welnee.
‘Dwarsligger’ staat helemaal boven aan de 

lijst met ‘Moeilijkste beroepen aller tijden’. Zelfs 
boven raketbouwer en wittehaaientandenflosser.

Je moet je als dwarsligger namelijk net zo goed 
kunnen verstoppen als een huismuis.

Je moet net zo behendig kunnen klimmen als 
een orang-oetan.

Je moet ontelbaar veel ingewikkelde apparaten 
kunnen bedienen.

En zo zijn er nog honderd-en-een dingen die 
dwarsliggers moeten kunnen.

Dat leren ze op de Leeracademie voor 
Hoogstaande Dwarsligkunsten. (Dat is gewoon 
een andere naam voor hun “school”, maar 
dwarsliggers doen altijd moeilijk.)
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Op die Leeracademie zitten groenlingen, zoals 
Stip.

Hij weet het nog niet… maar de belangrijkste 
week van zijn leven staat voor de deur.




