


Kapitein Onderbroek 
en de pedante plaaggeesten 

van de parallelle paarse plee-planeet



Het ach
tste hero

Het ach
tste heroïïsche avontuur doorsche avontuur door

Ingekleurd door Jose Garibaldi 
en Corey Barba



Dit zijn Sjors Baard en Harold Hutje. Sjors 
is het geraamte rechts met de stropdas en de 
stekeltjes. Harold zie je links met het T-shirt en 
het beroerde kapsel. Onthoud dat.
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SJORS EN HAROLD



Zoals je misschien nog weet van ons vorige 
avontuur, hadden Sjors en Harold de vreselijke 
vergissing gemaakt om te proberen een synthe-
tische tijdsprong te maken zonder de C-2X906 
superflipflopator-motor van hun piepelflux- 
condensaterende knekelaar te laten afkoelen, 
waardoor ze een semiparadoxale dimensionalisti-
sche deviatowissel veroorzaakten die een hyper-
googlifonisch portaal opende naar een subomni-
varende ultrazinticulaire bio-omazonechipolataf-
lan.



Of, in wetenschappelijke termen: ze hadden 
het verknald.

Maar raak nu niet in paniek omdat iedereen 
eruitziet als een geraamte. Röntgenstralen 
zijn een normaal bijverschijnsel van 
interdimensionale realiteitsverschuivingen. 

Geen zorgen, tegen de tijd dat je de bladzijde 
hebt omgeslagen is het vast uitgewerkt…



Zie je? Wat zei ik?
Sjors, Harold en hun trouwe huisdieren 

wensten opeens dat ze nooit voet hadden gezet 
in die paarse prutplee die hen met z’n allen 
op een reis naar de afgrijselijke afgrond van 
het onbekende stuurde… Een reis die waar-
schijnlijk dreigende doem zou betekenen voor 
henzelf en hoogstwaarschijnlijk het einde zou 
veroorzaken van onze samenleving zoals we die 
kennen…

Maar voor ik je dat verhaal kan vertellen, 
moet ik je eerst dít verhaal vertellen…
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