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Met dank aan Aveline voor haar vertrouwen 
en het ongelofelijke werk dat ze heeft verzet. 
Bravo voor dit eerste nummer, hazelnootje!

Veel dank ook aan (Benoît), Mathias, Camille 
de ondercommissaris, Gauthier, Christel, 
Gregor, Kévin, Sophie V., Éric en verder aan 
het hele team bij Le Lombard.

Aan Nounette, omdat ze tegen me zei: ‘Hé, kijk 
eens hoe goed die meid kan tekenen!’

Aan Emilia, omdat ze me heeft voorgesteld aan 
‘Nounette’ ;-p

KID 

Met dank aan Kid voor zijn vertrouwen en 
voor dit boeiende project. Bedankt dat je 
de juiste woorden vond om me naar steeds 
grotere hoogtes te stuwen in dit gloednieuwe 
avontuur!

Aan de hele ploeg van Le Lombard, omdat 
ze me zo hartelijk hebben onthaald en dit 
avontuur mogelijk hebben gemaakt.

Aan Mathias en Camille voor hun goede 
humeur, hun mateloze vriendelijkheid en hun 
luisterende oor.

Aan mijn familie, omdat ze in me geloofden en 
me altijd hebben gesteund en aangemoedigd 
om mijn dromen na te jagen. 

Hartjes, glitter en confetti voor jullie allemaal!

AVELINE

www.standaarduitgeverij.be 
info@standaarduitgeverij.be
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je kunt me  
hier niet eeuwig 

vasthouden.

dat weet  
je.

7
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hebben  
jullie haar al 

gezien? wie?

godv…!

de nieuwe!

het meisje waar 
otis al tien minuten 
over bezig is, line!

o, sorry, 
maëlys! ik lette even  

niet goed op.
aarde aan 

line! op welke 
planeet zit je 

vandaag?

als zij het meisje 
is dat ik op het 
secretariaat heb 
gezien, is ze best 

knap.

ach, jij vindt  
alles wat er vaagweg 

vrouwelijk uitziet  
‘knap’.

o… die  
heeft een leuk  

snoetje.

bedankt.  
en clea?

die is echt… 
knap.

en justine?

Knap.
En mevrouw 
Rodriguez?

Rrraah… Mevrouw  
Rodriguez is een lekker ding, 
dat valt niet te ontkennen!

Wie?

serieus,  
otis…

wat?!

pfft!

wat vind je 
trouwens 

van maëlys?

Ssst, ssst! 
Daar is ze.

8 9
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Mevrouw 
Rodriguez?!

En? Vinden 
jullie haar  
niet knap?

Ze heeft  
wel stijl!

Ja, ze  
ziet er best 

leuk uit.

Kom op!  
Over wie 
hebben  

jullie het?

Volgens mij is de bel 
gegaan. Dus als jullie niet 

te laat willen komen…

Ik heb  
echt géén  

idee…

Over wie 
hebben ze 

het de hele 
tijd?

8 9
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Sorry, meisjes,  
weten jullie soms  
waar lokaal 219 is?

‘Ergens hier  
op school’, 

volgens  
mij…

Als ik jou  
was, zocht ik 
218 en 220.

Lokaal 219 
is daar vast 
tussenin.

KLAK

Als je iets wilt 
weten, kun je het 

beter niet aan 
Justine of Safia 

vragen…

Lokaal 219 
is trouwens 

helemaal niet 
tussen 218 en 

220.

Moet je naar  
de geschiedenisles 

van mevrouw 
Rodriguez?

Ik ook. 
Loop maar 

mee.

10 11
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Een  
ogenblikje…

Hé!  
Dinges!

Je hebt 
tandpasta op 

je kin.

Ik hoop  
tenminste dat het 

tandpasta is.
Is dat  
waar?!

Waarom  
zei je niks, 

Safia?!

Is het  
weg? Hou op  

met lachen, 
Safia!

Laten  
we gaan! 

Trouwens, ik 
heet Elle. Ik ben Maëlys… 

Die kant op!

10 11
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