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Ik was het niet!

Mr Tan
Miss Prickly



Ik hou van:

Ik heb een hekel aan:
AL DE 
REST

NIEMAND



Ajax 
is mijn babyleeuwtje. 

Hij ziet er nog wat suf uit,
maar ik heb op internet

gekeken en als hij groot is, 
kan hij alle mensen die me

irriteren opeten. 
Ik snap niet waarom 
iedereen denkt dat hij 

een kitten is.

Volgens mijn geschiedenisboek is
Magnus gestorven in 1789. 

Hij is mijn denkbeeldige vriendje 
en ik leer hem steeds 

beter kennen: 
je moet bijvoorbeeld niet 
tegen hem zeggen dat hij 
zijn hoofd erbij moet houden,

daar kan hij niet tegen.



Joris,
hij wil mijn liefje zijn. 

Ik twijfel nog. Op zich is het
natuurlijk goed om een vriendje 
te hebben, want dan heb ik 
altijd iemand in de buurt 
om te treiteren - en zelf 
vindt hij het nog leuk ook.

Jade en Miranda zijn
door een geheime legereenheid
opgeleid om in mijn klas
te infiltreren: het zijn

twee ultradebiele agenten
van de modepolitie.

Of anders twee doodnormale meiden, 
wat nog erger is.



Ik had geen idee dat het zo zwaar was om voor je ouders  
te zorgen. Zonder mij zouden ze de hele dag niks anders doen  
dan groenten eten en werken. Oké, ik zei daarnet dat ik 
van niemand hield - dat klopt niet helemaal. 
Maar mondje dicht, hoor!

Fizz is mijn schatje: 
hij heeft een nog grotere hekel

aan mensen dan ik! Hij is de snelste 
hamster-grizzly ter wereld. 
Als ik over de wereld heers, 

kan ik hem als raket gebruiken!
Ha! Ha!



9

Papa, er 
is iets 

vreselijks 
gebeurd!

AAAAH !

Dat zullen we nog wel 
eens zien…

Huh, wat krijgt 
die opeens?

Zeker van slag 
omdat de ketchup 

op is… Jij nog 
een boterham?

Mhm? 
Niks aan 
de hand.
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Handspel
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Voeten vegen voordat 
je binnenkomt!

Ajax! Poesie, poesie, 
poesie…

Eindelijk kun 
je je nuttig 

maken!

Wat doe je nu, 
Adele?!

Ik kan er niks aan doen, 
hij veegt gewoon zo lekker!

Miauw…
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Deurkat
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Kom op, 
we laten haar 

eens goed 
schrikken!

BOEEEH !

Wat is de 
bedoeling?

Eh… We 
wilden je bang 

maken…

De klimaatopwarming is niet 
meer te stuiten en de aarde wordt 
onbewoonbaar door water- en 
luchtvervuiling… Als je me bang 
wilt maken, zul je dus beter je 

best moeten doen.
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Angstklimaat




