IN FINLAND VLIEGT DE KERSTMAN
NAAR HUIS IN Z£N HELIKOPTER,
“DE WENTELWIEKER", ALS PLOTS...

HOHOHO!!!

Mijn voorruit is
ervandoor!

En ik moet nog een eind
vliegen voor ik thuis ben!

EEN DIK UUR LATER

Woodie Weetal, wil je timmerman
Timbert vragen om een nieuwe voorruit te plaatsen
in de Wentelwieker? De oude
is gaan vliegen!
Oké, komt
in orde, beste
Kerstman.
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Ik kruip in mijn bed. Snif... ik
heb bibberbenen, ijsklomptenen,
blauwe vingers en een watervalneus en ik hoest als een verroeste
bombardon... kuch-kuch-kuch...

IN ZONNEDORP

Vooruit met de slee, Pekkie!
Ik wil mijn brief voor de
Kerstman posten!

Hooo! Wacht eens! Rechtsomkeert!
Naar Jommeke. Ik heb plots een
schitterend idee!

Daar loopt hij! JOMMEKE!
Niet posten, die brief!

Ik ook! Maar ik
wil hem zelf
afgeven.

Aan de
postbode?

Ik niet. Maar
professor
Gobelijn wel.

Dat is juist.
Het zijn goede
vrienden!

Waarom niet? Ik
wil kerstcadeautjes
krijgen, hoor!

Maar nee! Aan
de Kerstman! En
dan vraag ik een
handtekening!

En een foto! Zeker! Maar weet
Goed idee, jij waar de Kersttoch?
man woont?

Hop! Naar Gobelijn.
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Vooruit Pekkie,
VERTREK!

Probeer het eens
wat vriendelijker.
Ah? Oké!

Lieve, allerbeste Pekkie,
wil jij ons braaf tot
bij Gobelijn brengen,
alsjeblieft?

TIEN MINUTEN LATER

Dus Pekkie heeft jou ingefluisterd dat
hij en zijn vriendjes er genoeg van hebben om steeds
paard te spelen?! Pekkie KAN niet fluisteren!

EVEN LATER

Sneeuwhaaien! Ze hebben
Gobelijn bijna te pakken!

Deze kunstenaar, beste
vrienden. Ik ben dan ook
professor in ALLES!

Wij fluisteren in
geheime dierentaal!
TREKKEN, jongens!

Welke kunstenaar
heeft dat gemaakt?

En wat kan ik doen Ik heb een heel
speciale vraag,
voor mezelf... ik
professor.
bedoel, voor jullie?
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Wij willen onze brief voor de
Kerstman zelf aan hem gaan
geven. Ga je mee?

Dat is het domste
wat jullie ooit
hebben bedacht!

Ik bedoel... Fantastisch plan! Ik ga
zeker mee! Dan kan ik mijn goede
vriend Noël en zijn vrouw Noëlla
nog eens ontmoeten!

En we nemen letterkoekjes
mee! Niknakjes. Daar is hij
verzot op.
Ik ook,
hoor!

Zijn vrouw
noemt hem 'mijn
Niknakje'!

Hebben ze voor Ze noemen
jou ook een
mij soms
speciale naam 'professor
professor?
Blijogen'!

Dat zijn alle
letters van je
achternaam
door mekaar
gerammeld!

Papegaai Flip, En Annemieke...
wacht... euh MANNEKE EI!!
AGAPIFLAPPIE!
Hahaha!!

En wat zegt
de Kerstman
tegen haar?

'Mijn Kersttomaatje'
omdat ze bolle rode
wangen heeft.

Euh... ik zou En ik, wacht...
dan... euh... MEMEJOK!
RIBLIEFKE
Hihihi!
heten!
Hahaha!

En ik?
En ik?

Genoeg geweend, ik bedoel Hihihi! Mijn buik doet pijn
gelachen! We kunnen
van het lachen. Ik stuur
onmiddellijk vertrekken.
Pekkie en vriendjes
terug naar huis.
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Ik verwittig onze
ouders dat we naar
Finland vliegen.

...Een belangrijke
brief... persoonlijk
afgeven... voorzichtig zijn...

Lap, ze zijn naar Finland! Bestaat er nog
een land waar ze niet geweest zijn?!
Niemandsland! Hihi!

WAT LATER

Wat is dat krakend geluid?
FLIP! VERDORIE!
Er is toch niets mis met de motor!
Die letterkoekjes zijn
niet voor jou!

DE REIS NAAR FINLAND IS LANG. NA EEN
TUSSENSTOP VATTEN ZE HET LAATSTE DEEL AAN.

Ik heb enkel mijn
naam opgesnoept!
AGAPIFLAPPIE.

Niks meer!

Kijk! Een vliegende ton!
En er zitten mensen in!
En daar!

Hooo!... Die sneeuw- Jommeke, Flip, Filiberke
mannetjes! Maar,
en professor Gobelijn!
dat zijn...
Dat waren zij dus in hun
vliegende ton!
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Vlug, een selfie,
voor ze smelten!

Onze vriendjes
zullen nogal eens
opkijken!

EEN T£D LATER NADEREN ZE FINLAND.

We komen eraan, meneer
de Kerstman! Hohohooo...

Even buiten de stad Rovaniemi woont
de Kerstman. Midden in een groot
woud, in de prachtige Finse frituur...
ik bedoel, natuur!

PROFESSOR! LET OP!!
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