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Suske en Wiske, ruim 
jullie kamer eens op. 

Het is een stort.

Onmogelijk! 
We kunnen hier 

niet uit.

De vloer 
is lava.

Suske en Wiske, zetten jullie de 
     vuilzakken eens buiten.

Gaat niet!

De vloer 
is lava, hè.

Kunnen jullie de was 
eens ophangen?

En levend 
verbranden?

De vloer is 
lava, hoor!

Later...

Ruik je dat 
ook?

Snif snif...

Inderdaad. 
Dat zijn...

Oh tante, we 
komen aan tafel!

Oh nee, 
veel te gevaarlijk. 

De vloer is lava, 
weet je nog?
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4 5

Die boeven hebben de bank 
overvallen. We moeten ze stoppen!

Stap in!

Wat zit jij nu 
te lachen, ze 

zitten ons op de 
hielen!

Hahahaha! 

Hierbij decoreer ik jullie 
voor moed en heldhaftigheid!

Kijk dan zelf!
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4 5

Trek dit eens aan, 
Sofieke. Het is in 
de uitverkoop!

Oh, mooi! Wat doen jullie in 
het lab van professor 

Barabas?

Wij spelen 
kledingwinkel in de 

uitverkoop. 

Zijn jullie gek, dit is geen speeltuin. 
De professor gaat heel boos zijn.

We blijven toch 
overal af? 

Wiske, waar dient 
deze hendel voor?

      Oh, wat een   
mooie ende 

moderne jurk.
Waar heb je die 
laten maken?

Ook iets 
kopen?

En de professor 
krijgt een 

nieuwe labjas.
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6 7

Wel wel, kijk 
eens aan... 

Allebei 
een ballonnetje 

gekocht. 

Hoe schattig.

Voor mij vier 
ballonnen, beste 

man. 

Vier!

Hm. Vier 
ballonnen maar? Zijn geld zal 

op zijn, Suske.

Geef mij er 
nog maar vier! NOG eens 

vier ballonnen, 
holala!

Ik heb nog 
geld voor tien 
ballonnen, Sus. 

Zullen we?

Dag 
Victor.

Hé 
maar... 

   Stuur zeker 
een kaartje.
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6 7

Dit wordt 
een prachtige 

iglo, Wis!

Mooier dan die 
van de Inuit, Sus!

Jullie hebben geen bouwvergunning, 
dus afbreken die handel! 

Of honderd 
jaar naar de 
gevangenis!

Wel wel, waar zijn 
we in naam der 
wet mee bezig?

We bouwen 
een iglo, agent 

Fons. 

Mooi, hè?

Wat een 
spelbreker! Hij is weer eens 

slechtgehumeurd.

Brrr, het is 
hierbinnen kouder 

dan buiten!

Suske en Wiske, hebben jullie 
de verwarming uitgezet?

We bouwen 
een iglo, agent 
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8 9

En wat willen twee 
snotneuzen als jullie van 

de Zwarte Madam?

Kunt u 
voorspellen of wij 

morgen een toets van 
wiskunde hebben?

Hmmm, eens kijken 
in mijn glazen bol.

Een toets 
van wiskunde, 

zei je?

Euh... Ja... ja, 
ik zie het.

  Morgen een toets 
van Frans.

Wiskunde.

Dat bedoel ik!

Oei oei 
oei.

Snel naar huis 
om te studeren.

En waarom zou ik morgen een toets 
van wiskunde moeten geven?

Wel, dat zit zo...
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8 9

Goed zo! 
Je kan het!

Vind je? Volgens 
mij klinkt het nog 

altijd vals.

Maar nee, 
dat denk je maar. 
Het klinkt hemels! 
Nietwaar, Tobias?

Goed dan. En nog 
bedankt voor de 
zangles, Wiske.

Oh, 
dat is graag 

gedaan, hoor.

Heel graag 
gedaan zelfs!

Al terug? 

Wat vond 
Sofieke van je 

serenade?
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