
Heb jij ooit een 
stomme week 

gehad?



Heb je ooit je leerkracht per ongeluk ‘MAM’ genoemd 
waar de HELE KLAS bij was?

HAHAHA!

BEDANKT,
MAM!

SLIK!

HAHAHA!



Of het BESLISSENDE doelpunt bij de BELANGRIJKSTE
wedstrijd van het jaar gemist?

niet e
ens in d

e bu
urt

NAAR DE STER
REN 

EN DAAR VOORBIJ!

HOE DA N?

A RRRRGGH!AA



Misschien zat je midden in een spannende gamemarathon en hield 
je internetverbinding ermee op, een milliseconde voor je je 

aartsvijand zou vermorzelen.

Nee! Ne Nee!
Nee!

NEEEEEEE!e!



Nou, zal ik je eens iets vertellen?

DAT was géén stomme week.

DIT IS PAS EEN STOMME WEEK!

STERKER NOG, DIT IS DE...

STOMSTE WEEK

OOIT!



Ik zit op een nieuwe school 

met de vreselijkste pestkop

uit het heelal.

Mijn moeder is zojuist 

getrouwd met een 

vampier (echt waar!).
stiefvampier, bah

fruittaart,dubbel bah

Mijn vader rijdt rond in 

een gigantische wc-pot

op wielen (serieus).

Harry Plopper en de 
Porseleinen Troon 
of De Toverpot 
(hij kan niet kiezen 
tussen de namen)

Laat je niet 

misleiden door
 

zijn button m
et 

‘schoolkampioen’

erop.

Waar ben je,Kapitein Pluizenbol?

Ik ben er redelijk 

zeker van dat mijn 

kat ontvoerd is 
door ALIENS.



EN HET IS PAS...

En op dit moment 
lijd ik aan een flinke 
voedselvergiftiging EN
hang ik ook nog eens 
aan een tien meter hoge 
duikplank, terwijl mijn 
klas toekijkt. En mijn 
gehaakte zwembroek laat 
draadje voor draadje 
los . . .



UITGEVERIJ LUITINGH-SIJTHOFF

MAANDAG...

EVA AMORES & MATT COSGROVE

Vertaald uit het Engels door 

Marlies Slegers



‘Wakker worden!’
Moeders in televisieseries maken hun kinderen altijd heel lief 

wakker met een zoen op hun hoofd. Ze schudden zacht aan een teen 
en fluisteren met zo’n zangerige stem: ‘Het is tijd voor een nieuwe 
dag, lieverd!’

Mijn moeder is NIET zo’n moeder.
‘WAKKER WORDEN!’
Ze staat in de deuropening van mijn slaapkamer en doet het 

licht aan en uit. Zo dus:

5.00 uur

EN
HET BEGON
ALLEMAAL

ZO!

10



WAKKER 
WORDEN!

Elke lichtflits voelt als een zwaard door mijn ogen. Ik trek mijn 
dekbed over me heen, maar mam trekt het helemaal van me af.
 ‘Uit bed. Nu! We vertrekken over twintig minuten, Joris Joris 
Hamel!Hamel!’

KLIK!

Wakker 
worden

KLIK

KLIK

KLIK KLIK

KLIK

KLIK

KLI K

KKLLIIKK

WORD

KLIK

WAKKER!
WAKKER
WORDEN!

KKLLIIKK

KKLLIIKK
KKLLII KK
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