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Het rioolwater is
echt heerlijk!

Kom,
Gruweltje!

Gekkie! We zijn in de
mooiste rioolbuis van
het land en jij zit te
werken!

Wie als eerste
in het water is!

hi

hi

Niet?

hi

hi

Kijk nou!

Iedereen heeft
plezier behalve wij!

Of je nou wilt
of niet, we gaan wat
leuks beleven!

Het water is
lekker, hè?

Pagina 1 van 2
uit Kijk en Lees boek Geheim agent G. Ruwel - Hebbes!
AVI E4

Wat?

Kijk eens! Wat dacht
je daarvan?

Niet
avontuurlijk
genoeg?

Klaar? Daar gaat-ie!

Zo’n glijbaan is echt iets
voor avonturiers als wij!
Pff!

Hè, hè,
dat was
leuk ...

Pff ...

Poe. Ik ga
even liggen,
denk ik ...

Vonkie? Nou zeg!
Vakantie is niks aan
met jou!

Uit!

Zullen we iets
leuks doen?

Zzz ...
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Volgens de centrale is hier
een groot probleem met een
monster. Zie jij iets?

Daar! Het monster!
Dat
is een
koe.

Hallo centrale?
Waar kunnen wij het
monster vinden?

Helemaal
niets. Waar
moeten we zijn
dan?

Hahaha!
wegwezen!
Laat
maar.

Woei!
Wat een
joekel!

Boe!

Hallo, mega-monster!
Hiero!

Huh?
Waar ben je?

O, daar!
Hi hi! Wat een
kleintje!

Ik heb jaren onder de grond
geleefd, omdat ik dacht dat
het boven de grond eng was.
Maar dat is helemaal niet zo!
Ik ben groter dan iedereen!
Ik blijf voor altijd hier.

Jij hoort hier
helemaal niet. Waar
kom je vandaan?

Dat daar wordt mijn
nieuwe huisje.

Mensen zijn mini!
Die kan ik makkelijk aan!

De mazzel.

Dat kan
niet.

Die molen is
van de mensen.
Daar krijg je
problemen mee!

En jou
ook.
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Dat was niet
lief! Gaat het,
Gruweltje?

Urgh ...

Om hem te
verjagen, hebben we
een monster nodig
dat nog groter is
dan hij.

Ik waarschuw jullie,
pluizige beestjes! Wegwezen!

Hier woon ik nu!

Jij moet
hier weg!
Weet je
zeker dat
dit werkt?

Wacht! Ik heb een idee.
Vonkie, hoeveel vlammen
kun jij maken?
Bedoel je met
mijn adem?

Hé, jij daar!
Kleine!

Als ik hard blaas, komen er best
veel vlammen.
Perfect! Dit plan zou
kunnen lukken! Kom!

W ... wie
ben jij?

Omdat hij onder de grond
leefde, heeft hij nog nooit
een schaduw gezien!
Hij trapt er bijna in,
blaas zo hard je kunt!

Pfrt!

Ik ben
Giganto!
En dit is
mijn molen!

rg!
Aa a

Grrrft!

rg!
Aa a

De
volgende
dag.

... de molen is totaal vernield.
Men denkt aan een storm.

Vonkie! De centrale
zegt dat het monster weer
onder de grond zit!

ie k!

Wat een eng
monster!
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Ik heb mijn
vlammetjes
opgemaakt!
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Je bent toch heel
fit? Die test is geen
probleem voor jou!

Zeg, Gruweltje.
Is de fitheidstest voor
geheim agenten altijd
op zo’n vreemde plek?

Hier moet
het zijn.

Om de test
geheim te houden
is het iedere keer
ergens anders.

Eh ... waar
bedoel je?
Achter
deze
muur.

We zitten
goed.

Moet je door de muur breken?
Ha ha! Is dat het eerste deel
van je test?

Hop!
We moeten deze kant op.
Woei! Wacht
even op mij!

Oei! Best
een beetje
krap hier.

Au!
Mijn staart!
Niet praten.

Wat een afgrond! Ze
hadden die fitheidstest
wel op een veiligere
plek kunnen houden.

Kun jij al
licht zien?

Sneller!
Het begint
over vijf
minuten!

Auwa!

Wat doen
we nu?

Volgens het bordje
moeten we deze
tunnel in.

De volgende keer
ga jij voorop!

Vonkie, wat
zei ik nou?!
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Opschieten! Straks begint de
fitheidstest zonder mij.

... rennen!

Ik heb geen haast.
Ik ga echt niet ...

Daar! Dat touw!

Poe! Dat
scheelde
niks.

Auw!

Vonkie!

Zijn we er nou eindelijk?

Mag ik
eerst even
uitblazen?

O nee.

A
a
a
h

Niet nu!
Ik ben bijna
te laat!

Dit zwemmen gaat best lekker.
We zwemmen met de
stroom mee. Maar het
gaat wel erg snel.

Urgh ...
Zijn we nou eindelijk
bij die stomme test?

?

Aah!

Pagina 2 van 2
uit Kijk en Lees boek Geheim agent G. Ruwel - Missie geslaagd
AVI E5

Kijk en Lachend leren lezen
Lees kijkenlees.nl
Har har
har!

Wat is Ronnie een nare jongen!

Ha ha! Jij? Dat lukt je in
je dromen nog niet eens!

Ha! Die staat!

Ronnie is zo mak als
een lammetje. Ik kan
hem makkelijk aan.

Hé, jij daar!
Stop daar eens mee.

Wedden? Twee euro.
Grom.

Weet je wat jij bent?
Een stouterd!

Waaaa!
?!

Maar ...
dat kan niet!
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Dokken, knul.
Ongelooflijk!

Je deed het goed, Ronnie.
Hier is jouw deel.
Goeie grap.
Goeie centen.

Ik wist het!
Je hebt ons
bedonderd!

Ronnie! Ik wed dat het jou
niet lukt om Joep drie
minuten lang rond te
slingeren. Voor twee euro!
Doen we!

Nee! Ronnie, daar luister
je toch niet naar?

Dat is nu al
twee minuten.

Wat?

Straks een nieuwe weddenschap voor
vijf euro! Zou Joep kunnen vliegen?

Ronnie, nu is het
leuk geweest!

Stop
nou!
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Waarom kijken die rare mannen toch
de hele tijd?
?! Ik ken die vent
in die blauwe jas!

Nee, man. Hij is scout
bij de voetbalclub.
Wauw!
Dit is onze
kans!

Joep! De

Mijn
kans!

voetbal!

Wiens bal is
dit? Nou?

Dat is geen rare man, hij is scout!
Ken je hem
van scouting?

Jij? Je kunt niet eens
je veters strikken.
Onzin! Ik kan
supergoed
voetballen.

Als ze mijn talent zien, word
ik misschien wel ontdekt!
Geef de voetbal.
Dan kan ik mijn
kunsten tonen!

Van mij!
Dus wie gaat
hier voetballen
voor de scout?
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Ik en
niemand
anders!

Hallo daar! Ik zoek een jongen
voor de wedstrijd van morgen.

En dus ...

Uh ... Oké.

Kun jij straks naar het stadion
komen?
Hij?
Ik? Echt?
Echt?

Ik ben er klaar
voor, hoor!
Wij ook.

Morgen voetbal! Slechts vijf euro!
Hij is lekker luid, hè?
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De eerste dag van de vakantie!
En wat krijg ik? Regen!

Nee!
Niet nu!

Grr!

Ik moet deze vakantie nog zoveel dingen doen!

Waarom juist nu?

Voetballen!
Midgetgolf!
IJsjes
eten.
Naar de
speeltuin.

Ik laat me niet uit het veld
slaan! Ik ga lol hebben!
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later.
Een dag

Nee!
Niet nu!
Helaas, Joep.
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