Onze held Batpig (alias Harrie) werd
wakker uit een diepe slaap. Er was iets mis.

HOOFDSTUK
EEN

Ja maar
wat dan?

Hij wist niet waardoor hij wakker was
geworden, maar zijn hart bonkte.
H-hallo?
Is daar iemand?

M’n hart
rikketikt!

Knor

e
Rod
Ever

‘Slechte nachten’

M’n hoeven
bibberdebibberen!

Hij deed z’n pratende
Rode Everlamp aan.
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Maar de volgende nacht gebeurde het weer.

Maar er was niemand.
Alles leek in orde.
Misschien waren
het die hete
tonijngombeertjes.

Tss.

Ah! Josafat
op een
houtvlot!
En de nacht daarna ook.

Jemig!!
En de nacht daarna.

Wat?
Waar?
Wie?

Raar hoor.
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Hoofdeinde
Snuiteinde

Ja maar
echt!

Elke nacht om
precies 5 over 3
schoot hij
overeind. ‘Wat
gebeurt hier?’
dacht onze
dappere big.
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De volgende dag vertelde hij het op
school aan Barbara en Kees.
TSS. Elke nacht
om 5 over 3?

Precies om
5 over 3!

Hé! Niet zo
aan die
kraan
lebberen,
Stefan!

Ik vertel net over
mijn nachtelijke
angsten.

Het is 5 over 3 en je schrikt
wakker? Lekker B.

Nee, Kees. Ik voel
dat er meer aan
de hand is.

Wat nou? Zag je
’m niet? Hij had
z’n hele mond
eromheen!
Goor, man!

Alsof er iets mis
is met de orde
der dingen.

Alsof de kosmos me nodig heeft.

Ik badder weleens
in dat fonteintje!
Ik moet z’n vieze
bacillen niet.
Ieuw.
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Oké, Obi-Wan. Nou
moet je stoppen.
Als ik nog harder
met m’n ogen rol
verrek ik iets.
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Maar vrienden, het zou al snel
nog VEEL ERGER worden.
O.
Hé. Tijd voor
Kreunnn.
Top.
rekenen.

De hele club
toog naar
het lokaal
van meneer
Patel.

Breuken
vandaag,
hoorde ik.

Zucht.

HOOFDSTUK
TWEE

Nog
hardere
kreunnn!

Barb hield dus wel van rekenen.
Oeh, zin in! Breuken
zijn zo… breukig!

Mopper
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‘Concentratie’

Om klokslag 10 uur begon
meneer Patel met de les.

Eindelijk, na wat wel een uur moest zijn,
keek Harrie op de klok.

Tik

Kom op,
bel. Red me.

Kreunnn!

Hé, wat leuk, alweer
een breuk!

Maar z’n bloed stolde in z’n aderen.

Neee

Verhip!!

e!

Argh! Hou
op!

Gruwel!

Joepie!

Getsie!

En nog harder…

Harrie
concentreerde
zich zo hard
als-ie kon.

Dus 3/9
staat
gelijk
aan?

Vooruit,
brein.

En nog harder…

Er waren maar 2 minuten voorbij??
Breuken,
breuken, jullie
worden nog ’s
m’n dood.

7/19? Wie
o wie?
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Een drama!!
13

