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Papa!!! Papa!!!

Wat nunu weer, 
Melvin?

Heeft die uitgever- 
dame al geantwoord?

Melvin, we hebben 
haar tien minuten 
geleden gemaild!

Weet ik! Heeft ze 
al geantwoord?

klikklik
klikklik
klikklik
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klikklik

Nee.

O, mààààn!!! Heeft ze al ge- 
antwoord?

Nee!Nee!
Waarom duurt het zo lang???Waarom duurt het zo lang???

Ja! Waar blijft m’n geld???Ja! Waar blijft m’n geld???

klikklik
klikklik

.
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Vraag het nog eens! Dat gaat niet!gaat niet! 
Ik mag papa niet 
meer storen!!!

Wat lomWat lompp!!!!!!

Weet ik!!!Weet ik!!!

Ik kan niet wachten 
tot ik mijn eigen eigen 
kantoorkantoor heb!

OEH! Dat is 
een goeie!!!

Wat  
doe je?krabbelkrabbel

krabbelkrabbel
krabbelkrabbel

krabbelkrabbel



9

Ik maak een 
lijst van dingen 
die ik ga kopen…

… wanneer ik 
miljonairmiljonair word!!!

Laat es zien!

… dus ikik krijg tien procent   
 van alles wat jijjij krijgt!

Denk eraan…

… ik ben jouw 
agentagent…

Ja, weet 
ik.

Dingen die ik ga kopenDingen die ik ga kopen
Door Naomii de Grote

Kinderboerdeerij met twee 
Giraffes ..
Trampoline (om de giraffes 
te aaien).
10 ROBO-knechten.
IJsmaachine.
Piizzamachine..
Patatmachine.

Zeelfrijdende auto met 
stapelbed.

Nieuwe slaapkamer met 

waterglijbbaan.

Kanntoor voor Melvin..

1

2

3
4
5
6
7

8

9



.
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Jij mag een van mijn 
ROBO-knechten hebben!

Oké!!!

Hé! Wat gebeurt hier?

Niks.

 Wat verstop je daar?
Niks.

Mag ik 
het zien?
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Hoe denk je al deze 
dingen te gaan 
betalen?

Wanneer mijn 
boek wordt 
uitgegeven…

… word ik 
miljonair!miljonair!

Naomi, ik denk 
niet dat het 
zo zal gaan.

.
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Waarom niet?Waarom niet? Om te beginnen wordt 
jouw boek misschien  
nietniet uitgegeven.

We stuurden het net 
1515 minuten geleden 
naar de uitgever!

En ook als het wel 
wordt uitgegeven…

… dan verdien je 
waarschijnlijk geen geen 
miljoen dollar…miljoen dollar…

… en zelfs 
als je dat 
welwel doet…



.
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… wil ik niet dat 
je het allemaal 

uitgeeft aan onzin.

… gaat in het Fonds 
voor je Studie!

Al het geld dat 
je verdient…

Studie?Studie?

En wat als ik En wat als ik 
niet wil gaan niet wil gaan 

studeren?studeren?

Maar dat is pas Maar dat is pas 
over honderd over honderd 
jaar of zo!!!jaar of zo!!!
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Dan kunnen we de 
studie van Melvin  
ermee betalen…

… en van de ande- 
ren die willen 
studeren!

Goed! Ik gaGoed! Ik ga    
wel studeren!wel studeren!

Als jullie je niet 
beter gaan beter gaan 
gedragen…gedragen…

… gaan julliejullie 
alleen…

… naar de 
pauzesteen!pauzesteen!

iin bn beeddiin bn beedd


