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Leuk, maar zo'n spannende 
Griezelbus bestaat vast 

niet echt...

Pff!

BUSHALTE
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Of toch...

vvrrooeemm
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BUSHALTE
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Welkom in de Griezelbus. 
Ik ben P. Onnoval, de schrijver. 

Ik ga jullie de griezeligste verhalen 
vertellen die jullie ooit gehoord 

hebben!
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Ik ben Beentjes,  
de chauffeur. Let maar  

niet op mij.
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(파파)

Sara
Elf jaar. Enig kind en dol op 

haar poes Miloes. Zij beleeft 

een ongelooflijk avontuur dat 

begint in een dierenwinkel…

P. Onnoval
Leeftijd onbekend. Geheimzinnige 

kinderboekenschrijver. 

Hij nodigt kinderen uit in zijn 

Griezelbus voor een rit vol enge 

verhalen.

De De 
hoofdrol- hoofdrol- 

spelersspelers
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Maarten
Twaalf jaar. Bouwdoosfanaat. 

Houdt erg van modellen van 

dinosaurussen en monsters. 

Op een dag ontvangt hij van 

zijn overleden oom Angus 

een bijzonder erfstuk…

Sandra
Tien jaar. Niet gauw bang. Tijdens 

de vakantie ontdekt zij met haar 

hond Panda vreemde voetsporen 

op het strand…
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Kika
Negen jaar. Beetje stil, maar 

kletst graag met vriendinnen. 

Ze is dol op tante Dora. Maar 

haar vriendinnen vinden die 

tante maar raar…

Max
Tien jaar. Best slim. Houdt 

niet van enge dingen want 

hij is snel bang. Vooral voor 

het enge schilderij waar 

zijn vader op een dag mee 

thuiskomt...



Loena
Woont op het eiland Gark. 

Ooit is er iets vreselijks  

gebeurd waardoor ze nu 

altijd een ooglapje draagt…

Jasper
Elf jaar. Houdt van kattenkwaad 

uithalen en wordt daarom naar de 

kamer van de directeur gestuurd. 

Dat wil geen enkele leerling want in 

die kamer staat de monsterstoel…





het Eerste verhaalhet Eerste verhaal

Het geheim van het 
kattengras

Wat zou het geheim van het sappige  
groene gras werkelijk zijn?

Hier is het eerste verhaal. 

Ben je er klaar voor, hè, hè!



Sara is met haar poes Miloes op weg naar de dierenwinkel. Miloes is in de 

rui en verliest daardoor veel haren, die ze uit haar vacht likt.

Lieve Miloes, ik weet 
dat je last hebt van die stomme 

haarballen, maar hou nog even vol.
 We gaan kattengras kopen 

en dat helpt!

miauw!miauw!

stapstap
stapstap

22



 DIERENSPECIAALZAAKHONDEN, KATTEN, VISSEN, REPTIELEN

Hallo, 
is hier iemand?

De dierenwinkel is niet ver van Sara’s huis. Op het eerste gezicht ziet hij er nogal 

oud en vervallen uit.

KK RR RR RR RR R . . .R . . .

Bonk Bonk 
 bonk bonk

PPiiee -- iieepp
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‘Wat kan ik voor jou doen, meisje?’

De eigenaar kijkt haar strak aan en wrijft  

voortdurend in zijn benige handen.

Brr, zelfs zijn stem klinkt gluiperig, denkt Sara.

‘Kattengras,’ zegt ze vlug.

‘Miloes heeft last van haarballen in haar buik omdat  

ze verhaart. Als ze gras eet, moet ze overgeven en  

dat helpt, zegt de dierenarts.’

HèHèHèHè
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‘Kattengras? Wacht maar even. 

Ik heb iets speciaals voor je.

Dat werkt altijd, hè, hè…’

PPiiee -- iieepp


