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Queen Halloween

spoken dansen door de muren!! 

Nachtwacht3_binw_v6.indd   1 1/08/19   10:17



© 2019 Standaard Uitgeverij - Rijnkaai 100 A11, B - 2000 Antwerpen 
© & TM Studio 100    studio100.com 

www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

     
D//2019/0034/105
ISBN 978 90 02 26753 6

Nachtwacht3_binw_v6.indd   2 1/08/19   10:17



Halloweennacht... 
op het kerkhof van 
schemermeer...
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leuk dat de opa van helena zijn 
boerderij uitleent voor het 

halloweenfeest!
pfft, 

belachelijke 
onzin!

sacha! ben je nu 
eindelijk klaar? 

ik zou je hulp goed kunnen gebruiken! ja, ik kom, maar...

...ik weet niet wat ik moet 
aantrekken! er zit niks leuks bij! 

kan niet!

met een doos vól verkleedspullen? 

waarom niet? gisteren vond 
je jezelf nog zo lelijk!

haha! 
grappig, 
hoor! 

dat draagt 
linde al! het 

is een ramp! ik 
kan toch niet 
als mezelf 

gaan?

en dit! het 
monster van 
frankenstein!

dat heb ik 
vorig jaar al 

gedragen!

hier! dat alienmasker! 
da’s grappig!
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kom, help me die ketel naar 
het erf te dragen! 

pompoensoep! bah! maar nee! ze is heerlijk! mijn pompoensoep wordt 
een succes! ik weet het zeker!

waar blijft die vlad nu toch? 
voor iemand die zo snel kan 

lopen is hij vaak te laat!

hij is zich aan het omkleden. trek 
jij geen halloweenkostuum aan? 

toch wel! kijk maar!

wat? je gaat als jezelf? 
wel een beetje makkelijk!

en dan? ik krijg elk jaar 
complimentjes van de 

meisjes!

wel, niet 
van mij! 

wat vind je ervan? 
vladina het witte 

wief gaat op 
pad!

het witte wat? een wit wief. spookachtige witte 
heksen die in de nevels van een 

moeras wonen!

dus als ik het goed begrijp 
heb ik een date vanavond?

o, edele dame! 
mag ik deze dans 

van u?

haal je 
maar niks 

in je hoofd, 
fifi! 
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