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sidder 
en beef!

wat u vanavond 
meemaakt, is 
geen illusie...

gruwel en 
griezel!

...maar   
     echt!

theofiel boemerang 
heeft genoeg gezien.

burp
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na een dag stofzuigers 
verkopen, had theofiel 

liever eens goed gelachen...

dit leek wat te veel 
op een show van is.

waar is de tijd dat 
een goochelaar een konijn 

uit zijn hoed toverde 
en de mensen daar 

ondersteboven van waren?

?

wat is dat?

ik denk een pop, 
m’neer.

ziet er duur 
speelgoed uit. en 

toch krijgen mensen 
dat kapot, hè!

theofiel is geen voddenraper, maar 
hier valt zeker nog wat van te maken.

gaat u al weg?
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het was 
gezellig met 
z’n allen bij 
de chinees.

en jerom in zijn eentje 
de rijsttafel voor zes.

ja, ik wou er 
graag naartoe.

ik heb nood aan een rijk 
en geëmancipeerd lief dat 

mij op een schandalige 
manier verwent.

dat is niks 
voor ons, sus.

weet je 
hoeveel de 

tickets kosten?

en alle 
lychees!

lambik en barabas 
hadden wat veel 

sake op.

post?

is dat die nieuwe 
goochelshow?

reclame voor 
gardavu.

kon ik maar trakteren, maar 
sinds ik werkloos ben...

niet erg, 
tante.

we komen 
niets tekort.

jaloers?

hou het bij de 
tandenfee, sus.

oogjes dicht en 
snaveltjes toe.

dat zou je wel 
willen, maar ik ken je 

te goed.

ik ga nog wat 
tv kijken.
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