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 Hallo allemaal. 
De laatste keer dat 

jullie ons zagen, gingen 
we voor de rest 

van ons leven naar 
de gevangenis. Toen 
gebeurde er iets NOG 

ergers.

In deze strip 
lezen jullie ons 
verhaal tot nu 

toe!















Dit zijn Sjors Baard en Harold Hutje. Sjors  
is de jongen rechts met de stropdas en de 
stekeltjes. Harold is de jongen links met het 
T-shirt en het beroerde kapsel. Onthoud dat.
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Aan het eind van ons vorige avontuur werden 
Sjors en Harold naar de gevangenis gebracht. De 
politie had bewakingsbeelden ontdekt waarop de 
twee jongens samen met Kapitein Onderbroek 
een bank beroofden. We weten natuurlijk alle-
maal dat Sjors, Harold en Kapitein Onderbroek 
onschuldig waren. Hun gemene dubbelgangers 
hadden die bank beroofd. Maar de politie had 
niet de moeite genomen om het laatste boek te 
lezen, dus zij wisten niet wat er echt aan de hand 
was.

Het enige wat zij wisten, was dat Sjors en 
Harold heel erg op de twee jongens op de bewa-
kingsbeelden leken. Dus de agenten riepen: 
‘STAAN BLIJVEN!’ Ze grepen Sjors en Harold en 
zeiden wat voor vreselijks hun te wachten stond.
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Opeens verscheen er uit het niets een 
reusachtige robotbroek. De vreselijke Piepie 
Plaspantalon dook op uit de gulp, schoot een 
vriesstraal af op de agenten…
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…en joeg Sjors en Harold (en hun twee huis-
dieren, Toostie en Sulu) ver de donkere diepte 
in van de onderste rechterhoek van bladzijde 17.

Als je ons laatste heroïsche verhaal hebt gele-
zen, weet je dat dit was hoe het boek eindigde. 
Maar dat is niet hoe het had moeten eindigen.



Want zie je, Piepie en zijn reusachtige vries-
stralende robotbroek hadden er helemaal niet 
moeten zijn. Ze waren uit de toekomst gekomen 
en hadden een ruwe inbreuk gemaakt op wat had 
moeten gebeuren.

Jammer genoeg voor Piepie zou zijn eenvou-
dige daad van zichzelf terugsturen in de tijd een 
vreselijke, vréselijke fout blijken te zijn. Een fout 
die uiteindelijk zou leiden tot de verwoesting van 
min of meer onze complete planeet.

Maar voor ik je DAT verhaal kan vertellen, 
moet ik je eerst DIT verhaal vertellen… 
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