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Hoi, ik ben Hannes.  
Hannes Hunebed.

En dit… is Bleghhh.



Ondanks de naam van het dorp  
is het leven in Bleghhh aangenaam.



We hebben uitkijktorens. Voor onze 
veiligheid. (Mijn uitvinding.)

We hebben zomervakantie. Voor onze 
rust. (Mijn uitvinding.)

En mijn nieuwste uitvinding is… 
de ijscokar.

IJSJES!

Kijk toch eens hoe 
gelukkig iedereen is!

Ik wil niet opscheppen, maar ik ben  
waarschijnlijk de beste uitvinder OOIT.



Yo, grote H,  
je bent de SLECHTSTE  

uitvinder ooit!

Of misschien ook niet.

Ga je binnenkort nog 
een andere smaak uit
vinden dan MODDER?

Laat het maar aan Keija over 
om me scherp te houden.

Zoals wat?

Hm. Wat dacht je van ijs met  
modder en marshmallows?

Wat zijn  
marshmallows?

Geen idee. Jij bent de  
uitvinder! VIND ZE UIT! 

Best, ik zal het op mijn 
kluslijst zetten.
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Hannes! Kom 
hierheen!

Gast! Dit moet 
je zien!

Ik denk dat marsh
mallows uitvinden 

even moet wachten.

Wacht er niet te lang mee.  
Mijn tong begint te smaken 

naar voetzool.
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SCHIET OP, 
MIEZER!

Dit is Plurk. 75% borst-
haar, 23% spieren.

En 2% hersens.

Ik ben niet gemeen. Dit  
is basiskennis wiskunde.

Gast, je gaat het 
nog missen.

En dat is Ug. Hij is… tja, 
hij is 100% Ug.
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Iedereen van twaalf jaar en ouder moet helpen 
uitkijken op de torens. Orders van sjamaan Saffie.

Zal ik je over  
je buikje aaien?

Ja! Ik word 
graag over mijn 
buikje geaaid!

De veiligheid van het dorp in 
handen leggen van Ug en Plurk 
is misschien geen top-idee.

Maar volgens mij 
heeft niemand  
mij aangewezen  
als sjamaan.

Zoals ik al zei: het leven in Bleghhh is aangenaam.

Maar zodra je een voet buiten Bleghhh 
zet, loop je het gevaar in stukken te 
worden gescheurd door verschrikkelijke, 
dodelijke, bloeddorstige beestjens.

Wow. Als die hierheen komt,  
moeten jullie alarm slaan.

Vrees niet, kameraad. 
Dat ding is hier  

kilometers vandaan.
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Vogels geven me de rilbibbers.  
Ze zijn zo verdraaid…

Vogel
achtig?

Precies  
ja.

WOW!

Niet te geloven 
dat hij een hele 

prikprakhoorn te 
pakken heeft!

Iedereen is dol op 
prikprakhoornprak!

Je weet wat ik altijd zeg:  
‘Met scheursnavels  

valt niet te spotten.’

De wijste  
woorden die ooit 

zijn uitgesproken.

Op ‘Veeg nooit  
je gat af met  

een cactus’ na.

Je kunt een 
eeuwigheid niet 

meer zitten. 
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Wacht. Gaat hij nou landen op 
Wiebelrots? Dat gaat niet goed.

Kalm aan. Wiebelrots 
staat daar al multi

joenen jaren.

Die gaat één zo’n klein 
scheursnaveltje heus niet 

laten omkukelen.
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Zie je? Je  
maakt je te  
veel zorgen.

Ik maak me  
PRECIES genoeg 

zorgen.
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