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utt-head! 
veh-heh 

Klep dicht, je 
kwijlebal.. 
We zijn er. 

BEFT van jeu zou een BAVIA, 
i ‚Beavis... sfuh-huhe 

dp ns en TRENBUISEEN 
houdt, ga je van zen BONT 

uit 

7 

»Huh-huhe 
Wat doen al 

die WORTELS 
daar? „Huh 

huh-huhe 



Zeg, engen! Wallen HÉ! „guh-huh-huhe RISK, 
Beavis! »Huh-huh« Daar Pd jullie deze zabshen 
heb je ANDERSON! naar mijn AUTO 

í f ) Pe NA dragen? 4 
»Heh-heh-hehe : 7 A, 
Hij is on) 1E € 5, Nef 

seh-hel mA FANS 

JA 
»Huh-huhe 

Oude mensen 

Dit doet 

me Aan de Dat lijkt me eerlijk 
OORLOG Maiden zulen 
denken! guldens, jongens? 

B Die hel À 

jk overleefd door 
WORTELS en 
BLOEMBOLLEN 

te eten! 

»Huh-huhe 
Moet je hem zien 
WETEN … 

SA sHeh-hehe 
Misschien gaat-ie wel 

Deh 

„deze 

kant op! 
Dit is niet 

LEUK. sHelichele 

»Öhhh-huh-huhe N 
D-Dit is ZWAAR SS 

ES KLOTE, Beavis. 

x ulle 

Ik parkeer liever niet te dicht sHeh-hehe Kunnen 
bijde winkel. dar maakt Leg alles 7 ZOOI ein 

TR maar achterin k 

Í 



t, jongens! Sul 
AARDIG. hee 

auto is een 

Á OLDTIMER! 
HE! stuh-hahe ) Waarom 

sehno-hehe We hebben paar heb je he zulke 
TWEE PIER en een ZOOI LRE! vaar is 

WORTELS! »Heh-heh-hehe 3 Ì 

í „Huh-huh? Ye 
NEE HOOR 

Uhhhh 

wat is dat? 

Volgens het woorden- 
boek. ‘de som van alle 5 

daden en gedachten « 

van de mens 

ijde hindoes en 
boeddhisten bepaal 
het karma in welke 
staat de men: 

boren zal W 
wor- 



„fuli-hah-huh-huhe 
c Moet je DIT zien 

Cl 



‘og iks WORTELS Ik heb Ree Sid 
ch?” 1 zi ortels, AANSE wortels, 

Wat ben jij- een WIJSNEUS? we Ke \"VORGANISCHE wortels, 
Wat ben jij een SLIMMERIK? jA. Pie ZOETE wortels en GEKONF 

LE wortels... 

sileh-hehrhetirhe H "RIJPE wortels, BABY-wortels, AFRIKAANSE wortels, 
seh heh-hehe ORGANISCHE wortels, ZOETE wortels en GEBONFISTE 

k wortels. 

Shhh Vanhhhhh.. hebt 
bunt u dat u misschien Ei 

lets 
Huh 

Ja. checolade is GOOL! vHuh-huhe Ik ga die 
“Huh-huh« Geef mij maar een reep van MIJ in een 

SQUISHIO ren Sec Bee | | ZWEMBAD geeien! 
»Huh-huha 

Beavis! Hij 
komt eraan! 



an mijn eigen ) Wees VERSTANDIG, jongens begin 
PRIVÉ-VOORRA. AD. NOOr een eigen zaak. 
je doet wat als je GEEN it 

ENE MOER verkoopt! „dat is dan 

Bhhh- sHuh-huh-huhe EE 3 — 

We Heppe geen WAAA-AAAT?I Het is alerg ge- 
noeg dat ik met een POEN- uh, we willen p ‘Geef ons maa: 

graag GELD terug | GEEN POEN? ie vat? winkel vol ouwe 

voer deze r PR IE ZAL SULLIE WAT GEVEN ST KLOTENORTELS 
wortels. | II opgescheept 

\ zit- 

El a Tal Ui 
Weten ullje / Vé ke vo {-in mijn GEDACHTEN. 
wat i jy NN DN k in mijn DROMEN. 

ú ik pak 
worte e 

aan 

ITE! 



Komt er nog wat 

van? VERTEL OP, 
man! Waarom ben je 

20 OPGEFORT?!!! 

Hebben jullie S 
er weleens over ge- 
dacht om ZELF agent 

te worden? 

ik kon de POKKEN- E 

HEBRIE die jullie maken ree ns 
een straat verderop no, 

drs eens heel gauw 

Als je naar het 

bent geweest, 
moet je altijd 
3E HANDEN 
WASSEN! 

ORBAY, dan. maak dat je weg 
biken of zol 

BÀ vertellen vat hier H 



vHeh-hehe Een beetje GE- GEE 
SMOLTEN. sHeh-hehe stluhe 
Je KLAUWEN blijven er Wedden dat 

je het 

zit niet door 
kunt bijten? 

»Huh-huhe 

vHeh-hehe 

COOL! 
Ik ga de mijne É shake 
Haal En der. 

gé, Butt-head! 
Dit moet dat 7, 

"KARMA zijn, vaar 
Désiré het over had. 

Ser heh hekele 

i 

Beavis en Buit-head Ket 

hd neerzet BEU Rag VREE 
AS dan je ondergoed! ĳ | AEL Tube fú 5 



“HOE KIN JE NA SCHOOL THUISKOMEN 

\ ZONDER IN ELKAAR TE WORDEN GESLAGEN!" 
UA laat ik jullie zien 

hoe IK na school 
zo snel mo elijk S 

thuis len te 
enn 
akk 

Hallo, allemaal! Terwijl BEAVIS en BUTT-HEAD 

plastic soldaatjes aan het smelten zijn in de 
MAGNETRON. 

Als je niet in elkaar geslagen wilt worden, } 4 
kun je altijd nog na proberen te blijven. B 

HUISWERK 

niet of 
beledig je 

ME LERAAR. 



Laat je arresteren voor een 

lullige overtreding en de politie 

BRENGT SE NAAR HUIS! 
Y— _Natuurlijk. dit plan 

heeft ook zijn MINDER 

„dat was het voor Nn 

Mijn TIPS voor ‘toe kun je thuis- 
omen zonder in elkaar te worden 

geslagen!’ Licht UIT, 
kanjer! 



MER WEN-MEN-M-HEHL 
zE EMMER HEM: 
Ze WEN HER -HEWZ 

Is het. »Mul- 

huh-huh« „erg 

ik HAAT de tandarts, 
Beavis. *Huh-huhe 

hij STINKT \ Naos 
(UIT ZIJN BER! En 

he be 

SE he 

Zo, jongeman. ik zie dat je een jj 

VRIEND hebt meegebracht, 
ed 

Ee 
Ya 0 TE 

If) GEN! DS 

Wedden dat 
je BLOED als 
een D 
als hij je tan- 

[ol 



Zo, jongeman. doe je mond Ji 
zo WIJD mogelijk open! 

eginnen… ‚Dan kan ik 

haak Een dit 

SPEEKSELPOMPSE 
aan je lip. 



pn 
Godzijdank nl ZEG vAhume HIERMEE 
zijn er HOBBE ne. Is dat een A LEREN \ 

Be E Pé 

aile 
Dit is 

Nou ben IK! +: EA 

I& wil het d
oen! 

»Schlurrp« 

„Muh-huhe 



u N Pr vHeh-heh«e Dit zou 

Frustrerend. A nòg COOLER zijn als 
worden. moet rustig 5, het op was! 

blijven. mag me RN / 
op À 

a > 
reet. scherpe instrumen- 

Dikke ten dikke reet 
scherpe INSTRU- 

N 



al er moeten BREBE! 
ochie. en het zal niet 

MIJN AR 

& 

Bee] 

RSD 

KN 



is goed vaor V 
een mens! HÀA- ‘ 

Die hufter lacht al 
leen maar. hij is 

STOM! 

URS 

ETEN 

Tiihii-hii-hii- 
Ve at 

/ s i É_1 BUTT-HEAD 
Dit wordt me UR Ik ben vergeten. 

een beetje. vun s iN waarom we 
zier zijn. 

acte rd 



DAVID VAN en ekngë ; 

weer met een aanta! hanalge et OOG van } 

tips. Deze keer laat ik jullie het TOILET! Veel leerlingen laten 

d hoe je er voor kunt zor- zich hier van hun slechtste kant zien 

See, H ii en veranderen deze ruimte in HL 
gen dat je schoo. ware microkosmes van onze tech a 
SCHOON blije Alke zo zieke MOEDER AARDE! 

was GOOL! steh gf) nen jullie hier gaan schoon- 
maken daar zouden jullie me 

een groot plezier mee doen! 

LE k “Huh-huhe Sa. sHeh-hehe Dat (Tja, dan Alan: Misschien kun- 
ie ZS Test 

avis en Butt- 

AT EEN VERRASSING! 

) | PAPIER 

me HIER ‚n 22 dr 

sMhehe Kijk, Butt-head!! 
Demand heeft hier een BOTER- 

HAM laten vallen!! 

met het oprapen van 
= ide TROEP die hier 
ep de grond ligt! 



vHuh-lule SOM- / Kijk eens! Hier zijn een 

MIGE mensen ijn paar JONGENS die 

STOM! jullie willen HELPEN. 
Dit zijn TODD en 

EARL! 

Pai 

Hé, BUTT-HEAD.- 

weet Je wat een 

‘DRAAIER is? 

De concierges hier op school zijn 
neel erg OVERSPANNEN. 
waarom helpen jullie ze niet 

even bij het schoonmaken 
van de TOILETTEN? LEERLINGEN 

MOGEN 

TJEE! Moet je die 
pet zien GLIM- 

MEN! 

GOED GEDAAN, 
hoer! Ik ben TROTS 

Todd heeft ons niet 

laten zien wat 



rn (NEE 

WARE OORLOGSTERIALEN 
Ld 

"_sHeh-heh-heh-hehe door de wereldberoemde 
NIEMAND 05 JE MIKE LACKEL 

HELPEN! en met de gebruikelijke 
lelijke tekeningen va Er 

icko th' Sicko 
Parker Le 

Se, je Kase 5 

STERVEN 

te schieten 
of zoiets! 

Dit VERGROOTGLAS is GA. 6 
Heh-hehe Je 

SOLDAATJES mee laten 

SMELTEN! eh Heftig, hoor! 

„Huhe 

SORRT. 
»Huh-huhe 



Als deze oud-soldaat kinderen 
‘OORLOGSE' ziet spelen, wordt het 

hem DROEF te moede. Sullie moeten 
weten dat IR in dienst geweest ben 
inde. „TWEEDE WERELD- 

Hé, JONGENS! weten jullie wanneer 
TOM ANDERSON héél boos wordt. 

als er geintjes worden uitgehaald met 
plastic replica's van onze soldaten, die 

tech de TROTS van ons land 
zijn! 

Uhhhh 
»Huh-huhe 
HIJ deed 

seh SA 
maar het 

was ZIJN 

GAAF sint he 

ik krijg er 

een STISVE 

uk 

IJ 

„guh-huhe Bek dicht, 
reethever… 

“het was in de laatste dagen van de oorlog. een paar weken na onze 
suksesvolle bestorming van Hitlers Len 

ik was overgeplaatst naar de STILLE ZUIDZEE 

} Als ik aan die tijd 
terugdenk en m'n ogen dichtdoe, 

ruik ik de geur van HAM 
en LIMABONEN in de ochtend. 

„we worden geparachuteerd boven een 

klein eiland. daar moeten we een 
LUCHTDOELKANON lokaliseren en 
vernietigen dat onze VLIEGTUIGEN 

naar beneden blijft 
halen. 

Okay, mannen. 

LUISTER! 

jullie met de SPLEETOGEN" afge- 
rekend hebben! 

„laat-ie ons 
wel ergens boven 
een OERAS 

droppen! 
Maar ab; wezt 

sol; dar jullie daar 
miet mee zatten! 

Ik weet dat het een ge- 

vaarlijke jeb is. als de 
OPPERBEVELHEBBER ons 
niet op ADOLF afstuurt. 



e, 
oze Éa. n al 
HUP! HUP! HUP! HUP 

Hé, ANDERSON! 
Dit gebied is VERGEVEN van 

GEEN DENKEN 
soldaat! We hebben 

geen tijd te verliezen! 

Voorwaarts. 
de LANDMIJNEN! Kunnen we SEARS niet beter. 

Dit is toch geen 
truuk om op tijd 
terug te zijn voor 
de toernee van 

BOB HOPE, he?! 

vönab-enike En 

ik wilde nod wel 

STRAATMUZI- 
BANT worden! 

Dat kan ik nu 
wel SCHUDDEN! 

Maak je niet 
druk, soldaat 
het is maar een 

VLEESWOND- 

SLUIP- 
SCHUTTER! 



“De vijand nam ons vanuit zijn schuilplaats 
onafgebroken onder vuur met een M-20. We 

zaten in de val en konden geen kant meer uit. 

VP hd Amelikaanse zwijnen! 

/ lg 

(AU EN 

“Helaas registreerden mijn DARMEN juist 
op dat moment een half pondje ontlasting: 
en als je moet en MOET SE RA 3 

Probeer stand te houden, 
Wojekowski.. ik ga het veld 
See 

BUKRBEN! Ze heb- 
ben een granaat. 

» De menselijke glaemen zijn vel baj ongeveer een half pond. Als je 
en ] nie het'altijd nawegen. Red. 

“Tja, jongens. door de klap van de explosie werd ik wed. 
geslingerd en een paar Benen later lag ik een tien(al 
meters verderop met mijn kep in de MODDER. toen ik 
mijn ogen opendeed, zag ik vlak voor me een vijande- 
] Be messtin gevuld met. 



“Juist op dat moment be 
gennen de RAUWE VIS, 
de RIJST en het ZEEWIER 
van de sushi zich te 
VERMENGEN met de 
HAM en de LIMABONEN 

òn mijn darmen. 

Dit moet een nieuwe volm van 
CHEMISCHE OOLLOGVOELING 

zijn! A 

Tang! Heb jij een 
2, SCHEET gelaten? 

EELLISK zeg! 
rs EA 

‘Onheerbaar Maar Dodelijk Gas 

N ‘Ze waren zo beneveld deer mijn giftige darm- 
| gassen dat ze zonder op of om te Bijben dwars 

door hun eigen MISNENVELD liepen! 

Piloot aan Anderson! 
Piloot aan Andersen! Zag jul- 
lie GROENE ROOK. maah je 

klaar voor EVACUATIE 

MAAG-DARMKANAAL 
van de AMERIKAANSE SOLDAAT 
hebben die goddeloze, gele schijt 

huizen" niet terug! 

JONGENS. die dag was 

DS» o-r HELD! 
WAUW! En 

IB dacht altijd dat 
u een duffe, UWE, 

gozer was. »Huh- 

huh-huhe 

JAI we 
wisten 

niet dat 

Het is alleen cool om gezworen 
VISANDEN van Amerika fe doden, 
jongens. Vergeet niet wat ik verteld 

eben wie weet?! Misschien 
hebben jullie later het geluk om in 

JE eigen oorlog te vechten. 

He, Buct-head. 
ik heb 

nog meer 

SPEELGOED- 

SOLDAATJES 
vHeh-hehe 

ECHT gemeld 
had, zou hij 
allang op 

Hah -huhe 
GOOL! 
De dikke is 
ANDERSON! 



DE WERELDBEROEMDE 2 | 

MISE LACKEN 255 BEES 
8 RICKOTHSICKO SDE PN S … BU Tr-Heag, 

presenteren: 

| … je moet een merk kopen met een Kij 
DLAAN! BEISSE op het pakje. 

haar KNIEeN.? Bargand ee Kaar. 
van maken. 

one Hé, Butt-head! Waar kun je de 
7 BOTERin de supermarkt vinden? 

1 eubeehu 
Welkom op onze EERSTE 'DOE HET 

ZELF-PAGINA! „Huh-huh-huh-huhe 
IN- 

Vandaag gaan we. "Trhur 
„huh-huhe „van dit pakje BOTER 
een VIES PLAATSE maken. 

TS 

Bek dicht, \/ Nadat je haar BNIEEN hebt wie 
Ke k geknipt, pak je de kant die je voor 

peet Sever. het lichaam bewaard hebt en knip je 
rond het PAKJE dat ze vasthoudt 

Ohhhhhhhhh. sHuh-huhe 
bij de MELK, Beavis. »Huhe 

„maar ALLEEN de onderste drie zijden 
je krijgt dan een soort KLEPSE. „Huh-huhe 

{Laat dan de lijm DRO. 
\ GEN. en als je het blepje / 

vHeh-hehe Ik begin 
al te KWIJLEN! 

at 
een stoot! 



PAGINA 
Zo. pakEEN \CS S { Pak dan de Laat maar zitten, Beavisldk »Hehe Sa. Wat mij 

Ik SNAP het all “ries betreft, kunnen we kant van het ANDERE kant 
je en BEWA. : en… shuh-huhe „knip 
\uh-huhe Se hebt die 
nodig voor het sHuh- 

LICHAAM. huhe 

haar KNIEEN uit. 
»Huh-huh-huhe 

»Hehe IK WIL HET 
DOEN! SCHAREN 

ZISN GOOL! „Hehe 
sHuhe COOL! KNIP 

EERST- HET PAKJE OPEN! 

h-hehe En ik dacht nog Knutselen zonder plaat- 

utselen BLOTE was! jes van naakte meiden is Ja, Beavis. het NAAKTE MENSELIJK 

El 
„Heh-hehe LICHAAM is iets prachtigs. 

GAN À 
„en bevestigt het stukje 

met de KNIEEN achter het 
plaatje met het lichaam 

Ajan het kkpje 

Als ik een INDIAAN 
was. zou ik altijd 
N. A, AKT rond- 

Sal GOOL „teh re ended VERGEET DAT MAAR 
Hul-luke Gebruik maa 

een PANORAMA of een 
WEEREND net als ieder 

ze is NAART= 
»Huh-huh-huh-Juhe 

lopen! 

sHeh-hehe HÉ, 

BUT T-HEAD. 
kan ik dit 
LENEN voor 
vanavond? 
»Heh-hehe 

dn, 

„Huh-huh-huhe 4 

pat zou GO 
zijn! 



Marvel Gomics Bedacht doer Gezeliveve ì hete even d BOB SHAREN Een 

oe TRF \UDGE door de wereld- el gtr gend ERbE ROOT. aba 
beroemde 

ICRO SIGRID LANKESTER - 
5, BÜTrHerg E NIKE LACKEN Ee en lettering 

pps Ike 

BEN 

Ö HEKSEN EN. …s 

»Heh-heh-heh-hehe 
Hij lijkt me SLIM 

LT 
genoeg! 



sHeh-heh-hehe GOOL! De zombies 

eten zelfs de 

vHuh-huhe 

ZOMBIES zijn 
8 COOL! Huh 

seh-hehe En nadat ze je VERROT 
ze je HERSENEN op! 

vHuh-huhe Dit is de 
COOLSTE aflevering van 
‘COPS' die ik ooit gezien 

Angen dode 

mensen uit? 



heb je onze er Oos! í Ik ben een WANDE- 
hippie-leraar. k bel LINGETSE aan 

> het maken voor de 

« Dat TE ik. PF guh-huhe We gaan naar ) gullie bedoelen zeker ‘REÏNCARNATIE de we B 
VERGETEN! Bn kijken die cot dergeboorte van een ziel in een nieuw lichaam, 

A \n EVEN komen! Á de En AE 

cendente 
\meditatie..? 

Dat is waar 
ook! stjeli-hehie 

siehe AS 
en rot nou 

maar op! 



Uhhh.. Huh-huh-huhe Pot De ZOMBIES zullen ons 
niet OPETEN omdat BOEK hijsen, we cool zijn! »Huhe Beavis! 

LIJKEN TE 
PARKEREN 

| 

„voer zijn SHOP 
tij Hé, Beavis. Wat 

& iser met HEN 
bm aan de hand? 

KAPEL 

IJK EN- 

Laten we de \ 

ZOMBIES gaan # 
zoeken voordat ze 

HONGER krijgen! 



W 
Moet Ì 3 Moet je al make 

zien! Ze zijn 



Kn vHeh-hehe 
et dif ding Kunnen ze je 

DARMEN uitzuigen! 

Darmen die doer 
een plastic buis 
gieren! Dat is pas 

GOOL 

Nu weet ils waar ze op school het 
VLEES vandaan halen, daf ze 

Hél Zet die DA! 
ZUIGER eens aan, 
hoe dat ding wert 

„Hehe Als je niet 
beter w 



Kijk. kluisjes vel DOO WA WS. BEAVIS! _gur-nune 
akkers. vHuhe _, Waar is z'n H-HOOFD2I 

vHeh-heh- m -heh-hehe 

vHehe VERS van de 

MY DIEPVRIESAFDELING 
supermarkt! / ne f dna 

ol Vs ON Ei \ wen 

L l - SS d Kal Phu: AN NN 

V Shhh. waar GEBRUIKEN ze 
dit eigenlijk voor, Beavis? 

vHuhe vHuh. huh-e 

Om ervoor te zorgen, dat dooie 
in hun kisten passen, 

Eine GOZERS Bugt-head! ie ete zijn GOOL 
»Huh-huh-m-lnl, 

huhe Als hij zijn HOOFD weer op heeft, geeft hij 
POEN omdat we het gevonden hebbesf vlub-huhe 

IN 

„en als we 
nou eens..van jets zouden 

Hé, Beavis. 

Ly onze FIETSEN 
zouden vallen 

Gaan WIJ 
Ì ooit dood..…? 



“suh-huhe Dan zouden we met onze koppen in de blubber “etnh-hulie INSERTEN Kruipen over 
van een SLOOT liggen! vijeh-hehe Sal En dan zou ANDER- \ je TONG en eten je INGEWANDEN en 
SON uit zijn dak gaan! »Huh-huhe alle andere troep op sttulshuh-hulee 
Sal Dat zou best GOOL zijn! vieh-hehe SA! RPA 

“Dan pikken VOGELS je ogen uit. »teh-heh-hehe „en, en. groeien er PADDESTOELEN uit je REET! 
sHluh-huh-huhe sHeh-hehe En na een tijdje zijn we SKELETTEN!! »Heh-hehe »Huh-huhe 

»Huh-huhe — 

vfuh-huh-huhe “Sal sHeh-hehe En dan bouwen MIEREN grote MIERENHOPEN op onze Smerissen die 
SCHEDELS. »ijuh-huh-huhe En dan stinken we een uur in de wind! »Heh- moeten kotsen 
hehehehe En dan vinden de AGENTEN ons en moeten ze KOTSEN! vie hu als 2 

stone 

on MAN- 
hehier ga ib 

slete te vin- 
den! Laten we 
naar boven 

gaan! 

35 



Hé, Beavis. vHuhe Laten we de TRAP opren- Je 
nen en net doen sin ZOMBIES ons achterf 

- huhe Ji 

JA vHeh-hehe 
Zombies, moorde- 

naars en die vent 

van ‘The Gure! 

De drukinkt voor deze uitgave is vermengd met echte 
RADON, zodat je onder de vloerplanken kunt kijken. Red 

wHeh-heh-hehe 

gé, Butt-head- 

misschien komt die 

DOOIE RNAKRER 

„ieder van ons verwerkt 
zijn verdriet op zijn 
eigen manier. per hef) 
van rekeninc zijn 
we allemaal DVI si 

DOEN, 



We willen TE Dan moeten Ik denk niet dat die 
Á llen hem de jullie, | poeren mog tol leven somt. 

bij die 
aansluiten, 

mijn 
zonen 

„Boe-hoes Hij 
ziet er nog 0. 

Hé, Butt-head... zou die gozer nou voor altijd BEK DICHT, holtor… 
HETZELFDE ONDERGOED moeten dragen? ik hebeen IDEE « 

P vooroverbuigen 
W alsu hem 

wilt horen. 

Ja. wat is 
er aan de 

hand met 
al die dooje 
gozers. Pp 



d | SONGEMANI vAAROM 
Ie bedie deed 5 ONTWIJD 3E DEZE ROUW- 
uitdefilm $ DIENST MET ZULK WAN- karen GEDRAG ld 
vHuh-huhe en 

Li ien ” st SNEN ANNA 

Vinden jullie dit LEUR2I Stelletje BLOOT- DOE ME EEN LOL EN HOUD JE SC 
JOMMÈLS, ils ga julli eer POTEN THUIS, DOMINEE!! 

\ Broeder Bobl! ALSSE- 
BLIEFT!! Zie je niet dat 

ze niet. eh 

a ï 

G-Grote GOD// 
Wat heb ik ge 

5) daan 



Okay! We HEBBEN 'm. wat Sla 'm o 
gaan we gu met 'm DOEN?! PEN: 

HÉ, JONGENS. HEBBEN 5ULLIE DAT GEZIEN?! VEN WE 
HIER ZITTEN EN LATEN WE HEM ROTZOOIE 

MET HET LIJK VAN ONZE VRIEND?! 

Pz 

Dit is nog gaver dân 
1 MODDERWORSTELEN 

se dehebeleh hele 

sHeh-hehe Kijk, Buet-head.. 

staat daar? 



IK ZEL BLIJF VUILE TERINGLISER!S( OEI MISN MAN MOET TERUG IN 
VON won 
on va vaar 

0 Ve 

ZIJN KIST! WIE WIL ME HELPEN?! JS 
ja Va an 

vR BOI Hu 
pe erde 

WEE HE 
a EN Wd BUR ROM wan edi vin 

À Verven WOON gu oan 
h, a: gi wen 

Hu « De smerissen Er È U 2e 

Ede IEDEREEN... à 0 O8 MEE. DE 
5 WAGEN IN. 

onze eerste 
ZOMBIE 

„Heh-hehe 
GOOI ZE IN 

D DE CEL! 

even heeft 

l terugkomen 
dq als EDDIE VEDDER! 

oifulehrahe 8 \ 
PO5 Wat is. reïncar- 

natie eigenlijk? 



DE WERELDBEROEMDE en de En etende nod gen julie uit k rol fe tanden te de ten in. 

hen vHuh- 
he Ik hoop dat ze ons 

niet opscheept met en 
al te DUFFE partner! 
sHuh-huh-huh-huhe 

_ 5 f / mn. EE ETE | 

Ve SE zou AA BEAVIS EN BUTT: HEAD Luister, Stewart TES beetje een PROBLEEM. 
vandaag willen assisteren? 4 ik heb het al aan IEDEREEN gevraagd!!! 

\e 
| nicorns Un 

! 



| 

ge Ik eet nog liever geb 
7 

Wilg u die vraa neg 
een keer herhalen. 

ST 

GENOEG GEPRAAT. VANDAAG G 
IETS HEEL LERKERS BARBEN- En 

KOEKJES MET NOTEN! 7 

Dat rijmt oP 

KLOTEN! 



vHeh-heh-m-heh-heh-hehe 
Ik 

Butt- 
head? Dan heud ik 

h IN 

AU- Wie heeft de kranen - Uhhhhh.. moet je 
A UI verwisseld?!! NOTEN pe Bn 

Stop ze mAâAr weer 

BROEK, Beavis. Gn) 



vHeh-hehe vHehe Ik heb al $ Je bent ècht 
een BLOEM gevonden, Á GOOL, Beavis. 

En But-head!!! d 

Uhhhh. Lepels zijn KLOTE! We heb 
n HEFTIGERS nodig! 



vHeh-hehe De chocoladekoe dien 
Dn in De choc 

Uhnhhhhhh. begrijp je 
nu waarom ik je wel eens 

R 2 



ROT- 
JONGENS! 
STOP DAARMEE! 
Dit is een nette 
zaak! Jullie make: 

hier alles 

»Huh- Dit is ook een dee Als je nog wat geld 
huhe over hebt als je WEGGAAT- 

HÉ, OBERII Er ligt een halve 
2 TA LA in mijn C ili con 

W-Wat spijt 
dat. ik breng 

Of HELA- 
BOEPT' DE ARELA- 

En vergeet niet de serveerster een fooi te ge á 
Neem DE we gooi de fooi er en als ze dan de FOOI ziet en 

9 
Y Pak dan een van die plastic het GLAS wil pakken, PLENST 

menukaarten en je stevig alles over de tafel. vifuhe 
op het glas. vijehe DRAAI dan 

het glas OM. «Hehe 

»Huh-huhe Trek dan de menu- 
kaart onder het glas vandaan. 4 : 

|» Sal Morella's hapjes Lon 

Zeveren broadenkofte A95 
Zeeren patat op y: broek, 
kottr on d- voer „55 

Zere op je broek, 
broad nd toffe ge 
daarna in je gezicht gegood f 95 



pagina EET. 
In een snackbar GEINTIES PS Yhhhh.. SA! Mijn Uh. als ik u was, zou ik wat min- 
uithalen, is cooll/ steh favoriete GRAP is der zout gebruiken, men 

het losdraaien van 
het dopje van het 
ZOUTVAATSE! 

»Huh-huhe 

Je kunt het depje van het ZOUTVAATSE 
neneen Stukje van een papleren 

etje in de opening stoppen. »uh-huhe 

sHehe Dat 

wordt lachen! 

Huh he Ja! »Hehe Mensen die in 

KLOJO'S!! snackbars werken, zijn 
»Huh-huh-huh 

» « Hé Butt-head. 
weet je wat nu het BELANGRIJKSTE is? 



u WOLVERINE gaat die sto 
me ninja verpouwen:!! 

(1 MS gaat 'm zr BOUWEN! 

7 ij | 
alen Eran 

2 DD in m'n 
Butt- za 

hhhh hr 
Omdat ik daar 
goed in benl 
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