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SAAI HER =HER 
Laat je HAAR knip 

pen, hippie! 



Uh, ik begrijp er geen HOL van, 
Butt-head! Het filke wel of. 

jedereen BLĲS is of zo, 

Jef 
Ja, maar mensen 

Nee. wacht ns. het zou wel eens jets 
met een FEESTDAG te maken kunnen 

hebben. 

Oh, ja. Daarom staan die gozers daar natuur- 
lijk zo lijp te TOETEREN. 



Vegen Dit is ècht KLOTE! Muziek is 
ze daar TAAL pas goed als het 26 HARD is 

dat je er ZIEK van wordt 

Moet je die KOS- 
TUUMS zien, dude. Het 
lijken wel SMERISSEN, 
maar ze hebben geen 
REVOLVERS. 

e gaan nu even pauèeren. 

Belek voor uw gift, me- 
vrouw! 

… hé, dude, als 
WIJ dit gaan 
doen, kunnen 
we ook GELD 
verdienen! Misschien , 

gaat-ie naar 2n 
GROUPIES om 8 

Dit blaast 
niet echt 

GEMAKKE- 



Uh. het nummer heette 

CHRISTMAS EN HELL: 
Krijgen we au 

BETAALD? 

Misschien heeft 
die meneer AAN DE 
OVERKANT werk 
voor jullie. Prijs de 
Heer en SMEER ‘Ml 

ZEG NOU ALLEEN MAAR 'HO-HO-HO'! 
MEER VRAGEN WE NIET! 

IK BEN EEN ARTEUR, VERDOM- 
ME, EN DE RERSTMAN ZEGT DAT 

OH, SA?I! PRIMA, HOOR! IK e kel, Er Ee, maar jén als EDE EN 
VIND HIER ZO EEN ANDERE Re AAS verkleed? 

SURKEL VOOR! ì B, 
pe % NN \ 

sn 
Tja ik heb geen 

heus di dit is een Red 
) geval e maar 

WLEDEN jengens! 



Uh. 
Zuma 
of zoiets, kin- 

ik wou dat deze 
schoenen stalen 

dit en; Blier) 
HELEMAAL 
verrot schep. 

perl df 

Id 
Â 
ws re) 
4 
e 
es 

ci 8 8 Ie 



FER 

cht 

Luister, jongens ik weet dat jullie je best 
doen. ga maar even pauzeren en probeer je 20 

wat POSITIEVER te gedragen. begrepen? 

): t GELD voor 
ETEN en we doen neg 

beter ons best. sHuh-húhe 

KERSTMAN! * 
KERSTMAN! Ik, 
heb je niet ver- 
teld wat ilk voor 

ĳ 

Ja, maar wanneer gaan 
we nu EIEREN zoeken? 

erstman Aan wat Ard 
NACHOS helpt, geeft hijk 

ilt misschien wel wat je w 
voor Kerstmis 



…en ik wil een 
COMPUTER. 
een radiografisch 

en 

bestuurbare 
AUTO. en. 

Uh, je zult 
de kerstman no; 

vat MEER NACHÓS 

O
E
 

is Murs ; 

RN 
ASN A 

IK | 

mak-smake 

Ze 

„5: 
geven als je 

al DIE rotzooi 
wilt. 

moeten 

oe d ALK N 

Rini 

ga) 

Eel 
Se EN 

rd 

ka] 
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jullie niet meteen 
zou ontslaan! 

ks 
EÉN GOEDE REDEN waar- 

Jullie maken de kerstman 
TE SCHANDE Geef me 

om i 

) 
Beavis. 

Ik ZEL al dat hi 
een mietje is, 



zen REP EN DE ZAK 
Luister, jongens en ) d was een 

5 Scrooge's han: 
ik WEET dat jullie eenderde ruidkerde, 
allemaal klaar zi, 

voor ven PROEFWERK Á h plkkonde, gijperde, kryperde 
over de irrigatiesys- 

Ù dele en 

temen vân de ee \ se Order EEA) was een geld- 

isen 

ierige, oude zondaar! 20 

haïrd en scherp als een steen, 

waaruit nimmer hek staal an 

vwuvvonk oen had; 

eheim houdend, 

onmededeel zaan, 
en zichzelf 

zodicht opsluikend
 als een 

oester in zijn schdp 

wallgheid. 

WIST wat het 
voor dag was, 

maar ik ben 
het vergeten, 

TE 9 Ĳ 
CMD CC 
5 - het is de DAG waaro; Ë 8 e wle) 

pijp schel KERSTEEEST | [Vordkds Apen ca, Pierres naar 
jullie daar allemaal bomen en huizen en daar een 
wachten- ga ik itt dikke B vormen, ter- 
wat voor jullie wijl de avend valt, zing ik 

ZIN: an volgende 

sieren 

“Scree: 
wat pet 



lagen bij nachte, zij lagen bij nacht 
lden vol trouwe de wachte, zij hadden 
‘hun schaapjes geteld. 

BUTT-HEADI! LAAT HEM 
STOPPEN! IK WORD GERI! 

Okay, wie wil ons jn een 
feestelijke stermmming brengen 
en de mistletoe EAP 

Dr Ik heb MIJN mistletoe vanmer- 
Tees gen Ë in een À 

telijke steraming eebrachte 
D 

4 pil 

Daar hoorden zij d'engelen zingen, hun 
liederen vloeiend en klaar. De herders naar Bethlehem! 

gingen, ‘t liep tegen het nieuwe jaar. 

jemand die in de kerststern- 
ming is, hoeff nog niet meteen 

KRANKZINNIG te zijn. 



wij helpen Wat een leuke verrassing! 
delnnde ik ben blij dat jullie in de 
mistletoe, erststermming zijn. 

AAL 
kJ 

Ik krijg nu al een 

in 

| TENT in m'n broek! 

5 

K/// / 

Niet zeuren. Straks gaan we sco- 
ven Laten we aan het werk gaan 

KIJK u, 

HOLTOR 

Het is tijd om de ma. 
gìsche woorden uit te 
spreken. * 

Jij denkt 
waarschijn 
li, ï aan een 
reklame pot je 

of 30, Aden 
denks aan 
SCOREN! 



We laten de mistletoe even 
veor wat hij is en gaan 
over tot het hoogtepunt 

vân het feest 

Okay! Laten we 
beginnen- BUTT: 

eerste iefs 
uit de 3a. 

halen! 

Dit is klote. Mijn 
moeder geeft me 
dje altijd als 
ik niet naar, 
haar luis- 

ter 

ndaag vertel ik haar dat 
BRÄAF geweest ben en 
dan geeft 3e me GELI 

Scoren IS een cadeautje, 
dude! Het is iets wat je àan 

Ik wil cadeau, 

d een ander doorgeeft, of zo wil SCOREN! 

POTLODEN? 
Ik dacht dat 
Kerstmis een 

FEEST was! 

A Nu weet je ten 
minste welk eind je in je 

NEUS kunt steken! 

loje's van onze klas krijgen er spijt van dat ze niet 
‚D) (GER tegen ons aedest APA. ONZE cadeautjes 

tjes zijn 
tenminste 
echt cool. 



Wauw, een 5 Cool; Jij hebt GETVERDEMME! D Ge Wat MIJN cadeautje! AE naar SNOT > uk. 

AN ATS 

; aan 

Ik geef jullie 
een kerst- 
cadeau dat 

zullen ver. 
geten! 

Jaan. 

…dat is tegen amen EN 
Beavis en Butt-head! Omdat } tj ar NEE! Of jullie brengen 
gevoelens van anderen gek gen } bij mijten MONDÉ- 
onvoldoende voor gedrag- ol a VERSLAG uit 



at wel op 
jet educatie Wi 
se banaal. 

„en nu- het 
SLOT van een 

speciale kerstafle- 

Ì 
Si ies is 

cad î Deze opdracht is 3 5 oe 
vHuh-huhe Deze kerst ver- MOEI R dan we En ( De, + 

geten ze ècht NOOIT! gedacht hadden. S SO Kork 



JDésiré weet misschien } zal Als er één meid een wel de ware betekenis hoop waardeloze troep in 
GELE haar hoofd heeft, is het 

Désiré, 
SS 

zien te ho- 
men, 

sHluh-huhe Als je denkt dat we een baby, 
met een bom in zijn luier gaan redden; kun, 

Uh, goed 
waarom helpen 

jullie me niet deze 
POPCORN aan 
een touwtje te rij- 

en voor de 
fersthoern? 



SS 
Da & SES 54 EEE 

zou zeggen dat popcorn 

zacht en onschuldig is, maar het 
is HARD en GEVAARLIJK. 

B) 

A Cs a 
i 

Mun: IMG 

Vergeet de popcorn EN de baby! Ik zal 
jullie de ware betekenis van Rerstmis 

TELLEN! 

Nee. dat is alles. JI or, Beavis ve sijn ier nt ge 
dat is de WARE bh b omen om ons te laten BELE- 

BETEKENIS van GEN 26e 
Kerstmis. 

GOEDHEID BE- 
TONEN. 



EN- 
Halle, jongens! Vro- ï 
lijk kerstfeest! je # d Hou op met 

7 die onzin! 

We willen 

U: 
komen er gauw genoeg ACHTER! 

Geen TRUURBSES, Stevenson. ee 
je het niet gauw vertelt, zla i 

jullie cadeautjes stuk. 



Beavis vannacht RE be- 
zocht deer drie geesten die de wa- R 
re betekenis vân kerstmis zul- 

len onthullen. 

ik ben de geest van de 
kikker die je gedood hebt- 

Uh. dat was 
BUTT-HEADS 

idee. 

Ela Beavis ik ef mid Te a, 

en de geest van de eef mijn Jo MERZ >HEK-HEH< 

VERSIEREN kerst- HE-MAN”-po; bt Ger Dat waren nog eens 

tijden. is wil je laten terug, heltor! MIS, kloje. tijden. vHeh-hehe, 

zien hoe mooi Kerst- 
$ m was elke 

mis in je JEUGD was. 
dag om half 

— 
wijk op TN! 

Let op, tuig!!! 15 ben, fie Butt-head- wat moeten ve doen? Zal ih cen 
de gerst van het TEGENWOOR- SORSER bellen? Verdepme, Butthead. 
Ee B en en jullie 

als je ps eg 

e vreugden van het kerst- terugkom, schep ik je 

feest tonen die jullie VOD kear 5 ens gg 

neer mss Rak gaaf! 
lelp me hem op 21jn 

EN Ee te zolkendan 
kunnen we zijn kont 
ab LEEGHALEN. 

Ie 
Umcor ns 



en, ae 

Daar ben Ei Ee Beavis. # he E 
geest van de TOEKOMSTIGE kerstdagen ad 

dit is wat je Ì r tto Geef me dat verdomde 

elen ding TERUG, uh wie 
zei je ools al weer 

=: ik dag dat É de El at je was? 

kersttijden was- 

/ ik heb vannacht 
BBELROL- een 

Berstmis met Stewart? Geluk. \Se hebt 'n 
ig was het maar een ENGÉ, ‚paar nachos 

DROOM io Edi om 
weer rustig 

te worden, 

Rustig maar, 
kloothommel. We 

Geef ons 
maar wat 

Jongens, iks zie hier e 
elepoel mensen binnen- 
ee die ge tassen ) en neer ook, 

vullen met cadeautjes voor (kerr) À it 
hun geliefden. Maar met Dj DN opte 
Kerstmis gaat het niet om 5 pr 
cadeautjes. het gaat om = 

wat in je HART ie Uh hier, jongens! 
zijn voor mijn 

De nachos € 
rekening 



Dude, ik denk dat we de WARE BETEKENIS van Berstmis gevonden hebben 

JAA 
EN BABLS VOL — 
GAS! 

— het geld dat j 
uit Bi aakhen 
GEHAALD 
hebt toen ik 
wusteloos was. 

EINDE! 



Rel dat jullie met me op TREK- 
gegaan, boas Ik weet 

sien HE lie fet een heel BOEIENDE 
ERVARING zullen EE En zoals ik 
le deloof heb, rijgen ui geen 
REKSAMEN als zul ie ie zo pedel 

blijven opstellen. 

jh »Heh-hehe Geen PROBLEEM, 
a We zijn blij dat we deze zomer 
En HE re Bl ebben en de hele 

ze ENEN ei en. We rijen 
dE missen! se. 

heh-mm-hehe Hartsti, Ee 
GOOL, hoor! 

SA, 
wââarom 

miet? 

EEN PAAR 

SNEEUWVLOKKEN. 

Dit is veel 
beter dan op 
SCHOOL 

zitten. Waarom 
kunnen we dit 
niet ALTISD 

doen? 



Moet je toch eens 
KISKEN De SCHOON- 
HEID van een berg 
weet me telkens 
weer te ont- 

roeren. 

Eh "Heh-heh’ 
Die twee bergen doen 
me aan de PRAMMEN 
van een blonde stoot 
denken en die zie 

veel liever! 

Huh-huh 
Hij zei PRAM- 

MEN! 

Ib MEN het, jongens. VW Vp het is ook gevaar- 
uitkijken voor Het kan erg gevaarlij lijk om tussen Beavis 
vrouwtjesbe- zijn om je tussen een MOEDER en een vent die een 

d moederbeer en haar jon- hoep poen RN het te 
gen te begeven. lopen! »Huh-huh-huhe 

DE 

zt Te 
3 hal REET- 

KEVER! 

Wees maar niet bang] Ik heb een goed ge- 
vod over dese iektocitlkfe zegt me dat 
moeder Natuur ons aan haar boezern àal 

koesteren. 

„ »Heh-hehe 
Haar bergen zie 
ik wel zitten! 



Uh. sHeh-hehe Hi 
lijk! Die hut is èc) 

L de dat jullie niet teleurgesteld zijn 
over de berghut. Hij heeft maar 

KAMER! 

Uh, dat geeft 
niet, hoor. ols huis 
heeft ook maar één 

„en 
dan is 
er neg 

de kamer 
met het 
TOILET. 

Uh, ik 
denk dat er nog er- 
ens een pââr je 

ERE kamers zijn, 
maar daar heb ik 
nog niet naar ge- 

zocht. 

Waarom zou 
ik ook? 

heeft ge- 
kless. vHuh-huh-huhe 

Ze hebben de WC. 
BUITENSHUIS, 

sukkel! 

k 

Zo mag ik het he- 
ren, jongens! 
GR E is on- 
belangrijk! 

Grootte is ij 
ALLES! 

SAI sHeh-hehe En lek- 
Ker is bij mij jammer 
genoeg nog mäar 

GER lang! 



Ja. eh als je moet 
KAKKEN En zo zul je 
NAAR BUITEN moeten. g 
Binnen is GEEN TOI 
LET! 

vel een VEN- 
STERBANE! = 



Sorry, maar de TV. gaat uit. 
w. B 
rd vormen. Gezamenlijke 
buitenaktiviteiten zij 

jer in d Ib weet bijna zeker dat jullie nx 
egen NOOIT san unstschaatden gedaln 

daarom ebben 
heel belangrij Kunstschaatsen is 

te GEKI Te GEK! 

TE GEKIII 

»Huh-huhe # 

Cool. 

WAT 
is ‘GOOL’, Butt- 
head? Ik vind 
het KLOTE! 

Hij zei 'GE- 
MEENSCHAP! 

Wanneer ages elkaar 
omverrijden? »Heh-hehe Ik 
heb nu genoeg geoefend! 

Bij kunstschaatsen werdt dat niet 
gedaan, Beavis. Misschien ben je 
in de war met IJSHOCKEY. Alles 

draait bij deze pn em SCHOON. 
HEID. Kijk, ik ga een ACH 

den 

Nu ver- 
wacht ik 
niet dat 
jullie met- 

zeker dat HEA 
met wat OEFE- 

NING 

Schaatsen is 
KLOTE, dude. Het is 

ècht nief onge 
SPORT, of zoiets. 

Sa, die Olympi- 
sche schaatsers zijn 
okay, maar ik doe 
het liever met een 

turner 

en dan VOOR- 
AL met een 

VROUWELIJ 
KE 



Het wordt tijd dat jullie je ver- Uhm We gaan een sneeuwMEID maken, dombol 
drongen ARTISTICITEIT uiten, D nee 
jongens. Waarom maken jullie 
Den SNEEUWMAN? ballen??? 

Begin maar 
drie sneeuwbal- 
len te maken en 

dan 

Kom bij Sa, BALLEN heb- Butt-head! 
ben we daar ECHT, 

Uh. sHuh-huhe 
Sij bent heel goed mel 

woorden, Beavis 

— maar 

we zouden wel 
een paar sneeuw- 
REGELS kunnen 
gebruiken. 

Ja. steh-hehe ZIS 
jets met Die 

woorden 
als 

»Huh-huhe En ZEI ze NIETS 
tegen je en deed ze net alsof 

je er niet 
meid is 

Eh sHeh-hehe 
DAT vind ik 

Dat doen Al- 
LE meiden. }, 

27 



Nu we van de natuur ‘genoten’ heb- 
ben, willen we wel eens een show 
zien met meiden met grote 

IN: 

De majestueuze schoonheid 
van de natuur brengt me 

altijd tet rust. 

Uh. »Huh-huhe 
Deze meid op TN. is 
ook een ‘majestueuze 

schoonheid’, of 
zoiets. 

SA! steh-hehe TN 
meiden zijn niet 

KOUD! 

4 Es 
bij het raam zitten 

Er / GENIETEN. 

B Oh, ja- 
sHeh-hehe Je 
doet maar W 
wat je NIET Î - 
Jaten kunt! | 

ET Í EF 

OH, SA! En ze is nog 
hartstikke HEET ook! Ik 
word er alleen niet echt 
RUSTIG van! sHeh-hehe 

OOOH! SCHITTEREND! Ze zeg- 
gen dat er niet TWEE het- 

zelfde zijn- 



Jongens, er is een gevaarlijke B D buiten. Als Wie wil er nu naar BUITEN? 
het 3o doorgaat, kunnen we dagen in deze berghut vast- Bitten. miëschien vel VEREN! 

—en dan Herd onde meisjes nu de 
BADPARBEN showen 

allemaal KANSERS met zulke SOE- 
zijn, heb je buiten NIETS te zoeken! 

Er is sneeuw 
op ALLE 
zenders! 

Dat komt door het weer, jongens. Diezelfde blizzard die nu onze 
LEVENS bedreigt, moet de TV-antenne gebroken hebben. De ernst 

van onde situatie aal nd wel tot jullie doorgedrongen zijn 
ebben jullie nog Slggestien” 

We zouden ons) 
op de kabel kun- 
nen laten aan- 
sluiten, dude 

SAI »Heh-hehe Ver- 
geet niet naar de 
VIEZEzenders 

ate vragen! 

29 



Neel We moeten de 
mensen door hulp- 
signalen laten we- 

ten dat we in 
NOOD verke- 

Hee vinden jullie 

min watermerk? 

Nee. sljeh-hehe 
Dit is nou echt een 

tekening 

Ja, DOMBOI Als mensen weten 
dat hier een paar GOZE. 

vastzitten, gaan ze ons 
echt niet 

SESnamen 
schrijven! ff 



Verzamel 
HOUTBLOR- 
Ä zodat we 
laarmee het 

woord Ö's. 
unnen vor- 

l men 

hoe ] je 
Pe 

Ik beantwoord je vragen later! We moeten ONMIDDELLIJK handelen om te overleven! 

Ontzie het milieu. we oud weer is KLOTE! | | Se moet BEVRIEZING 
mogen geen hout van BE- voorkomen! Blijf in be- DArIdDE Haammsecrten weging en zorg ervoor 

verzamelen. ullie hadden dat het bloed Ae 
ook WARME kle- vingers en je 
ren mee moeten DEKE ledematen, 

nemen, jon- blijft stromen. 
gens 

‚dude. Ik zal 
H. even la- 

je WAPPEREN! Dan 
ornt 't wel weer goed. 

Heh-hede 

Dat is misschien nog 
niet zo'n slecht ideel Voor 
je het weet, is-ie be- 

vroren. je- uh stieh-hehe 



: Ep ZOU ECHT 
A3 KLOTEzran, 



T:V-MEIDEN en de e aijn u heel 
SN, die we ge- 
Ae 

dankbaar dat u 30 

stede ble! il 
ons, tation door “ 
UNE bedelven Zou vorden. 

denkt dat zijn 
ch- SE WEET 

ON WEL BEVRO. 
BEN is. 

hj mag anders 5 SULLIE TWEEEN 5E MUIL NIET ER. siieh-hehe Obs: 5 E 

Ae MN PO Ee 
DEZE BERG ACHTER! even je EIGEN bergen 

zien, of zoiets. 

SA! sHeh-heh_ 
Dat zou COOL 

zijn! 

33 



„ AL GAUW. 
TT Mensen. ik ben niet gelukkig met de manier 

waarop we vertrekken. weten jullie zeker dat het 
goed gaat met Beavis en Butt-head? 

— ik kan ze bijna niet meer 
beneden. 

u verkeerde maar liefst UREN U v bevond 
en in het gezelschap van die twee 

Toe, meneer! 

RELAX! 
SITUATIE. 

ID 

er 
uh 

SAI Die twee over- 
leven het heus wel daar 

uiten 

O mag ik het horen, meneer! 
a de piloot vragen 

— misschien horen we dan hun 
afschuwelijhe GELACH niet 
doorther gelten demeren 



sHuh-huh-huh-huhe Van 
Driessen had toch gelijk, 
dude. Deze tocht is ècht 
een ‘boeiende ervaring. 

JA!!! 
sHeh-heh-mam-hehe 

DAT KUN 3E WEL ZEGGEN! 

VAN DAT TUIG, WAARIN 

IK HANG, BRISG IK EEN 

STIJVE! 

35 



WELNEE, holtor! Als je een kaart krijgt, wil 
dat eggen dat een 

meid je WIL! 

JAT 
IE DOO 

WRTALIAG 



Valentijeadag 5 een dag ED nn - ne EE 

af een geschen}e sturen. Een dag, MKO Veerhelkii YW Le denk aat hij over 
waarop 3e vaak voor het eerst dat het der) over, MEIDEN en zo praat. 
mooje, maar ook doornige pad dude: 

betreden dat LIEFDE heet. 
Ds 

»Heh-hehe 

Die meid 

wil het 
„DOENI! 

Earl heeft 
VEEL kaarten 

ge zijn echt 

POPULAIR! \ 
7 gup MUUR S 



U Hé Butt-head, moet je al deze gave spul- 
len zien! Geen wonder dat de meiden 

Earl een coole goer vinden. 

Als we DIT gebrui- 
Kben, rukken de meiden 

TO meteen de kleren van hun 
lijf en laten ons hun 

{ Op een dag ga ik een { Misschien kun je beter 
m'n KOP scheren. GE BEET gaan sche. 

Krijg nou wat! 

wam 
4 

È De j/ ( 

| 2 



of je echt 20 goed bent als ze zeggen kom 
bij me op de ACHTERBAN 

has 

INWE 
H TW 



laten we 
KRUIS Of NUNT 

goeien! 

Dit is BLOTEI 2 

HELPI 



BEER laat 
ik me niet 
dumpen, 
EARLI! 

TERM 

ZON Dus SIS bent ‘tl We 
hadden een ‘blind date’ 
ep nieuwjaarsavond 

en je kwam niet 
opdagen!!! 

lieten me 

SOU niet 
BELLEN. 

Ik weet wat kloje's 
als jij doen en daar 

Oh, Earl. ik wist 
dat er een reden 
moest zijn, geile 
dekhengst. 



Hé, wacht, holtor!! He 
is MIJN beurt o ROT OP, ie 

EEKEL! 

BD 



Ld 

\ 
ES 

en 
Pr rn Jes 

Dit gebeurde er toen ik 
Okay, klas vans mezelf laatst teken daag gaan we een 

RT: 
tekenen! 

»Huh-huh-huh-huhe 
Als je met je potlood in 
de weer bent, ben je een 
POTLOODVENTER. 

Begrijp je (? 

sHuh-huhhuhe 
IkaiPOrT-. $ 

LOODVENTER! 
vHuh-huh-huh-huhe 

Zelfportretten 
zijn KLOTE! 

Ja. 
ik teken 

veel liever 

Eh sieh-hehe Ih weet wat! Ik ga m'n eigen STRIP tekenen! 

43 



Ik maak een strip 
waarin de meiden GEK 
op ons zijn! Dat is ceel! 

Zie ik er echt ZO slecht enn 



MynCooL S SRD ee id 
ENT Wi z ZIJN hid, 9 BAD HK Jh ha DER 

WN Zia ER He HAS Wen Lg 
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ent” ) Seo í 

IRTIN at VI MARR | 
GAAN Dór | 
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g Wacht even, 
Beavis, holtor! 

Zie je niet dat 
ik nog aan 't 
tekenen 

BEAVIS 
niet, dombo! 

Uhm, 
misschien 
maar m'n 
MOEDER 
scoort altijd! 

Dat had je gedacht!! En waarom heb je 
het SCOREN niet getekend, slojo? 

te zitten 
en je 

voert 

GEEN 
HOL 
uit! 

VERDOMME, BEAVIS- < 
op deze telhening zijn we 

helemaal niet aàn 
het scoren! 

Het is alleen 
maar een deur. 
met een Ber 

WOORDEN 
erop. 

Je weet waarschijnlijk 
niet eens hoe dat 
ERUITZIET! 

7 
reen TN mee en hie dl PA 

weet Wat 
et coolste deel 

vHeh-heh- 
mm-hehe We 

zijn aan de an- 
dere KANT van 
de deur. terwijl 
we het met die 
MEIDEN aan 't 
DOEN zijn! 

Trouwens, IK 

315 ook 
niet, helter! 

Oh, ja. 
rekenen is 



Ik moet EON raadplegen 

Die goïer 
moet een heer in 
zijn kast GE- 
KABT hebben! 

t met je prâten over 
nt die de hele 

Ik ben bang dat 
INSIDIO wat van 

W/ zijn om orders van een 
SPRERENDE DROL 

aan te nemen! 



EE LE 

Bnn ee. 
M EEN NOODSIG- stenigen 

NAAL OP! j 

Ze shr Ô akin 
Eten zwarte edu 

ze om SCHURKEN 

wen hun man- 
nen niet op? 

SS 
< 1 is 
DC Natasha! 

Á Laten 
ZO) zl Im we gaan, 

TEKENINGEN: Steve Eprina Tekst: Baany Durren 

DINGESEN nooit 
in de weg zitten 
als ze de misdaad 

bestrijden? 
je zulke meiden 
nooit op straat tegen? Ultron is weer 

bezig! We moeten Sy jouw dinges je 
hem tegenhou- \ EE En 
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