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Maak je eigen stripverhaal!
Piraat Piet zit op een eiland. Zijn schip is kapot. Hij denkt en denkt.  

Hoe kan hij hulp halen? Zie jij wat hij bedenkt? Maak zijn verhaal maar af.

14 15

De dag erna.
In de kist zitten nog drie worsten.

Mijn buik wil een lekkere koek.
Dus Piet, wat ga je doen?

Vandaag moet het gaan lukken, Piet!
Heb je al een ander plan?

Het plan met het vlot is mislukt ...

Knorrrrr!

Soep van konijn met rum!
Ik maak een vlieger!
Hoog door de lucht zal ik vliegen.
Zo vind ik zeker een schip!
Dan kom ik terug met hulp.
En met een paar dikke, vette worsten.

Nou, wat staan jullie te kijken?
Hup, doe eens wat!
Ik kan toch niet alles alleen doen?

Kees, til je dikke bips op!
En snij een stuk zeil af.

Ik pak een lang stuk touw.

Ik zoek een paar lange latten.

Weg, Big! 
Je loopt voor mijn houten poot.

Kijk!
De vlieger is klaar!
Ik ben een vogel.
Zo licht als een veer.
Als het donker wordt, ben ik weer terug.
Tot ziens!
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Wil je weten hoe het afloopt met  
Piraat Piet en zijn mannen?
Lees dan de strip Blijf van Big af!

Blijf van Big af!
Mark Janssen
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