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en toen las jij het
en toen leefden we allemaal

nog lang en gelukkig!*

*tenzij je leven natuurlijk dramatisch ingekort werd doordat 
je hersenen gefrituurd raakten door een prototype van een van 
onze hersendirecte informatie-overdracht-technologie-helmen. 
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Uit: De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen

Die keer dat er opeens een heel nieuw boek uitkwam en  
het ging over Terry en Andy die een boomhut gebouwd  
hadden van 13 verdiepingen. Hoeveel? 13! Waanzinnig!
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De 

waanzinnige

boomhut  
van 26  

verdiepingen

‘Hé, dat lijkt me geinig!’ zegt Jill. ‘Mag ik ook eens 
proberen?’

‘Ja, hoor’, zegt Terry. ‘Spring er maar in!’
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BW_De waanzinnige boomhut 2.indd   3439/01/14   11:35

Uit: De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen

Die keer dat Jill ook eens een keertje wilde vliegen.
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Lichaam

Lichaam

Lichaam JIPPIE!!

Uit een kauwgomballen-
automaat gefloept?

Uitgebroed?

In een laboratorium door een knettergekke 
wetenschapper in elkaar gezet?

Dond erd a g
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Uit: Het waanzinnige boek over je lichaam

Die keer dat Andy en Terry een waanzinnig boek schreven 
over het menselijk lichaam met 99 procent nonsens  

en 100 procent humor.



92 93

‘Hoelang duurt het?’ vraag ik.
‘Geschatte lengte van het romanschrijfproces: 

acht uur’, zegt de machine.

‘Wat zei ik je?’ zegt Terry. ‘Acht uur! We hebben 
acht uur om te doen waar we zin in hebben!’
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We hebben er een trampoline bij gemaakt  
(zonder vangnet),

Hé,
ga eens uit 
de weg!

Ja.

TOET! 

Wat denk je, 
Andy, is dit 
gevaarlijk?

BW_De_waanzinnige_boomhut_3_HR.indd   1419/08/14   21:29

Uit: De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen

Die keer dat Andy en Terry trampoline gingen springen 
(zonder vangnet).
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HOOFDST U K 1

DE BOOMHUT VAN  
52 VERDIEPINGEN

Hoi, ik heet Andy.
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We hebben er een meloenensmijtruimte  
bij gemaakt,
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Uit: De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen

Die keer dat Terry een meloenensmijtruimte had gemaakt.
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Bipshengelvis

De Bipshengelvis dankt zijn naam aan de bioverlichte 
bips die aan de bovenkant van zijn wervelkolom hangt 
te bungelen. Miljoenen lichtgevende kakteriën geven 
deze nepbips zijn opgloeiende blauwgroene kleur. Deze 
kleurrijke lokbillen hadden veel verschillende vormen, 
ze waren allemaal anders. Er waren er met oplichtende 
puisten; soms zag je billen waarvan de wratten 
indrukwekkende stroboscopische effecten konden 
vertonen.

De Bipshengelvis gebruikte zijn namaakbips om zijn 
prooien te lokken. De namaakbips schudde heen en weer 
voor zijn brede bek, vol tanden met scherpe punten. 
Als de nieuwsgierige, bijna gehypnotiseerde prooi 
dan dichtbij genoeg kwam, zwiepte de Bipshengelvis 
zijn bungelende bips opzij en hapte de prooi met zijn 
krachtige kaken op.

BELANGRIJKE GEGEVENS

Wetenschappelijke naam: Aanhangsellis bungelis

Familie: Engvissen

Voeding: Bipsvissivoor

Tijdperk: Kakboon 355-295 mjg

Stinkgehalte:
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BW_De_Billosaurus_v5.indd   4128/08/15   15:15

Uit: Het waanzinnige boek over de billosaurus

Waanzinnig weetje: de Bipshengelvis gebruikt  
zijn namaakbips om prooien te lokken.
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HOOFDST U K 3

JILL SCHIET 
TE HULP

Ik roep: ‘Help!’
Terry roept: ‘Help!’
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Dus waar wacht je nog op?
Kom maar boven!

Schiet
op!

 We wachten op dat      
 optil-ophijs-ding.
      Zucht!

De waanzinnige  

  boomhut

   van 13

  verdiepingen

BW_De_waanzinnige_boomhut_5.indd   1125/01/16   13:08

Uit: De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen

Die keer dat we niet de trap namen naar de verdiepingen  
van de boomhut, maar de lift.
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Uit: De waanzinnige boomhut – Het doeboek

Tijd om zelf iets te doen: waarop of waarin vlieg jij?
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Hoofdst u k 3

DRAAI, DRAAI, DRAAI

Oké dan.
Meneer Megaberoemd wil me dus niet in de film.
Dat kan mij niet schelen.
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Er is nu een carwash (waar je doorheen kunt 
rijden met de ramen open en het dak naar 
beneden),

Miereneter

Uit: De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen

Die keer dat Andy en Terry met de ramen open  
en het dak naar beneden door de carwash reden.
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We beklimmen de ladder naar haar tent zo snel als 
we kunnen. 

Mevrouw Weetallesal zit gebogen over haar 
glazen bol.

‘Ik wist al dat jullie eraan kwamen’, zegt ze. 
‘Wat is jullie vraag?’

‘Weet u waar de kleinkinderen van Meneer 
Grootneus zijn?’ zegt Terry.

‘Natuurlijk weet ik dat’, zegt ze. ‘Ik weet alles en 
ik zie alles.’

‘Waar zijn ze dan?’ zeg ik.
Mevrouw Weetallesal tuurt in haar glazen bol.

Dond erd a g
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Er is nu een tent met een waarzegster  
erin, die Mevrouw Weetallesal heet,

MEVROUW  
WEETALLESAL

WAARZEGSTER Krijg ik  
echt  

 een pony 
voor  
mijn

    verjaardag?

14

Uit: De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen

Die keer dat er een waarzegster in de boomhut kwam wonen 
die Mevrouw Weetallesal heette.
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