
E� � uel Guib
 t M� c B� tav� t

Sup
 p	 rd

V
 t	 ld d� r 
Sylvia V� � n H� � 

Sup
 p	 rd

V
 t	 ld d� r 



De stickers

Hoeveel stickers kom jij nog tekort om 
je Superpaard Supercollectie-album 
vol te krijgen? Nog eentje.
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Bofkont! Ik mis er heel veel.

Ja, maar toch heb ik pech. Ik 
ben al vijf dagen op zoek naar 
de laatste sticker en ik vind 
hem niet. Ik word er gek van.

Nummer 128 op pagina 14. 
‘Superpaard en Prinses 

Veulentje’.
Even kijken of 

ik hem heb.

Dat maakt me razend! Er zijn 
stickers waarvan ik er tien of 
twaalf heb, zoals ‘Keizer Morodan 
op wintersport’ of ‘Superpaard 
schopt herrie’. Maar nummer 128 
is met geen mogelijkheid te vinden.

O, dan vermoord ik je.

Niemand heeft 
hem.

Nee, ik 
heb hem 

niet.

Welke is het?
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Wil je een koekje?

Nee, dank je. 
Ik heb geen 

trek.

Kom, we stappen
hier uit. We gaan een
pakje stickers kopen

bij Begossian.

Het stadhuisTing!

Gisteren kocht ik vier pakjes. 
Dat is te veel. Ik moet minderen 

naar één pakje per dag.

En ik zou niet meer in 
de bus moeten eten. Ik 
word er misselijk van.
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Dag meneer 
Begossian.

Dag jongelui.

Wij willen stickers van de 
Superpaard Supercollectie, 
alstublieft.

Het is een schande, die stickers. 
Oplichterij! Je moest je schamen dat 
je die aan die arme kinderen verkoopt, 
Begossian!

Kies maar 
uit.

Maar wat 
zeg jij nu, 
Pipolini?
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Heb jij nooit stickers 
verzameld toen je klein was?

Jazeker! Maar toen ik klein was, 
had ik geen idee dat ik bedrogen 
werd. Nu weet ik beter!

Je moet die stickers niet 
kopen, kinderen. Degenen die 
ze maken, zijn dieven!

Laat die jongens 
met rust, Pipolini!

En degenen die ze verkopen, 
zijn medeplichtig!

En weet je waarom die fabrikanten 
van stickers dieven zijn?

Zeg, ik laat me niet 
beledigen in mijn eigen 
winkel!

Eh… . nee.
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Omdat er in de hele collectie altijd 
één sticker is die je onmogelijk 
kunt hebben! En de reden is: ze 
maken hem niet!

Zo blijven jullie maandenlang 
stickers kopen om die te vinden 
die je nog niet hebt! En je vindt 
hem nooit!

Onzin! Luister maar niet!

Het klopt!

Nummer 128 van pagina 14! Ik zoek 
hem al vijf dagen! Niemand heeft hem!

Omdat hij niet 
bestaat, arm kind.

Toen ik jouw leeftijd had, 
verzamelde ik stickers van voet-
ballers. Veertig jaar lang zocht 
ik sticker 632, pagina 71 van mijn 
album Voetbalkoningen.
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Twee jaar geleden heb ik me moeten 
neerleggen bij de waarheid: sticker 632 
bestaat niet. Het was een valstrik!

Ja. Heel mijn leven heb ik een 
spooksticker nagejaagd. Doe niet 
zoals ik! Trap niet in de val van de 
stickerfabrikanten!

Wat verschrikkelijk!

Hé, Ariol!

Ik heb net je pakje geopend 
en kijk wat ik vond! Joe-hoe!

? ?
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128! Kijk, dat is hem! 
‘Superpaard en Prinses 
Veulentje’!

Haha!
Hè? Hoe 
kan dat?

Ik pak mijn album, ik sla 
hem open op pagina 14, 

en ik plak hem erin…

En mijn collectie is compleet!

Bofkont, Ariol! 
Mag ik je andere 
stickers hebben?

Boehoehoe!
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Kom, kom, Pipolini! Verman je! Wacht, loop niet weg. Ik geloof 
dat ik nog enkele oude pakjes 
stickers in voorraad heb.Boehoe! 

Het is niet 
eerlijk! Boehoe!

Voetbalkoningen. Was dat niet 
jouw ding? Jawel!

En het nummer 
van de sticker? 632!

Even kijken…
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632! Emilio Bravo, keeper 
van F.C. Arcachan.

Het wordt me te veel! Ik hou 
van u! Ik hou van iedereen!

Dat is 
hem!

Begossian, door deze keeper te vinden heb 
je me weer een doel in het leven gegeven! 

Geef me dat album van Superpaard. 
Ik begin een nieuwe collectie!

Geef mij een koekje, 
alsjeblieft. Ik heb honger.

EINDE

18 19




