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Rick de Haas

een pak voor jef?





ik ben jef. 
dit is mijn huis.

dit is mijn boek. 
ik lees mijn boek.



daar is de post.

mijn boek is plat.

hee, pas op mijn boek!



mijn boek was al plat. 
er ligt een pak. 

voor mij?

nee, niet voor mij. 
dit pak is kwijt.

en het ruikt raar.

stop post, stop!
ik heb je pak!



vroem vroem.



geen post voor ons?
dat is gek.



ik heb een schoen. 
en nog een schoen.

ik heb een rok.

pas op! 
gek!





stop post! 
hier is je pak weer.
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ik ben jef.
er ligt een pak.
bij mij voor de deur.
het pak is niet van mij.
maar van wie dan wel?
het is een raar pak.
het stinkt ...
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◊ Grappige strip over een pakjesbezorger
◊ Ideaal voor de beginnende lezer
◊ Met humoristische tekeningen van Rick de Haas
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