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Wat is de slechtste 
vampier ter wereld?
Natuurlijk eentje 
zonder tanden!

De waanzinnige serie De nachtmerriewinkel 
gaat verder met nog meer wonderlijke 
wendingen. 

     Dit is deel 2 uit de serie  
     De nachtmerriewinkel.  
     Een geweldige reeks  
     als kinderen klaar zijn  
     met AVI-lezen!
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Irma Vanilia, ijsverkoopster
• Houdt van ijs
• Haar in alle kleuren van de regenboog
• Heeft soms nachtmerries over  
 hamburgers die dames opeten
 (Pas ook op voor hamburgers!)

Pieter, winkelgeest
• Vriendelijk
• Tien jaar oud in mensenjaren
• Stierf lang geleden bij een ongeluk, 
 veroorzaakt door een scheetgrapje 
 en een paar vissticks (Pas dus op  
 voor scheetgrapjes! En vissticks!)

Nina, winkelhulp
• Genie van negen jaar
• Vreselijk eigenwijs...  
 of nee, dapper!
• Houdt van jonge katjes en 
 extra zure zuurtjes

Okkie Topus, winkelmascotte
• Superslimme landinktvis
• Lievelingsdier van meneer  
 Spoek – of toch niet?
• Steekt overal zijn  
 slijmerige tentakels in

Lucas, vampier
• Vrijgezel van 102 jaar
• Houdt van vliegen en robijnrode dingen
• Is bang voor tandartsen en puntige stokken

Meneer Spoek, winkelier
• Behulpzaam maar onhandig
• Walrussnor
• Verdwaalt vaak in zijn  
 eigen winkel



Gesabbel in de ijskiosk
Nina’s eerste werkdag in de  
nachtmerriewinkel zit erop.

Ze heeft
tien emmers spookpasta 

opgeschept,

spelden in 
voodoopoppen 
geprikt,

en alle giechelende 

schedels gepoetst.

Als beloning krijgt Nina een glimmende, 
zilveren munt.
Daarvan kan ze nog geen fiets kopen 
(dat is Nina’s grootste wens). Maar ze 
heeft wel genoeg geld voor...
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EEN IJSJE! 

Als Nina de ijskiosk van 
Irma Vanilia binnenloopt...

“Help! Help!” gilt Irma.
“Wat zullen we nou krijgen?” 
roept Nina.

“Wat is dat voor gehuil, gemopper en 
tandengeknars?" vraagt ze verbaasd.
“Forry,” slist de vampier en hij barst in huilen 
uit. “Ik ben de treurigfte vampier ter wereld.  
Ik ben namelijk mijn tanden kwijt!”

“Waarom overkomt dit een fatsoenlijk mens  
als ik?” zegt Irma boos.
“Je kunt beter met mij meekomen, voordat  
Irma haar geduld verliest,” zegt Nina tegen  
de vampier.
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Vleermuis in de pan

In de nachtmerriewinkel tuurt Nina in de 
mond van de vampier. Het is echt waar,  
hij heeft helemaal geen tanden!

“Ik ben Lucaf,” zegt de vampier verlegen.
“Lucaf?” vraagt Nina, en dan snapt ze 
het. “O, Lucas! Maar hoe ben je je tanden 
kwijtgeraakt?”
“Tijdens een avondvlucht botfte ik tegen  
ietf aan,” vertelt de vampier.
“Toen ik wakker werd, waren  
mijn tanden weg!” 
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Daar komt Pieter aanzweven.
“Liggen er in onze opslagruimte geen 
kunstgebitten?” vraagt hij.
Lucas snikt elke keer hoorbaar als het over 
tanden gaat.
“Goed idee!” zegt Nina instemmend. “We 
hebben hier van alles en nog wat. We gaan 
meneer Spoek eens even aan de tand 
voelen... eh, ik bedoel, om hulp vragen!

“Een vampier moet toch echt 
tanden hebben,” zegt Nina 
nadenkend.
“Dat vind ik ook,” zegt Lucas.  
“Fijn dat je me fnapt.”



Maar meneer Spoek heeft wel andere dingen aan 
zijn hoofd.
“Wie heeft er vleermuizen in mijn pan 
gebakken?” vraagt hij zich af. Hij staat met 
zijn mond vol tanden, maar begint 
dan toch maar af te wassen.
“Ik in ieder geval niet!” antwoordt Pieter.
“En ik ook niet,” bezweert Nina.
“Ik eet alleen bloedpannenkoeken,”  
zegt Lucas beteuterd. “Of die zou ik eten,  
alf ik dat ko... ko... kon...” 
Lucas begint weer te snotteren.
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