
K3 is op vakantie. Ze verblijven in een geweldig hotel, 
ergens in een ver, tropisch land. Een ontspannen 

vakantie hebben Marthe, Julia en Hanne wel verdiend na 
al die optredens. Elke avond is er animatie voorzien in 

het hotel en vandaag is het modeshow!
 

Terwijl de meisjes zich in hun hotelkamer klaarmaken voor het diner 
wordt er op de deur geklopt. Het is de hoofdanimator. De arme man 
is helemaal in paniek. Hij heeft alles netjes geregeld voor vanavond: 
een podium, spots, muziek, een presentator… maar is 1 klein detail 

vergeten… De modellen! ‘Jullie moeten me helpen’, smeekt hij.  
‘Ik ben grote fan van K3 en weet dat jullie ook zo sierlijk en elegant 
over het podium kunnen lopen als echte modellen.’ Uiteraard willen 

de K3’tjes helpen.
 

Wanneer de modeshow start, zijn Marthe, Julia en Hanne best 
zenuwachtig, want dit is toch net wat anders dan zingen en 

dansen op een podium. Maar alles verloopt perfect en het publiek 
is heel enthousiast. Ze sluiten een wervelende show af in hun 

regenboogjurkjes en krijgen een staande ovatie!



Voor een fotoshoot is K3 verkleed als politieagent.
Ze hebben zelfs handboeien gekregen.

Dat vinden ze heel leuk.

Terwijl ze poseren op straat zingen ze een liedje:
‘Waar krijg je een medaille opgespeld? Bij de politie!’

De meiden van K3 zien plots hoe een dief de handtas van 
een oude vrouw steelt.

In de buurt is geen politie te bespeuren.
Julia, Marthe en Hanne gaan zelf achter de dief aan.

Hij is heel snel.
Ze kunnen hem niet inhalen.

Daarom gooien ze alle drie hun handboeien naar zijn benen.
De dief struikelt erover en valt op de grond.

K3 pakt de handtas en geeft ze terug aan de vrouw.

De echte politie komt aangehold en slaat de dief in de boeien.
K3 krijgt van de burgemeester een medaille opgespeld,  

omdat ze zo moedig waren.
Nu hebben ze een echte medaille, net 

zoals in hun liedje!


