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Voor Dave



Tandarts & 

Orthodontist

Parkeren  
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HOOFDSTUK EEN

Smile

Goed! Ga jij maar lekker in de 
stoel zitten, dan komt de 

         orthodontist            er zo 
               aan.

Hi, Raina! Ik ben meneer Dragoni.

Hi… 

Je zit in de brugklas, 
van welke school?

Hjkmp
tss…
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Ik snap niet waarom ik een beugel   
  moet mam. Als je het mij vraagt   
     zijn mijn tanden 
          prima zo. Kom, Will.

Je hebt een overbeet liefje. Daar  
kun je later problemen mee  
krijgen als je er nu niks aan  
laat doen.

O.

Jij wordt een  beugel-bekkie!!

Amara, 
niet pesten… 



7

Veel plezier bij de scouting, hè! De moeder  
van Kelly brengt je na afloop weer thuis.

Ok. 
Thanks, 

mam.

Krijg je ook een beugel? Het is ook 
weer niet zo erg.

(ik)

Jill, 
scouting-
leidster

Je kunt niet meer op kauwgum 
kauwen… en niet in appels bijten… 

en niet in wortels en niet in 
toffees of caramel. En…

Misschien bijt ik dan 
straks ook geen 

nagels meer!!

KellY
Jenny Raina

Emilie Keelah

Karin

Nicole

Melissa
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een uur later

En de volgende  
keer gaan we paas-

mandjes maken!  
Tot later!

Doei!

Raina, vind je het goed 
als ik jou eerst afzet?

Tuurlijk.

Kelly, kunnen jij en 
Melissa Raina even naar de 

ingang brengen?

RENNEN JONGENS!!
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De laatste bij  
de poort is een 

verrot ei!!

… wacht!!

Kelly--

GRIJP! S T R U I K E L

VLIEG
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… Ha Ha!

HIJG!

IK BEN 
SNELLER!!
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… Raina?

…
handen… benen… Niks gebroken.

Cool. 
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Raina?

Auw… 

Alles oké?

O, mijn 
lord!
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Wat is er gebeurd? Haal d’r 
moeder! 

Snel!!

Komt goed, schatje…  
alles komt goed.

MIJN 
TANDEN!!!

… Huh?

Ah! Mijn tand!!

GR IJ P
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Schatje?! 
O, mijn hemel… 

We hebben één tand gevonden, 
    heeft iemand de andere  
        gezien?

Ik zie  
’m niet.

Nee, hier 
ligt ook 

niks… 

Pap? Wat 
is er?

Je zus heeft een 
ongelukje gehad, 

ga maar weer 
slapen, goed?





HA HA HA 
HA HA!

Magere  
  melk
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Melk…  de tand 
moet in melk… 

Oké…  twintig 
minuten?

We komen 
er nu 
aan.

… dag.

Hee, mam!

Ik lijk 
wel 

weer 
zes!

Ze is 
in 

shock.



HA HA HA 
HA HA!
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We hebben geluk dat 
de tandarts er zo 

laat nog is!!

Dus, jullie konden 
de andere tand 

niet vinden?

Nee.

   Even goed kijken, maar het zou 
kunnen dat die tand door de val in 

    je tandvlees gedrukt is.

Alles oké, 
Raina?

Uh-huh… 
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Hoe de rest van 
die avond ging, 
weet ik niet meer.

Tandarts Golden 
heeft de uitgevallen 
tand weer in mijn 
mond gezet… 

… en de verdwenen 
tand uit m’n tand-
vlees getrokken 
(daar zat ie vast).

Ik zat helemaal vol met 
medicijnen. Paracetamol, 
Ibuprofen en nog meer… 

… waardoor alles een 
bizarre droom leek.

FLUIT 

FLUIT 
KNIPPER 

KNIPPER 
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MAM??

O, schat, je bent wakker! 
Hoe voel je je? Wil je 

iets drinken?

Watss ditss spulss 
op mn tanden??

Tandarts Golden zei dat het een 
soort gips was, het 
houdt je tanden op 
zijn plek, tot 
ze beter zijn.

O.
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Slokje

Ik voel 
me niet 
lekker.

Weet ik, daarom hoef 
je niet naar school.

Oké!!

Later

BLIEP 

BLIEP 

PING

BLOEP!

Oeh!

Ik wil mijn zusje niet voor 
de duizendste keer zien 

doodgaan tijdens dat 
spelletje… 

BLIEP! 

BLIEP! 
BLOEP! 
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Heel veel beterschap!
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… Raina?        Ik ben 
    even langs 
    de school 
gereden voor 
   je huis-
     werk.

Meester Cruz gaf deze 
ook nog voor je mee.

Dankss, 
pap… 

… Ja, 
tuurlijk.

SSSCHEUR


