ik ben zo blij dat ik
vandaag de diploma’s uit
mag delen...

de afgelopen tijd
heb ik jullie geleerd wat
ik weet en mijn ervaring
gedeeld.

jullie zijn
nu volwaardige,
competente
hartendiefjes.

jullie kunnen, waar dan
ook ter wereld, vrolijkheid
brengen, geluk en
vooral... liefde.

allemaal
dankzij mijn
opleiding.

het is
dringend tijd
voor... de
diploma’s!

opschieten!
anders val ik
nog in slaap!
parel!

hihihi!

maar genoeg
over jullie
kwaliteiten.
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bloemenvuurwerk!

ze blijft
zichzelf in de
bloemetjes
zetten! of is dat
maar een indruk
van me?

nee,
je hebt
gelijk.

diplomasindehand!
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gefeliciteerd,
raafje. je bent
nu een echt
hartendiefje!

maar nu
is het tijd voor
vakantiiiiie!

proficiat,
parel. je bent
geslaagd.
dank u!

pfrt, moet jij weer
de pret bederven?
geniet toch even van dit
feestelijke moment!

moeten we
niet op zoek naar
werk, parel?

boehoehoehoe

eigenlijk viel
’t best mee hoor. ik
heb een toverspreuk
gebruikt om te weten
wat raafje op
elke vraag
antwoordde.

boehoehoe!

hm. niet voor
iedereen blijkbaar
even feestelijk.
vlamsijsje zit
te huilen!
uiteraard.
ze heeft je
horen zeggen dat
je al werk wilt
zoeken.
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wat is er,
vlamsijsje?

...over
transformatiespreuken,
antispreuken,
grapspreuken...

ik heb
vergeten
om een paar
pagina’s op de
vragenlijst van
ons examen te
bekijken.
snik!

ik heb niet op
de vragen over
toverspreuken
over liefde
geantwoord.
ook niet op
de vragen
over geluk en
bescherming...

pure
hekserij!

en door dat
vergetelheidje
krijg ik nu geen
diploma.

parel!

wat heb je daar,
vlamsijsje?

ik moet
me bijscholen
en een stage
volgen. snik!

als
bronbewaakster!
tot ik bewezen heb
dat ik alles onder
de knie heb.

wat geweldig!
je moet een
warmwaterbron
bewaken... in
japan!
japan
ontdekken,
warme baden
nemen...

als ik dit
had geweten,
zou ik niet
valsgespeeld
hebben tijdens
’t examen!
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rustig
maar. niet meteen
beginnen te huilen,
vlamsijsje.

maar...
hoe kom ik
in japan?
meestal
verdwaal
ik al op
weg naar
school.

als je zelf
zoveel huilt dat
je met je tranen een
meer kunt vullen,
waar heb je dan nog
een bron voor
nodig? hihihi!

dat lukt
me niet!
ik raak er
nooit!

hm. vlamsijsje is
natuurlijk wel zo verstrooid dat ze waarschijnlijk
bij de verkeerde bron
terechtkomt.

zullen wij
meegaan naar
japan? we kunnen
daar toch ook
werk zoeken.

ook
juist!

jááá!

waarom
zouden we dat
doen? ik heb meer
zin om ergens op
een strand te
gaan liggen.

vlamsijsje
is onze
vriendin en
ze heeft
ons nodig!

je kunt
daar toch ook
in het water van
de bron gaan
liggen.
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vooruit,
hartendiefjes!
neem snel jullie
toverstaf en... op
naar japan!

hopelijk
zijn japanners
net als ik
ook dol op
vakantie.

ik wil eerst
nog ’ns boven
onze school
cirkelen...

hee,
wacht ’ns
even!

voor
we definitief
vertrekken.
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raafje, is
dit de richting die
we uit moeten om
bij de bron te
komen?

ja, vlamsijsje.
mijn staf stuurt ons
die kant uit. en m’n staf
vergist zich nooit!

ik hoop toch
dat je staf zich
deze keer vergist,
raafje. dit lijkt echt
de meest verlaten
plek op aarde!

nee?
die van
mij bijna
altijd!

wat zeg
je? dit lijkt wel
het paradijs!

’t is
alvast niet
mijn gedroomde
vakantieplek.
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