


NB Als je MIJ niet vindt, breng dit boek dan 
naar de politie!

A L S  J E  D I T  B O E K  V I N DT, 

B R E N G  H E T  DA N  T E R U G  N A A R

MAX KRUIMEL

WAARSCHUWING:
Dit dagboek bevat
maffe grappen,

zinderende actie,
zenuwslopende spanning,

een coole rap
en een gekmakende cliffhanger!
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1. GEVANGEN IN DE CONTAINER 
VAN HET ONHEIL

Ik wist dat ik het moeilijk zou krijgen op mijn nieuwe 
school. Maar ik had nooit gedacht dat ik LEVEND BEGRAVEN 
zou worden in een CONTAINER vol ROTTEND AFVAL, met 
een IJSPRINSESKOSTUUM en MOTORLAARZEN aan!

O, moet je LACHEN? Doe even normaal!

Mijn leven als beginnende superheld stinkt NU al!

Oké, eigenlijk komt die SMERIGE STANK van de container, 
niet van mijn leven. Maar DAN NOG!

Er is maar EEN ding ERGER dan midden in de NACHT op 
SCHOOL GEVANGEN zitten in een GORE container. En dat 
is: gevangen zitten met EVI MAASWINKEL, de knappe 
computerwhizzkid en de SLIMSTE leerling van de hele 
school. En... NEE! Ik heb geen CRUSH op haar!

De POLITIE kan ons nu elk moment komen ARRESTEREN 
en in de BAK gooien vanwege het betreden van verboden 
terrein, vernieling en andere zware MISDADEN!
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OMG, MAX! 
POLITIESIRENES!

WE MOETEN  
HIER WEG!!

EINDELIJK! Dit is mijn kans om een ECHTE SUPERHELD te 
zijn, Evi te redden en ons uit deze container te halen 
voor het te laat is.

Als dit een scène uit een van mijn favoriete stripboeken 
was, zou hij ongeveer zo gaan:
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De laatste keer dat we onze dappere held en zijn 
CRUSH en trouwe hulpje zagen, zaten ze in een hoop 
bedorven en rottend vlees, stinkende sportsokken, 
een matrasje met kotsvlekken uit een bed van de 
schoolverpleegkundige en ander afgrijselijk afval, 
hopeloos GEVANGEN tussen vier ondoordringbare stenen 
muren, terwijl de politie snel dichterbij kwam.

Gaat dit dappere dynamische duo hun NOODLOT tegemoet 
in hun gruwelijk gore gevangenis?

Of FALEN al hun flauwe foefjes om deze vieze vette 
VUILNISVAL te ontvluchten?

Kunnen onze helden hun superslimheid en hun creatieve 
krachten gebruiken om alle rare recycle-rommel uit de 
container om te bouwen tot twee antizwaartekracht-
energiestralen?

Lees snel verder en ontdek of onze CRIMINEEL COOLE 
helden zullen ontsnappen aan de noodlottige narigheid 
en als razende RAKETTEN de nachthemel in zullen 
schieten!
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EVI EN IK SCHIETEN WEG...
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gore
container

mijn 
middelbare

school

...NAAR DE VRIJHEID!!
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GRUWELIJK GOED! 
TOCH?
Hé! Zo zou het echt kunnen gaan!

MAAR NIET HEUS!!
Bij superhelden lijkt het altijd zo MAKKELIJK om weg te 
komen uit ONMOGELIJKE situaties zoals deze.

Maar laten we eerlijk zijn, mensen. Ik heb geen 
superkrachten!

Toch is het me gelukt om op EPISCHE wijze de drie 
misdaadgenieën te vangen die de dure nieuwe computers 
van school wilden stelen!

Oké, misschien waren het niet echt genieën.
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Waarschijnlijk past het woord ‘STOMKOPPEN’ beter. Maar 
zelfs met het IQ van een rood krijtje (SAMEN!) waren ze 
vals, meedogenloos en heel gevaarlijk!

Evi en ik hebben ze eerder vanavond samen de OORLOG 
verklaard.

Het was net gamen in het echt, maar dan tien keer zo 
SPANNEND! Ik had Evi’s telefoon bij me en ze ‘speelde’ 
thuis vanaf haar computer mee door me te helpen 
vallen uit te zetten in de school. Het duurde uren, 
maar we hebben ze verslagen en ze een voor een 
uitgeschakeld.

We zijn die drie LASTPAKKEN niet alleen te slim af 
geweest, maar we hebben ze ook in de val gelokt en in 
de school achtergelaten, waar de politie ze kan vinden.

Die gasten zullen NOOIT meer vrij rondlopen!!

Geloof je me niet?

Hier komt het BEWIJS!
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BULK

TUFFER
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RALPH

Er is maar één probleem... Als Evi en ik geen manier 
kunnen bedenken om uit deze STOMME CONTAINER te 
komen, zullen WIJ ook nooit meer vrij rondlopen!!

SERIEUS!!
Het is allemaal MIJN schuld dat zij in deze PUREE zit!

Nou ja. We horen geen sirenes meer. 
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Maar dat is omdat de POLITIE nu hier is en vlak achter 
deze bakstenen muur geparkeerd staat!

We zijn allebei totaal aan het FLIPPEN!

Ik zal niet liegen. Op dit moment ziet alles er best wel 
SOMBER uit.

En DAAROM leg ik alles vast in mijn dagboek:  
De avonturen van Max Kruimel!

Als de politie me echt vindt, ga ik waarschijnlijk de BAK 
in voor:

1. onbevoegd betreden van het schoolterrein

2. poging tot zware mishandeling met dodelijk 
plasticfolie

3. lichamelijke mishandeling met een basketbalring

4. wreed en ongewoon gebruik van een python als 
gevaarlijk wapen 
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En als klap op de vuurpijl, de heftigste en ergste 
misdaad...

5. grof geweld tegen de mode (heb ik al gezegd dat ik 
verkleed ben als ijsprinses/superheld?)

Hopelijk zal ooit iemand mijn dagboek uit deze container 
opvissen.

Dan zal de hele wereld de waarheid weten over de nacht 
waarin ik op RAADSELACHTIGE wijze verdween en NOOIT 
meer terugkeerde naar het Zuiderwal College!

Zelfs als ik MIJN leven niet kan redden, zal ik in elk 
geval dat van EVI redden.

En misschien zelfs dat van... JOU!

Hé, ik wil echt niet superDRAMATISCH doen. Maar tegen 
de tijd dat jij dit leest, ben ik waarschijnlijk in de 
GEVANGENIS aan het WEGROTTEN en aan mijn NIEUWE 
ontsnappingsplan aan het werken!
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HOI MAX! IK HEB ZO’N TAART 
DIE JE WILDE GEBAKKEN!

EVI BRENGT ME EEN OVERHEERLIJKE 
CHOCOLADE-HAMERTAART 

MET ZAAGGLAZUUR!
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Maar begrijp het nou niet VERKEERD!

Ik heb het niet opgegeven... NOG niet!

Sorry!
Maar Max K. geeft zich NIET zomaar gewonnen!

WAARSCHUWING!
Dit verhaal zou kunnen eindigen met een dikke vette 
CLIFFHANGER, net als de vorige twee!

Dus als je dat niet trekt, kun je misschien beter NU 
stoppen met lezen!

Je ouders kennen vast wel een schattig verhaaltje over 
een donzig babykonijntje voor het slapengaan.

En anders: zet je schrap voor weer zo’n 
duizelingwekkende achtbaanrit door de gangen en 
gruwelen van de middelbare school.
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En nu allemaal tegelijk, mensen!

APPELTJE!
EITJE!
MET TWEE VINGERS IN MIJN NEUS!!
Dus maak je geen zorgen.

DIT GAAT ME LUKKEN!!

Max_3_NL.indd   22 22-08-19   13:45



Heb jij alle boeken  over Max Kruimel gelezen?
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Nog meer dagboeken 
van Rachel Renée Russell:
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