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Dis Oukersaand. Robbie staan in 
sy kamer in Mitchells Plain en kyk 
na die laaste paar reendruppels* 
wat val. Hy voel ‘n bietjie alleen, 
maar oortuig homself dat hy sy eie 
geselskap verkies. Boonop grom sy 
maag.

*Reen in Desember is raar vir die Wes-Kaap.

ek’s mos 
honger!

Nie, ek gan rol!

Bietjie 
uitgan en 

jol!

!!

..

..

1



Vatsoe!
Ek het mos vanoggend 

laas ge-iet!

Sjym, die 
papierengeltjie!

Help!

Ai, tog! Ma ’it is 
Krismis.
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Djou blinne muis! 
Kyk wa djy ry!

Klou vas!

!

help!

Robbie tot ‘ie 
rescue!
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U, liewe rot, het my 
lewe gered sonder om 
te dink aan die gevare 

vir u eie lewe.

Naai, daai’s 
niks’ie.

Ek sal u 
beloon.

’n Beloning? Daai’s 
kwaai! Wat ga djy 

my gie?

hoeko’ praat 
sy so hoiti 

toiti?

Om die beloning te 
kry, sal u my eers 

moet help.

ma’ ek’t 
jou lewe 
gesave?!

hoe?

Jou beloning sal 
groter wees as wat 

jy kan dink!

OOH! Nou kom!

bakgat!

U sien, liewe rot, ek het uit die hand van ‘n seun geglip, 
wat my vir sy ouma gemaak het. Die seun se naam is 
andre en ek glo hy is nou baie ongelukkig omdat hy 

my verloor het. Hy wou my bo-op die Kersboom plaas 
as ‘n geskenk aan sy ouma wat baie sieklik is. Help my 

asseblief om daardie boom te vind sodat ek vir andre en 
sy ouma kan gelukkig maak.
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Heito! Houvas, 
papierpoppie! Vervlaks!

Nou’s ek honger ‘n 
sopnat, en dit vi’ ‘n 
stukkie papier met 

glitters.

Ek hoop ‘ie 
sy’s dood ‘ie.

Oukei, sien jou 
weer. Ek sny ma’ 
nou wee’ ‘n lyn.
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Robbie en die papierengel soek van huis 
tot huis en beweeg al hoe nader aan 
Kaapstad. Oral sien hulle deur vensters 
mense wat Kersfees vier, maar die huis 
waarna hulle soek, met andre en sy ouma, 
is nerens te vinde nie.

Robbie die rowwe rot gee nie 
maklik op ‘ie ... maa dis dan 

al amper midnight.
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Ma’ die katte gaan haar 
verskeur!

katte!

G’n escape route nie! Net 
‘n enkele geparkeerde 

kar! Los die engel en red 
djouself!
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bof!

Kyk hoe lekker 
bang lyk 

hulle! 

Sluwe spul 
verdomde 

katte!

Ek gaan daai vet 
een lewendig 

opvreet!

Uit die pad uit, kat 
se kinners!

Kyk, da’s ‘n taxi! 
Da’sie nou tyd vir 
engelstof nie!

Ek kan help. Gooi my in 
die lug op sodat ek my 
tower-engelstof kan 

strooi.

?
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VATSOE! 
WALGLIKE 
KATTE!!

check daai 
kwaai katte 

skobbil!

As my cousins 
my nou kon 

sien!

flippen  
hel ou!

waarheen ry 
jy?

naai my 
lanies, die 

GPS is crazy 
eweskielik!

Tyd vir 
engelstof!
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andre se huis

Almal in die huis 
slaap al. andre 
droom onrustige 
drome waarin 
hy oral vir die 
papierengel soek, 
maar haar nerens 
kry nie.

VATSOE!die driver is 
geroek!

Dit is die huis! Kry 
ons binne.

Dit behoort’ie ‘n 
problem te wiesie ...

Jooo! Daai hond 
is massive!

pasop 

vir die 

hond!
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Ons moet gou 
maak. Ek moet voor 
twaalfuur bo-op 

die Kersboom wees, 
anders …

Anners 
wat?

huh?

Anders 
was alles 

tevergeefs.

gou! deur 
daai flap!
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Dit was amper!

nee wat, daai 
was vespot 

maklik gewies! ?!

lekker!

Iets is nie 
pluis nie?
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iekiek

iek

iek

Aag, moenie so 
worry nie! Ek 
help jou one- 

time tot bo-op die 
boom! 

Djy’s reg, 
hie’s iets nie 
lekke nie.

help!

WALGLIKE 
MUISE!

Die muise 
verskeur andre 
se Dinosourus!

VATSOE!

robbie tot 
ie rescue!
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val aan!

Dankie, my 
vriend!

??

!?!

Dis ‘n minuut voor 
twaalf! Ons het nie 

meer tyd nie.

Gooi my in 
die lug op!

help!

nou maak ons 
muispastei!
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Ek dog ek gan 
‘n reward 

kry?

Pssst! Robbie!
hierdie ...

Wat 
nou?
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... is my 
beloning aan 

jou!
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