
EEN NIEUW AVONTUUR VAN ... DIKKIE DIK  
 
Dikkie Dik jat autoradio 
Inderdaad kindertjes, kom er gezellig bij zitten. Kijk eens wat we hier hebben, het 
grote boek van Dikkie Dik. En vandaag ... is Dikkie Dik het beu! Hij loopt over straat en 
verveelt zich de tering. En kijk eens! Wat ziet ie daar? Een hele grote dikke BMW uit 
de 7-serie. Hij loopt er op af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet ie? Een radio. 
Maar wat zit er in die radio? Een cd-speler! Die zou Dikkie Dik graag willen hebben 
zeg, zouden jullie niet zo'n cd-speler willen hebben? Nou, Dikkie Dik ook. Kijke wat ie 
doet...  
 
Hij pakt een grote hamer en slaat dwars door de ruit heen ... en meteen begint het 
alarm van de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken maar 
oepserdepoeps, wat komt daar aan gelopen? De ... politie. Maar ... maar gelukkig 
heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken ... en hij zet het 'm op een lopen. En hij 
gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, ... hij heeft zichzelf in het nauw 
gedreven. En wat zal d'r gebeuren denken jullie? Kijke wat ie doet...  
 
Hij pakt z'n Magnum 2.1 half-automatisch ... en schiet die agent dwars door z'n 
sodemieter. En wat is er met die agent denken jullie? ... Die is harstikke dood! En 
eindelijk kan Dikkie Dik met een gerust hart naar huis. Met de radio. ... En 
thuisgekomen gaat ie lekker languit op die grote sofa liggen en zet een hele 
gezellige dikke grote ... spuit heroïne in z'n pootje. Nou dat was nou een spannend 
avontuur van Dikkie Dik. Zeg maar dag Dikkie Dik, tot de volgende keer.  
 
Daaaaag!  
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