SUPER X EN DE HARIGE HAND
Super X loopt door de stad. Het is zondag morgen en iedereen ligt nog op bed. Opeens hoort Super X heel
luid gelach. Hij vliegt naar de kant waar het vandaan komt. Hij ziet een openstaand raam. Hij vliegt er naar
toe. Hij ziet een vrouw en een hele harige hand. Hij zegt:,, Wat is hier aan de hand?”. ,, Nou ik was aan het
douchen en ineens begon iets me te kietelen. Ik keek in de spiegel en zag dat er een behoorlijk harige hand
op mijn hoofd zat”, zegt de vrouw. ,,En nu is die hand weg?” vraagt super X aan de vrouw. ,,Ja.” ,,Ik ga op
onderzoek naar die harige hand, tot snel.” ,,Tot snel”, zegt de vrouw bezorgd. Dan vliegt Super X weer naar
buiten. Hij kijkt of er nog een raam open staat, maar helaas staan er niet meer ramen open.

Opeens ziet hij de harige hand op straat lopen. Hij duikt erop af, maar de harige hand
loopt snel de openstaande deur van het boekenwinkeltje in dat op alle dagen open is. In het
boekenwinkeltje staat Mira de verkoopster de boeken te sorteren. Super X vliegt de winkel binnen, maar het
is te laat. Mira wordt zowat dood gekieteld. Super X wil de harige hand pakken, maar de harige hand kruipt
snel door de achterdeur. Super X gaat terug naar de vrouw van het openstaande raam. Maar als super X
binnen vliegt, ziet hij alleen een heel erg harig monster. Super X schrikt en denkt na. Als de harige hand
iemand kietelt, dan wordt diegene harig en een monster, maar daar weet ik wel wat op.

Super X vliegt naar een dorpje buiten de stad. Hij gaat namelijk naar professor Brein,
hij is professor in de scheikunde. Hij vliegt naar het huis van professor Brein. Hij belt netjes aan bij de deur
van professor Brein. Professor Brein doet niet open. Super X klopt drie keer kei en kei hard tegen het raam.
,,De deur staat open”, zegt een stem achter hem. Professor Brein komt net aan fietsen. ,, Ik was even
boodschappen doen.” ,, Oh, dat kan. Ik kwam even langs omdat we in de stad een probleem hebben.” ,,Oh,
wat voor probleem dan?” ,,Nou, in de stad loopt een harige hand rond en als die je kietelt, word je een
haarmonster. Het is vreselijk en telkens als ik hem wil pakken, is hij me te slim af.” ,, Dat is erg vervelend. Ik
zal kijken wat ik voor je kan doen Super X”, zegt professor Brein. Ze lopen door de deur naar binnen. Ze
belanden in een reuzen bibliotheek. ,, Wat is het hier groot zeg!” roept Super X. ,,Ja ik heb het uitgebreid,
leuk hè?” ,,Ja, maar wel erg veel uitbreiding. Het lijkt net zo groot als tien rijen van tien olifanten.” ,,Nou,
nou, niet overdrijven hè!” Ze lopen door naar de volgende kamer. ,,Hier is mijn lab.” ,,Oh, leuk, Maar kan het
snel, want ik wil niet dat de harige hand hier komt.” ,,Wees maar gerust. Voor je het weet ben ik klaar.
Wacht jij maar in mijn bieb, oké?” ,,Ja dat is goed”, zegt Super X braaf. Na vijf minuten opent professor
Brein de deur naar het lab. ,,Treed binnen en neem plaats.” ,,Je bent echt snel”, zegt Super X. ,,Hier is een
groot flesje met ontharingsmiddel. Maar dat is niet alles.” Hij opent een deur en zegt: ,,Dit is jouw eigen
Super X vliegtuig.“ ,,Wauw, wat mooi!” zegt Super X blij. Super X gaat in het vliegtuig zitten. ,,Waarvoor zijn
die sproeiers aan de voorkant? “,,Oh, dat zijn de sproeiers voor het sproeien van het ontharingsmiddel. Oh
ja, dit is nog een sterker middel voor de harige hand, oké?” ,,Ja goed, bedankt dat je met hebt geholpen.”
,,Oh joh, geen dank. Nou doei!” ,,Doei.” Super X vliegt naar buiten in zijn vliegtuig.

Als hij in de stad aankomt, is de harige hand net een toespraak aan het houden. Dat komt goed uit. ,,Nu zijn
alle mensen bij elkaar”, denkt Super X. Hij stopt het ontharingsmiddel in de sproeier. Dan drukt hij op de
groene knop en de sproeiers beginnen te sproeien. Super X vliegt over de vele mensen en iedereen in
binnen enkele seconden weer normaal. Dan, als hij alle mensen heeft gehad, vliegt hij een klein stukje naar
beneden en hij blijft boven de harige hand hangen. Hij roept: ,,Het is over en uit, harige hand!” Hij verwisselt
de flesjes en sproeit het over de harige hand. En als hij stopt is de harige hand uitgeschakeld.
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