




Orelia!

Meneer en mevrouw Birk zijn er. Ze zijn de perfecte 
pleegouders  

voOr jou!

Hallo Orelia!

We hebBen zo’n zin om je beter te leren 
kennen! Het wordt vast heel gezellig!

We gaan samen bergen 
beklimMen, skiën, handballen 

en nog veel meer!

Hoi!

10 11



We worden één 
grote familie!

SALTVIK



dit is ons huis, 
Orelia. Welkom!

Je ben  
vast 

benieuwd 
naar je 
kamer?

kom maar mee naar 
boven, het is een 

gezellige kamer...

... met uitZicHt op de 
steiger en de zee.
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RITSEL

Hè?

als je naar buiten wilt, 
de tuindeur is open!
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Wie ben jij?

Oh?

uhM...

WoOnt er soms een 
kreeftenfamilie hiernaast?
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goeiedag, Bern!

Hallo, kreeftenvanger! Jou heb 
ik nog niet eerder gezien!

CoOl kapsel heb  
je trouwens!

ik ben  
Orelia.

Mieters. ik ben ruben en 
ik kom vis halen voOr het 

restaurant van het 
saltvik aquarium.

‘Het bodemstebeste’  
noemen we dat! 

 Hahaha!

ik koOp om de dag verse vis  
van Bern. Hij is de beste visser 

van het dorp.

en de goedkoOpste!

Bedankt  
voOr de vangst!

Hou je haaks!

TOET TO
ET

VR
RROEM
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dus... je bent visser? Ja.

Je houdt 
tocH wel van 
vis, Orelia? Ja, het is mijn 

lievelingseten!

vis is sMerig!

en... jij bent het nieuwe 
lid van de familie Birk?

Yep. 

Wat aardig dat we avondeten 
kregen van die oude Bern!
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sinne! fijn dat je weer tHuis bent!  
Maar je zou tocH pas morgen komen?

er valt in 
saltvik niets 
te beleven, 

zegt ze!

PLOP!

sinne woOnt 
op kamers, 
in de grote 

stad.

MOET HET AQUARIUM DICHT?

Saltvikb
ode

ivar heeft me 
tHuisgebracHt.

is ze er nu al?

Ja, dit is Orelia,  
je nieuwe kleine zusJe.

Hoi, grote zus.

Zeg jij  
maar sinne.

de vieze 
was zit in 
mijn tas, 

mam. ik ga 
trainen...

en dit is  
sinne, jouw 
grote zus.
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