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Ik laat eerst mijn ene lege hand zien. 
En dan mijn andere lege hand. 

Ik glimlach lief. 
En ik knipper met mijn vrolijke ogen.
De moeder knikt.
Ik draai me om.
Oeh.
Wat zou ik moeten zonder mijn eerlijke 
gezicht?

KNIPBLAD BOB POPCORN 
IN AMERIKA

Engels woordenspel
Knip de kaartjes op dit vel uit. Schud ze door elkaar en leg 
ze blind op tafel, zodat je de afbeeldingen niet ziet. 

Boer Bill steekt zijn neus 
in de lucht. 
‘Mmm...’
Nergens ruikt de zomer zo 
lekker als hier.
Zoete mais. 
Verse mest. 
Heerlijk!
Bill snuift nog eens diep. 

Misschien iets te diep.
Want nu zit er een vlieg  
in zijn neus.

‘Oké oké,’ mompelt Bill.
Hij snuit zijn neus  
in een grote zakdoek.

    ‘Aan het werk.’

hoofdstuk 3 

IK HEB ECHT  

NIKS, HOOR!

Ik vouw mijn handen over Bob.
Ik hoop dat hij zo niet opvalt. 
Maar de vrouw kijkt niet eens naar me. 
Ze onderzoekt de automaat. 
Rij voor rij. 
Chips, zakjes snoep, repen, koeken…
Ze schudt haar hoofd. 
‘Ze zegt dat er geen poppetjes  
in zitten,’ fluistert Dante.
Het meisje wordt knalrood.
Ze wijst naar mij.

63

‘Wij gaan even wandelen met Bill,’ zegt 
papa Steef.
‘Hij wil met ons praten.’
Ik kijk naar Dante. 
Heeft hij dat geregeld?
‘Voorzichtig met het vuur, hoor!’ roept Gijs.
‘Tot straks!’
Zodra ze weg zijn, ren ik naar onze hut. 
‘EINDELIJK!’ roept Bob. 
‘Kom mee, zeurpiet,’ zeg ik. 
‘We zijn alleen.
Dus je hoeft je niet meer te verstoppen.
Ik heb een verrassing voor je.’

57

Ik trek mijn wenkbrauwen op.
‘Is het te warm?’
‘Nee,’ zegt Gijs. 
‘Nou ja... het is wel warm. 
Maar ik bedoel Bills boerderij.’ 
‘Ik heb geen idee wat je bedoelt,’ zeg ik.
Steef glimlacht.
‘Laat ik het zo zeggen:
Als de boerderij een bootje was, 
zou hij zinken.’

111

Mijn vaders praten maar door over hun 
werk. 
Ze letten niet meer op mij.
Ik prop steeds meer eten in mijn zak. 
Al dat gepraat over popcorn… 
Daar krijgt Bob reuzehonger van.
‘Wij gaan helpen het winkeltje te bouwen,’ 
zegt Gijs. 
Steef knikt.
‘En we maken een supergrote badeend 
op een hoge paal.
Zo kun je hem van verre zien.’
‘Om klanten te lokken?’ vraagt Dante. 
Steef knikt. 
‘Kijk maar.’ 

103

Ik weet echt niet hoe ik jou daar moet 
verbergen. 
Ik kan niet NOG meer leugens vertellen.’
‘Ik ga NIET naar een hotel!’ roept Bob.
‘Geen haar op mijn hoofd die daaraan 
denkt!’
Dante wijst.
‘Je hebt helemaal geen haar op je hoofd, 
Bob.’

‘O nee,’ zegt hij.
Ze barsten allebei in lachen uit. 
Ik staar ze aan en zucht.
‘Goed, kom maar mee dan.’
Bob kruipt in mijn zak.
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Coraline heeft ons niet gezien.
Ze kijkt naar de maiskorrels en zucht.
Daarna draait ze zich om.
Met grote stappen loopt ze naar de 
fabriek. 
Wij sluipen verder naar voren. 
‘Karamella!’ roept de korrel in de paarse 
jurk.
Ze klapt in haar handen en zingt weer 
verder. 
Het meisje met  
de strik danst. 
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BOB POPCORN 
IN AMERIKAWERKBLAD

Engelse les van Dante
Ben je klaar met het Engelse woordenspel? Great job!  
Nu kun je de extra vragen van Dante beantwoorden.

145

‘Maar ik denk niet dat hij opvalt. 
Ze zijn bijna allemaal in popcorn-vorm.’
Dante gluurt om de hoek. 
‘Zie je hem?’ vraag ik zacht.
‘Ja, hij zit daar.’
Ik trek Dante zachtjes opzij.

‘Waarom kijkt die Coraline nu weer 
kwaad?’ fluister ik. 
‘Sorry trouwens, dat ik ook ontplofte.’
Op dat moment schreeuwt Coraline iets.

1.  Welke Engelse woorden uit het spel zijn  
in het Nederlands precies hetzelfde?

2.  Ken jij nog meer woorden die in het  
Nederlands precies hetzelfde zijn als  
in het Engels? Schrijf ze op!

3.  Welke woorden uit het spel zijn in het  
Engels anders dan in het Nederlands,  
maar lijken wel op elkaar?

4.  Kun je nog meer woorden bedenken die in het 
Engels bijna hetzelfde zijn als in het Nederlands?

5.  Welke woorden uit het spel zijn in het Engels 
totaal anders dan in het Nederlands?

6.  Ken jij nog meer woorden die in het Engels 
totaal anders zijn dan in het Nederlands?
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Bob vliegt zo uit mijn shirt.
Alsof ik een pan ben, zonder deksel.
Hij is veranderd in een enorme, witte 
popcorn.
‘Ellis, daar komt je vader,’ zegt Dante vlug.
Ja hoor, ook dat nog!
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We kruipen nog wat dichterbij. 
In het hek van gaas zit een deur. 
Er hangt een groot kettingslot aan.
Bob gromt. 
‘Ze zitten opgesloten! 
Ellis, ze kunnen niet weg!
Dat is niet aardig!’
‘We weten nog niet hoe het zit,’ zegt Dante.
‘Maar ze bestaan, Bob!
Daar gaat het om.
Je hebt familie!
En ze zijn GEWELDIG,  
kijk nou!’

132

Een van de korrels staat op. 
Hij schraapt zijn keel.
Zijn armpjes wapperen door de lucht. 

Het klinkt een beetje zoals mijn woorden. 
Maar dan anders. 
De andere korrels barsten weer in lachen uit. 

‘Ik denk dat hij je nadoet,’ fluistert Dante. 
Ik vouw mijn armen over elkaar. 
‘Nou, dat is gewoon onbeleefd.
Rare jongens, die maiskorrels.’

KNIPBLAD BOB POPCORN 
IN AMERIKA

Paspoort nieuw familielid
Bob Popcorn, Karamella Popcorn, Eenhoorn Popcorn, wie zijn er nog meer?  
Teken en omschrijf Bobs allernieuwste familielid in dit paspoort.

Naam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Woont nu in:

Speciaal talent:

Ontploft als:

Favoriete popcornsmaak:

Valt op omdat: 
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We vinden Bill achter de boerderij. 
Dante hoeft niet lang te praten. 
Zonder aarzelen zegt hij ja. 

‘Hoor je dat Bob?
Het is geregeld.’
‘Bill, vriend,’ zegt Bob.
Hij tilt zijn vuist op. 
Ze geven elkaar een boks.

Maar dan zegt Bill dat hij ons een lift wil 
geven.
‘Naar de fabriek?’ vraag ik. 
‘Dat is toch niet handig?
Dan vallen we veel te veel op.’
Dante aarzelt.
‘Hoe krijgen we anders vijftien levende 
maiskorrels hierheen?’ 
Ik bijt op mijn lip. 
‘Gewoon, lopend?’
‘Wat als we nou een eindje verderop 
parkeren?’ stelt Dante voor. 
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‘Oefen gewoon even mee,’ zegt Dante 
tegen mij.
Hij klapt in zijn handen.
‘Kom, we gaan naar buiten.
De Engelse les begint!’
De maiskorrels kijken nieuwsgierig naar 
Dante. 
Hij tekent iets. 
Daarna spreekt hij het woord duidelijk uit. 

‘HOUS,’ zeggen wij allemaal.

141

                 ‘FEKTORIE,’ zeggen we.

   ‘DEENZJER.’

          ‘BOSS.’
            ‘ESKEEP.’

         ‘FARM.’          ‘KORN.’
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Even gebeurt er niks. 
Maar dan... pop... pop... 
POP-POP-POP-POP-POP

Ik hoor ook piepjes nu.
En een alarm...
Wijzertjes draaien hard in het rond.

‘NO!’ schreeuwt Coraline.

POP-POP-POP-POP-POP!

De eerste popcorn springt al uit  
de ketels. 
Sneller en sneller. 
Het wordt meer en meer. 
Al gauw schiet de popcorn  
door de zaal. 
Als hete hagel.
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