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Een plan uitbroeden

PATS! SPETTER! Max was net begonnen 

met zijn proefje!

Zachte, groene blubber drupte van het pla-

fond van de bergruimte naar beneden.

PATS! SPETTER!
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‘Alle atomen nog aan toe!’ mompelde 

Max. Hij had niet gezien dat er nog groene-

kool in de doos zat. Hij nam de wandelstok 

van overgrootopa Wijs weer vast. 

Hij mepte zo hard als hij kon op de doos 

met kolen. De lage kartonnen doos werd 

door de tweede klap nog platter. ‘Hmmm’, 

zei Max nadenkend. Hij wreef een druppel 

groenekoolprut uit zijn oog.

PATS!
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PATS

PATS!
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Hij haalde nog een keertje diep adem. 

Daarna mepte hij de stok met al zijn kracht 

op een doos toiletpapier. 

Even later draaide hij zich naar de lege 

wijndoos. Die was van sterker karton dan 

de andere dozen. Max mepte hier een paar 

keer op en ook deze doos verkreukelde snel.

PATS!

PATS!

         

PATS!
PATS!

PATS!

PATS!

PATS!

PATS!
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De deur tussen de winkel en de berg-

ruimte ging knarsend open.

Max hield meteen op met slaan. Maar er 

kwam geen boze volwassene door de deur-

opening. Het was een grote, harige hond.

‘Einstein!’ riep Max. Hij deed snel de 

deur dicht. ‘Ik dacht dat je mama was!’

Einstein snuffelde achterdochtig aan 

de groene hoopjes op de vloer.

‘Goed zo, Einstein! Lik het op!’ moedig-

de Max hem aan. Einstein slurpte met zijn 

lange, roze tong een slijmerig hoopje op… 

en spuwde het meteen weer uit. 

PPPFFFT!
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Einstein keek op naar Max en kwispel-

de met zijn staart. Max kietelde hem achter 

zijn oren.

‘Ja, groenekool is niet lekker’, was Max 

het met hem eens. Hij probeerde de wan-

delstok achter zijn rug te verstoppen, want 

Einstein vond stokken erg leuk.

Te laat! Einstein sprong rechtop, klem-

de de wandelstok tussen zijn kaken en liep 

naar de open achterdeur.

De stok bleef steken in de deuropening. 

Einstein vloog achteruit. Hij keek nieuws-

gierig naar de deur en liep er weer op af.

TOINK!
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Einstein liet de stok vallen en staarde 

verbaasd naar de deur.

Max giechelde. Natuurlijk moest je de 

stok draaien om door de deuropening te 

komen. Daar hoefde je niet superslim voor 

te zijn. Maar Einstein was niet superslim. De 

TOINK!
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