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hoofdstuk 1

MÈÈÈÈH

De vakantie is voorbij. 
Ik moet weer naar school.
En wat het ergste is: Bob mag niet mee!

Ik heb lieve papa’s.
Maar soms snappen ze helemaal NIKS.
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Rustig leg ik het uit:  

We hebben echt een goed gesprek. 

   Maar wat ik ook zeg...

...het is zinloos. 



Zelfs omkopen helpt niet.
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De eerste schooldag duurt een eeuw. 

Als de bel EINDELIJK gaat, 
storm ik de klas uit. 

Al op de hoek van de straat hoor ik een alarm.
Of nee. 
Het is meer een soort gemekker. 
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Klagend en hard.  
Het komt uit mijn huis. 
En ik ben niet de enige die het hoort. 
O jee. 

Voor mijn deur blijft een vrouw staan.

‘Nee,’ zeg ik. 
De vrouw houdt haar hoofd scheef. 
‘Maar ik hoor toch een geit?’
Ik haal mijn schouders op.
‘Ik heb geen geit.’
De vrouw knikt langzaam.
‘Mensen nemen van die RARE huisdieren.
Waarom niet gewoon een poes?
Geiten vreten alles op.
Je brood, je boeken, snoeren, ALLES!’
‘Weet ik ook wel,’ zeg ik. 
Vlug steek ik de sleutel in het slot. 
‘Maar wij hebben geen geit. 
En ook geen poes, doei!’
Met een klap valt de deur dicht.



Pff, een geit die alles opvreet. 
Ik heb op Bills boerderij weken in hun stal 
geslapen.
Een hele KUDDE geiten eet nog minder 
dan... 
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De woonkamer lijkt door elkaar geschud. 
Door een aardbeving.
Of een orkaan of zo.
Al onze spullen staan schots en scheef.
De vloer ligt vol restjes eten. 
En HEEL VEEL lege verpakkingen.
Midden in die zee van zooi, ligt Bob.
Languit, op zijn rug. 
Alsof hij zwemt in de plastic soep. 

Langzaam draait hij mijn kant op.  
‘Eindelijk,’ zegt hij.
‘Een mens.’


