[C MY K ]

Rutger, Thomas en Paco de hond
worden dwarsgezeten door de
kwaadaardige Professnor. Vol kattenkwaad
stuurt
hij de drie met zijn tijdmachine ver weg naar
het
verleden. Via een razende, elektrische storm
komen ze terecht in de tijd van de Egyptenar
en,
de dinosaurussen en nog veel meer.
Lukt het ze om weer terug te keren naar
het heden en de Professnor voor eens en voor
altijd een lesje te leren? Eén ding is zeker:
de tijd vliegt tijdens het lezen van dit boek!
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Een hond met een hulpvraag
Met haar tong uit haar bek kijkt Paco van Rutger
naar Thomas.
‘Hoeveel hondewn zitten er nog te wachtewn?’
Haar stem klinkt een beetje vermoeid. ‘Ik heb zin
om even te rennewn. Ik houw van rennewn!’
Telkens als Paco iets zegt, licht de magische
halsband vrolijk op tegen haar sneeuwwitte vacht.
Ze heeft hem bijna altijd om. En als ze geen zin
heeft om met mensen te praten, dan blaft ze
gewoon.
Rutger knikt begrijpend. ‘Volgens mij nog maar
eentje. Ik zal even kijken.’ Hij staat op van de bank
en loopt naar de gang.
‘Je bent echt goed bezig, hoor, Paco,’ zegt
Thomas bewonderend. Hij heeft zijn jas nog aan,
want hij is net terug van de dierenarts, waar hij
een herdershond heeft afgeleverd. Die zat een uur
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geleden bij hen op de stoep. Dankzij de magische
halsband van Paco begrepen ze al snel dat het
arme dier per ongeluk een plastic speelkip had
opgegeten. En die lag nogal zwaar op de maag.
Gelukkig kon de dierenarts hem snel verder helpen.
‘Dank je wel voor het compliment,’ zegt Paco.
‘Maar misschiewn zijn Coco, Kai en Ollie wel
buitewn. Ik heb zin om met hen te spelewn.’
‘We gaan zo,’ zegt Thomas.
De kamerdeur zwaait weer open. Rutger heeft
een middelgrote hond met zwart krulhaar bij zich.
Het dier blaft niet, en volgt Rutgers bewegingen
heel nauwkeurig.
‘Hallo daar, en hoe heet jij?’ vraagt Thomas
geïnteresseerd. Hij hurkt en buigt zich naar de
viervoeter toe.
De ogen van hun bezoeker glanzen in het zonlicht
dat door de tuindeuren naar binnen valt. Het dier
kijkt hem een beetje wezenloos aan.
Thomas komt weer overeind. Hij kijkt Rutger aan
en knikt naar hun gast op vier poten. ‘Weet jij wat
dit voor hondensoort is?’
Rutger krabt aan zijn achterhoofd. ‘Hm, ik heb
eerlijk gezegd geen idee. Nooit eerder gezien.’
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‘Misschien is het een soort kruising?’ vraagt
Thomas zich hardop af. ‘Tussen een terriër
en een poedel?’ Hij buigt zich weer naar het
onverstoorbare dier toe. ‘Hoi hond, hoe heet jij?’
Heel even lijkt het alsof de ogen van de
onbekende hond oplichten. Dan blaft hij één keer
luid. ‘Hij zegt dat hij Sid heewt,’ vertaalt Paco.
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De hond kijkt haar aan en blaft nog een paar keer.
Paco luistert aandachtig.
‘Hij zegt dat hij helemaal uit Spanje komt,’
vertaalt ze dan, ‘en dat hij dringewnd onze hulp
nodig heeft.’
Het duurt een tijdje voordat Sid alles wat hij te
vertellen heeft met Paco heeft gedeeld. Die lijkt
vergeten te zijn dat ze zo graag wilde buitenspelen,
zo erg wordt ze in beslag genomen door het verhaal
van de hond met de zwarte krullen.
Als het geblaf van Sid eindelijk is verstomd, kijkt
Paco naar Rutger en Thomas.
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‘Sid was hiewr op vakantie met zijn bazinnetje,
maar hij is haar kwijtgeraakt. Nu is hij bang dat ze
zondewr hem teruggegaawn is naar Spanje.’
‘Kun je eens vragen hoe zijn bazinnetje heet?’
vraagt Thomas.
Rutger knikt. ‘Ja, en waar in Spanje komt Sid
precies vandaan?’
‘Zijn bazinnetje heet señora Gato,’ zegt Paco. ‘Het
is een ouwde dame en ze wonen in de buurt van
Barcelona, zegt hij.’
‘Weet hij een adres?’ vraagt Thomas.
Paco en Sid blaffen opnieuw een paar keer tegen
elkaar.
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