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Lees deel 1 van het verhaal.
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Kleur in de tekst:
GEEL
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Het krioelde van de stamgasten in het duikerslokaal aan de haven. De club draaide goed en
met de duikwedstrijd in het vooruitzicht, trok het café meer volk. Georgios en Miel zaten op een
barkruk aan de toog. De laatste weken waren ze goede vrienden geworden.
Miel bedacht dat het eigenlijk wel gek was dat Georgios hem eerst had uitgelachen en nu een
vriend was! Ze trokken er samen op uit, vooral onder water. De inwoners van het eiland en de
bezoekers van het café in het bijzonder, kenden de kleine, dikke jongen goed.
De redding van Elena, de zus van Georgios, was een geliefd verhaal op het eiland. Zelfs de
oudjes op hun bankjes onder de platanen vertelden het verhaal van de heldhaftige redder
honderduit.
Miel werd een BB, een Bekende Buitenlander. Niemand lachte nog met zijn omvang.
Hij was een vertrouweling van Georgios geworden!

de woorden die vertellen dat er veel volk is in het duikerslokaal.

a Wie is de kleine, dikke jongen?

b Wat heeft de heldhaftige redder gedaan om die titel te verdienen?

c Wat betekent BB?
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Hoe denken de inwoners van het eiland nu over Miel?
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Lees deel 2 van het verhaal.
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“Nog een week tot de wedstrijd”, veranderde Georgios van onderwerp.
“Spannend voor jou zeker?” zei Miel.
“Ja, dat ook”, antwoordde hij. “Maar ...”
Georgios zweeg even. Het leek alsof hij worstelde met zijn gedachten. “Hoe zal ik het zeggen”,
begon hij. “Jij bent een ongelooflijk getalenteerde duiker”, prees hij Miel. “In die paar weken tijd
heb je veel geleerd. Volgens mij maak je een goede kans in de wedstrijd!”
Miels mond viel wijd open. Zijn tong bleef gelukkig net achter zijn tanden.
“Ik heb je ingeschreven voor de wedstrijd!”
Miel hakkelde: “Daar ben ik toch te jong voor?”
“Dat los ik wel op!” knipoogde Georgios.
Maar Miel gaf niet op: “Ik ben geen Griekse jongen!”
“Jij hebt het leven gered van een Griekse meid, dat betekent voor de eilandbewoners hetzelfde!
Iedereen wil dat je meedoet aan de wedstrijd, Miel”, zei Georgios gewichtig. “Je wilt toch
deelnemen?”
Miel dronk zijn cola in één slok uit en zei zeker van zichzelf luidkeels: “Ja!”
Enkele tooghangers keken geschrokken op.
Georgios omhelsde hem. “Je verdient het”, fluisterde hij in zijn oor.
helemaal thuis. Meestal verkent hij in zijn eentje het
eiland of neust hij in de boeken in de plaatselijke bib.
Maar een geheimzinnig briefje met een vreemd woord
op laat hem niet meer los. En zo tuimelt hij van het
ene avontuur in het andere …

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.
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Miel en zijn ouders verhuizen vaak vanwege zijn vaders
werk. Op het Griekse eiland Rinosanto voelt Miel zich
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Waarom verandert Georgios in het begin van het fragment van onderwerp?
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Waarom zegt Miel: “Spannend voor jou zeker?”
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Waarom valt Miels mond wijd open?
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a Geef twee redenen waarom Miel denkt dat hij niet aan de wedstrijd mag deelnemen.
1 
2 
b Hoe lost Georgios dat op?





10 Waarom spreekt Georgios gewichtig als hij zegt dat iedereen wil dat Miel meedoet aan de
wedstrijd?
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Hoe voelt Miel zich bij die woorden van Georgios?
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