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Kom overeind

Lichtjesfeest

Een bom heeft altijd een afteldisplay.
Lief dat de bommenmaker daar nog wat
extra energie in heeft gestoken. Want zo
weet de held die de bom onschadelijk
moet maken precies hoeveel tijd hij nog
over heeft.

Hoe schrik jij wakker uit een enge droom?
Hollywoodse mensen ontwaken altijd uit
een nachtmerrie door hijgend rechtop te
gaan zitten en dan een potje te zweten.

Lekker gezoend, tijd om een stapje verder
te gaan. Zij frist zich op en komt terug
in een kamer waarin hij in de tussentijd
anderhalf miljard waxinelichtjes heeft
aangestoken. Romantisch. Maar hoe dan?

Soldaat
met plan

Wacht op
je beurt

Vertelt een van de soldaten in een oorlogsfilm dat hij thuis direct gaat trouwen,
of net vader is geworden, of het bedrijf
van zijn vader die tot nu toe niet trots op
hem was mag overnemen? Dan sneuvelt
die soldaat in het eerstvolgende gevecht.

De held moet het opnemen tegen een
hele berg schurken, zombies of ander
gespuis. Hij wint het massagevecht
doordat schurken ook lief zijn: ze vallen
hem namelijk netjes om de beurt aan.
Aardig hoor.

De politieagent die morgen eindelijk met
pensioen mag, doet er verstandig aan
zich een dagje ziek te melden. Want op
laatste werkdagen dient zich de grootste
zaak ooit aan.

Kijk achterin

Blijf zitten

Starten maar

Als je hoofdpersoon bent in een enge
film, doe je er verstandig aan de achterbank van de auto te checken vóórdat je
erin stapt. Daar bevindt zich in 87 procent
van de gevallen de griezel.

Dreigt er groot gevaar en dient de held
zijn gezin in veiligheid te brengen?
Dan zegt hij op een gegeven moment
waarschijnlijk: ‘Jullie moeten hier blijven
wachten tot ik terug ben’. Nul keer raden
wat ze in de scène erna niet doen?

Er is nog maar één mogelijkheid om uit
een benarde situatie te ontsnappen: snel
wegrijden in een auto. Maar wat denk jij?
Start die auto in één keer?

Rotkat

Hoosbui

Natte kus

De jongedame is alleen thuis, er klinkt
een eng geluidje. De vrouw gaat op
onderzoek uit (terwijl ze ook gewoon had
kunnen wegrennen, maar dat terzijde).
Wat maakte het geluid? Er schiet een
kat weg.

Als het regent, dan stort het. Als er
in een film een buitje valt, berg je dan,
want miezeren komt in het Hollywoodse
woordenboek niet voor.

Als het stort, dan wordt er gezoend. Of is
het andersom? In ieder geval: zoenscènes
zijn pas echt romantisch als het met
bakken uit de lucht komt.

Laatste dag

