
 
 
 
SYNOPSIS KATAPULT  
  
Als Mike (12) niet kan slapen van het gejammer van een kat, probeert hij het dier te   
verjagen met zijn katapult. Hij hoort de steen weerkaatsen tegen de garagedeuren. Het 
lukt. De kat blijft de rest van de nacht stil.  
  
De volgende dag komt zijn beste vriendin Kiki (12) vragen of Mike haar kat Cebra heeft 
gezien. Mike krijgt ineens een bang vermoeden. Hij gaat stiekem op zoek en vindt het 
beestje, levenloos, tussen de schuurtjes achter zijn huis. Hij heeft een hoofdwond van 
de steen die de nacht ervoor door Mike werd geschoten met zijn Katapult.  
  
Mike besluit zijn mond te houden, bang om Kiki teleur te stellen en verdriet te doen. 
Hij timmert een mooi kistje en begraaft het diertje in de duinen. Maar Cebra laat zich 
niet begraven. Als niet duidelijk is of hij dood is, kan hij niet naar boven, naar het 
hiernamaals naar zijn geliefde Ruta. Vanaf dat moment bestookt hij Mike met 
goedbedoelde maar ongevraagde adviezen.  
  
Kiki trekt Mike mee in een bizarre zoektocht waarbij iedereen in de buurt, van Kiki’s 
eigengereide grootmoeder met Mexicaanse roots, Oma Lizzy, tot aan de bewoners van 
het verzorgingstehuis, betrokken worden. Maar dit leidt tot niets natuurlijk. Als dan 
ook nog buurjongen Robby de boel onder druk zet omdat hij wat gezien heeft, beluit 
Mike de dode Cebra op te graven en naar Kiki te brengen.  
  
Kiki is heel verdrietig, maar nu kan ze in ieder geval rouwen. En Cebra kan eindelijk 
naar boven. Maar voor Mike is er weinig veranderd. Hij heeft nog steeds niet de 
volledige waarheid verteld. En tot overmaat van ramp wil Kiki ook nog weten waar hij 
Cebra heeft gevonden. Mike wijst uit wanhoop Robby aan als de schuldige. En dan wil 
Kiki wraak.  
  
Hoezeer Mike ook smeekt, Kiki is vastbesloten. Ze laat een kat van oma Lizzy los in de 
volière in Robby's tuin. Hij slaat toe en doodt een vogeltje. Nu heeft Kiki ook schuld. 
Maar als ze ziet wat voor verdriet ze teweeg heeft gebracht, voelt Kiki zich 
superschuldig. Zij neemt verantwoordelijkheid en gaat het goed maken. Mikes 
schuldgevoel wordt hierdoor nog zwaarder. Tot overmaat van ramp bekent Kiki ook 
nog dat ze verliefd is op Mike.  
  
Mike ziet het echt niet meer zitten en roept Cebra terug. Die heeft maar één oplossing: 
Hij komt er niet onderuit om de waarheid te vertellen. Mike besluit dan eindelijk, met 
bibberende knieen op de Mexicaanse Dag van de Doden te bekennen wat hij heeft 
gedaan en komt er achter dat Cebra gelijk had. Als je eerlijk bent, moed hebt en 
vertrouwen. dan  komt het goed. 
 


