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DE KLEINE WATERZAKJES VAN JE LICHAAM

CENTRALE
Dit gebied in het midden heeft de 
uitleg over het maken van de 
verschillende delen van je lichaam. Het 
schrijft die op briefjes en stuurt ze 
rond in de zak.

De zakjes maken meer zakjes door in 
tweeën te breken. Als dit gebeurt, 
breekt de centrale ook in tweeën. Elke 
helft krijgt de hele uitleg van de zak.

Niet alle zakjes hebben zo’n centrale. 
De zakjes in het mensenbloed hebben 
die niet (daarom kan bloed niet 
groeien), maar de zakjes in vogelbloed 
wel.

Deze centrale was vroeger misschien 
zelf een levend ding, net zoals de 
groene dingen in de bladeren.

ZAKKENVULLER
Deze machine vult kleine zakjes met 
spul en stuurt ze dan weg in het 
water. Een deel van het spul wordt 
vanuit de grote zak naar een 
ander deel van je lichaam 
gestuurd.

De machine vult ook zakken 
met doodswater. Hij geeft 
dat duidelijk aan voordat 
hij ze wegstuurt, zodat 
ze niet op de 
verkeerde plaats 
worden gebruikt.

LEGE HOEKJES
Dit deel van de zak heeft een 
leeg hoekje voor spul dat hij 
misschien later nodig heeft. Het 
maakt ook een paar dingen.

Een van de dingen die het maakt, 
is spul waardoor je armen en 
benen sterker worden. Soms 
stoppen mensen die hard willen 
rennen of fietsen, flesjes van dat 
spul in hun lichaam en liegen er 
dan over.

ZAKKEN MET DOODSWATER
Deze zakjes zitten vol met een soort 
water dat dingen kapot breekt tot 
kleine stukjes. Als er iets in wordt 
gelegd, breekt het water het kapot tot 
de delen waarvan het gemaakt is.

Als er iets verkeerd gaat, scheuren 
deze zakjes open en stroomt het 
slechte water eruit. Dan breekt de hele 
zak eromheen in stukken en gaat dood.

‘Zakken die in stukken breken’ klinkt 
niet goed, omdat je bent gemaakt van 
zakken. Maar als een zak een probleem 
heeft, kan hij je schade brengen. Het 
doodswater helpt de boel op te ruimen, 
zodat je lichaam een nieuwe zak kan 
maken.

ZAKKENVORMERS
De ruimte tussen de delen van 
de zak zit vol streepjes die op 
dunne haartjes lijken. Ze zijn 
een soort botten voor de zak. 
Ze helpen de zak zijn vorm te 
houden, en doen nog wat 
andere dingen.

Sommige vormers hebben ook 
gaten in het midden en 
kunnen dingen van het ene 
deel van de zak naar het 
andere brengen.

MACHINEMAKER
Dit deel maakt de kleine 
machines die buiten de 
centrale zitten.

GATEN IN DE 
CENTRALE
Door deze openingen 
gaan de briefjes en 
werkers naar buiten.

UITLEG
De uitleg over het maken van de 
verschillende delen van het lichaam 
wordt hier bewaard.

LEZERS
Deze machines lezen de 
uitleg over het maken van 
de onderdelen en schrijven 
die op briefjes. Daarna 
sturen ze die weg door de 
gaten in de muur.

KLEINE BOUWERS
Dit gebied is bedekt met kleine machines die nieuwe delen voor de zak 
bouwen. De bouwers zitten net buiten de centrale, waar ze de briefjes 
van de centrale lezen die zeggen wat ze moeten doen.

Als de bouwer een onderdeel heeft gemaakt, valt dat deel weg in de zak. 
Elk deel heeft een taak. Misschien moet het een ander deel vertellen 
wanneer het tijd is om te stoppen. Of moet het van een bepaald 
onderdeel een ander onderdeel maken. Misschien moet het een 
onderdeel iets anders laten doen. Of misschien heeft het een taak, maar 
wacht het totdat het een ander onderdeel ziet voordat het aan het werk 
gaat.

Het vreemde is dat niemand tegen de delen zegt waar ze heen moeten 
gaan. Het valt gewoon in de kamer met de andere delen en hangt daar 
rond totdat het iets tegenkomt wat het moet pakken. (Of totdat het 
wordt gepakt door een ander deel.) Dat klinkt vreemd, en dat is het ook! 
Er zijn zo veel onderdelen, en ze pakken elkaar allemaal, zeggen elkaar 
dat ze moeten stoppen, en helpen elkaar.

Het binnenste van deze zakken is moeilijker te begrijpen dan bijna al het 
andere in de wereld.

KLEINE DIEREN
Dit zijn levende dingen (niet echt ‘dieren’) die lang geleden vast 
kwamen te zitten in onze waterzakjes, zoals de groene dingen in 
de boombladeren. Nu kunnen we niet meer zonder elkaar leven. 
Ze krijgen eten en lucht van ons lichaam en veranderen die in 
kracht voor onze andere zakjes.

GROOTTE
Deze zakjes zijn bijna te klein om nog te 
kunnen zien. Ze zijn bijna net zo klein als de 
lichtgolven waarmee we kunnen zien:

BLAUW
GROEN

ROOD

BUITENMUUR
De waterzakjes van dieren 
hebben zachte muren. De zakjes 
in bomen en bloemen, die niet zo 
veel hoeven te bewegen als wij, 
hebben een minder zachte 
buitenmuur.

NAAR BINNEN EN NAAR BUITEN
Sommige dingen kunnen zelf door de muur 
van een zakje gaan. Andere dingen kunnen 
er alleen doorheen als het zakje ze helpt. 
Het laat ze binnen door een opening, of 
maakt van een deel van de muur een 
nieuw zakje waar ze in kunnen zitten.

VREEMDE DOZEN
Er zitten veel kleine dozen in 
onze waterzakjes. We weten 
niet wat ze daar doen.

Alles wat leeft, is gemaakt van kleine zakjes wa-
ter. Sommige levende dingen zijn maar van één 
waterzakje gemaakt. Die dingen zijn meestal zo 
klein dat je ze niet kunt zien. Andere dingen zijn 
gemaakt van zakjes die aan elkaar zijn geplakt. Je 
lichaam is gemaakt van heel veel van deze zakjes, 
die met elkaar samenwerken zodat je deze blad-
zijde kunt lezen.

Deze zakjes zitten vol kleinere zakjes. Het leven 
gebruikt veel zakjes. Al het leven is gemaakt van 
verschillende soorten water, en een zakje houdt 
het spul erin apart van het spul erbuiten. Door 
zakjes te gebruiken kunnen levende dingen ver-
schillende soorten water op hun plaats houden 
zonder dat alles bij elkaar komt.

Sommige kleine zakjes die je hier ziet, waren 
vroeger zelf een levend ding. Lang geleden leer-
den sommige groene zakjes kracht te halen uit 
het zonlicht. Daarna kwamen ze in andere zakjes 
vast te zitten, en zo kwamen er bloemen en bo-
men. De groene kleur van de bladeren komt van 
de kinderen van die kleine groene zakjes.

DINGEN DIE JE ZIEK MAKEN
Deze kleine dingen kunnen in je zakjes 
komen en de macht overnemen. Als ze dat 
doen, gebruiken ze het zakje om er meer 
van te maken.

Als het soort dat hier te zien is, in je 
lichaam komt, krijg je het warm, doen je 
benen pijn, en moet je gaan liggen. Je hele 
lichaam voelt zich niet goed, en je gaat 
iedereen haten. Je voelt je alsof je 
doodgaat, maar dat gebeurt meestal niet.

We zeggen dat al het leven van zakjes is 
gemaakt, maar deze dingen dus niet. Ze 
kunnen ook niet meer van zichzelf maken; 
ze hebben een zakje nodig om er meer te 
maken. Daarom weten we niet goed of we 
nu wel of niet kunnen zeggen dat ze 
‘leven’. Ze lijken meer op een idee dat zich 
verspreidt.

hou op!
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KRACHTGEBOUW MET ZWAAR METAAL

KRACHT MAKEN MET WATER
Het gebouw maakt kracht door water te verwarmen. Er is dus veel koud water nodig. Daarom 
wordt zo’n gebouw vaak bij de zee of een grote rivier gebouwd.

Ze laten het water dat uit zee komt, niet bij het water dat dicht bij het warme metaal komt. Ze 
laten het metaal water verwarmen dat door buizen stroomt. Dan maakt de warmte van die 
buizen het water in andere buizen warm die naar het andere deel van het gebouw gaan. Dat 
water verwarmt daarna het water van de zee.

Het gebruikte water komt hier naar buiten. Het 
gebruikte water is schoon, maar nog steeds 
warm. Dieren hangen graag in de buurt rond als 
het buiten koud is.

Koud water wordt naar 
binnen gezogen. Soms 
komt er een vis vast te 
zitten, en moeten ze het 
krachtgebouw stilzetten 
om te kijken wat er aan de 
hand is.

KOELGEBOUW
Als ze klaar zijn, is het zeewater erg warm. Ze voeren het 
naar dit gebouw om het een beetje af te koelen, zodat het 
niet te warm is als het terug naar de zee wordt gevoerd.

Ze sturen het water omhoog in de lucht, waarna het 
neervalt als regen. Als het water valt, koelt de lucht het af. 
Hierdoor wordt de lucht warmer, waardoor het opstijgt. 
Dan komt er nieuwe koude lucht van buiten naar binnen om 
zijn plaats in te nemen.

EXTRA KRACHTDOZEN

BINNENMUUR

WARM METAAL WARM WATER

WARME 
NATTE 
LUCHT

STUUR
KAMER

KOELERE NATTE 
LUCHT

TILLER

KRACHTLIJN BUITEN
Ook al maakt het gebouw kracht, 
zonder kracht van buiten zal het 
stoppen met werken.

Dat is belangrijk, omdat je bij een 
groot probleem dus van buitenaf 
de dingen in het gebouw stil kunt 
zetten door geen kracht meer te 
brengen.

KRACHTGEBOUW
Dit gebouw bewaart het metaal en maakt 
kracht. Er komt water naar binnen, en het 
gebruikt het metaal om het water te 
verwarmen. Daarna maakt het kracht  
uit het warme water. 
(Onder zie je het groter.)

KANT VAN 
WARM METAAL

KANT VAN 
KRACHT

KAMER OM METAAL TE VERSPREIDEN
Als er problemen zijn en alles in brand staat, kan het speciale metaal zo warm 
worden dat het net zo gaat bewegen als water. Soms kan het zo warm worden dat 
het een gat in de vloer brandt. Als dat gebeurt, is deze kamer er nog om het 
waterachtige metaal op te vangen en over de vloer te verspreiden.

Het is goed als het metaal zich kan verspreiden, want als het dicht op elkaar zit, 
wordt het alleen maar nog warmer. Als deze kamer wordt gebruikt, weet je dat het 
allemaal heel erg verkeerd is gegaan.

GAT IN DE 
MUUR
Nieuw metaal 
gaat hier naar  
           binnen

ONDERDEEL
TILLER

METAAL
TILLER

DRAAIMACHINE
De machine gebruikt de 
warme natte lucht om een 
staaf om te draaien.

MUUR
Om problemen binnen 
te houden

STUURSTAVEN
Deze staven bepalen hoe warm het 
metaal wordt. Als ze omlaag 
worden geduwd, komen de 
uiteinden tussen de stukken 
metaal en blokkeren de speciale 
warmte.

Soms worden ze vast gehouden 
door kracht van buiten. Als die 
kracht stopt, vallen de staven 
omlaag en zetten de warmte 
stil.

METAAL
(wacht tot het 
wordt 
gebruikt)

KIST VAN DE KRACHTLIJN
Soms komen hier dieren binnen en 
maken iets kapot. Dan staat alles in 
het gebouw stil.

KAMER VOOR GEBRUIKT METAAL
Het water blokkeert de vreemde  
warmte van het metaal terwijl  
het koelt.

KRACHTMACHINE
Deze machine gebruikte de 
draaiende staaf om kracht te 
maken.

STARTER
Door deze 
machine be gint 
de staaf te 
draaien

ZEEGANGEN
Deze gaan naar de 
rivier of de zee

Deze gebouwen gebruiken speciale soorten 
zwaar metaal om kracht te maken.

Sommige metalen die ze gebruiken, zijn te vin-
den in de grond, maar alleen op een paar plaat-
sen. Andere metalen kunnen door mensen wor-
den gemaakt, maar alleen met een krachtgebouw 
dat al werkt.

Deze metalen maken de hele tijd door warmte, 
zelfs als ze stilzitten. Ze maken twee soorten 
warmte: de normale warmte, zoals warmte van 
vuur, en een andere, speciale warmte.

Deze speciale warmte is zoiets als licht dat je niet 
kunt zien. (Je kunt het tenminste meestal niet 
zien. Als er heel veel van is, zo veel dat je al snel 
doodgaat, kun je het zien. Het is blauw.)

Aan normale warmte kun je je branden, maar aan 
de speciale warmte van deze metalen kun je je op 
een andere manier branden. Als je te lang dicht 
bij deze warmte bent, kan je lichaam verkeerd 
gaan groeien. Een paar van de mensen die het 
eerst iets over deze metalen probeerden te ont-
dekken, gingen op die manier dood.

De speciale warmte ontstaat als kleine stukjes 
van het metaal kapotgaan. Dan komt er veel 
warmte vrij, veel meer dan bij gewoon vuur. Maar 
bij veel soorten metaal gebeurt dat heel lang-
zaam. Een stuk metaal dat zo oud is als de aarde 
zelf, is nu misschien voor de helft kapotgegaan.

In de laatste honderd jaar hebben we iets 
vreemds ontdekt: als een paar van deze metalen  

een speciale warmte voelen, gaan ze sneller 
kapot.

Als je een stuk van dit metaal dicht bij een ander 
stuk legt, maakt het warmte waardoor het andere 
stuk sneller kapotgaat en meer warmte maakt.

Als je te veel van het metaal op deze manier bij 
elkaar legt, wordt het zo snel steeds heter dat het 
in één keer kapot kan gaan. Dan komt alle warmte 
in minder dan een seconde vrij. Zo kan een kleine 
machine een hele stad platbranden.

Om kracht te maken leggen mensen stukken van 
dit metaal zo dicht bij elkaar dat ze snel warmte 
maken, maar niet zo dicht dat er geen houden 
aan is en ze ontploffen. Dat is moeilijk te doen, 
maar er zit zo veel warmte en kracht in dit metaal 
dat sommigen het toch wilden proberen.

klik
klik
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