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WooRDENLUST LES I

analyseren

angstaanjagend
denkbeeldig
het fenomeen
kansloos
de kolos
luguber
het mensenwerk
navigeren
onheilspellend

ontrafelen
onvoorstelbaar
de ooggetuige

het ritueel

sinister
de speculatie
de theorie
verklaren
vervaardigen
willekeurig

onderzoeken. lets ingewikkelds van alle kanren bekijken om te begrijpen hoe het in
elkaar zit.
Afschrikwekkend. Waar je bang van wordt.
Bedacht. Wat alleen in je gedachten besraat en nier in de werkelijkheid.
Een opvallend verschijnsel.

Zonder mogelijkheid om te onrsnappen of iets aan de situatie te veranderen.
Het gevaarte, iets heel groots.
Somber en griezelig tegelijk.
lets wat door mensen gedaan is of wat door mensen gedaan kan worden.
Een schip ofvliegtuig besturen.
Dreigend. Waar je het gevoel bij krijgt dat er gevaar dreigt of dat er iets heel akeligs kan
gebeuren.

Stap voor stap onderzoeken en ontdekken hoe iets ingewikkelds in elkaar zit.
Niet te begrijpen. Je kunt je er niers bij voorstellen.
lemand die met eigen ogen iets ziet of heeft gezien, zodat hij of zij later kan vertellen hoe
die gebeurtenis plaatsvond.
Een vaste (serie) handeling(en) mer een bepaalde berekenis. ln de kerk of moskee
worden vaak rituelen uitgevoerd.
Criezelig, dreigend.

Het vermoeden. lets wat je niet zeker weet, maar waarvan je aanneemt dat het zo is.

Een idee over hoe iets waarschijnlijk in elkaar zit, of hoe iets gebeurd kan zijn.
Duidelijk maken hoe iets in elkaar zir of waardoor iets veroorzaakt wordt.
Met je handen of met behulp van gereedschap maken.
Zomaar, niet volgens een plan of een regel.

wooRDENrusT tEs s

van de aardbodem verdwijnen Helemaal verdwijnen, nier meer bestaan.
bedotten Voor de gek houden, foppen.
de chaos Totale wanorde, een situatie waarin niets meer op zijn plek ligt of waarin alles door

elkaar gebeurt.
fascinerend Heel erg boeiend.
de fictie lets wat verzonnen is en niet echt is gebeurd.
huiveren Rillen van kou of angst.
de illusie Een droombeeld. lets wat je hoopt maar wat geen werkelijkheid zal worden.
de indicatie De aanwijzing. lets dat aangeeft in welke richting je moer zoeken of denken.
kidnappen Onrvoeren.
legendarisch Zo bekend en beroemd dar er nog steeds over gepraat wordl
het lot De loop van de gebeurtenissen die je niet zelf kunt bepalen, waar je geen macht over

hebt.
zich ophouden Ergens zijn, zich ergens bevinden.
de sprong wagen lets gedurfds doen.
om de tuin leiden Bedriegen, misleiden.
verbijsterend Zeer verbazingwekkend. Je bent er sprakeloos van en je raakt erdoor in de war.
vermoedelijk Wat misschien waar is, maar misschien ook niet. Je weet het nier zeker.
verzinken Onder water verdwijnen.
verzwelgen ln grote stukken opslokken.
het waanidee Een gedachte die je je inbeeldt en die nier klopt met de werkelijkheid.
het wezen Een levend mens of dier een schepsel.
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