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Ons verhaal begint in een klein laantje in Londen… 

Oh - dit is natuurlijk niet handig! Laat ik eerst de 

hoofdpersonen maar eens aan jullie voorstellen.
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Tukkie BellTuk

 
Is dertien jaar en dol op hoeden in alle soorten en 

maten. Om onverklaarbare reden heeft ze elke ochtend 

een andere haarkleur en niemand weet waarom.
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Oma Poppy Skinner-Pavel

De oma van Tukkie en 

getrouwd met opa 

Edison. Ze is dol op 

pastelkleuren en alles wat 

met eenhoorns te maken 

heeft. 

Opa Edison Pavel 

De opa van Tukkie en 

getrouwd met oma Poppy. Hij 

is uitvinder van beroep en 

draagt een grote paarse bril. 

Zijn wilde groene haar staat alle 

kanten op. 
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Morris Bell

De vader van Tukkie. Hij is 

kunstenaar en maakt 

prachtige schilderijen. 

Draagt een mooi zwart 

gekrulde snor en een lange 

puntbaard. 

Sophie Bell-Pavel

De moeder van Tukkie. Ze 

draagt hele deftige jurken en 

heeft prachtig zwart haar. 

Door de Edison-

opzuigprojecteer-box (een 

uitvinding van haar vader 

Edison) zit ze vast in een 

schilderij.
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Coal

Een pratend en rennend steenkooltje. Die Tukkie net op 

tijd redt uit de barbecue bij de buren. Hij heeft de hulp 

van Tukkie nodig om zijn huis weer terug te vinden.
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Pixie & Tilly

Zijn zussen en de beste vriendinnen van Tukkie.

Pixie

Zegt alles wat voor haar 

mond komt. En is dol op 

haar beugel.

Tilly

Is bijna overal bang voor.

En trekt hierdoor 

regelmatig haar 

armbandjes stuk.
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Buurman Novak

Heeft een enorme buik en 

praat vaak met zijn mond 

vol.

Buurvrouw Novak

Is heel behulpzaam en heeft 

hele lange voortanden.  
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Ziggy 

Is de broer van buurvrouw 

Novak. Hij ziet eruit als 

een motorrijder, maar rijdt 

in een camper. Hij runt een 

camping in de Brecon 

Beacons een natuurpark in 

Wales.
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Hoodie

Op de hoek van een laantje staat een groot gekruld hek 

rondom een huis van mega formaat. Het ziet er niet uit 

zoals de andere huizen en het is ook niet zomaar een 

huis. Het huis is een enorme hoed…! Hier woont 

Tukkie Bell en haar familie. Hoodie, want zo heet het 

huis, is bekleed met donkerpaars fluweel en heeft ronde 

ramen met ruitverdeling. Aan de zijkant van de hoed 

wappert een grote veer die is vastgemaakt met een gesp

en daardoor een grote schaduw over de huizen van de 

buren werpt. 

Hoodie is heel oud en ooit gemaakt door de 

overgrootvader van Tukkie… Burt Skinner. Het huis is 

zes verdiepingen hoog. Op de begane grond is de 

woonkamer. En in de kelder zit het laboratorium van 

opa Edison.


