
HET VERHAAL 
COPPELIA

Zwaantje werkt in een fruit-
sapbar. Frans is sportleraar. 
Zwaantje en Frans zijn verliefd 
en willen gaan trouwen.  
 
Mitzi, het hondje van tante 
Lydia, zoekt Doc, de vrolijke 
straathond. Waar zou hij  
toch zijn?



Emma en Brick zijn de beste 
vrienden van Zwaantje en 
Frans.  

Iedereen danst en is vrolijk.



Op een dag opent in de stad 
een kliniek, een soort zieken-
huis. Dokter Coppelius werkt 
in de kliniek samen met Anna 
Marx, een strenge chef. 
 
Hij heeft een dochter, ze heet 
Coppelia.  

Dokter Coppelius kan men-
sen veranderen: oren recht-
zetten en rimpels wegwerken. 
Hij is een plastisch chirurg. 



Frans vindt Coppelia heel 
mooi maar ze beweegt wel 
raar, ze zwaait alleen maar.  
 
Dokter Coppelius nodigt 
Frans uit in zijn kliniek en 
geeft Frans een slaapmiddel 
in zijn limonade!  

Dokter Coppelius wil het 
leven uit Frans halen met 
zijn hartendief. De hartendief 
is een enge machine. 



Kijk daar is Doc de straat- 
hond. Hij heeft Frans naar 
binnen zien gaan, hij ver-
trouwt het niet en blaft naar 
Emma. Emma heeft het 
ook gezien. Ze waarschuwt 
Zwaantje. 

Alle vriendinnen en Zwaantje 
sluipen ‘s nachts de kliniek 
binnen. 

Ze zien een grote kast met 
allemaal deuren. Wie durft 
een deur open te doen?
Zwaantje probeert het en wat 
ze dan zien: allemaal poppen! 
Robots die net echt lijken. 
Coppelia zit ook achter een 
deur. 

Het geheim van Coppelia is…
dat ze een robot is! 
Ze wuift alleen maar als ze 
wordt aangezet met een 
afstandsbediening. 

Dokter Coppelius wilde via de 
hartendief bij Coppelia het 
leven van Frans inpompen!



Zwaantje verkleedt zich als 
Coppelia en houdt dokter 
Coppelius voor de gek. 

Ze bindt hem vast aan een 
stoel en bevrijdt Frans.



Een week later gaan Frans 
en Zwaantje trouwen in het 
mooie park. Alle vrienden  
zijn er. 

Tante Lydia en Mitzi groeten 
de dominee. 

Maar waar is Doc nu weer?

 



Dan ineens komt dokter  
Coppelius erbij met Coppelia 
in een bruidsjurk.

Hij wil zo graag dat zijn  
Coppelia ook gaat trouwen.
 
Frans laat zich niet meer voor 
de gek houden. Frans pakt de 
afstandsbediening van dokter 
Coppelius af en zet Coppelia 
uit! 

Ze valt voorover, haar accu is 
leeg. 

 



Frans en Zwaantje leven nog 
lang en…. 

Mitzi en Doc hebben elkaar 
eindelijk gevonden en vieren 
ook feest!


