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Voorzichtig liep ik naar de keuken en pakte de stoffer en blik. Ik liep terug naar de kamer en
bekeek de ravage. Door de plavuizen vloer ging alles wat viel altijd volledig stuk. Er lagen
overal stukjes glas, vermengd met de rumcola die ik had zitten drinken voordat ik op de bank
in slaap viel. Voorzichtig begon ik de stukken glas bij elkaar te vegen, de plakkerige zwarte
substantie zat overal tussen. Ik schoot uit en kreeg een paar spetters in mijn gezicht.
“Getver” zei ik en veegde met mijn hand de cola, vermengd met rum, weg. Ik ging verder.
Raapte de glasstukken op, maakte met keukenpapier de grond droog, haalde de stofzuiger
tevoorschijn om de stukjes die waren achtergebleven te vangen en gooide nog wat water
over de vloer, om de plakresten los te weken en dweilde hem toen helemaal droog.
Moe liep ik naar mijn laptop. Hoe zou het Irma, Dennis en Mark vergaan? Hadden ze mij
nog wel nodig voor hun avontuur? Ik had vaag het gevoel dat alles wat ik deed invloed had
op hun belevenissen. Ik startte mijn laptop en op het scherm zag ik meteen dat mijn ingeving
juist was.
Het begon te waaien. Iedereen was uit het vliegtuig en wist niet goed wat te doen. Ze
hadden daar maar een tijdje staan kijken naar het glas op de grond, de eenhoorns die er,
schijnbaar moeiteloos doorheen en overheen fladderden. Maar die hielden midden in hun
dans stil en ineens werden ze gegrepen door de wind.
De glasstukken werden opgetild en meegenomen door de wind en zwermden om
iedereen heen. De mensen begonnen te gillen en naar de rand van de vlakte te rennen, waar
bomen stonden. Sommigen kregen het glas in hun gezicht, tegen hun handen, hun armen.
Het gaf krassen en schrammen.
“Snel snel!” riep Irma naar de mensen. Samen met Mark duwde ze iedereen richting de
bosrand, waar ze veilig zouden zijn.
“Kijk!” riep Dennis toen ze er waren. Hij wees naar boven. De witte eenhoorns wervelden
in het rond, het glas om hen heen, als ik een glinsterende tornado. Plotseling namen ze met
z’n allen een duik naar beneden, om toen allemaal naar boven te komen, de wervelwind uit.
Ze zwenkten naar rechts en doken het bos in. Net op tijd want de wervelwind ging
omhoog en verdween in de lucht. Iedereen haalde opgelucht adem. Totdat een nieuw geluid
hen verraste. Geklots, een stroom. Water.
“De bomen in!” riep Mark en hielp vrouwen en kinderen om in de bomen te klimmen. De
eenhoorns hadden zich aan de rand van het bos opgesteld, als om wat het ook was dat er
aan kwam, te trotseren en de passagiers te beschermen. Met een bulderend geraas kwam er
een grote golf aan. Hij sleurde takken en stenen mee. Ze zagen hoe de golf het vliegtuig
naderde. Er ging een schreeuw door alle mensen heen toen ze zagen hoe het vliegtuig werd
opgetild, meegenomen en tegen een rotswand verderop werd gesmeten. Het water kwam
ook hun kant op. Ouders susten hun kinderen, vertelden dat de bomen sterk genoeg waren
om hen te houden. Irma, die achter Mark op een zware tak zat, pakte zijn middel vast.
Dennis zat voor haar tegen de boom. Ze sloeg haar armen om hem heen en hij pakte de
boom vast.
“Iedereen, hou je vast!” riep ze en de mensen om haar heen deden hetzelfde. Ze pakten,
elkaar, takken, de stam van de boom. Sommigen gebruikten riemen en sjaals om zich vast te
snoeren.
Het eerst werden de eenhoorns geraakt. Het water klotste tegen ze aan, liet ze kopje
onder gaan, sleepte ze mee. Bewegend met hun grote vleugels probeerden ze zich te weren.

Sommigen werden tegen bomen aan gegooid, anderen dreven verder mee in de stroom.
Met donderend geraas stroomde het water tussen de bomen door en knalde tegen de
stammen aan. Kinderen gilden, volwassenen trokken elkaar en de kinderen nog steviger
tegen de boom aan. Sommigen die naar beneden keken zagen gaten in de grond ontstaan.
Het water verdween erin.
“Kijk! Kijk!” riepen ze. Net zo snel als het was gekomen, was het water weer weg. De
eenhoorns die tegen bomen lagen, kwamen voorzichtig weer omhoog en strekten hun
vleugels uit. De zwarte vlekken die sommigen op hun huid hadden waren verdwenen.
Voorzichtig klom iedereen naar beneden. Sommige mensen hadden lichte wonden
opgelopen. De eenhoorns kwamen langzaam naar de groep toegelopen. Een kind dat een
flinke snee in zijn gezicht had stond huilend op de grond. Een van de eenhoorns liep naar het
jongetje toe en boog het hoofd. Voorzichtig aaide hij de kop van de eenhoorn. Het dier
bracht zijn snuit naar het kleine gezicht toe en likte het zacht. De snee verdween. De mensen
die om hen heen stonden slaakten kreten van verbazing. Ook de andere eenhoorns kwamen
naar de mensen toen en likten hun wonden. Ze verdwenen allemaal.
“Wow” zei Dennis tegen Mark, Irma en Jozias, die weer bij elkaar stonden.
“Ik wist niet dat ze dat konden”
“Nee ik ook niet” zeiden de andere drie, door elkaar.
Mark liep naar de eenhoorns toe, toen ze klaar waren met hun werk.
“Bedankt” zei hij, “heel erg bedankt.” Ze leken een kleine buiging te maken.
“Kan ik jullie ergens mee helpen? Het leek of jullie een probleem hadden, met de andere
eenhoorns?”
De witte eenhoorns begonnen onrustig te snuiven. Eentje stapte naar voren. Hij boog het
hoofd en liet toen zijn hele lijf zakken. Hij knikte naar Mark en toen achterwaarts naar zijn
rug.
“Ik geloof dat hij wil dat ik op zijn rug klim” zei Mark tegen de anderen. Het dier knikte.
“Mogen mijn vrienden mee?” vroeg hij en wees naar Irma, Dennis en Jozias. Het dier
hinnikte en er kwamen drie andere eenhoorns aangelopen die ook door hun hoeven zakten.
Ze stapten allemaal op een dier.
“Ineke, zorg jij voor de mensen hier?” zei Mark tegen de stewardess.
“Ik weet niet hoe lang we weg zijn, maar in het vliegtuig is nog eten. Het zal wel wat door
elkaar gehusseld zijn, maar er moet nog meer dan genoeg zijn voor iedereen”
Ineke knikte. Ze vond het fijn dat ze iets kon doen.
“Nou laat maar eens zien dan, wat er aan de hand is!” zei Mark tegen zijn rijdier. Die ging
rechtop staan, liep door de bomen het bos uit en strekte zijn vleugels. Op een korte hinnik
verzekerde hij zich ervan dat de rest er ook was en hop daar gingen ze, de lucht in.
Oké, dacht ik, nu is het zaak dat ik het niet meer voor ze verpest. Ik zal ze hier veilig
doorheen loodsen.

