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Opa’s

eiland
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chteraan aan opa’s tuin ligt een vijver. En in het
A
midden daarvan een eilandje ... Vandaag mag ik
er samen met mijn vriend op verkenning gaan. Opa

heeft het bootje daarnet klaargemaakt. Nu zijn we
dus op weg naar het avontuur. Opgewonden leggen
we aan op het eiland.
– Het is hier heel wat groter dan ik dacht ...
– Da’s waar, Nils. Kom, we gaan op verkenning!
We banen ons met stokken een weg door
brandnetels en bramen. Plots staan we op een open
plek. In het midden brandt een vuurtje. Erboven
draait een konijn aan een braadspit.
– We zijn hier niet alleen! roep ik uit.
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Een reusachtige schim doemt plotseling
op uit het struikgewas. Zware stappen
doen de grond trillen. Een vervaarlijk
wezen komt naar het vuur toe en draait
aan het spit. Het is van kop tot teen
bedekt met haar.
– De yeti! murmelt Tom. Rennen!
We spurten tot aan de voet van
een berg.
– Dit eiland is reusachtig groot!
Tom zucht:
– Naar boven dan maar. We hebben
geen andere keuze ...
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Urenlang klauteren we naar boven tot
de top. Diep onder ons zien we geen
vijver meer, en ook geen tuin. Er is
alleen
de zee, zo ver het oog reikt. In een
kleine baai dobbert ons bootje op
de golven.
– We moeten hier weg! En het bootje
is onze enige kans!
We stormen de helling af tot op het
strand. Maar er volgen nog meer
verrassingen. Een schip nadert de kust
met volle zeilen. Het gaat voor anker
en zet een sloep uit ... Piraten, tot
de tanden gewapend! We maken
ons uit de voeten. Als de zeerovers
het strand bereiken, zijn we al
ver weg.
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Van al die avonturen hebben we honger
gekregen. Onze magen knorren.
– Kijk! zegt Tom. We kunnen een
omelet bakken.
Hij wijst naar een reusachtig ei. Dan
ritselt het hoge gras. Een griezelige kop
komt tevoorschijn. Het schepsel stoot
een rauw gegrom uit.
– Een velociraptor! sis ik.
We wachten niet tot het beest ons in
de gaten krijgt om ervandoor te gaan.
Buiten adem botsen we op een
omheining. Tom probeert erover
te kijken.
– Wat zie je? vraag ik
– Als ik je zou vertellen dat dit het huis
van Robinson Crusoë is en dat hij zijn
geiten melkt, zou je me dan geloven?
Ik ben bang dat hij gelijk heeft.
Dit geheimzinnige eiland bezorgt
me kippenvel!

– We moeten het bootje terugvinden
en maken dat we hier wegkomen.
Eindelijk zien we onze roeiboot terug.
We grijpen de riemen, klaar om de
oceaan over te steken en naar de tuin
van opa terug te keren. Nauwelijks
hebben we enkele slagen geroeid of de
mist slokt ons helemaal op.
– Dat ontbreekt er nog aan! moppert
Tom.
Ik verwacht dat uit de dichte mist elk
moment de enorme muil van een walvis
kan opduiken. Maar nee, de mist trekt
op en we zien de tuin.
Aan de rand de vijver staat opa ons
op te wachten.
Er speelt een vreemde glimlach om
zijn lippen.
– Wel, jongens, was het leuk op
mijn eiland?
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