Huizen van ijs
Yannick zat op een steen voor het huis. Hij staarde in de
richting waar vannacht het rode licht had geschenen. Hij
fronste zijn wenkbrauwen. Felicia vroeg zich af of hij hetzelfde
gezien had als zij. Maar Yannick leek niets te vermoeden. Hij
zwaaide naar hen toen ze de boomgaard uit liepen.
‘Neem een mals konijntje voor me mee!’ riep hij naar
Lianna.
Lianna zwaaide terug met haar strikken van touw. Ze verstopte er een paar in het hoge gras van de boomgaard, waar
kleine hoopjes konijnenkeutels bij elkaar lagen. Toen stond
ze op en tuurde naar de horizon.
‘Als we doorlopen, zijn we er voor de middag. Dan zijn we
voor het donker weer terug. Kom op, wedstrijdje: wie het
eerste beneden is!’
Ze rende de heuvel af. Felicia rende achter haar aan. Het
was altijd leuk een helling af te rennen, zo hard dat je eigen
benen je leken in te halen.
Ze renden zo lang ze konden. Daarna liepen ze met de grote
passen waarmee ze altijd lange afstanden aflegden. Ze namen
de kortste weg, heuvel op, heuvel af. Door bossen en bosjes
fruitbomen waarvan Lianna dacht dat het best boomgaarden
konden zijn. Onderweg zag Felicia een struik vol rijpe
bramen en een vossenwijfje met jongen. Maar Lianna wilde
zich niet van haar pad laten afbrengen. Ze liep rechtdoor.
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Tegen de middag bleef ze op de top van een heuvel staan
en wees. ‘Zie je dat daar? Daar komt dat rode schijnsel
vandaan, wedden?’
Felicia kneep haar ogen tot spleetjes om te zien wat Lianna
zag.
In de verte doemden steile rotswanden op: hoger dan de
heuvels en dreigend zwart. Maar hoe onheilspellend ze er
ook uitzagen … Lianna zou niet omkeren, wist Felicia.
‘Gaan we erheen?’ vroeg ze.
Lianna knikte. ‘Ja, maar voorzichtig. Het ziet eruit als …’
Ze kon het niet onder woorden brengen. ‘Als iets dat niet
klopt.’
Ze liepen niet meer in een rechte lijn naar de horizon. In
plaats daarvan slopen ze van boomstam naar boomstam, van
struik naar struik.
‘Wie op een rots staat, kan ver kijken,’ zei Yannick altijd, ‘en
ziet jou eerder dan jij hem.’
Langzaam kwamen de rotsen dichterbij. Ze werden steeds
hoger en Felicia voelde zich steeds kleiner worden. Ze moest
opeens hoognodig plassen en hurkte achter een berkenbosje.
Terwijl ze haar legging omlaagtrok, keek ze naar de berkenstammen. Ze hadden zich omhooggeduwd door een harde,
brokkelige bodem die zo zwart was als teer. Felicia hoorde
haar plas erop spatten.
‘Wat een gekke grond,’ zei ze tegen Lianna vanachter het
bosje.
‘Ja,’ zei Lianna. ‘Hij heeft strepen.’
‘Strepen?’ Felicia trok haar legging snel op om te komen
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kijken. Het klopte. Je zag het als je heel goed keek. Tussen de
berkenstammen die zich uit de grond geperst hadden, liepen
rechte, witte strepen in één lange lijn tot aan de rotsen.
‘Het is net een pad,’ zei Lianna. ‘Een pad zoals dieren of
mensen dat maken. Alleen het kronkelt niet.’
Felicia krabde zich achter haar oor. Een pad vroeg je altijd
het te volgen. Het ging ergens heen. Het leidde naar een
open plek of een drinkplaats. Of naar een dier dat je
opwachtte met tanden en klauwen. Je wist nooit of een pad
je zou helpen of in de val zou lokken. Maar je voelde altijd
aan je voeten dat ze het pad op wilden. Mee naar waar het
ook heen leidde.
‘Het wil dat we naar de rotsen gaan,’ zei Felicia.
Lianna knikte. ‘Dat denk ik ook.’
Maar Lianna dacht nog meer. Dingen die ze niet aan Felicia
vertelde. Zoals: iemand heeft dat pad gemaakt. Iemand heeft
erover gelopen voordat wij erover liepen. Ergens in het verleden.
Helemaal naar de rotsen aan de horizon.
En dus, dacht Lianna, moeten daar ook mensen zijn. Ze liep
verder. Nog steeds van struik tot struik en van boomstam tot
boomstam. Maar nu over het pad. Het pad wees de weg.
Het is een weg! dacht Lianna. Ze wist dat ze het woord
weleens gehoord had, maar ze kon zich niet meer herinneren
waar en wanneer.
‘We schieten op,’ zei ze tegen Felicia. De rotswanden waren
nu geen zwarte steenmassa’s meer die allemaal op elkaar
leken. Sommige waren zwart, andere waren grijs, bleekwit of
steenrood. Sommige waren hemelhoog, andere waren laag.
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Maar in allemaal zaten gaten. Rechte gaten, zo recht als de
rotswanden.
Lianna bleef staan. Opeens zag ze wat die rotsen waren.
‘Het zijn huizen! De rotsen zijn huizen. Daar wonen
mensen!’
‘Echt?’ Felicia keek schuw opzij. ‘Willen we die zien?’
Als ze op trektocht waren, gingen ze andere mensen meestal
uit de weg.
‘Er zijn goede mensen en er zijn slechte mensen,’ zei Yannick
altijd, ‘en je herkent ze niet aan hun kop.’
‘Ja, we gaan hen zien,’ antwoordde Lianna. ‘Maar we moeten
ervoor zorgen dat ze ons niet zien.’
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