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Ruzie

Het schoolplein van De Horizon is heel groot. In het midden staat een 
reusachtige glijbaan. Rondom het plein staan grote bomen om in te 
klimmen. De jonge cobra's vinden het heerlijk om te klimmen. Maar de 
grote glijbaan is favoriet. Er wordt zelfs ieder jaar een glijbaan wedstrijd 
gehouden. Het is dan de hele week feest. Er is een prijs voor de snelste 
afdaling en een prijs voor de mooiste. Daarom oefenen de kinderen 
tijdens het afdalen hun bewegingen. Het lijkt een beetje op skiën en 
turnen tegelijk. Het ziet er heel sierlijk uit. 

Ciel heeft Ravi en Abelia gevonden. Een groepje kinderen verdringt zich 
onderaan de trap van de glijbaan. Ciel zou het wel eens willen proberen, 
maar na zijn piloten avontuur is hij bang geworden. Ravi en Abelia 
trekken hem mee naar de rand van het plein. Ze gaan onder één van de 
bomen zitten. 
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“Waarom kunnen wij dat niet?” mompelt Abelia. “Waarom zijn wij niet 
zo lenig als de rest?” 

Ravi haalt zijn schouders op. “Je weet toch wat mama gezegd heeft. Het 
komt door de verenkwaal. Zo zijn we geboren. Daarom zijn we niet zo 
groot en sterk. Maar we kunnen alles leren, net als de anderen. We 
moeten alleen wat beter ons best doen.” 

Ravi denkt altijd diep na, hij wil later, net als Zeno, filosoof worden. De 
kinderen vinden hem een boekenwurm. 

Abelia is zijn zus en ze wonen vlakbij school. Ze blijven na schooltijd 
vaak op het schoolplein spelen, als de rest al naar huis is. Ravi oefent 
dan op de glijbaan, dan is er niemand die hem kan uitlachen. Hij kijkt 
erg tegen Senan op. Senan is een kampioen op de glijbaan. Daarom wil 
Ravi het ook leren. 

Abelia laat Ciel haar tekeningen zien. Ze heeft een map vol met schetsen,
ze kan heel goed tekenen. Het is jammer dat er op school geen tekenclub 
is. Abelia vraagt naar Seb. Ciel vertelt vaak over de streken van zijn 
kleine broertje. Abelia moet altijd hard lachen, hij is zó grappig die 
kleine Seb. 

De bel gaat. Tijd voor de laatste lessen. Ze rennen naar de gang om hun 
spullen te pakken. In de gang staan kluisjes waar de kinderen hun 
boeken in bewaren. 

Als Ravi in zijn kastje zoekt naar zijn geschiedenisboek, komen er een 
paar kinderen achter hem staan. Het zijn Tijmen en Lowie.
Ah nee he, niet weer, denkt Ravi. Vorige keer hadden ze een dode muis 
in zijn kastje gestopt. Zo flauw. Tijmen en Lowie denken dat ze grappig 
zijn. Ze schreeuwen altijd hard om indruk te maken op de meiden. En ze 
kunnen Ravi en Abelia maar niet met rust laten. 
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“Hee, Ravi! Wat is dat op je rug?” lacht Tijmen. “Wat een zachte 
veertjesss!”
Lowie doet ook een duit in het zakje: “Heb je soms de verenkwaal? Het is
toch niet besssmettelijk?” en hij kijkt zogenaamd geschrokken. 

Hij kijkt om zich heen of de andere kinderen hem ook gehoord hebben. 
Lowie heeft graag de lachers op zijn hand. 

Ravi wil zich omkeren om zijn kluisje dicht te doen. Maar dat lukt niet. 

Er staan inmiddels een hele hoop kinderen om hem heen. Ze zijn 
allemaal veel groter dan hij. Ravi voelt zich razend worden. 
“Laat me met rust joh, je denkt dat je grappig bent hè, maar dat ben je 
niet!” roept hij tegen Lowie. 
Dat had hij niet moeten doen. Lowie en Tijmen zetten hun zijflappen uit 
en geven Ravi een harde duw. Hij valt met zijn hoofd tegen het deurtje 
van de kluis. Ai, hij heeft morgen vast een enorme bult. De kinderen 
gaan nóg harder lachen als Ravi probeert op te krabbelen. Wat is die 
kleine onhandig! 

Maar plotseling is het stil. Senan en Sierra zijn dichterbij gegleden. 
“Oei… Sierra!” fluisteren ze tegen elkaar. 

Sierra gaat dicht bij Tijmen staan en kijkt hem doordringend aan. Als hij 
zijn zijflappen wijd uit kan zetten, kan Sierra dat ook. 
“Wat een lef, de kleinste van de klas pakken zeg!” sist ze met haar gezicht
dichtbij Tijmen. 
Tijmen gaat een beetje achteruit. Sierra is één van grotere cobra meiden 
van de school. Zij en Senan, haar beste vriend, zitten bij Ciel in de klas. 

Ciel weet dat niemand iets tegen Sierra durft te zeggen. Zij en Senan zijn 
altijd samen en ze bemoeien zich niet met de rest. Senan is één van de 
besten op de glijbaan. Sierra is een klimmer, ze is heel sterk en je kunt 
beter geen ruzie met haar zoeken. 
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Ravi kent Senan en Sierra niet zo goed, maar ze komen wel voor hem op.
Ravi glimlacht verlegen. Hij wrijft over de bult die hij al voelt opkomen. 
Senan helpt Ravi overeind. De lachende kinderen druipen af.
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