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Het was nooit saai op Elandeiland. Leven in 

de wildernis was soms hard werk, en er moest 

altijd wel iets gebeuren. Maar Rosa vond het 

niet erg om te werken aan een aanbouw aan 

oma Nans hut – een aanbouw die haar eigen 

slaapkamer zou worden.

‘We moeten de bosbessenstruik verplaatsen,’ 

zei Nan, terwijl ze de plek bekeek waar 

gebouwd moest worden, ‘maar dat is een 

kleine prijs voor een betere nachtrust.’



‘Waarmee moet je beginnen als je een huis 

wilt bouwen?’ vroeg Rosa.

‘Dat moet je mij niet vragen, mensenkalf,’ 

zei Albert de Eland, die van een appeltje 

genoot terwijl hij toekeek hoe ze werkten.

‘Je kunt helpen, Albert,’ zei Nan, die altijd 

goed was in het inschakelen van iedereen.

‘Wie? Ik?’ zei Albert.

Nan reikte hem het uiteinde van een lang 

touw aan, dat hij braaf tussen zijn tanden 

klemde terwijl zij een paar meter verder liep. 

Nan bond het andere eind van het touw aan 

een paal en bestudeerde de lengte ervan.



‘Langer dan ik dacht,’ zei ze.

‘Touw is niet zo lekker als appels,’ 

mompelde Albert tussen zijn tanden door.

‘Weet je zeker dat daar een bed in past?’ 

vroeg Rosa.

‘Ga liggen,’ zei Nan. ‘Probeer het maar eens 

uit.’

Rosa deed alsof ze in bed kroop en ging 

op de harde grond liggen. Ze had meer 

dan genoeg ruimte.

‘O, o!’ zei ze, terwijl ze 

omhoogkeek naar de dikke, 

zwarte wolken boven haar 

hoofd.
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‘Is het niet groot genoeg?’ zei Nan. ‘Wat 

wil je, een kasteel?’

‘Nee!’ zei Rosa. ‘Regen.’

Een paar dikke druppels vielen op 

de grond.

‘Dat waait wel over,’ zei Nan. Ze 

nam het touw van Albert over en maakte 

het vast aan een andere paal. In gedachten 

verzonken legde ze haar handen op haar 

heupen. ‘We hebben lang niet genoeg 

gedroogd hout.’

‘En geen appels,’ zei Albert.

Een bliksemfl its spleet de hemel en trof een 

boom hoog op de helling.

‘Nan?’ zei Rosa.

‘We laten ons echt niet tegenhouden door 

een spatje regen!’ zei ze.

Een bulderend gedonder deed de berg 

schudden, en alsof er een dijk doorbrak, stortte 

de regen uit de lucht.
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‘!’ smeekte Rosa.

‘O, krijg nou wat,’ zei Nan, die zich 

realiseerde dat de wereld tegen haar was. ‘Hup, 

naar binnen!’

Ze zochten dekking, terwijl de wereld 

donker werd. De bomen zwiepten, het meer 

kolkte en schuimde en kraaien scheerden door 

de lucht en deden alsof er niets aan de hand 

was, terwijl ze door de woedende wind uit 

hun nesten de lucht in waren geslingerd.



‘Denk je dat iedereen in orde is?’ vroeg 

Rosa, terwijl de ramen rammelden en de 

schoorsteen gierde en jammerde alsof er een 

spook in zat opgesloten.

‘Ik denk het wel,’ zei Albert de Eland, die 

rustig op een appel kauwde. ‘We zijn hier 

gewend aan storm.’

‘En toch sta je hierbinnen,’ zei Nan. ‘En 

stoot je alles overal vanaf!’
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Iedere keer dat Albert zijn kop draaide, 

veegde zijn gewei voorwerpen van planken 

en tafels. Maar buiten was het niet anders: de 

wind rukte takken van bomen en blies Nans 

struiken en gereedschap over de oever.

Rosa had nog niet eerder zulk slecht weer 

meegemaakt. Ze drukte haar neus tegen de 

ruit, haar adem liet een hartvorm op het glas 

achter. Hoog op de verre hellingen zag ze 

allerlei schaduwen bewegen.

‘Zijn dat... wolven?’ fl uisterde ze. Een ijzige 

rilling liep langs haar ruggengraat.

‘Hierbuiten?’ zei Nan. ‘Geen schijn van 

kans. Ik heb al jarenlang geen roedel in de 

vallei gezien.’

‘Klopt,’ zei Albert. ‘En we willen ze ook 

niet.’

Nan vond een potlood en een schrijfblok, 

en begon wat berekeningen uit te werken.

‘Weet je,’ zei ze, ‘als deze storm voorbij is, 
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moeten we eens bij mijn vriend meneer Hog 

in de Stofbossen langsgaan. Hij zal wel wat 

hout hebben dat we kunnen gebruiken.’

Rosa had nog maar een klein deel van het 

eiland gezien, en werd helemaal enthousiast bij 

de gedachte verder te reizen.

‘Fijn,’ zei ze, terwijl ze zich weer naar 

de kamer draaide. De schaduwen waren 

verdwenen en Rosa vroeg zich af of ze het 

zich verbeeld had.

‘Er staan daar bomen zo hoog als 

wolkenkrabbers,’ zei Nan.

‘Wauw,’ zei Rosa. Ze probeerde het zich 

voor te stellen. Alles op Elandeiland was zo 

gigantisch groot vergeleken met wat ze in de 

stad had gekend.

Plotseling werd er hard op de deur geklopt.

‘Laat me erin!’ jammerde Biggetje, de 

dwerguil. ‘De wind blaast mijn veren eraf! 

!’



Rosa haastte zich naar de deur, maar hoefde 

hem nauwelijks te openen. De elementen 

sloegen toe, bliezen de deur wijd open en 

wierpen de kleine uil naar binnen in een 

gebulder van wind en regen.

Een grote, donkere schaduw aan de oever 

van het meer trok Rosa’s aandacht.

‘Dat lijkt meneer Hibberdie wel!’ zei Rosa, 

terwijl de regen haar gezicht striemde. Ze riep 

naar hem en zwaaide met haar armen.
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Er golfde nog meer enorm gedonder 

over de berg en de bliksem scheurde door 

de wolken. De grond schudde onder Rosa’s 

voeten. Het voelde niet als een gewone 

donderslag.

‘Haal hem binnen, voor hem iets 

overkomt!’ zei Nan.

‘Snel!’ riep Rosa.

‘Dit is erger dan in bad gaan,’ zei meneer 

Hibberdie, die zich een weg naar de hut 

baande.

‘Je bent doorweekt!’ zei Rosa, toen meneer 

Hibberdie zich door de deuropening wurmde. 

De regen stroomde langs zijn vacht.

‘Wat een drukte!’ zei Nan, terwijl ze naar 

alle dieren staarde. ‘Als ik had geweten dat het 

een feest zou worden, had ik taart gebakken.’

Meneer Hibberdie schudde met zijn lijf 

en besproeide de hut met stinkend, olieachtig 

berenwater.



‘Lekker, bedankt,’ zei Rosa. Ze veegde haar 

gezicht af.

Meneer Hibberdie verontschuldigde zich 

uitgebreid. ‘Ik was natter dan ik dacht,’ zei 

hij, terwijl hij in zijn rugzak dook. ‘Geen 

zorgen. Ik heb allerlei soorten jam en koekjes 

meegebracht. Ik zal deze keer niets in rekening 
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brengen.’ De beer liet een bord crackers 

rondgaan, besmeerd met bessenjam.

Biggetjes ogen werden groot van 

opwinding. Albert likte zijn lippen af en 

schuifelde dichterbij terwijl hij met zijn gewei 

een rij lege potten van een plank stootte.

Rosa was dol op het eten van meneer 

Hibberdie. Ze pakte een cracker en ademde 

de zoete, stroperige geur in. Ze vond het veel 

lekkerder dan de geur van natte beer.

De storm raasde, maar in de hut genoot 

iedereen van een moment van rust. Eerst 

raakte het ene pak crackers leeg, toen het 

volgende, en Rosa stond op het punt in haar 

zesde cracker te bijten toen er weer schrapend 

op de deur werd geklopt.

Oma Nan keek om zich heen. ‘Ik dacht dat 

iedereen al binnen was?’

Rosa opende de deur naar de storm 

opnieuw.



Op de rotsachtige veranda zat, koud en 

alleen, een piepklein wolvenwelpje. Ze wierp 

één blik in de hut vol vreemde en kennelijk 

angstaanjagende wezens en piepte, voor ze zich 

omdraaide en tussen de bomen verdween.

‘Kom terug!’ riep Rosa. ‘Kom terug!’


