fragment uit

Rebel met vleugels

Op een dag kwam Icarus opgewonden op ons af gerend. ‘Ik heb een
geweldig idee! Het is fantastisch!’
Toen we vol verwachting om hem heen waren gaan staan, bouwde
hij de spanning nog wat op. Hij stak zijn wijsvinger omhoog en keek
ons met grote ogen aan. ‘We gaan iets heel bijzonders doen. Het zal
ons leven totaal veranderen.’
‘Wat dan?’ riepen we in koor. ‘Vertel het dan!’
‘Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik er niet eerder aan
gedacht heb. Kunnen jullie het al raden?’
We schudden ongeduldig van nee. ‘Vertel nou!’
Icarus ademde diep in en zei toen plechtig: ‘We gaan iets doen wat
volkomen zinloos is.’
We reageerden niet erg enthousiast. Iemand zei zelfs dat het hem
saai leek.
‘Hoe kun je dat nou zeggen?’ vroeg Icarus. ‘We doen de hele dag
dingen die afschuwelijk zinvol zijn. Eten, slapen, wakker worden,
aankleden, uitkleden, eten, slapen, wakker worden, en dat steeds
maar weer opnieuw. Straks zijn we oud, gaan we dood en hebben
we nooit iets gedaan wat volkomen zinloos is. Dat zou toch vreselijk
zijn? Dan is je hele leven toch zeker verpest?’
We waren niet overtuigd. ‘Wat gaan we dan doen?’
‘Diep in de nacht, zonder dat iemand het in de gaten heeft, gaan
we drieduizend zevenhonderdeenenzestig witte stenen op het marktplein neerleggen!’
Hij keek ons vol trots aan. Omdat we hem niet wilden teleurstellen, zei een van ons: ‘Goed dan, maar waarom juist drieduizend
zevenhonderdeenenzestig?’
‘Geen idee,’ antwoordde Icarus. ‘Daarom is het juist zo geweldig.
Het is volkomen zinloos!’
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Een vriend uit duizenden
Niets is onmogelijk! Dat is de lijfspreuk van Icarus. Hij neemt zijn
vrienden mee op fantastische avonturen en zorgt overal in het
koninkrijk van dictator Minos voor opschudding. Zijn zes vrienden
weten het zeker: Icarus heeft hun leven voor altijd veranderd.

• aanstekelijke hervertelling van mythe van Icarus
• optimistisch coming-ofageverhaal
• spannend, humoristisch
en filosofisch
• debuut van getalenteerd
verteller

Marcel Roijaards

(Den Haag, 1966) komt uit een
echte theaterfamilie: zijn ouders,
grootouders en overgrootouders
zijn of waren allemaal acteur of
actrice. Marcel koos ervoor om
als regisseur, docent en schrijver
met jongeren en kinderen te gaan
werken. Zijn debuut Rebel met
vleugels is gebaseerd op zijn jeugdtheaterstuk Icarus, dat jaarlijks op
scholen wordt gespeeld.

Zes vrienden vertellen over hun bijzondere
vriendschap met Icarus. Met hem als vriend
hoef je je nooit te vervelen. Hij verzint de
meest bizarre plannen. Bijvoorbeeld drieduizend zevenhonderdeenenzestig witte stenen
verzamelen en die ’s nachts neerleggen op het
marktplein.
Met zijn dromen brengt hij iedereen het hoofd
op hol. Zelfs zijn vijanden weet hij met zijn
geweldige verhalen de mond te snoeren. Hij
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is voor niets of niemand bang en eeuwig optimistisch.
Maar zijn optimisme brengt hem ook in de
problemen. Zijn liefde voor Ariadne, de dochter van koning Minos, is gedoemd slecht af
te lopen. De soldaten van Minos houden hem
nauwlettend in de gaten. En zijn krankzinnige plan om gevangengenomen kinderen te
bevrijden uit het labyrint van de Minotaurus
is levensgevaarlijk…
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