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Het is midden in de nacht en Livia ligt nog niet in bed.
Ze oefent de spreekbeurt die ze morgen gaat houden. Over haar favoriete onderwerp, het 
allergrootste en allermooiste wat er is: het universum!
Wekenlang heeft ze op internet gezocht. Wat is daar veel te vinden! Over zwaartekracht, 
het ontstaan van sterren, over Mars, Jupiter, Saturnus en Venus. Uit de printer is een hele 
stapel prachtige foto’s gerold.
Toch is Livia niet echt tevreden. Al die dingen kunnen de kinderen zelf ook wel vinden 
op hun computer. Nee, wat ze nodig heeft is een verrassing, een verhaal waardoor de 
hele klas straks ademloos naar haar luistert. Als ze nu eens kon vertellen dat daar óók 
aliens zijn, heb je zeker een spannend verhaal!
Op internet heeft ze een paar filmpjes gevonden over bezoekers van een andere planeet. 
Sommige mensen hadden zelfs met die buitenaardsen gepraat. Zeggen ze.
Om dat te geloven moet ik die wezens echt zelf zien, denkt ze.
Half hardop zegt Livia langzaam:
‘Mag. Ik. Eens. Bij. Jullie. Kijken?’
Het blijft stil. Geeuwend gaat Livia in haar bed liggen. Even later valt ze eindelijk in slaap.
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Livia droomt dat ze opstaat en het raam opendoet. Het is nog nacht. Boven de stille 
straat flonkeren de sterren aan de hemel. Kon ze daar maar eens lekker rondvliegen!
In een flits verandert ze zomaar in een vlinder, haar lievelingsdier.
In dromen kan alles.
Ze fladdert naar buiten, boven de bomen en huizen uit.
Ik maak een rondje kosmos, denkt de Livia-vlinder.
Sneller gaat het, en hoger en verder …
Wat een heerlijk gevoel!
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De Aarde wordt snel kleiner en de maan schiet voorbij. De Livia-vlinder vliegt langs 
planeten, die er heel verschillend uitzien. Stel je voor dat je daar zou wonen! 
Als je er tenminste kúnt wonen. Geen idee of dat mogelijk is.
Oei, ze ziet daar opeens een zon, net als die van ons. Niet te dichtbij komen, want dan 
verschroeit ze.
Wat voelt ze zich vrij! Van pure vreugde wappert ze eens extra met haar fijne 
vleugeltjes. En hoger gaat het weer …
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Opeens wordt er aan Livia getrokken. Een enorme draaikolk zuigt de vlinder naar 
zich toe. In het midden zit een doorgang, net een tunnel. Als ze daar doorheen gaat is 
ze nog verder van huis. Spannend!
Gek genoeg weet ze dat ze in een droom zit, dus is ze helemaal niet bang. 
Sneller en sneller begint ze te draaien en Livia schiet de draaikolk in. In welke wereld 
zal ze nu belanden?
‘Ik vlieg een heel ander universum binnen!’ roept ze verbaasd.


