
Wat als je plots weer een oude vriend tegen komt net als je een eind aan je leven 

wilt maken? Doe je het? Houdt hij je tegen, probeert hij je te redden? Of doet hij 

helemaal niets. Dat kom je allemaal te weten in is dit het einde of het begin? 

Welkom in het leven van sky Die op het punt staat iets heel doms te doen. 

POV SKY 

 

hier zit ik dan, huilend op de rand van de brug, twijfelend of ik het zal doen. ik 

hoorde ineens voetstappen achter me en ze kwamen steeds dichter en dichter. 

Iemand kwam naast me zitten, het bleef een heel eind stil 

Ineens hoorde ik iemand mijn naam zeggen, ik herkende de stem maar kon niet 

plaatsen van wie. 

heel voorzichtig scheen er licht op zijn gezicht het was Levi, een oude vriend van 

me 

 

die ik al jaren niet meer had gezien, 

Hij begon te praten om me  over te halen zodat ik het niet zou doen, 

Hij trok me tegen hem aan en gaf me een knuffel 

Ik knuffelde hem terug. 

Ik liet hem los en gaf hem een kus op zijn voorhoofd! Ik zei dat het me speet en 

dat ik hem graag zag. 

Ik wou me opdraaien om te springen, 

 

Hij draaide me om, zodat ik weer in zijn armen belande Zijn gezicht kwam steeds 

dichter en dichter hij kuste me. Ik gaf hem een kus terug. daarna zei ik kom me 

aub niet redden, spring me niet achter na 

Ik draaide me om liep naar de rand, ik zei tegen Levi ik hou van je, net voor ik 

sprong, hoorde ik Levi zeggen ik hou ook van jou! 

 

Het werd steeds zwarter en zwarter voor mijn ogen, ik verloor mijn bewust zijn... 

POV NOAH,RAYAN,JORDY (Vrienden van sky) 

We zaten wat te chillen bij het water, tot dat we iets zagen drijven 

Iedereen ging wat dichter bij kijken en zag dat het een persoon was, toen zag 

rayan dat het sky was hij zei kijk het is sky!?!? 

 

iedereen sprong direct het water in om me te redden, ze legden me in het gras, ik 

kwam even bij bewust zijn, maar ik was onderkoeld 

Dus ik viel terug flauw, 

De jongens belden een ambulance 

Ik werd naar het ziekenhuis gebracht 

daar lag ik dan in een coma... in het ziekenhuis 

POV LEVI 

sky is net gesprongen ik kan het niet geloven dat ze het 

 



heeft gedaan, dat ze een eind aan haar leven heeft gemaakt Ik ben kapot van 

verdriet, Ik Moest achter haar aan gesprongen zijn ookal wou zij het niet, maar 

het was toch al te laat. 

toen ze sprong was ik helemaal verstijfd daarom dat ik haar niet achterna kon 

springen 

De schuldgevoelens bekropen me, 

Ik zat daar nog een heel eindje. 

 

Daarna ben ik toch nog maar naar huis gegaan, het was te laat. 

Ik kon niets meer doen voor haar! 

Maar wat ik niet wist was dat ze gered was door andere vrienden van mij en dat 

ze in coma lag in het ziekenhuis... 

POV SKY 

Ik lig nu al weken in een coma, Mijn familie komt elke dag op bezoek, ik hoor ze 

zoveel zeggen. 

 

Ik wil zoveel terug zeggen en zeggen dat het me zo hard spijt maar dat gaat niet 

door die stomme coma, hoe hard ik het ook probeer het lukt niet om wakker te 

worden. 

Nooit verwacht dat ik dit zou denken ik wil zo graag wakker worden. 

De laatste dagen spookt Levi heel de tijd in mijn gedachten. Ik wou zeggen dat ik 

zo blij was dat ik hem terug had na al 

 

die jaren, ik wou zeggen hoe hard ik hem miste en hoeveel ik van hem hou.. 

Daarna gebeurde iets wat ik nooit verwacht had, ik opende mijn ogen. 

Mijn familie zag het ze begonnen me allemaal te knuffelen ik knuffelde hun terug. 

Daarna riepen ze de dokters erbij, we wisten al wat er ging gebeuren 

 

Het was niet de eerste keer dat ik een eind aan me leven probeerde te maken, de 

eerste dagen Daarom deden de dokters allemaal testjes om te kijken als alles 

inorde was, als Als alles goed was mocht ik binnen een paar dagen naar huis. 

POV LEVI, 

Het is nu al weken geleden van sky ik kan het maar niet vergeten, de laatste tijd 

spookt ze door men gedachten. Ik wou dat ik terug 

 

kon gaan in de tijd, ik zou er alles voor doen om terug te gaan in de tijd, om haar 

te redden, het ging steeds slechter en slechter met me, ik was depri, ik kwam het 

huis niet meer uit, ik sloot me op 

Ik huilde alle dagen alle nachten! 

Maar ik dacht nu moet ik me herpakken, want sky zou willen dat ik gelukkig was. 

 

Ik besloot om toch maar terug te gaan werken. En me niet meer op te sluiten. 

(Maar wat ik niet wist was dat ze uit haar coma was ontwaakt in het ziekenhuis) 

Een tijdje later. Ik kwam thuis van mij werk, ik opende mijn gsm en kreeg een 

berichtje van iemand die ik helemaal niet had verwacht 



Het was sky? 

Is dit een grap? 

 

Ik las het berichtje, ik kreeg een grote glimlach op mijn gezicht! 

POV SKY 

Ik dacht ik moet een berichtje sturen naar Levi, om te zeggen dat ik het overleefd 

heb. 

Ik stuurde, hey Levi. 

ik leef nog, noah, rayan en jordy hebben me gered Sorry dat ik het niet vroeger 

kon zeggen. Ik heb weken in een coma gelegen. Ik ben vandaag ontwaakt! 

 

als alles goed gaat mag ik binnen een paar dagen naar huis. 

Hopelijk zien we elkaar snel terug, 

Veel liefs, sky x x x xx x 

POV LEVI 

Ze leeft, ze leeft, ik maakte een vreugde dansje. 

Daarna stuurde ik terug, ik ben zo blij dat je nog leeft! Goed dat de jongens je 

hebben gered! 

 

ik hoop dat je snel uit het ziekenhuis mag, zodat ik je heel snel terug kan zien Veel 

liefs, Levi x x x 

POV SKY 

Ik dacht terug aan het moment voor ik sprong, Levi kuste me, we zeiden dat we 

van elkaar hielden. 

Zijn we nu een koppel of niet? Zat er een betekenis achter ? Of deed hij het 

gewoon omdat hij dacht dat ik dan niet zou springen, ik werd uit mijn gedachten 

gehaald omdat ik 

 

een bericht binnen kreeg, ik keek ik zag zijn naam staan Mijn hart ging sneller 

kloppen, mijn handen begonnen te trillen 

Ik opende zijn berichtje. 

Het was zo lief! Wat hield ik toch van die jongen ook al wist ik niet of hij hetzelfde 

voelde voor mij.. 

Ik stuurde nog naar hem, het spijt me echt heel hard! Ik wou nog even sorry 

zeggen, ik hou van je! x x x 

 

POV LEVI 

Ik kreeg een berichtje terug van sky, waardoor mijn hart veel sneller ging 

kloppen, ik las het berichtje 

en schreef terug, Heel eerlijk het 

was de moeilijkste periode van heel mijn leven, denkende dat jij er niet meer was 

brak men hart. 

ik hou ook van jou! x x x 

 

wat hield ik van dit meisje ook al wist ik niet of zij hetzelfde voelde voor mij..... 


