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Niemand. 0



Eén iemand. Hij ligt in bed en telt hoe vaak zijn hart slaat.  
Hij vraagt zich af hoeveel mensen op dit moment naar dezelfde sterren kijken. 1



Twee mensen in het bos.  
Een van hen zegt iets wat de ander zijn leven lang zal onthouden. 2



Drie mensen op een erepodium.  
Twee van hen zijn dolblij dat ze bij de drie beste horen.3



Vier mensen in een bandje. Een van hen is een tweeling.  
Een van hen denkt aan het verjaardagscadeau voor haar dochter.  

Een van hen zal binnenkort gewond raken. 4



Vijf mensen in een gezin. Drie van hen houden van lezen.  
Een van hen heeft stiekem een liefje.5



Zes mensen in een lift. Een van hen is als de dood dat hij iets zal missen.  
Twee van hen voelen zich eenzaam. 6



7

Acht mensen in een gymzaal.  
Ze zijn allemaal bang dat ze als laatste voor trefbal gekozen zullen worden.  

Een van hen verheugt zich op het verjaardagsfeestje van zijn zus.

Zeven mensen in een rij voor de politie.  
Vier van hen hebben nog nooit een overtreding begaan.  

Allemaal zijn ze bang dat ze eruit worden gepikt.

8



Negen mensen staan in de rij. Twee van hen moeten een belangrijke beslissing nemen.  
Een van hen zal binnenkort teleurgesteld worden.  

Een van hen kijkt ernaar uit met haar zoon naar de film te gaan. 9



Tien mensen bij de kapper. Een van hen gaat naar een feestje.  
Een van hen zal een lange reis maken. Een van hen heeft een idee voor zaken.10



Elf mensen in een voetbalploeg. Tien van hen houden van voetbal.  
Een van hen is bang om naar school te gaan. 11



Twaalf mensen op een verjaardagsfeestje.  
Twee van hen denken aan hoe snel de tijd vliegt.  

Een van hen zou willen dat haar eigen verjaardag niet meer zo veraf was. 12



Dertien mensen in een les modeltekenen.  
Twaalf van hen vergeten alles als ze aan het tekenen zijn.  
Een van hen zal binnenkort voor het eerst vader worden. 13



Veertien mensen in een achtbaan. Acht van hen hebben dolle pret.  
Een van hen zal dit nooit meer doen.14



Vijftien mensen op een begrafenis. Dertien van hen hebben verdriet.  
Twee van hen zullen binnenkort een marathon lopen. 15



Zestien mensen zijn aan het werk in de tuin. Een van hen maakt zich dik over  
de mensen die niet meehelpen. Een van hen vindt het leuk om alles te zien groeien.  

Een van hen staat elke dag een kwartier lang op haar hoofd.16



17Zeventien mensen op de spoedafdeling. Een van hen hoopt beter te zijn voordat het carnaval is.  
Negen van hen hebben er een hekel aan zo lang te moeten wachten.  

Vier van hen zijn bang.



Achttien mensen in de bibliotheek. Een van hen vraagt zich af hoeveel verhalen  
er in de bibliotheek te vinden zijn. Twee van hen vinden iets meer dan boeken.18


