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Anna

Haar vader is altijd blij op de boot.
 Anna neemt hem op terwijl hij met een vrolijke zwaai 
een flesje bier en een zakje fruittoffees op het kunststof 
tafeltje tussen hen in zet. Zo direct gaat hij weer zeggen 
dat je die fruittoffees nergens anders kunt krijgen, terwijl 
hij best weet dat ze die bij Åhlens warenhuis ook gewoon 
hebben.
 Haar vader heeft een kleine kin en een brede mond die 
aan een kant opkrult als hij naar de zee lacht. Hij heeft 
dunner haar dan de meeste andere vaders, maar het is nog 
helemaal niet grijs.
 ‘De wind trekt aan,’ zegt hij met een knikje naar het 
raam. ‘Poseidon heeft een jolige bui.’
 Anna eet fruittoffees en kijkt uit over het water. De gol-
ven worden metershoog opgezweept, maar de grote veer-
boot die tussen de eilandjes van de scherenkust vaart heeft 
er totaal geen last van. Hij schommelt nauwelijks.
 ‘Wacht maar tot je die omgewaaide den ziet. Hij ligt 
helemaal over de Hel heen.’
 De Hel is de naam van een grote kuil waarin voorna-
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melijk oudijzer en afgedankte rotzooi ligt. Als iets kapot 
is, gooi je het in de Hel totdat de afvalschuit komt. Soms 
vergeten de mensen hun troep naar de afvalschuit te bren-
gen en dan ligt het gewoon weg te roesten.
 ‘Als een brug?’
 ‘Als een den.’
 ‘Misschien kan ik er wel iets van maken.’
 Ze weet niet precies wat ze zou kunnen maken van een 
omgevallen dennenboom, maar ze weet wel waar ze heel 
veel spijkers kan vinden. Haar vader lacht.
 ‘We hebben het wel over het Paradijs, je kunt hier ma-
ken wat je maar wilt.’

Sinds de laatste keer dat ze met de veerboot ging zijn er 
een winter en een voorjaar voorbijgegaan. Ze herkent een 
paar mensen: Maria met haar gerimpelde gezichtje en 
Johnny en Betta, maar de meeste passagiers gaan naar de 
andere eilandjes. Een groepje van tien jongeren van een 
jaar of zestien gaat van boord op Vaxholm. Ze hebben 
blonde paardenstaarten en Lacoste-shirts.
 Een vader en een moeder volgen hun zoontje de hele 
boot over. Hij heeft een pluche slak onder zijn arm en trekt 
aan een touwtje een houten auto achter zich aan, maar 
toch schiet hij razendsnel overal tussendoor. Bij een stuk-
je cake dat op de grond is gevallen blijft hij net lang ge-
noeg staan zodat zijn moeder haar arm om zijn middel kan 
slaan. Anna moet onwillekeurig glimlachen als ze het ge-
zicht van het kind ziet als het opeens door de lucht zweeft.
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 ‘Hij kijkt verbaasd,’ merkt iemand aan een ander tafel-
tje op.
 Het meisje dat dat zegt heeft een donkerblauw colber-
tje aan en haar glanzende haar is in een staart gebonden. 
Ze heeft het niet tegen Anna. Ze is een rijkeluiskind. Dat 
soort mensen gaat naar de eilanden omdat ze op het vas-
teland al te veel bezittingen hebben.
 ‘Wat zei je?’ vraagt haar moeder, of misschien is het 
haar zus. Dat is tegenwoordig bijna niet meer te zien, nu 
iedereen is gladgespoten met botox.
 ‘Niets,’ zegt het meisje. ‘Er was een... jongetje... Laat 
maar.’
 ‘Ademruimte, drie letters,’ zegt de oudste van de twee. 
‘Met een r. Ik dacht rust, maar dat is te lang.’
 Het meisje met het glanzende haar kijkt op. Het ge-
beurt zo plotseling dat Anna geen tijd heeft om weg te 
kijken, en voordat ze zich kan afwenden, ontmoeten hun 
blikken elkaar. Ze krijgt het warm van schaamte omdat 
ze zat te staren en kijkt snel naar buiten. Ze volgt een aal-
scholver die over het water scheert tot hij omhoog schiet 
en uit het zicht verdwijnt. 
 ‘Deze fruittoffees kun je nergens anders krijgen,’ zegt 
haar vader terwijl hij het zakje omhoog houdt.
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Lou

Het sproetige meisje met het spijkerjack lijkt eerder een 
deel van de zee dan van de boot. Lou kijkt vlug weg, maar 
de rest van de overtocht blijft ze het meisje vanuit haar 
ooghoek zien. Ze ergert zich aan het vreemde tweetal bij 
het raam, ze weet zelf niet waarom. De man is een jaar of 
zestig en sinds hun vertrek uit Stockholm heeft hij al drie 
flesjes bier op. Het meisje is net als zij, maar tegelijkertijd 
totaal niet.
 ‘Mimi mag in haar eentje naar Oslo,’ zegt ze op zach-
te toon, want je wilt natuurlijk geen ruzie maken in het 
openbaar. ‘En ik mag van jullie niet eens alleen in de stad 
blijven.’
 Haar moeder maakt een van haar typische hoofdbewe-
ginkjes.
 ‘We zijn hierover uitgepraat, Louise.’
 ‘Ik zeg het alleen maar. Oslo is in een ander land!’
 ‘Mimi’s ouders zijn andere ouders,’ pareert haar moe-
der.
 ‘Als je het eenmaal hebt gezien, hou je wel op met dat 
gemopper,’ zegt haar vader. ‘Je zult het geweldig vinden. 
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Ieder weldenkend mens zal het geweldig vinden.’
 ‘Ik ben vijftien,’ zegt Lou, en ze probeert haar woorden 
kracht bij te zetten met de klank van haar stem.
 ‘Dat is precies waar het om gaat,’ zegt haar vader. ‘Je 
bent vijftien.’

Het duurt een eeuwigheid voordat de boot aanlegt bij hun 
steiger. Ze passeren een eindeloze hoeveelheid eilandjes 
waar grote groepen mensen met picknickmanden, houts-
kool en tuinaarde van boord gaan. Volwassenen zijn blijk-
baar gek op losse stukjes land ver in zee, waar je gewoon 
op een rots kunt gaan zitten en je hangtieten kunt laten 
hangen en de dichtstbijzijnde koffietent kilometers ver is.
 ‘De volgende aanlegplaats is Sländö,’ zegt een stem 
door de luidspreker.
 ‘Je zult het geweldig vinden,’ zegt haar vader terwijl hij 
zijn laptop in de tas doet.

Op de kade staat een man met wit haar en een hond. Die 
blaft enthousiast naar iedereen die van de Zeebries stapt. 
Twee echtparen van middelbare leeftijd, een oudere dame 
en de happy family Scheele. Haar ouders voorop, dan Lou. 
De jongen die de kaartjes aanneemt glimlacht naar haar, 
maar hij is minstens vijfentwintig. Anders had het mis-
schien een onverwachte optie kunnen zijn: Lou die ervan-
door gaat met een zeeman.
 Als laatste gaat het spijkerjasje van boord. Zij en haar 
vader moeten hun gele bagagekar met z’n tweeën tegen-
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houden zodat hij hun niet mee de loopplank af sleurt. De 
kar is volgeladen met Ikea-dozen, een gereedschapskist, 
twee sporttassen, een tray bier en daarbovenop een opge-
rolde matras. Louise’s vader buigt zich onopvallend naar 
haar moeder toe en mompelt iets.
 ‘Ik haal de fourwheeldrive,’ zegt hij hardop.

Het spijkerjasje en haar vader duwen om de beurt de ba-
gagekar voor zich uit. Ze lachen en vloeken als hij vast 
komt te zitten tussen een paar dikke boomwortels en bij-
na omvalt. Het duurt twee minuten voordat ze de hoek 
om zijn en hun ruggen achter de groene struiken uit het 
zicht verdwijnen.
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Anna

Het Paradijs bestaat uit het huisje, de Hel met het oud-
ijzer, twee grote rotsblokken en een stuk bos. Dikke popu-
lieren van minstens twintig meter hoog en berken die zo 
hoog en dun zijn dat je ze als touw zou kunnen gebruiken. 
We zouden ze eigenlijk moeten snoeien, zegt haar vader 
elk jaar.
 Het huis is heelhuids de winter doorgekomen. Haar va-
der wist het al, want hij is het in mei gaan inspecteren. 
Maar het lekt bij de schoorsteen, zegt hij, dus ze moeten 
nieuwe dakbedekking leggen.
 ‘Maar eerst,’ zegt hij, ‘gaan we genieten van de eerste 
dag van de zomer.’
 Hij zet twee vouwstoelen op de rots en spreidt zijn ar-
men.
 ‘Mijn parel!’
 
Ze genieten altijd van de eerste dag van de zomer. Toen 
Anna vijf was genoten ze er samen met haar moeder, haar 
broer, zelfgebakken amandelkoekjes en melk van. Toen ze 
tien was alleen nog maar met haar vader en haar broer 
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Dojan. Die dronken bier en zij Fanta. Nu gaat Dojan al 
een paar jaar niet meer mee, maar dat maakt niet uit. Haar 
vader laat een harde boer. Anna vraagt zich af of ze een 
biertje zal vragen, maar in plaats daarvan drinkt ze de co-
la die hij haar geeft. Dan laat ze een dubbel zo harde boer.
 ‘Gezondheid,’ roepen ze tegelijk.
 Anna kent het Paradijs op haar duimpje. Terwijl haar 
vader zit te genieten, gaat zij kijken bij de nestkastjes, het 
slangenhol en het kakhuis. ‘Hier poepen en schijten de za-
ligen’ staat er op een gelamineerd kartonnen bordje. Als ze 
op school zit, moet ze soms opeens denken aan dat bordje. 
En dan moet ze onwillekeurig even grinniken.
 Daarna gaat ze kijken naar de omgewaaide dennen-
boom die inderdaad dwars over de Hel ligt. Ze ziet meteen 
wat ze ervan zou kunnen maken, als het zou lukken. Een 
schijnwerper. Ze kan er twee takken af zagen, hem goed 
gladschuren, er een vlonder op bouwen van planken en 
daar het fietsframe dat in de Hel ligt op vastmaken. Ze 
weet bijna zeker dat daar een lamp op zit die je met de 
trappers moet aandrijven. Als ze goed richtte, zou hij pre-
cies op het slangenhol schijnen.
 ‘Waar is de gereedschapskist?’ roept ze.
 ‘Op het aanrecht,’ antwoordt haar vader. ‘Maar eerst het 
dak repareren, hè.’
 ‘Waarom?’
 Ze is niet van plan om het dak te gaan repareren, maar 
ze loopt wel naar binnen om naar de schoorsteen te kij-
ken. Ze ziet nergens een gat, maar het hout van het pla-
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fond is donkerder bij de voegen. Het huis ruikt muf en 
ranzig alsof de muizen de hele winter naar hartenlust on-
der de bedden hebben gepoept. Wat ze waarschijnlijk ook 
hebben gedaan. Ze stopt wat oude kranten in de kachel.
 ‘Ik maak de kachel aan!’

Je hebt een theoretische methode om vuur te maken. En 
een praktische.
 In theorie moet je zorgen dat er voldoende zuurstof is, 
licht brandbaar materiaal, langzaam brandend materiaal 
en geen vocht.
 In de praktijk is het een kwestie van gevoel hoeveel ou-
de kranten je nodig hebt om een bergje kleine takjes vlam 
te laten vatten. Je weet hoe lang die takjes in de kachel 
moeten branden om een groter houtblok het idee te geven 
dat het de moeite waard is om te gaan branden. Als je in 
het vuur staart, kun je de ziel ervan zien.
 Het vuur voelt niet altijd dat er ook oude kranten in de 
hoek liggen. Soms probeert het zich zonder succes hij-
gend vast te bijten in een takje en moet je voorzichtig bla-
zen. In theorie omdat je adem zuurstof bevat. In de prak-
tijk omdat je het vuur zo helpt om de krant te vinden. Als 
je te hard blaast, blaas je de vlam uit. Als je te zacht ademt, 
gebeurt er niets. De luchtstraal moet precies hard genoeg 
zijn, dat voel je als je hem uitblaast. Als het vuur de krant 
vindt, ziet het er gelukkig uit.
 ‘Dat ziet er goed uit,’ zegt haar vader als hij klaar is met 
genieten buiten op de rotsen. ‘Als je de kachel aanmaakt, 
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is het vannacht lekker warm en droog.’
 ‘Dat had ik ook bedacht.’
 ‘Gooi de rekeningen er ook maar bij, dan zijn ze ten-
minste nog érgens goed voor.’
 Haar vader maakt ieder jaar hetzelfde grapje. Maar 
in werkelijkheid betaalt hij alle rekeningen meteen als 
ze binnenkomen. Hij schrijft er ‘bet’ op en legt ze in een 
blauw kistje.
 Als hij ze niet kan betalen, belt hij om uitstel te vragen.
 ‘Ik gooi mijn rapport erop,’ antwoordt ze. ‘Dan is het 
tenminste nog érgens goed voor.’
 ‘Grapjas.’

Nog voor de zon de boomtoppen raakt, is haar vader in 
slaap gevallen. Anna staart nog een poosje in het vuur. Ze 
luistert naar het kraken van zijn bed. In de kachel knapt 
het dennenhout, iedere keer schiet er een vonkenregen 
omhoog. Buiten nemen de nachtvogels het zingen over, 
die klinken melancholieker. Dit zijn de geluiden van de 
zomer.
 Als ze honger krijgt, maakt ze twee boterhammen met 
smeerkaas en gaat naar buiten. De nacht is warm. De bu-
ren hebben een feestje, er klinkt muziek op hun grote ter-
ras. Hun gelach wordt gefilterd door haar bomen, net als 
het licht. Ze legt haar hoofd in haar nek en kijkt vanaf de 
aarde recht de ruimte in. Die is licht terwijl er geen zon is 
en hij kleurt van oranje naar roze naar blauw.
 Vergeleken met de ruimte ben je niet groot.
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