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Op het moment dat de zon werd gedoofd, stond Sophie gebiologeerd 
uit het raam te kijken en hoorde ze maar half wat de rector zei.
 Volgens de etiquette moest ze hem aankijken en naar hem 
luisteren terwijl hij haar opnieuw op haar verantwoordelijkheden 
wees, zowel ten opzichte van de school als van de ouders die de 
zorg voor hun kinderen aan haar hadden toevertrouwd, maar ze 
had zijn preek al zo vaak gehoord dat ze bang was dat ze in lachen 
zou uitbarsten als zijn blik de hare zou kruisen.
 ‘We hebben de verheven taak deze kinderen te beschermen,’ zei 
hij, ‘en niet alleen tegen lichamelijk letsel, maar ook tegen alles wat 
hun mentale of emotionele ontwikkeling in gevaar kan brengen.’
 Ze hield beleefd haar mond omdat ze hem het respect niet wilde 
onthouden dat hij vanwege zijn positie en reputatie verdiende, 
maar ze weigerde zich te laten meeslepen in een discussie die 
hem de kans zou geven haar te ontslaan. Ze staarde uit het raam 
naar haar leerlingen, die buiten tussen de kinderen uit andere 
groepen aan het sporten waren, want ze wilde niet reageren op 
de neerbuigende toon waarop hij over haar ‘plichten’ en ‘morele 
verantwoordelijkheden’ sprak.
 Het was een bijzonder mooie dag en ze was boos op de rector 
omdat hij haar in zijn kantoor had ontboden en haar opnieuw 
duidelijk had gemaakt dat ze te vriendschappelijk met haar 
leerlingen omging, waardoor hij haar goede humeur had verpest. 
Het had haar ongelofelijk veel moeite gekost om dit aangename 
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leventje te bereiken, en ze was niet van plan het door iemand 
anders af te laten nemen.
 De zon had het schoolterrein in een warme gloed gezet, en 
vanaf haar positie leek het alsof de jongens zich in een rustig tempo 
over het felgroene cricketveld verspreidden. Op de netbalvelden 
zorgden de meisjes voor een drukte van belang en langs de 
randen van het terrein maakten zelfs de beveiligers met hun 
ondoorgrondelijke gezichtsuitdrukking en onzichtbare ogen achter 
donkere zonnebrillen een ontspannen indruk. Ze waren in slaap 
gesust door de warmte en waren nu even, net als zij, toeschouwers 
en niet de bewakers van de veiligheid, waarvoor ze eigenlijk waren 
aangenomen. Het was al een tijdje geleden dat er werkelijk sprake 
was geweest van een veiligheidsdreiging op school en het was niet 
redelijk om te verwachten dat de beveiligers eeuwig in de hoogste 
staat van paraatheid verkeerden, hoe goed ze in het begin ook naar 
militair voorbeeld waren getraind.
 ‘Je moet afstand bewaren,’ zeurde de rector nu, ‘het zijn je 
leerlingen, je pupillen, niet je vrienden…’
 De betrekkelijke rust van het cricketveld stond in schril contrast 
met het opgewonden geschreeuw en gejuich van de meisjes als er 
bij netbal werd gescoord. Sophie voelde zich ongelofelijk trots 
terwijl ze naar hen keek. Het maakte niet uit wat de rector zei, 
zij had het gevoel dat de kinderen echt haar vrienden waren. Ze 
had ze in elk geval beter leren kennen dan welke klas ook die ze 
eerder les had gegeven of welke groep collega’s ook waarvan zij 
ooit deel had uitgemaakt. Zij vond het een buitengewone groep 
jonge mensen en de vooruitgang die ze hadden geboekt, zowel wat 
verstandelijke als emotionele vaardigheden betrof, was voor een 
groot deel aan haar te danken.
 Door het raam zag ze dat Hugo helemaal naar de verste uithoek 
van het cricketveld was gestuurd. Het liet hem zo te zien koud 
dat hij niet bij het spel rond de wickets werd betrokken. Hij keek 
om zich heen door zijn te grote harrypotterbril alsof hij helemaal 
geen deel uitmaakte van wat er met de cricketbal gebeurde en 
leek mijlenver weg. Sophie hoopte dat de slagman hem niet in de 
richting van Hugo zou slaan terwijl die dromerig omhoog stond te 
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kijken, deels omdat ze wist dat de andere jongens altijd naar een 
excuus zochten om tegen het kereltje tekeer te gaan, deels omdat 
ze bang was dat een onverwachte klap van een harde cricketbal op 
zijn achterhoofd hem wel eens fataal zou kunnen worden.
 Heel even dacht ze dat ze blind was geworden of misschien 
bewusteloos was geraakt, maar ze besefte dat ze geen pijn had, en 
door de kreten die de rector slaakte wist ze dat zij niet als enige 
plotseling in duisternis was gehuld.
 ‘Wat gebeurt er?’ schreeuwde de rector. ‘Sophie, ben je daar 
nog?’
 ‘Hier ben ik,’ zei ze, terwijl ze eigenlijk niet precies wist waar 
ze was in de inktzwarte duisternis. ‘Wat is er gebeurd?’
 ‘Is het een zonsverduistering?’ vroeg de rector. ‘Hebben ze 
daarvoor gewaarschuwd? Op de radio heb ik daar vanmorgen 
niets over gehoord.’
 Ze kon het bange geschreeuw van de kinderen en de kreten van 
de inmiddels alerte beveiligers en gymleraren, die zich afvroegen 
wat ze moesten doen, dwars door het raam heen horen. Ze hadden 
nooit een veiligheidsoefening gehad waarin hun was geleerd hoe 
ze in een situatie als deze moesten handelen. Ze wisten allemaal 
wat ze moesten doen als de school werd aangevallen door een 
gevaarlijke eenling of een zelfmoordcommando of als er brand zou 
ontstaan, maar niemand had ooit een plan bedacht hoe ze moesten 
handelen als het op een zonnige dag plotseling aardedonker werd.
 Toen duidelijk werd dat niemand gewond was geraakt, duurde 
het niet lang meer of het geschreeuw veranderde in zenuwachtig 
gelach van tegen elkaar botsende mensen die op de tast hun weg 
naar een veilige plek probeerden te vinden.
 ‘Ik heb nog nooit zo’n eclips gezien,’ antwoordde Sophie.
 Het werd plotseling weer licht in de kamer, omdat de rector zijn 
weg naar de lichtschakelaar had gevonden, en buiten gingen steeds 
meer lampen van de veiligheidsverlichting rondom de gebouwen 
aan waar de kinderen naartoe konden lopen. Een paar beveiligers 
hadden hun zaklantaarns gepakt en dreven als herdershonden 
leerlingen voor zich uit; ze probeerden te voorkomen dat er 
kinderen achterbleven en schreeuwden instructies tegen elkaar 
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in militair jargon dat ze nooit eerder in het echt hadden kunnen 
gebruiken.
 De lichten in de kamer flikkerden een paar keer en even leek 
het erop dat het weer donker zou worden.
 ‘Waarschijnlijk start alles nu tegelijk weer op,’ zei de mentor.
 Sophie was onder de indruk van zijn kalmte. Hij had inderdaad 
indrukwekkende leiderschapskwaliteiten als het op crisissituaties 
aankwam. Veel mensen zeiden dat het opmerkelijke succes van de 
school voor een groot deel aan zijn persoonlijkheid te danken was 
en ze moest toegeven dat ze daar waarschijnlijk gelijk in hadden, hoe 
irritant het ook was dat hij haar de les las over haar zorgkwaliteiten.
 ‘We kunnen beter naar de kinderen gaan,’ zei hij. ‘Totdat we 
precies weten wat er is gebeurd, kunnen ze het beste in hun lokaal 
blijven. En dan kunnen we ze in elk geval tellen.’
 Toen Sophie en de rector beneden kwamen, verdrongen de 
meeste kinderen zich alweer binnen, waar de verlichting brandde 
alsof het een winteravond was. De kinderen liepen rond in 
de gemeenschappelijke ruimtes, lawaaiig door het verhoogde 
adrenalineniveau en blij met de onderbreking van het normale 
lesrooster. De haperingen in het elektriciteitsnet werden minder 
naarmate de centrales weer meer controle over de toevoer kregen 
en de vraag naar stroom zich stabiliseerde.
 ‘Iedereen naar zijn eigen lokaal,’ riepen Sophie en de rector, 
waardoor ze nog een schepje boven op de bestaande herrie deden, 
en andere leraren volgden hun voorbeeld.
 Sophie ging via een van de uitgangen naar buiten om te checken 
of er niemand was achtergebleven. De opgewonden stemmen die 
de gangen vulden maskeerden de totale stilte die als een deken 
over de buitenwereld lag. Er stond geen zuchtje wind en achter de 
lampen rond het schoolterrein doorbraken ver weg aan de hemel 
alleen de sterren de enorme zwarte leegte die zich eindeloos leek 
uit te strekken.
 ‘Is dit het einde van de wereld, juf?’ De zachte stem klonk 
eerder nieuwsgierig dan bang.
 Nee, Hugo, zei ze, verbaasd door haar eigen kalmte. ‘Dat denk 
ik niet.’
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 ‘Maar wat is het dan wel?’
 ‘Ik heb geen idee. Maar daar komen we vast gauw genoeg 
achter. Ga maar snel met de anderen naar het klaslokaal, dan gaan 
wij kijken wat er verder moet gebeuren.’
 ‘Stuur dat kind naar binnen,’ blafte een beveiliger, met een stem 
die angstiger klonk dan die van Hugo. Sophie zag dat hij met een 
pistool zwaaide. ‘We gaan de hele boel vergrendelen.’
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De televisiebeelden flikkerden geluidloos op de achtergrond en 
namen Yung Zhangs aandacht maar gedeeltelijk in beslag. Ze 
had het geluid uitgezet bij het interview met de directeur van 
het Internationaal Monetair Fonds, dat ze toch maar half en 
half volgde, want het telefoontje van Simon, die op Hongkong 
International Airport stond te wachten totdat hij aan boord kon 
gaan, was veel dringender.
 Onder het praten liep ze naar het raam om naar het 
panoramische uitzicht te kijken, terwijl ze tegelijkertijd met een 
kaarsrechte rug perfect uitgebalanceerde kniebuigingen maakte 
met de genadeloze zelfdiscipline die haar als jonge ballerina met 
de paplepel was ingegoten.
 Ze was zich er terdege van bewust dat ze tegenwoordig veel te 
veel tijd zittend achter een scherm of in een vliegtuig doorbracht, 
en daarom had ze zich aangewend tijdens telefoongesprekken 
voortdurend oefeningen te doen. Die gewoonte zat inmiddels zo 
in haar systeem dat ze zich er nauwelijks meer bewust van was. 
Het gebeurde net zo instinctmatig als ademhalen of met de ogen 
knipperen. Journalisten die haar hadden geïnterviewd gebruikten 
vaak de term ‘machineachtige efficiëntie’ als ze de manier beschreven 
waarop ze haar taken uitvoerde – waarvan vele gelijktijdig – 
maar ze schreven ook over de verfijnde elegantie waarvan al haar 
bewegingen getuigden en de bedachtzaamheid waarmee ze elke zin 
uitsprak, of dat nu in het Engels of het Mandarijn was.
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 Yung wist uit eigen ervaring, en via jarenlang intensief werken 
in research and development, dat het niet lang meer zou duren 
voordat al haar hersenfuncties, hoe uitzonderlijk die vergeleken 
met minder ontwikkelde mensen ook mochten zijn, dankzij de 
vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie nog beter 
zouden worden. Kunstmatige intelligentie was haar specialisme, 
en haar vaardigheden op dat gebied hadden haar niet alleen 
ongelofelijk rijk gemaakt maar hadden er ook voor gezorgd dat 
ze gevaar liep. Er waren maar weinig mensen op machtige posities 
die de potentie begrepen van de projecten waaraan zij werkte en 
daarom waren ze bang voor haar. Yung had ontdekt dat machtige 
mensen flink om zich heen kunnen slaan als ze zich bedreigd voelen. 
Ze zetten liever een punt achter de dingen die ze niet begrijpen dan 
dat ze hun best doen om die dingen te doorgronden.
 Ze begreep heel goed dat haar levende, biologische lichaam 
haar enige voordeel was ten opzichte van machines. Ze wist dat 
het lichaam voortdurend aftakelde, zij het in een oneindig traag 
tempo, en dat het een beperkte levensduur had die zonder de 
wetenschappelijk geperfectioneerde oefeningen en voeding en de 
maximale zorg voor elke spier en elk orgaan gemakkelijk bekort 
kon worden. Ze was in China de eerste geweest die crossfit serieus 
had genomen en de principes ervan met elke minuut van haar 
leven had verweven. Het resultaat was dat er geen grammetje vet 
op haar lichaam zat en dat er geen spier was die niet optimaal 
functioneerde.
 Als ze thuis was, bracht ze altijd veel tijd door voor dat raam, 
omdat het uitzicht een kalmerend effect had op haar ziel en op haar 
emoties, terwijl haar hoofd en lichaam druk waren met andere 
dingen. Ze was bang dat Simons mededelingen haar aan het huilen 
zouden maken en was vastbesloten die neiging te onderdrukken. 
Ze wilde boven die primitieve aandrang staan omdat ze wist dat ze 
anders kwetsbaar zou lijken, en dat zou de situatie niet ten goede 
komen. Door geconcentreerd naar het uitzicht te staren zou ze de 
pijn in haar hart minder voelen.
 Het was dit uitzicht geweest dat haar en haar man, Liang, naar 
deze berglocatie had gelokt en waardoor ze het besluit hadden 
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genomen daar het ultieme ‘huis van de eenentwintigste eeuw’ te 
bouwen. Er had daar eerder een gebouw gestaan, maar zij hadden 
een visie voor een nieuwe manier van wonen die anders was dan 
alles wat er ooit in Nieuw-Zeeland was gebouwd. Misschien 
hadden ze er in hun achterhoofd wel rekening mee gehouden dat 
ze het huis op een dag nodig zouden hebben om te ontsnappen 
aan de politieke situatie in China, maar in eerste instantie was het 
bedoeld om aan de dagelijkse werkdruk te ontsnappen.
 Met elke nieuwe uitvinding en ontdekking die er in de jaren dat 
het huis werd gebouwd werd gedaan, werden de oorspronkelijke 
tekeningen van de architect verfijnd en verbeterd. Zo verrees een 
van de eerste volledig intelligente huizen ter wereld, waarin elk 
onderdeel werd aangestuurd door slimme software voor optimale 
efficiëntie en maximale beveiliging tegen fysieke en cyberaanvallen.
 Het centrale punt van dit grootse, door de mens gemaakte 
project was echter nog steeds, zij het nu ingekaderd in een 
raamkozijn zo groot als een flink zwembad, het uitzicht op de 
natuur waar ze nu kniebuigingen voor stond te maken. De met 
bomen begroeide bergen leken zich tot de hemel uit te strekken, en 
het verblindende zonlicht en de kleine witte wolkjes leverden zover 
het oog reikte een voortdurend schaduwspel op.
 ‘Heb je nog iemand te spreken kunnen krijgen in Beijing?’ 
vroeg ze, in bange afwachting van zijn antwoord, omdat ze wist 
dat het waarschijnlijk weer een doodlopende weg was.
 Simon was een van de weinigen aan wie ze zo’n gevoelige en 
gevaarlijke missie durfde toe te vertrouwen. Ze kenden elkaar al 
heel lang en hij was veruit de meest talentvolle onderhandelaar 
die ze ooit had ontmoet, en daarnaast was hij ongelofelijk eerlijk 
en discreet. Ze was zich ervan bewust dat ze haar huidige vrijheid 
en positie voor een groot deel te danken had aan zijn juridische 
vaardigheden en wijze raad.
 ‘Ik heb het gevoel dat ik met iedereen in de stad heb gepraat,’ 
antwoordde hij. ‘Er was absoluut niemand die dat wilde, maar ze 
waren allemaal veel te beleefd om dat hardop te zeggen.’
 ‘En? Weet je al meer? Weet je al waar ze hem naartoe hebben 
gebracht?’
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 ‘Nee, niets. Niemand weet iets, en als ze wel iets weten gaan 
ze dat zeker niet tegen mij zeggen. Voor zover zij weten is Liang 
niet gearresteerd of gevangengenomen en ze weten niets over 
zijn verblijfplaats. Als ik vraag wat zij denken dat er met hem is 
gebeurd, zeggen ze dingen als “Misschien heeft hij een ongeluk 
gehad.”’
 Yung liet ongewild een zacht kermend geluid horen, maar ze 
had zichzelf snel weer onder controle. ‘Er moet iemand zijn die 
er meer van weet, Simon. Als hij een ongeluk had gehad, had de 
politie daar inmiddels wel melding van gemaakt. Ze hebben hem 
vast ergens naartoe gebracht.’
 ‘Luister,’ zei hij, ‘dit is niet iets wat we telefonisch moeten 
bespreken, je weet dat ze altijd meeluisteren. We overleggen verder 
als ik weer in Nieuw-Zeeland ben.’
 Dat was het moment waarop de zon plotseling was gedoofd en 
het raam met het weidse uitzicht in een zwart vlak was veranderd. 
Achter haar kuchte en sputterde de televisie een paar keer voordat 
er weer beelden verschenen, die enkele seconden later door een 
nieuwsflits werden onderbroken.
 ‘Er is iets gebeurd, Simon. Het is buiten helemaal donker 
geworden.’
 ‘Hier ook. Hoe kan dat?’
 ‘Het is net of iemand de zon heeft gedoofd,’ zei Yung.
 Haar instinct fluisterde dat ze bang moest zijn, maar haar 
intellect zei dat dat een primitieve reactie was, waar geen plaats 
voor was bij een goed geprogrammeerde computer. Ze wilde kalm 
blijven zodat ze goed in zich kon opnemen wat er gebeurde, want 
dit was natuurlijk waanzinnig interessant. Na afloop wilde ze zich 
elk detail kunnen herinneren – tenzij het nooit meer licht werd, 
maar dan zou het toch al snel einde verhaal zijn. Simon was nog 
steeds aan de lijn en ze hoorde opgewonden stemmen om hem 
heen. Het klonk alsof hij tussen een op hol geslagen menigte stond. 
Ze stelde zich voor hoe hij daar rustig midden tussen de drommen 
mensen stond en de situatie kalm beoordeelde voordat hij een 
beslissing nam.
 ‘Ze gaan hier helemaal los,’ schreeuwde Simon. ‘De mensen 
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vertrappen elkaar om uit de luchthavenhal weg te komen, maar 
ik zou niet weten waar ze verdomme allemaal naartoe willen. Het 
ziet er knap donker uit daarbuiten.’
 Yung hoorde berichten klinken via de omroepinstallatie van de 
luchthaven. ‘Wat zeggen ze?’
 ‘Dat iedereen moet blijven waar hij is en niet in paniek moet 
raken,’ zei Simon, ‘maar daar luistert niemand naar.’
 De verbinding werd verbroken en Yung wilde juist terugbellen, 
toen er een ander telefoontje binnenkwam. Toen ze opnam gaf ze 
tegelijkertijd opdracht het licht aan te doen en zocht ze met de 
afstandsbediening naar het weerkanaal op tv. De verlichte kamer 
zorgde voor een nog dramatischer impact van het inktzwarte raam; 
het weerspiegelde het interieur alsof het een filmset was, met Yung 
als vrijwel roerloos middelpunt dat in zich opnam wat er aan de 
hand was en probeerde te bevatten wat het allemaal te betekenen 
had.
 ‘Wat gebeurt er in godsnaam bij jullie?’ bulderde de bekende 
schorre stem van Amelia in haar oortje.
 ‘Waar ben je?’
 ‘We zijn in Lagos en staan op het punt om naar het vliegveld 
te vertrekken. Ik keek nog even naar de nieuwszender en ze zeggen 
dat het overal op de wereld aardedonker is.’
 ‘Het is hier echt helemaal zwart.’ Yung zette het geluid van 
de televisie wat harder om nog iets te kunnen horen van wat de 
presentatoren zeiden.
 ‘Op klaarlichte dag?’
 ‘Ja. Hoe ziet het er in Afrika uit?’
 Ze hoorde Amelia de gordijnen in haar hotelkamer 
openschuiven; op de achtergrond hoorde ze het geluid van iemand 
die zat te bidden. ‘O jee! Ik zie helemaal niets. Geen maan, geen 
wolken, er is helemaal niets meer tussen hemel en aarde.’
 ‘En als er geen zon is, is er ook niets wat de maan kan 
verlichten…’ Yung hoorde een zweem van paniek in de normaal zo 
opgewekte stemmen van de weerpresentatoren, die, met een vinger 
stevig op een oortje gedrukt en hun ogen wijd open omdat ze 
toch professioneel moesten blijven en de boel draaiende moesten 
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houden, ondertussen via de telefoon en wankele videoverbindingen 
contact probeerden te leggen met astronomen en meteorologen, 
terwijl ze eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk naar hun gezin 
wilden. De opwinding van de experts met wie ze verbinding kregen 
nam snel toe. Ze bespraken wat er met het weer zou gebeuren, ze 
zochten naar verklaringen en praatten uitgebreid over een serie 
krankzinnige theorieën.
 ‘Denk je dat ze nog vliegtuigen laten vertrekken?’ vroeg Amelia.
 ‘Ik vraag me af of ze überhaupt weten wat ze aan het doen 
zijn. Niemand weet of dit een tijdelijke of een permanente situatie 
is,’ zei Yung. ‘Misschien is het een bizarre meteorologische storm. 
Ik betwijfel of er een verkeersleidersmanual bestaat voor zo’n 
rampzalige gebeurtenis. Zoiets is echt niet te voorspellen.’
 ‘Oké.’ Je kon Amelia bijna horen denken wat ze nu moest doen. 
‘Luister,’ zei ze na een korte stilte. ‘Omdat het vliegtuig is geboekt 
en de auto klaar staat om ons naar het vliegveld te brengen, 
kunnen we daar net zo goed ook naartoe gaan. Volgende week is 
te belangrijk om er iets tussen te laten komen. En reken er maar op 
dat ik aan boord zit, mocht er toch een vliegtuig vertrekken.’
 Yung verbrak de verbinding toen er een berichtje van Lalit 
verscheen. Ze vermoedde dat hij in Californië was. Net wakker en 
er is geen zon! WTF?
 ‘Is dit ooit eerder voorgekomen sinds we de weersomstandig-
heden registreren?’ vroeg de presentator van de weerzender via 
een scherm-in-schermverbinding aan een nerveuze professor. ‘Is de 
wereld wel eens eerder in volledige duisternis gehuld geweest? Is 
dit misschien net zo’n ramp als waarmee de dinosaurussen zijn 
uitgeroeid?’
 ‘Behalve het ontbreken van licht is het ontbreken van elke vorm 
van luchtverplaatsing uitermate verbijsterend,’ zei de professor, de 
vraag over de dinosaurussen negerend. ‘Ik geloof niet dat het eerder 
is voorgekomen, tenminste niet sinds de officiële weerregistratie. 
Het is te vroeg om te speculeren wat het mogelijk inhoudt.’
 Onder in beeld werden de vragen van kijkers zichtbaar.
 Betekent dit het einde van de wereld?
 Is dit het gevolg van klimaatverandering?
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 Hoewel de experts verschillende theorieën opwierpen, had 
niemand een duidelijk of geloofwaardig antwoord voor de angstige 
en bezorgde kijkers.
 Houd je aan het plan zoals we dat hebben afgesproken. Als dit 
het einde van de wereld is, kunnen we net zo goed strijdend ten 
onder gaan, schreef ze in een berichtje aan Lalit.
 Oké, baas, was zijn reactie, voorzien van een hele serie emoji’s, 
die ze geen van alle grappig vond.
 De gespreksoproepen en berichten bleven binnenstromen en 
ze hoorde voortdurend het belletje voor nieuwe e-mails op haar 
laptop. Ze gaf iedereen hetzelfde antwoord: Houd je aan het 
oorspronkelijke plan. Neem de eerste beschikbare vlucht. Ons 
werk is nu belangrijker dan ooit.
 Tijdens de telefoongesprekken schakelde Yung van de 
weerzender over naar een nieuwszender, waar de verdwijning van 
de zon en de bizarre weersomstandigheden ook al hét onderwerp 
van gesprek waren. Uit de hele wereld stroomden verslagen 
binnen van kettingbotsingen die hadden plaatsgevonden in de 
paar seconden tussen de plotselinge duisternis en het aanknippen 
van de koplampen, waardoor verdere ongelukken konden worden 
voorkomen. Het was alsof de hele aarde vanuit helikopters werd 
bekeken, want overal ter wereld werden die door nieuwsstations 
de lucht in gestuurd om verslag te doen.
 Een paar van de mensen die met Yung belden wilden liever 
op een veilige plaats wachten, het maakte niet uit waar, totdat 
duidelijk zou zijn wat er zou gaan gebeuren.
 ‘Ik ben tot Auckland gekomen,’ zei Ahmya, de meest 
vooraanstaande oceanoloog ter wereld. ‘Ik vind het niet prettig 
om in zo’n chaotische situatie de weg op te gaan.’
 ‘Wacht het een paar uur af,’ zei Yung tegen haar. ‘Als er dan 
nog niets is veranderd, kun je altijd nog een helikopter huren om 
hiernaartoe te komen.’
 Ze schakelde over naar een andere zender, waar een doorsnee 
aan religieuze experts via een videoverbinding met elkaar 
debatteerde over de stelling dat het doven van de zon een teken 
was van God, waarmee hij wilde zeggen dat de mensen hun leven 
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moesten beteren, anders zouden de gevolgen afschuwelijk zijn. Een 
van de experts herinnerde de kijkers aan de omschrijvingen van de 
ster van Bethlehem in de nacht dat Jezus werd geboren. Een ander 
wees erop dat God, volgens het boek Jozua, tijdens de strijd tussen 
de Israëlieten en de Amorieten de zon en de maan tot stilstand had 
gebracht. Yung kreeg de indruk dat de mensen de duisternis, die de 
wereld had overrompeld en die nog geen tien minuten had geduurd, 
nu al naar hun eigen hand probeerden te zetten door te beweren 
dat dit het bewijs was van wat ze altijd al hadden gepredikt. Alle 
doemdenkers die jarenlang voor gek waren versleten omdat ze 
als voorbereiding op het armageddon grote voorraden ingeblikt 
voedsel en flessen water hadden ingeslagen voelden zich nu 
gesteund en belden om de wereld daarvan luidkeels op de hoogte 
te brengen. Hun moment van triomf was eindelijk aangebroken, 
hun opvattingen waren bewezen en ze wisten nu zeker dat ze het 
de hele tijd bij het rechte eind hadden gehad.
 Yung bleef kalm en zakelijk en had geen enkele moeite met 
het multitasken; elke vraag beantwoordde ze met een kort, scherp 
antwoord en ze beëindigde het gesprek abrupt zodra ze gezegd 
had wat ze wilde zeggen. Ze telefoneerde en luisterde naar de 
gesprekken op de televisie, maar ondertussen dacht ze de hele tijd 
aan haar zoon, en ze vroeg zich af of hij bang was en of hij haar 
misschien probeerde te bereiken. Ze wilde dat ze bij hem kon zijn 
om hem te beschermen en voelde zich schuldig omdat ze als ouder 
tekortschoot. Ze wilde dat Liang bij haar was; hij zou wel weten 
wat ze moesten doen. De gedachte aan Liang en wat hij misschien 
moest doormaken veroorzaakte de bekende steek van pijn, maar 
ze had nog steeds geen tijd om te huilen.
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De directeur van de Nationale Inlichtingendienst van de Verenigde 
Staten was in zijn huis in Washington en liep net van de badkamer 
naar de slaapkamer, in de wetenschap dat hij de dag erna vroeg op 
moest en zijn acht uur slaap hard nodig had, toen de telefoon ging. 
Zijn vrouw, die al in bed lag en een paar bladzijden uit de Bijbel las 
zoals ze altijd deed voordat ze ging slapen, klakte afkeurend met haar 
tong. Ze had al zo vaak gezegd dat hij, nu hij bijna tachtig was, te 
oud was voor zo’n zware baan en voor nachtelijke telefoontjes – zelfs 
voor dit telefoontje om halfelf ’s avonds, dat haar bezwaren leek te 
bevestigen. Dit leek absoluut niet op het prettige nietsdoen dat ze voor 
ogen had gehad in al die jaren waarin haar man de politieke ladder tot 
de hoogste sport had beklommen en die ze stoïcijns had doorstaan.
 ‘Ja?’ Hij had snel opgenomen, alsof hij met het afkappen van 
het ergerlijke gerinkel de irritatie bij zijn vrouw kon wegnemen. 
Hij luisterde even naar de stem die aan de andere kant verslag 
uitbracht en hij was zich ervan bewust dat ze hem over de rand 
van haar bril bekeek en dat ze niet weer was gaan lezen. Ze wilde 
weten wat er zo belangrijk was dat ze in de beslotenheid van hun 
slaapkamer nog gestoord moesten worden.
 ‘Hoe bedoel je, de zon is gedoofd? Het is midden in de nacht!’ 
Hij liep naar het raam en trok de zware zijden gordijnen open. Het 
zag er buiten ongewoon donker uit, zelfs voor laat op de avond. ‘De 
hele wereld? Wat wil je daarmee zeggen? Dat het een buitenaardse 
aanval is?’
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 Hij hoorde zijn vrouw minachtend snuiven, maar ze gooide de 
bijbel opzij, stapte uit bed en ging blootsvoets voor het raam naast 
hem staan.
 ‘Buitenaardse wezens?’ Ze vormde de woorden geluidloos met 
haar lippen, terwijl ze met haar vinger rondjes draaide naast haar 
hoofd om duidelijk te maken hoe krankzinnig dat idee was.
 ‘Zijn het de Chinezen?’ blafte hij in de telefoon zonder acht te 
slaan op zijn vrouw. ‘De Russen? Of zijn het terroristen?’ […] ‘Zijn 
er al meer meldingen binnengekomen?’ […] ‘Heb je al iets gehoord 
van de Special Collection Service?’ […] ‘Oké, bel mijn chauffeur. Ik 
kom eraan.’ […] ‘Nee, bel de president nog maar niet. Ik wil eerst 
uitzoeken wat er verdomme aan de hand is voordat hij vindt dat 
hij de oorlog moet verklaren aan marsmannetjes!’
 Hij hing op en beende de slaapkamer uit, in de richting van de 
trap.
 ‘Je bent niet aangekleed, lieverd!’ riep zijn vrouw hem na.
 ‘Geen tijd voor,’ riep hij terug, en hij stampte in zijn ochtendjas 
en pantoffels naar beneden. ‘Ga maar weer naar bed.’
 Ze hoorde deuren dichtslaan en daarna het gezoem van de 
dienstauto die wegreed. Ze ging terug naar het raam, staarde in 
het duister en fluisterde zacht een gebed.

De impact van de plotselinge duisternis was merkbaar voor iedereen 
die bij het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid in Beijing 
werkte. Het hoofd van de Inlichtingendienst zag het fenomeen 
op hetzelfde moment als zijn ondergeschikten. Zijn gezicht bleef 
uitdrukkingsloos en hij bleef even heel stil zitten, terwijl hij in 
gedachten alle mogelijke oorzaken naliep. Hij wachtte op wat er 
nog ging komen en wilde meer bewijzen, om vooral geen overhaaste 
conclusies te trekken. De stroomvoorziening voor de lampen en 
de computers haperde even, maar viel niet uit. Alle schermen 
functioneerden nog en de informatie bleef binnenstromen. Hij 
stond langzaam op en liep zijn kantoor uit, de grote zaal in. Een 
of twee mensen waren opgestaan om naar buiten te kijken, maar 
toen ze hem zagen komen, zochten ze snel hun plaats achter hun 
computerscherm weer op.
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 Achter de computermedewerkers stond een rij strak geklede 
managers die vragen afvuurden en geconcentreerd naar de 
antwoorden luisterden, op zoek naar zinnige verklaringen die ze 
met goed fatsoen aan hun superieuren konden voorleggen. Drie 
minuten later stonden ze in het gelid voor hun baas en deden 
mondeling verslag van het bitter weinige dat ze tot dan toe 
hadden ontdekt. Het hoofd van de Inlichtingendienst was al aan 
de telefoon met de Chinese president, die op het moment dat de 
duisternis was ingevallen in zijn auto had gezeten en nu zo snel 
mogelijk naar een veilige locatie werd gebracht. Het hoofd van 
de Inlichtingendienst moest zijn baas schoorvoetend vertellen dat 
hij geen idee had wat er aan de hand was, iets wat de president 
absoluut niet wilde horen, en hij maakte duidelijk dat hij binnen 
een tijdsbestek van tien minuten een adequate briefing verwachtte, 
of eerder als er iets betrouwbaars te melden viel.

De Russische president was al aan het trainen in de fitnessruimte 
toen, net voordat zijn eigen agenten van de Buitenlandse 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst binnenstormden met het nieuws 
dat de zon niet meer scheen, het telefoontje uit China kwam. De 
Chinees-Russische tolk klonk ongerust toen hij de woorden van 
zijn president via de telefoon doorgaf.
 ‘Heeft dit iets te maken met de Amerikanen of de navo?’ vroeg 
de Russische president terwijl hij een sweatshirt om zijn schouders 
sloeg. ‘Is dit een truc of zo?’
 Zijn eigen agenten zagen er nerveus uit, niet zeker of hij zijn 
vragen aan hen stelde of aan degene die hij aan de lijn had.
 ‘Bel het Witte Huis,’ schreeuwde de president.
 Twee minuten later kwamen ze hem vertellen dat de president 
van Amerika naar bed was gegaan en niet gestoord mocht worden.
 De ogen van de Rus vernauwden zich alsof hij door het vizier 
van een geweer keek. ‘Wil hij mij niet te woord staan?’
 Niemand antwoordde en het telefoontje van de Indiase 
inlichtingendienst dat op dat moment in Moskou binnenkwam 
behoedde hen tijdelijk voor zijn toorn. De president nam meteen 
op. Hij wist wie er belde. Ze waren oude vrienden, uit de tijd dat 
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hij officier was geweest bij de kgb en opdracht had gekregen deze 
man op te leiden. In de loop der jaren hadden ze samen heel wat 
flessen wodka soldaat gemaakt.
 ‘De Amerikaanse president is naar bed,’ zei hij tegen de man 
aan de andere kant van de lijn. ‘Gaat het om een bom?’
 ‘Geen melding van een explosie. Alleen duisternis.’
 De Russische president kon een glimlachje niet onderdrukken. 
Het leek erop dat hij een paar minuten voorsprong had op zijn 
rivalen, maar wat moest hij doen om die tijd optimaal te benutten?

In Washington arriveerde de directeur van de Nationale 
Inlichtingendiensten op de burelen van de nsa, het Bureau 
Nationale Veiligheid, nadat hij tijdens de zeven minuten durende 
rit door de stad voortdurend telefoontjes had beantwoord. Zijn 
team beveiligers flankeerde hem terwijl hij klepperend op zijn 
Turkse muiltjes het gebouw in liep zonder dat er enige verbazing 
over zijn nachtkleding zichtbaar was op de perfect getrainde, 
ijskoude gezichten.
 Hij liep met grote passen het crisiscentrum in, waar de anderen 
al bij elkaar zaten. Iedereen zat te telefoneren of naar een scherm 
te staren.
 ‘Meneer,’ riep een jonge vrouw bij het raam naar de directeur. 
Hij keek met een opgetrokken wenkbrauw haar kant op, waarmee 
hij aangaf dat hij bereid was naar haar te luisteren, hoewel hij nog 
met iemand anders aan de telefoon was en er nog verscheidene 
andere mensen in de ruimte aanwezig waren, die allemaal hoger in 
rang waren dan zij en die ook om zijn aandacht streden.
 ‘De maan is er weer,’ zei ze, naar de hemel wijzend. ‘Dan is de 
zon er dus ook weer.’
 De mensen haastten zich naar de ramen. De maan was 
inderdaad terug, en weerspiegelde het licht van de zon op hun 
opgeheven gezichten.
 ‘Hoe lang is de zon weg geweest?’ riep de directeur tegen 
niemand in het bijzonder.
 ‘Precies twaalf minuten,’ klonk een stem na een paar 
koortsachtige seconden zoeken.
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 ‘En zijn er ergens meldingen geweest van buitenaardse 
activiteiten?’
 ‘Een heleboel, meneer,’ antwoordde een van de regerings-
medewerkers die het dichtst bij hem stonden, ‘maar we hebben 
nog niets kunnen verifiëren. Moeten we de president niet 
waarschuwen?’
 ‘Nee, om de dooie dood niet,’ antwoordde de directeur. ‘Laat 
hem maar genieten van een goede nachtrust. Misschien hebben 
we tegen de ochtend een verklaring gevonden die we hem kunnen 
geven. We moeten erachter zien te komen wat er precies is gebeurd 
en of het opnieuw kan gebeuren. En we moeten een actieplan 
opstellen voor het geval de zon nooit meer gaat schijnen. Hoe lang 
kan de wereld overleven zonder zon? Ik wil antwoorden!’
 Iedereen dook weer weg achter zijn beeldscherm, maar niemand 
wist waar hij moest beginnen met zoeken.

Liang Zhang zat alleen in zijn cel en kon het wereldnieuws alleen 
volgen via flarden van gesprekken die hij opving van de bewakers 
voor zijn celdeur. Hij vond het lastig om zonder ramen of horloge 
vast te stellen hoe snel of hoe langzaam de tijd voorbijging, maar 
hij wist vrijwel zeker dat er deze keer meer tijd dan anders was 
verstreken sinds zijn laatste ondervraging, waardoor hij de indruk 
had dat er iets van groter belang was gebeurd, iets waardoor de 
autoriteiten hem even waren vergeten. Hij hoopte maar dat het 
niets met zijn gezin te maken had.
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Toen de zon plotseling terugkwam knepen de kinderen in Sophies 
lokaal hun ogen even tot spleetjes om weer aan het licht te wennen, 
nadat ze zo lang van achter de ramen in het donker hadden gestaard. 
Er ging een gejuich op dat zich door de hele school verspreidde, 
gevolgd door opgelucht gelach en applaus, alsof iemand ergens een 
zekering had vervangen of een piloot een vliegtuig veilig had laten 
landen na heftige turbulentie. Er leek niets te zijn veranderd in de 
tijd dat het donker was geweest. In het heldere middaglicht zag het 
terrein er vreemd verlaten, maar nog volledig ongeschonden uit.
 ‘Wie is die weirdo?’ vroeg een van de meisjes.
 ‘Waar?’ vroeg Sophie. Ze liep naar het meisje toe en ging naast 
haar staan.
 ‘Daar,’ wees het kind, ‘die man die daar uit de bosjes komt. 
Het lijkt wel een zwerver of zoiets. Zou hij daar de hele tijd buiten 
hebben liggen slapen?’
 Sophie zag hem nu ook, maar ze vond dat hij er veel te schoon 
uitzag voor een zwerver. Het leek wel of hij licht uitstraalde. 
Zijn lange zwarte haar en baard glansden prachtig, net als zijn 
donkergetinte huid. Ze stonden in fel contrast met de simpele witte 
mantel die hij om zich heen had geslagen.
 ‘Hij heeft geen schoenen aan,’ merkte een van de jongens op. 
‘Hij ziet eruit als Robinson Crusoë of zo, of dat hij schipbreuk heeft 
geleden en jarenlang op een onbewoond eiland heeft gewoond.’
 ‘Ik vind dat hij eruitziet als een kluizenaar,’ zei iemand anders, 
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‘alsof hij in een grot op een berg heeft gewoond en hij net naar 
beneden is gekomen om onze wereld te bekijken.’
 ‘Doe niet zo raar,’ zei Sophie lachend. ‘Waarschijnlijk is hij 
verdwaald in het donker. Misschien is hij een monnik of zo.’
 De man keek door het raam in hun richting, alsof hij nog maar 
net doorhad dat hij werd bekeken, en Sophie werd geraakt door 
de vriendelijkheid van zijn bruine ogen en de lange wimpers die 
eromheen krulden. Hij zag dat ze allemaal naar hem staarden, 
maar in plaats van zich te generen glimlachte hij, alsof het de 
normaalste zaak van de wereld was om in zulke excentrieke kleren 
alleen over een schoolterrein te zwerven. Hij stak zijn hand op in 
een vriendelijke groet, voordat hij rustig op een sierlijk tuinbankje 
ging zitten dat jaren eerder door een dankbare ouder aan de school 
was geschonken.
 ‘Hoe is hij langs de beveiligers gekomen, juf?’ vroeg een van 
de meisjes, erop gebrand het potentiële drama te laten escaleren. 
‘Moeten we ze niet roepen? Hij zou zomaar een terrorist kunnen 
zijn, zo ziet hij er wel uit.’
 ‘Hij heeft geen rugzak,’ zei een van de jongens. ‘Dan wil hij dus 
geen zelfmoordaanslag plegen.’
 ‘Hij heeft ook geen pistool.’
 ‘Hij kan wel een seriemoordenaar zijn,’ opperde een ander 
kind, ‘die meisjes met zijn blote handen wurgt.’
 ‘Waarom meisjes?’ vroeg een van de meisjes. ‘Waarom zijn 
slachtoffers van seriemoordenaars altijd meisjes? Het zijn toch 
meestal jongens die om te wurgen zijn?’
 ‘Doe niet zo gek,’ zei Sophie. ‘Ga allemaal zitten en ga iets 
doen. Ik zal eens kijken of het helpt als ik hem uitleg waar hij is.’
 Toen ze de klas uit liep de gang in riep een heel stel kinderen 
haar in paniek na dat ze iemand van de beveiliging mee moest 
nemen, want dat was de regel, maar ze negeerde hen. Ze wist 
natuurlijk dat ze in theorie gelijk hadden, maar ze wilde meer te 
weten komen over deze bijzondere figuur die er in haar ogen niet 
gevaarlijk uitzag. Als ze de beveiliging riep zouden ze hem meteen 
afvoeren, en dan zou ze nooit weten waar hij vandaan kwam of 
waarom hij voor haar klaslokaal rondhing.
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 ‘Hallo,’ zei ze, toen ze de hoek om kwam en hem nog steeds op het 
bankje zag zitten, met zijn ogen dicht alsof hij genoot van de warmte 
van de teruggekeerde zon. De hele klas stond voor het raam te kijken, 
benieuwd naar wat er vervolgens zou gaan gebeuren, maar met een 
woeste blik stuurde ze hen allemaal terug naar hun eigen tafel.
 ‘Hi,’ zei hij. Hij deed zijn ogen open en stond beleefd op om 
haar met een hoffelijke buiging te begroeten. ‘Ik hoop dat je het 
niet erg vindt dat ik hier even ben gaan zitten om uit te rusten.’
 ‘Nee, natuurlijk niet.’ Ze had geen idee waarom ze dat zei, maar 
het leek haar het enige goede antwoord op zo’n hoffelijke vraag. 
Die verbazingwekkende ogen die rechtstreeks op haar waren 
gericht maakten dat ze bloosde en naar woorden moest zoeken.
 ‘Oké,’ zei hij. Hij ging weer achterover zitten en legde zijn arm 
over de rugleuning van de bank. ‘Hoe gaat het met je?’
 ‘Neem me niet kwalijk,’ zei ze, ‘maar kennen wij elkaar?’
 Hij glimlachte, en ze was even van haar stuk gebracht toen ze 
zag hoe ongelofelijk wit zijn tanden waren. Dit was absoluut niet 
het gebit van een zwerver of een schipbreukeling.
 ‘Als je iets dieper in je geheugen graaft, denk ik dat je me wel 
herkent.’
 Zoals hij dat zei klonk het heel logisch, maar toen ze er iets 
langer over nadacht vond ze het toch vreemd en ze vroeg zich af 
of hij misschien waanideeën had. Misschien hadden de kinderen 
gelijk en moest ze zich in deze situatie verantwoordelijk gedragen 
en hulp inschakelen. Misschien was hij wel uit een plaatselijke 
inrichting ontsnapt en waren ze al naar hem op zoek.
 ‘Komt u hier iemand bezoeken?’ vroeg ze, en ze hoopte dat 
haar stem autoritair klonk en niet al te vormelijk.
 ‘Zou het kunnen dat ik misschien voor jou ben gekomen?’
 Er borrelde een gênant gegiechel uit haar binnenste op voordat 
ze zichzelf weer onder controle had. Hij flirtte met haar. Normaal 
gesproken vond ze het afschuwelijk als mannen dat deden, maar 
deze keer niet. Ze kon er niet echt haar vinger op leggen, maar om 
de een of andere reden vond ze het leuk als hij dat deed. Misschien 
kwam het doordat hij zo’n oprechte glimlach had en hij geen 
bijbedoelingen leek te hebben.
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 ‘Excuses voor al mijn vragen,’ vervolgde ze, ‘maar werk je 
hier?’
 ‘Mijn werk is waar ik ben,’ zei hij, en de warmte van zijn 
glimlach compenseerde het ontwijkende antwoord, waar ze in alle 
andere situaties razend om zou zijn geworden.
 ‘Hoe ben je langs de beveiliging gekomen?’ Ze ging naast hem 
op het bankje zitten, hoewel zijn arm nog steeds bezitterig op de 
rugleuning achter haar lag.
 ‘Het was aardedonker en je kunt niet verwachten dat de 
beveiligers alle hoeken van zo’n groot terrein in de gaten kunnen 
houden. Uiteindelijk zijn het ook maar gewoon mensen.’ Hij 
grinnikte ondeugend, alsof hij een geheimpje met haar deelde, 
hoewel ze niet begreep wat hij bedoelde.
 ‘Ben je tijdens de zonsverduistering hier gekomen?’
 ‘Denk jij dat het een zonsverduistering was?’
 ‘Ik zou niet weten wat het anders is. Weet jij wat het was? Ik 
vond het heel angstaanjagend.’
 ‘Je hoeft voor mij geen angst te hebben.’
 ‘Ik zei ook niet dat ik bang voor jou ben,’ zei ze lachend. 
‘Volgens mij had ik het helemaal niet over jou.’
 ‘Ik vind het leuk om met je te praten,’ zei hij. ‘Die kinderen 
hebben geluk dat jij hun lerares bent.’
 ‘Dank je. Zou je dat ook even tegen de rector willen zeggen?’
 ‘Als je dat wilt.’
 ‘Nee, nee,’ zei ze, ‘ik denk niet dat je dat moet doen, tenzij je 
onmiddellijk van het terrein gezet wilt worden.’
 ‘Dat zou ik jammer vinden, want ik zou graag nog wat langer 
met je willen praten.’
 ‘Sinds die schietpartij in de moskee is iedereen nogal paniekerig 
over de beveiliging.’
 Hij spreidde zijn handen. ‘Je ziet dat ik geen wapen heb. Ik 
kom in vrede.’
 ‘Ik begrijp nog steeds niet wat je hier komt doen en waarom je 
naar mijn lokaal stond te staren.’
 ‘Volgens mij werd er juist naar mij gestaard. Ik zat hier alleen 
maar uit te rusten.’
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 ‘Nou ja, we leven in een vrije wereld natuurlijk, maar ik denk 
niet dat je hier kunt blijven. Dit is een school en die staat op 
privéterrein. Vroeg of laat belt iemand de beveiliging en dan word 
je weggestuurd. Misschien bellen ze de politie ook wel en word je 
gearresteerd. Het is waarschijnlijk beter als je uit jezelf vertrekt.’ 
Op hetzelfde moment dat ze de woorden uitsprak had ze er al spijt 
van. Ze wilde dat hij langer bleef, zodat ze naar hem kon blijven 
kijken. Er waren nog zo veel vragen die ze hem wilde stellen, en het 
feit dat hij ze allemaal ontweek maakte haar nog nieuwsgieriger.
 ‘Wil je dat ik wegga?’ vroeg hij.
 Ze was even stil en hij zweeg ook; het was alsof de stilte tussen 
hen heel gewoon was.
 ‘Waar logeer je?’ vroeg ze uiteindelijk, zijn vraag omzeilend.
 ‘Ik ben net aangekomen.’
 ‘Waarvandaan?’
 ‘Ik weet niet of je me zou geloven als ik je dat vertel.’
 ‘Heb je geen bagage?’
 ‘Nee.’ Hij wees op zijn mantel en zei: ‘Alleen dit. Denk je dat ik 
bagage nodig heb?’
 ‘De meeste mensen hebben bagage bij zich als ze ergens 
aankomen.’
 ‘Ik wilde alleen maar even uitrusten. Ik ben nogal moe.’
 Sophie hoorde het geluid van de portofoon van een van de 
beveiligers van achter de struiken opklinken. Ze keek naar de 
ramen van haar lokaal en zag dat de kinderen naar iets keken wat 
zij niet kon zien. Een van de meisjes gebaarde dat er iemand aan 
kwam. Ze leken geweldig te genieten van het hele gedoe.
 ‘Als de beveiligers je hier aantreffen bellen ze de politie,’ zei ze, 
en ze was verrast over zichzelf dat ze dat absoluut niet wilde. Ze 
wilde de situatie niet bederven. ‘Je moet je verstoppen.’
 ‘Verstoppen?’ Het idee leek hem te amuseren.
 ‘Luister,’ zei ze, en ze voelde dat ze begon te blozen. Ze was 
geschokt door haar vrijpostigheid tegenover deze vreemdeling. ‘Ik heb 
een personeelsflat in dat gebouw daar. Het is een klein flatje, maar je 
mag daar wel een paar uur uitrusten terwijl ik voor de klas sta, en dan 
kijken we daarna wel hoe het verder moet. Is dat een oplossing?’
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 ‘Dat is een daad van grote goedheid.’ Hij glimlachte weer en ze 
voelde dat ze nog erger ging blozen. ‘Weet je zeker dat je daardoor 
niet in de problemen komt?’
 ‘De conciërge is een vriend van me,’ zei ze, ‘hij verraadt me niet. 
Maar we moeten wel meteen gaan.’
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