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Voor Thelma



DE E L I

Dwaalsporen



MAANDAG

ALS HIJ ZIJN gedachten de vrije loop liet, gingen ze om de een of
 andere reden vroeg of laat altijd weer naar het dossier. Meestal

 gebeurde dat ’s nachts.
Hij lag doodstil in bed en zag een vlieg bewegen over het plafond.

Van duisternis en rust hoefde hij het niet te hebben. Het was net of hij
weerloos werd wanneer de zon verdween en de vermoeidheid en het
duister tevoorschijn kropen en hem omsloten. Weerloos zijn strookte
absoluut niet met zijn aard. Een groot deel van zijn leven had hij op zijn
hoede moeten zijn, op alles voorbereid. Ondanks jaren van oefening
vond hij het verschrikkelijk moeilijk om met één oog open te slapen.
Om paraat te staan moest je wakker zijn. Hij was het gewend om wak-
ker te zijn. En hij was het gewend om niet toe te geven aan de ver-
moeidheid die in zijn lichaam bleef hangen als hij het slaap ontzegde.

Hij constateerde dat hij al een hele poos niet meer huilend wakker
werd ’s nachts. Zijn herinneringen kwelden en verzwakten hem allang
niet meer. Zo bekeken was hij een heel eind gekomen in zijn streven
naar rust.

Maar toch.
Als hij zijn ogen stijf dichtkneep, en als het doodstil was om hem

heen, kon hij haar voor zich zien. Hij zag hoe haar zwaarlijvige  gestalte
zich losmaakte uit de donkere schaduwen en schommelend op hem af
kwam lopen. Heel langzaam, zoals ze altijd liep.

De herinnering aan haar geur deed hem nog steeds kokhalzen. Don-
ker, zoet en stoffig. Onmogelijk om in te ademen. Net als de geur van
de boeken in haar bibliotheek. Hij hoorde haar stem: ‘Dwarskop, niets-
nut,’ siste de stem. ‘Waardeloos misbaksel.’

Vervolgens stak ze een hand naar hem uit en pakte hem beet.
Die woorden werden altijd gevolgd door pijn en straf. Door vuur. De

herinnering aan het vuur leefde nog voort in delen van zijn lichaam.
Hij streek graag met zijn vinger over de littekens; dan wist hij dat hij
het had overleefd.
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Toen hij nog heel klein was, dacht hij dat hij straf kreeg omdat hij al-
tijd alles fout deed. Daarom probeerde hij, volgens de logica van een
kind, alles goed te doen. IJverig en wanhopig. Toch was het nog steeds
altijd fout.

Toen hij ouder werd, begreep hij het beter. Het was gewoon nooit
goed. Hij werd niet alleen gestraft voor zijn verkeerde daden; zijn hele
wezen deugde niet, het was verkeerd dat hij er was. Hij werd gestraft
omdat hij bestond. Als hij er niet was geweest, was zij nooit overleden.

‘Was je maar nooit geboren!’ brulde ze recht in zijn gezicht. ‘Je bent
slecht, slecht, slecht!’

De tranen die daarna kwamen, na het vuur, moesten altijd stil zijn.
Heel stil, zodat zij het niet hoorde. Want dan kwam ze altijd terug.
 Altijd.

Hij wist nog dat die beschuldiging heel lang veel angstgevoelens bij
hem had opgeroepen. Hoe moest hij ooit in het reine komen met dat-
gene waaraan hij zich volgens haar schuldig had gemaakt? Hoe zou hij
zijn schuld ooit kunnen afkopen, wat kon hij doen om het goed te
maken?

Het dossier.
Hij zocht het ziekenhuis op waar zij behandeld was en las haar pa-

tiëntendossier. Vooral om een indruk te krijgen van de omvang van
zijn misdrijf. Toen was hij al meerderjarig. Meerderjarig, maar door
zijn wandaden belast met een schuld die hij nooit zou kunnen inlossen.
De inhoud van het dossier veranderde hem echter volkomen onver-
wacht van een schuldige in een vrij man. Met de bevrijding kwamen
kracht en herstel. Hij kreeg een nieuw leven en er waren nieuwe, be-
langrijke kwesties waarover hij een standpunt moest innemen. De
vraag was niet meer hoe hij zou kunnen goedmaken wat hij iemand an-
ders had aangedaan. De vraag was hoe hem recht gedaan zou kunnen
worden.

Hij lag in het donker een beetje te glimlachen en gluurde naar de
nieuwe pop die hij had uitgekozen. Hij dacht – zeker weten deed je het
nooit – maar hij dacht dat die het langer zou uithouden dan de  andere.
Ze moest alleen met haar verleden leren omgaan, zoals hij dat zelf ook
had geleerd. Ze had alleen een vaste hand nodig, zijn vaste hand.

En eindeloos veel liefde. Zijn heel bijzondere liefde die haar de weg
zou wijzen.

Hij aaide voorzichtig over haar rug. Per ongeluk, of misschien omdat
hij de verwondingen die hij haar had toegebracht gewoonweg niet zag,
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streelde hij recht over een van de meest verse blauwe plekken, die als
een donker meertje op haar ene schouderblad zat. Ze schrok wakker en
draaide zich naar hem om. Haar ogen glommen van angst, ze wist
nooit wat haar te wachten stond als het donker werd.

‘Het is tijd, Pop. We kunnen beginnen.’
Er brak een mooie, slaapdronken glimlach door op haar tere  gezichtje.
‘Morgen is het zover,’ fluisterde hij.
Toen liet hij zich terugrollen op zijn rug en hij richtte zijn blik weer

op de vlieg op het plafond. Wakker en paraat. Zonder rust.
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DINSDAG

MIDDEN IN DE zomer, toen het maar bleef regenen, verdween het
eerste kind. Op een dinsdag; een gewone dag, die voor zomaar

een willekeurige dag had kunnen doorgaan, maar uiteindelijk het leven
van een aantal mensen ingrijpend veranderde. Van die mensen was
Henry Lindgren er een.

Het was de derde dinsdag van juli en Henry draaide een extra dienst
op een rit van de X2000 van Göteborg naar Stockholm. Henry werkte
al heel lang als conducteur bij de Zweedse spoorwegen, hoe lang, daar
dacht hij liever niet over na, en hij wist niet goed wat er van hem te-
recht moest komen als hij eenmaal met pensioen gestuurd zou worden.
Hoe moest hij de tijd doorkomen, zo eenzaam als hij was?

Misschien lag het aan Henry Lindgrens oog voor detail dat hij zich
de jonge vrouw naderhand nog zo goed kon herinneren die tijdens de
reis haar kind kwijt zou raken. Een jonge, roodharige vrouw met een
groene linnen bloes en open sandalen die haar blauwgelakte teennagels
vrijlieten. Als Henry en zijn vrouw een dochter hadden gekregen, had
die er vermoedelijk precies zo uitgezien, want zijn vrouw had vuurrood
haar gehad.

Het dochtertje van de roodharige vrouw leek echter totaal niet op
haar moeder, viel Henry op toen hij hun kaartjes knipte, vlak nadat ze
het station van Göteborg hadden verlaten. Het meisje had donker, kas-
tanjebruin haar dat in zulke zachte golven om haar hoofd viel dat het
bijna onecht leek. Het viel zacht op haar schouders en kroop als het
ware naar voren en omlijstte haar kleine gezichtje. Ze had een donker-
der teint dan haar moeder, en grote blauwe ogen. Ze had kleine groep-
jes sproeten op haar neus, die haar gezicht minder popperig maakten.
Toen Henry langs hen heen liep, glimlachte hij naar haar. Ze  glimlachte
verlegen terug. Henry vond dat het meisje er moe uitzag. Ze wendde
haar ogen af en keek uit het raam. Haar hoofd rustte tegen de rugleu-
ning.

‘Lilian, je moet je schoenen uittrekken als je met je voeten op de
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bank wilt zitten,’ hoorde Henry de vrouw tegen het kind zeggen net
toen hij zich omdraaide om het kaartje van de volgende passagier te
knippen.

Toen hij zich daarna weer naar hen omdraaide, had het kind haar
sandalen uitgeschopt en haar benen onder zich opgetrokken. De san-
dalen lagen er nog toen zij al verdwenen was.

Het werd een rommelige treinreis van Göteborg naar Stockholm. Er
waren veel mensen naar de tweede stad van het land gekomen om een
van de grootste artiesten van de wereld te zien optreden in het Ullevi-
stadion. Die verlieten Göteborg weer met de ochtendtrein waarop
Henry conducteur was.

Henry kreeg eerst problemen in wagon vijf, waar twee jongemannen
hun stoel ondergekotst hadden. Ze hadden een kater na de gebeurte-
nissen in Ullevi en Henry moest schoonmaakmiddel en natte doekjes
halen. Ongeveer tegelijkertijd begonnen twee jonge meiden in wagon
drie ruzie te maken. Een blond meisje beschuldigde een brunette ervan
dat ze had geprobeerd haar vriendje af te pakken. Henry probeerde
ver geefs te bemiddelen tussen de twee, maar het werd pas weer rustig
in de trein toen ze Skövde al voorbij waren. Toen, eindelijk, vielen alle
herrieschoppers in slaap en Henry dronk een kop koffie met Nellie, die
in de restauratiewagen werkte. Onderweg terug zag Henry dat ook de
roodharige vrouw en haar dochtertje Lilian in slaap waren gevallen.

Daarna werd het een tamelijk rustige reis, totdat de trein nog slechts
enkele tientallen kilometers van zijn eindbestemming verwijderd was.
Toen ze bijna in Flemingsberg waren, deelde Arvid Melin, de tweede
conducteur, door de luidsprekers mee dat ze vijf à tien minuten te laat
in Stockholm zouden aankomen. De machinist had het bericht gekre-
gen dat er op het laatste deel van het traject naar Stockholm Centraal
een seinprobleem was.

Toen de trein stilstond in Flemingsberg, zag Henry de roodharige
vrouw opeens alleen uit de trein stappen. Discreet sloeg hij haar gade
door het raam van het kleine hokje in wagon zes, dat gereserveerd was
voor treinpersoneel. Hij zag haar een paar kordate stappen over het
perron zetten naar de andere kant, waar minder mensen waren. Ze
haalde iets uit haar handtas, een mobieltje misschien? Hij nam aan dat
het kind nog steeds lag te slapen. Ze sliep in ieder geval nog wel toen
de trein Katrineholm voorbijdenderde. Henry zuchtte. Waar was hij in
vredesnaam mee bezig? Zat hij mooie vrouwen te  bespioneren?

Henry wendde zijn ogen af en begon aan een kruiswoordpuzzel in
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het laatste nummer van Året Runt. Hij zou zich nog vaak afvragen wat
er was gebeurd als hij de vrouw op het perron nooit uit het oog had
verloren. Het maakte niet uit hoeveel mensen hem ervan probeerden
te overtuigen dat hij dat nooit had kunnen voorzien, dat hij zichzelf
geen verwijten moest maken. Henry was en bleef ervan overtuigd dat
het leven van een jonge moeder verwoest was omdat hij zo nodig een
kruiswoordpuzzel in een tijdschrift moest oplossen. Dat kon hij op
geen enkele manier ongedaan te maken.

Henry was nog steeds bezig met de puzzel toen hij Arvids stem door
de luidsprekers hoorde. Alle passagiers moesten weer op hun plaats
gaan zitten. De trein was nu gereed om door te rijden naar Stockholm.

Naderhand kon niemand zich herinneren dat ze een jonge vrouw
achter de trein aan hadden zien rennen. Maar zo moest het toch ge-
weest zijn, want maar een paar minuten later kreeg Henry een drin-
gend telefoontje. Een jonge vrouw, die op stoel nummer zes in wagon
twee had gezeten, naast haar dochter, was op het perron van Flemings-
berg achtergebleven toen de trein zich weer in beweging had gezet, en
was nu in een taxi onderweg naar het centrum van Stockholm. Dus zat
haar dochter alleen in de trein.

‘Verdomme,’ vloekte Henry toen hij ophing.
Hij kon ook nooit iets aan een ander overlaten zonder dat er proble-

men van kwamen. Hij kreeg ook nooit een moment rust.
Ze overwogen niet om de trein op een eerder station tot stilstand te

brengen, omdat ze al zo dicht bij de plaats van bestemming waren.
Henry liep met snelle tred naar wagon twee, waar hij het dochtertje van
de vrouw met het rode haar die hij op het perron had zien staan alleen
zag zitten. Hij maakte daaruit op dat haar moeder de vrouw moest zijn
die de trein had gemist.

Via zijn mobiele telefoon meldde hij aan de communicatiecentrale dat
het meisje nog sliep, dat het hem niet nodig leek haar op te schrikken met
informatie over de afwezigheid van haar moeder voordat ze er waren.
Daar was iedereen het mee eens en Henry beloofde dat hij zich persoon-
lijk om het meisje zou bekommeren als de trein was gestopt. Persoonlijk.
Een woord dat nog lang door Henry’s hoofd zou blijven galmen.

Net toen de trein station Zuid passeerde begonnen de meiden in
wagon drie weer te ruziën en te schreeuwen. Henry hoorde het geluid
van brekend glas toen een passagier die van wagon twee naar wagon
drie liep de tussendeuren opendeed, en toen moest hij het slapende
kind alleen laten. Gestrest riep hij Arvid op via zijn combifoon.
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‘Arvid, kom onmiddellijk naar wagon drie!’ bulderde hij.
Er kwam geen enkele reactie van zijn collega.
Pas toen de trein met zijn karakteristieke gesis, als de zware, moei-

zame uitademing van een bejaarde, tot stilstand kwam, slaagde Henry
erin de twee meisjes uit elkaar te halen.

‘Hoer!’ brulde de blonde.
‘Slet!’ luidde het weerwoord van haar vriendin.
‘Wat een taal, wat een taal,’ zei een oude dame die net was opgestaan

om haar koffer uit het rek te halen.
Henry liep snel langs de mensen heen die in de rij stonden in het

gangpad om de trein te verlaten, en riep over zijn schouder: ‘Nu doen
jullie wat ik zeg, meisjes, onmiddellijk de trein uit!’

Intussen liep hij door naar wagon twee. Als het kind maar niet wak-
ker was geworden. Maar hij was er al bijna.

Henry moest een paar mensen bijna omverduwen op zijn korte wan-
deling, en naderhand kon hij zweren dat hij nog geen drie minuten was
weg geweest.

Het kleine aantal minuten veranderde echter nergens iets aan.
Toen hij terugkwam in wagon twee was het slapende kind weg. Haar

sandaaltjes stonden nog op de grond. Alle mensen die onder het toe-
ziend oog van Henry Lindgren van Göteborg naar Stockholm waren
gereisd stroomden de trein uit, het perron op.
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ALEX RECHT WERKTE al meer dan een kwart eeuw bij de politie. Hij
vond daarom dat hij naar eer en geweten mocht beweren dat hij

een gedegen ervaring had met politiewerk en dat hij in de loop der
jaren eveneens een behoorlijke dosis vakbekwaamheid en een goede
 in tuïtie had opgedaan. Hij had, kreeg hij vaak te horen, ‘buikgevoel’.

Er waren weinig dingen zo belangrijk voor een politieman als juist
dat buikgevoel. Daaraan herkende je de vakkundige rechercheur, daar-
in onderscheidde de goede zich van de minder goede. Het buikgevoel
kwam nooit in de plaats van feiten; het vulde ze aan. Wanneer alle fei-
ten op tafel lagen, wanneer alle puzzelstukjes waren geïdentificeerd,
dan kwam het erop aan dat je begreep wat je zag en dat je de stukjes
kennis die je voor je had tot een geheel kon samenvoegen.

‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren,’ had Alex’ vader
gezegd in de toespraak die hij hield toen zijn zoon zijn eerste aanstel-
ling bij de politie had gekregen.

Eigenlijk had Alex’ vader graag gewild dat zijn zoon dominee was ge-
worden, net als alle andere oudste zonen in de familie tot dan toe. Dat
zijn zoon liever politieman wilde worden vond hij moeilijk te verteren.

‘Het politievak is feitelijk ook een roeping,’ had Alex gezegd om hem
gunstig te stemmen.

Zijn vader had er een paar maanden over nagedacht, en had toen
laten weten dat hij van plan was de beroepskeuze van zijn zoon te ac-
cepteren en te respecteren. Misschien werd dat ook wat gemakkelijker
doordat Alex’ broer er later wel voor koos om dominee te worden. Alex
was zijn broer hoe dan ook eeuwig dankbaar.

Alex werkte graag met mensen die zich, net als hijzelf, geroepen
voelden om dit werk te doen. Hij werkte het liefst met mensen met een
goede intuïtie en een goed ontwikkeld gevoel voor wat feiten waren en
wat onzin was.

Misschien, dacht hij bij zichzelf toen hij in de auto zat op weg naar
Stockholm Centraal, misschien kon hij daarom zijn nieuwe collega
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Fredrika Bergman niet echt aardig vinden. Ze scheen zich niet geroe-
pen te voelen tot haar taak en er niet bepaald veel aanleg voor te heb-
ben. Maar aan de andere kant verwachtte hij ook niet dat ze het erg
lang zou uithouden bij de politie.

Alex gluurde discreet naar haar. Ze zat met een onbegrijpelijk rech-
te rug op de passagiersstoel naast hem. Hij had zich even afgevraagd of
ze een militaire achtergrond had. Hij had zelfs gehoopt dat dat het
geval was. Maar hoe hij ook zocht in haar papieren, hij vond geen en-
kele aanwijzing dat ze ook maar een uur bij het leger had gezeten. Alex
had gezucht. Dan zou ze wel gewoon veel geturnd hebben, want zo’n
rechte rug had geen enkele normale vrouw die nooit iets spannenders
had gedaan in haar leven dan aan de universiteit studeren.

Alex kuchte discreet en vroeg zich af of hij iets over de zaak moest
vertellen voor ze er waren. Fredrika had dit soort zaken per slot van re-
kening nog niet eerder bij de hand gehad. Hun blikken ontmoetten el-
kaar even en toen keek Alex weer naar de weg.

‘Druk vandaag,’ mopperde hij.
Alsof er dagen waren waarop er geen auto’s reden in de binnenstad

van Stockholm.
Alex had in zijn jaren bij de politie met een relatief groot aantal ver-

dwenen kinderen te maken gehad. Daardoor was hij in de uitdrukking
‘Kinderen raken niet zoek, mensen raken ze kwijt’ steeds meer waar-
heid gaan zien. Achter bijna elk verloren kind stond een verloren
ouder. Een slappe figuur, die naar Alex’ mening überhaupt nooit kin-
deren had moeten krijgen. Het hoefde niet per se iemand te zijn met
een schadelijke levensstijl of met alcoholproblemen. Het kon evengoed
iemand zijn die veel te veel werkte, die veel te vaak en op een veel te laat
tijdstip met zijn vrienden op stap ging, of iemand die zich gewoon niet
genoeg van zijn kinderen aantrok. Als kinderen de plaats kregen die ze
verdienden in het leven van volwassenen, verdwenen ze ook minder
vaak. Tot die conclusie was Alex tenminste gekomen.

Er hingen dikke, donkere wolken aan de hemel en toen ze uitstapten,
waarschuwde een zacht gerommel voor onweer. De lucht was onbe-
grijpelijk vochtig en zwaar. Het was een dag waarop je niets liever
wenste dan regen en onweer, zodat de lucht weer gemakkelijker in te
ademen zou worden. Een bliksemschicht tekende zich mat af tegen de
wolken ergens achter het oude centrum. Het zag er weer dreigend uit.

Alex en Fredrika liepen snel de hoofdingang van het Centraal  Sta -
tion binnen. Het derde lid van het onderzoeksteam, Peder Rydh, belde
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Alex op zijn mobiel dat hij onderweg was. Alex was opgelucht. Hij wil -
de liever niet met alleen een kantoorfiguur als Fredrika aan zo’n onder -
zoek beginnen.

Het was al halfvier geweest toen ze op het perron bij spoor zeven-
tien stonden, waar de trein na binnenkomst aan een regelrecht plaats-
 delict onderzoek was onderworpen. De spoorwegen deelden mee dat
het onduidelijk was wanneer de trein weer in gebruik genomen kon
worden, wat uiteindelijk die dag tot een aantal vertragingen zou leiden.
Er stonden maar een paar mensen op het perron die geen politie-uni-
form droegen. Alex nam aan dat de roodharige vrouw die er vermoeid,
maar beheerst uitzag, en op een blauwe plastic bak zat waar ‘zand’ op
stond, de moeder van het verdwenen kind was. Hij voelde intuïtief aan
dat de vrouw niet zo’n ouder was die haar kind kwijtraakt. Hij slikte
even. Als ze het kind niet was kwijtgeraakt, was het ontvoerd. Als het
ontvoerd was, werd het ingewikkeld.

Alex maande zichzelf tot kalmte. Hij wist nog te weinig over de zaak
om hem niet totaal onbevooroordeeld te behandelen.

Een jongeman in een politie-uniform kwam over het perron op Alex
en Fredrika af lopen. Zijn handdruk was stevig, maar ietwat vochtig,
zijn blik enigszins gestrest en ongeconcentreerd. Hij stelde zich kort en
goed voor als Jens. Alex raadde dat hij nog niet zo lang van de politie-
academie af was en dat dit een van zijn eerste zaken was. Het was be-
angstigend hoe weinig praktijkervaring nieuwe agenten hadden als ze
aan hun eerste baan begonnen. Het eerste halfjaar straalden ze ge-
woonweg verwarring en soms zelfs pure paniek uit. Alex vroeg zich af
of de jongeman die hij nu een hand gaf niet op de rand van paniek
balanceerde. Waarschijnlijk vroeg hij zich ook af wat Alex daar in vre-
desnaam deed. Het kwam zelden of nooit voor dat een hoofdinspecteur
er zelf op uitging om een verhoor af te nemen. In ieder geval niet in
zo’n vroeg stadium van een onderzoek.

Alex wilde net zijn eigen aanwezigheid verklaren toen Jens begon te
praten, snel en hortend.

‘Pas dertig minuten nadat de trein was gearriveerd hebben we de
melding gekregen,’ rapporteerde hij met schelle stem. ‘En toen waren
bijna alle passagiers het perron al af. Ja, iedereen behalve zij daar.’

Hij maakte een breed gebaar naar een groepje mensen dat een eind-
je achter de vrouw die Alex als de moeder van het kind had geïdentifi-
ceerd, stond opgesteld. Alex keek stiekem op zijn horloge. Twintig voor
vier. Het kind was al bijna anderhalf uur weg.
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‘De trein is helemaal doorzocht. Ze is nergens. Het kind dus, een
meisje van zes. Nergens te vinden. En niemand lijkt haar te hebben ge-
zien. In ieder geval niemand die wij hebben gesproken. Alle bagage
staat er nog. Het meisje heeft helemaal niets meegenomen. Niet eens
haar schoenen. Die lagen nog op de vloer bij haar stoel.’

De eerste regendruppels vielen boven hen op het dak. Het gerommel
van het onweer klonk nu iets dichterbij. Alex bedacht dat hij nog nooit
zo’n slechte zomer had meegemaakt.

‘Is dat de moeder van het meisje?’ vroeg Fredrika en ze knikte dis-
creet in de richting van de roodharige vrouw.

‘Ja, precies,’ zei de jonge politieman. ‘Sara Sebastiansson heet ze. Ze
zegt dat ze niet van plan is naar huis te gaan voordat we het meisje heb-
ben gevonden.’

Alex zuchtte inwendig. Natuurlijk was de roodharige vrouw de moe-
der van het kind. Zelf hoefde hij zoiets niet te vragen; dat wist hij, dat
voelde hij gewoon. Het ontbrak Fredrika ten enenmale aan dat soort
intuïtie. Ze stelde altijd vragen en was nog kritisch ook. Alex ergerde
zich. Zo kon je geen politiewerk doen. Hopelijk zag ze zelf binnenkort
in hoe ongeschikt ze was voor het werk waarvan ze zich verbeeldde dat
het iets voor haar was.

‘Waarom is de politie pas na dertig minuten gewaarschuwd?’ vroeg
Fredrika verder.

Alex luisterde opeens aandachtiger. Eindelijk had Fredrika een rele-
vante vraag gesteld.

Jens maakte zich lang. Tot nu toe had hij een antwoord gehad op alle
vragen die door de pas gearriveerde oudere politiemensen waren ge-
steld.

‘Ja, dus, het is een beetje een vreemd verhaal,’ begon Jens, en Alex zag
dat hij zijn best deed om Fredrika niet aan te staren. ‘De trein bleef lan-
ger dan anders in Flemingsberg staan en toen stapte de moeder uit om
te bellen. Ze liet haar dochter achter in de trein, want die lag te slapen.’

Alex knikte peinzend. Kinderen raken niet zoek, mensen raken ze
kwijt. Misschien had hij de roodharige Sara verkeerd beoordeeld.

‘Op het perron kwam er een vrouw naar haar toe, naar Sara dus. Ze
vroeg of ze haar wilde helpen met haar zieke hond. Intussen vertrok
haar trein en die miste ze toen. Ze belde meteen de spoorwegen, met
de hulp van iemand op het station van Flemingsberg, om te vertellen
dat haar dochter nog in de trein zat en dat zijzelf meteen een taxi naar
Stockholm zou nemen.’
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Alex luisterde met gefronst voorhoofd.
‘Toen de trein stilstond op het station en de conducteur en de rest van

het personeel gingen zoeken, was het meisje weg. De mensen stroomden
immers de trein uit en bijna geen van de passagiers wilde helpen. Een
beveiligingsmedewerker van Securitas, die altijd bij de Burger King een
verdieping lager staat, heeft geholpen met zoeken. Daarna kwam de
moeder, Sara dus, die daarginds zit, hier met de taxi aan en hoorde dat
haar dochter werd vermist. Ze gingen door met zoeken, ze dachten dat
het meisje wakker was geworden en als een van de eersten was uitge-
stapt. Maar ze konden haar nergens vinden. Toen belden ze de politie.
Maar wij hebben haar ook nog niet kunnen vinden.’

‘Hebben ze haar binnen op het station omgeroepen?’ vroeg Fredrika.
‘Ik bedoel voor het geval ze intussen het perron af was gelopen, de sta-
tionshal in?’

Jens knikte bescheiden en schudde vervolgens zijn hoofd. Ja, ze had-
den haar omgeroepen. Op dit moment waren enkele politiemensen en
vrijwilligers bezig het station te doorzoeken. De lokale radio zou pas-
santen in de binnenstad van Stockholm vragen uit te kijken naar het
meisje. Er zou contact worden opgenomen met taxibedrijven. Als het
meisje er op eigen houtje vandoor was, kon ze nog niet ver weg zijn.

Maar niemand had haar tot nu toe gezien.
Fredrika knikte langzaam. Alex keek naar de moeder op de blauwe

bak. Ze leek kapot. Gebroken.
‘Roep haar ook in andere talen om,’ zei Fredrika.
Haar mannelijke collega’s keken haar met gefronste wenkbrauwen

aan.
‘Er zijn hier veel mensen voor wie Zweeds niet de moedertaal is,

maar die toch iets gezien kunnen hebben. Laat haar ook in het Engels
omroepen. Misschien ook in het Duits en in het Frans als het lukt. En
in het Arabisch.’

Alex knikte goedkeurend en maande Jens met een blik om Fredrika’s
voorstel uit te voeren. Jens stoof weg, waarschijnlijk volkomen in de
stress bij de gedachte dat hij nu snel een Arabisch sprekend iemand
moest zien te vinden. De regen plensde op de verzamelde menigte neer
en het gerommel van de donder had plaatsgemaakt voor harde knallen
die door het station weergalmden. Het was een beroerde dag midden
in een beroerde zomer.
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JENS WAS NET bij Alex en Fredrika weggelopen, toen Peder Rydh het
perron op kwam stormen. Peder staarde naar Fredrika’s beige jasje

met de dubbele rij knopen. Had die vrouw dan geen enkel gevoel voor
hoe je aangaf dat je bij de politie hoorde als je geen uniform droeg? Zelf
knikte Peder minzaam naar de collega’s die hij onderweg tegenkwam
en hij wuifde met zijn politiepenning zodat ze zouden begrijpen dat hij
een van hen was. Hij kreeg bijna zin om een van de jongere krachten
een klap op de schouder te geven. Hij had best prettige jaren gehad op
de patrouillewagen, maar hij was ontzettend blij dat hij nu een baan
had bij de recherche.

Alex knikte naar Peder toen ze elkaar in het oog kregen, en wierp
hem een blik toe die bijna dankbaarheid uitdrukte omdat hij er was.

‘Ik kwam net uit een vergadering in Västerort toen ik de melding
kreeg van het verdwenen kind, en toen besloot ik Fredrika onderweg
op te pikken en meteen hierheen te rijden,’ legde Alex Peder in het kort
uit. ‘Ik ben eigenlijk niet van plan te blijven, ik wilde hier alleen heen
en wat frisse lucht opsnuiven,’ vervolgde hij toen met een veelbeteke-
nende blik naar zijn collega.

‘Je bedoelt dat je wat feeling wilde met het veld en niet aan je stoel
vastgeplakt wilde blijven zitten?’ vroeg Peder grijnzend, en hij kreeg
een vermoeid knikje bij wijze van antwoord.

De beide mannen waren het, ondanks een aanzienlijk leeftijdsver-
schil, roerend eens op dat punt. Hoe hoog je ook zat in de hiërarchie,
je moest de echte ellende zien. En je was nooit verder van de werke-
lijkheid verwijderd dan achter je bureau.

De beide mannen namen echter aan dat Fredrika die opvatting niet
deelde en gingen er daarom niet over door.

‘Oké,’ zei Alex. ‘We doen het zo. Fredrika gaat met de moeder van het
meisje praten en jij, Peder, verhoort het treinpersoneel. Verder moet je
erachter zien te komen of iemand van de andere mensen die hier nog
zijn specifieke informatie kan geven. Eigenlijk zouden we niet moeten
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afwijken van de regel dat je een verhoor met zijn tweeën moet doen,
maar ik zie niet goed hoe we dat nu zo snel zouden kunnen regelen.’

Fredrika was erg content met deze taakverdeling, maar ze meende
een zeker ongenoegen op Peders gezicht te kunnen lezen. Ongenoegen
omdat hij niet degene was die met de moeder van het vermiste kind
mocht praten. Alex had het waarschijnlijk ook gezien, want tot slot zei
hij: ‘De enige reden dat Fredrika met de moeder gaat praten is dat zij
een vrouw is. Dat maakt het meestal iets gemakkelijker.’

Daar vrolijkte Peder meteen weer een beetje van op.
‘Oké, we zien elkaar straks op het bureau,’ zei Alex bars. ‘Ik ga daar

nu weer heen.’

Fredrika zuchtte. ‘De enige reden dat Fredrika …’ Het was ook altijd
hetzelfde. Elk besluit om haar een opdracht toe te bedelen moest ge-
rechtvaardigd worden. Ze was een vreemd wezen in een vreemd uni-
versum. Er werd getwijfeld aan het nut van haar aanwezigheid en die
diende constant verklaard te worden. Fredrika was zo verontwaardigd
dat ze vergat dat Alex haar niet alleen het vertrouwen had gegeven om
met de moeder te spreken, maar bovendien om het verhoor alleen uit
te voeren. Ze was de dagen praktisch aan het aftellen tot haar tijd in het
onderzoeksteam van Alex Recht erop zat. Ze was van plan haar proef-
aanstelling uit te dienen en daarna weg te gaan. Er waren andere in-
stanties die haar competentie meer waardeerden, ook al hadden ze die
minder hard nodig.

Ik zal nog één keer omkijken en daarna nooit meer, dacht Fredrika
en ze zag zichzelf al wegbenen uit het politiebureau in Kungsholmen.

Toen concentreerde Fredrika zich op de taak van dit moment. Op
het kind dat verdwenen was.

Ze groette Sara Sebastiansson beleefd en verbaasde zich over haar
krachtige handdruk. Die paste totaal niet bij de ongerustheid en de ver-
moeidheid op haar gezicht. Fredrika zag ook dat Sara de hele tijd aan
haar mouwen zat te trekken. Het leek een gewoontegebaar, waarmee ze
haar onderarmen scheen te willen verbergen.

Misschien een poging om afweerverwondingen te verbergen, dacht
Fredrika. Als Sara een man had die haar sloeg, was dat een gegeven dat
snel bij de rechercheurs bekend diende te worden.

Maar eerst moest ze andere vragen stellen.
‘Als u wilt, kunnen we naar binnen gaan,’ zei Fredrika tegen Sara. ‘We

hoeven hier niet buiten in de regen te blijven staan.’
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‘Nee, dat hoeft niet,’ antwoordde Sara met dikke stem.
Fredrika dacht hier even over na en zei toen: ‘Als u hier wilt blijven

staan met het oog op uw dochter, dan kan ik u verzekeren dat alle an-
deren die hier staan, haar zullen zien.’

Bovendien, wilde Fredrika eraan toevoegen, is het niet erg waar-
schijnlijk dat uw kind hier en nu zal opduiken, maar dat zei ze niet.

‘Lilian,’ zei Sara.
‘Pardon?’
‘Mijn dochter heet Lilian,’ zei Sara. ‘En ik wil hier niet weg.’
Ze onderstreepte haar woorden door haar hoofd te schudden. ‘Nee,

bedankt, voor mij geen koffie.’
Fredrika wist van zichzelf dat het haar slecht afging om persoonlijk

te zijn tijdens het werk. Vaak mislukte dat totaal. In dat opzicht was ze
een klassieke kantoorfrik. Ze hield van lezen, schrijven en analyseren.
Gesprekken voeren en mensen verhoren vond ze moeilijk, dat lag haar
niet zo. Fredrika vond het fascinerend om te zien hoe Alex al pratend
een hand uitstak en die op iemands schouders legde. Dat zou Fredrika
nooit doen, en bovendien: ze wilde zelf ook geen hand op haar schou-
der of op haar arm. Ze werd er onpasselijk van als een mannelijke col-
lega op het werk ‘de stemming erin probeerde te brengen’ door haar
keihard op de rug te beuken of een arm om haar middel te slaan. Ze
was helemaal niet gediend van dat soort lichamelijk contact. De mees-
ten hadden dat wel door. Maar niet iedereen. Er ging een huivering
door Fredrika heen toen Sara’s stem haar hoogstpersoonlijke overpein-
zingen onderbrak.

‘Waarom lagen haar schoenen er nog?’
‘Pardon?’
‘Lilians sandalen lagen op de vloer onder haar stoel. Ze moet ergens

heel erg door van slag zijn geraakt, anders was ze nooit op blote voeten
weggelopen. En anders had ze wel met iemand gepraat, of iemand om
hulp gevraagd.’

‘Zelfs niet als ze wakker werd en ontdekte dat ze helemaal alleen
was? Misschien is ze in paniek de trein uit gerend?’

Sara schudde haar hoofd.
‘Dat is niets voor Lilian. Zo hebben we haar niet opgevoed. We heb-

ben haar geleerd om praktisch te handelen en te denken. Ze zou iets ge-
zegd hebben tegen iemand in de buurt. Bijvoorbeeld tegen de mevrouw
aan de andere kant van het gangpad, met wie we tijdens de reis even
hebben gepraat.’
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Hier zag Fredrika een kans om het gesprek op een ander onderwerp
te brengen.

‘U zegt “we”.’
‘Ja?’
‘U zegt “we” hebben haar zo niet opgevoed. Bedoelt u dan u en uw

echtgenoot?’
Sara keek over Fredrika’s schouder heen naar iets achter haar.
‘Lilians vader en ik zijn uit elkaar, maar inderdaad ja, ik heb Lilian

samen met mijn ex-man opgevoed.’
‘Hebt u gedeelde voogdij?’ vroeg Fredrika.
‘De scheiding is voor ons allemaal nog vers,’ zei Sara langzaam. ‘We

hebben nog geen vaste gewoontes. Lilian is af en toe een weekend bij
hem, maar meestal is ze bij mij. We moeten maar zien hoe dat in de
toekomst gaat worden.’

Sara haalde diep adem, en toen ze de lucht liet ontsnappen trilde
haar onderlip. Haar asgrijze huid stak bleek af tegen het rode haar. Ze
hield haar lange armen stevig gekruist voor de borst. Fredrika keek
naar Sara’s gelakte teennagels. Blauw. Vreemd.

‘Hebt u er ruzie over gemaakt bij wie Lilian zou wonen?’ vroeg Fre-
drika voorzichtig.

Er ging een schok door Sara heen.
‘Denkt u dat Gabriel haar heeft meegenomen?’ vroeg ze en ze keek

Fredrika recht in de ogen.
Fredrika nam aan dat Gabriel haar ex-man was.
‘We denken niets,’ zei ze snel. ‘Ik moet alleen alle mogelijke scenario’s

onderzoeken die … Ik moet alleen proberen te begrijpen wat er gebeurd
kan zijn. Met Lilian.’

Sara’s schouders zakten een stukje. Ze beet op haar onderlip en keek
strak naar de grond.

‘Gabriel en ik hebben de nodige conflicten gehad. Die hebben we nog
steeds. We hebben wel eens ruzie gehad over Lilian. Maar dat is alweer
een hele poos geleden en hij heeft haar nooit kwaad gedaan. Nooit.’

Fredrika zag Sara weer aan haar mouwen trekken. Sara zou het haar
op dit moment niet vertellen als ze mishandeld was of werd door haar
ex, was haar inschatting. Ze moest straks op het bureau maar kijken
naar eventuele aangiftes. En die ex-man moesten ze beslist spreken.

‘Zou u iets preciezer kunnen vertellen wat er op het perron in Fle-
mingsberg is gebeurd?’ vroeg Fredrika, en ze hoopte dat ze het gesprek
nu een kant op stuurde waar Sara zich beter bij op haar gemak voelde.
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Sara knikte een paar keer zonder iets te zeggen. Fredrika hoopte dat
ze niet zou gaan huilen, want ze kon heel slecht tegen huilende men-
sen. Privé kon ze er wel mee omgaan, maar in haar werk niet.

‘Ik was uitgestapt om een vriend te bellen,’ begon Sara aarzelend.
Fredrika was even afgeleid door de regen. Een vriend?
‘Waarom belde u niet in de trein?’
‘Ik wilde Lilian niet wakker maken,’ antwoordde Sara snel.
Iets te snel. Bovendien had ze de agenten met wie ze eerder had ge-

sproken verteld dat ze was uitgestapt omdat ze in een zogenaamde stil-
te coupé zat.

‘Ze was zo moe,’ fluisterde Sara. ‘We gaan vaker met de trein naar
Göteborg, om bij mijn ouders op bezoek te gaan. Ik denk dat ze een
griepje onder de leden heeft, want anders slaapt ze nooit het hele eind.’

‘Ik begrijp het,’ zei Fredrika en ze zweeg even voor ze verderging.
‘Dus het was niet zo dat Lilian het gesprek niet mocht horen?’

Sara gaf het bijna meteen op.
‘Nee, Lilian mocht het inderdaad niet horen,’ zei ze langzaam. ‘Mijn

vriend en ik kennen elkaar nog maar net. En het zou vervelend zijn als
Lilian daar nu al iets over te weten zou komen.’

Omdat ze het dan aan haar vader zou vertellen, die haar moeder ook
na de scheiding vermoedelijk nog steeds sloeg, dacht Fredrika stiekem.

‘We hebben maar kort gepraat. Nog geen minuut, geloof ik. Ik zei dat
we er bijna waren, dat hij later vanavond bij mij langs kon komen als
Lilian sliep.’

‘Oké, en wat gebeurde er toen?’
Sara ging rechtop zitten en zuchtte diep. Fredrika kon aan haar

 lichaamshouding zien dat er nu iets kwam waar ze moeite mee had.
‘Het was allemaal zo totaal onbegrijpelijk,’ zei Sara dof. ‘Zo volko-

men onzinnig.’
Ze schudde vermoeid haar hoofd.
‘Er kwam een vrouw naar me toe. Of een meisje, misschien. Nogal

lang, mager, ze keek verschrikt. Ze zwaaide met haar armen en
schreeuwde iets over dat haar hond ziek was. Ik neem aan dat ze naar
mij toe kwam omdat ik een stukje van de anderen af op het perron
stond. Ze zei dat ze met de hond op de roltrap naar beneden was geko-
men, naar het perron, en dat die plotseling in elkaar was gezakt en
stuiptrekkingen had gekregen.’

‘Stuiptrekkingen? Die hond?’
‘Ja, dat zei ze. De hond had stuiptrekkingen en ze had hulp nodig om
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hem de roltrap weer op te krijgen. Ik heb zelf altijd een hond gehad, tot
een paar jaar geleden. En ik zag dat het meisje echt van slag was. Dus
hielp ik haar.’

Sara zweeg en Fredrika wreef nadenkend in haar handen.
‘Kwam het toen niet bij u op dat u de trein misschien zou missen?’
Voor het eerst in het gesprek werd Sara’s stem scherp en haar ogen

schoten vuur.
‘Toen ik uitstapte, vroeg ik de conducteur hoelang de trein op het

perron zou blijven staan. Hij antwoordde: “Minstens tien minuten.
Minstens.”’

Sara stak haar handen omhoog en spreidde haar lange, smalle vin-
gers. Tien vingers, tien minuten. Haar handen trilden licht. Haar on-
derlip ook.

‘Tien minuten,’ fluisterde ze. ‘Daarom hielp ik het meisje de hond de
roltrap op te duwen. Ik dacht – ik wist – dat ik daar tijd genoeg voor
moest hebben.’

Fredrika haalde rustig adem.
‘Zag u de trein wegrijden?’
‘We waren net boven aan de roltrap met de hond,’ zei Sara met tril-

lende stem. ‘We hadden de hond net boven weten te krijgen toen ik me
omdraaide en de trein langzaam het station uit zag rijden.’

Ze ademde heftig en keek Fredrika aan.
‘Ik wist niet wat ik zag,’ zei ze en een eenzame traan biggelde over

haar wang. ‘Het was net een griezelfilm. Ik rende de roltrap af, ik rende
als een gek achter de trein aan. Maar die stopte niet. Hij stopte niet!’

Fredrika had weliswaar zelf geen kinderen, maar toch maakten Sara’s
woorden een grote angst in haar wakker. Ze kreeg er bijna buikpijn
van.

‘Iemand die op station Flemingsberg werkte, hielp me contact op te
nemen met de trein. En toen nam ik een taxi naar het Centraal Station.’

‘Wat deed het meisje met de hond in de tussentijd?’
Sara veegde haar ooghoek droog.
‘Dat was een beetje vreemd. Ze ging er snel vandoor. Ze zette de

hond op een soort postkarretje dat daar toevallig bij de roltrap stond,
en stormde de deuren uit. Daarna heb ik haar niet meer gezien.’

Sara en Fredrika zeiden even niets. Ze waren bezig met hun eigen ge-
dachten. Sara’s stem verbrak de stilte het eerst.

‘Weet u, ik was niet eens erg bezorgd toen ik de trein eenmaal had
gebeld. Het leek zo onzinnig om me erover op te winden dat Lilian dat
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flutstukje van Flemingsberg naar Stockholm Centraal alleen moest
reizen.’

Sara bevochtigde haar lippen en nu huilde ze voor het eerst open-
lijk.

‘Ik leunde zelfs rustig achterover in de taxi. Ik deed mijn ogen dicht
en kwam tot rust. Ik kwam tot rust, terwijl een gestoorde gek intussen
mijn dochtertje meenam.’

Fredrika besefte dat ze deze pijn niet kon verzachten. Uiterst schoor-
voetend deed ze wat ze anders nooit deed: ze stak een hand uit en
streek over Sara’s arm.

Toen merkte ze dat het droog was geworden. Lilian was alweer een
uur langer weg.
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HET WAS INGEWIKKELDER dan Jelena had gedacht om Flemingsberg
per bus te verlaten.

‘Je mag niet met de trein, je mag geen taxi nemen, je mag niet met
de auto,’ had de man ’s ochtends nog gezegd toen ze voor de honderd-
ste keer het plan in detail doornamen. ‘Je moet met de bus. De bus naar
Skärholmen, dan met de metro naar huis. Begrepen?’

Jelena had heftig geknikt.
Ja, ze begreep het. En ze zou haar uiterste best doen.
Jelena voelde minstens tien onrustige vlinders fladderen in haar buik.

Ze hoopte van harte dat het allemaal was gelukt. Dat moest gewoon. De
man zou woest zijn als het hem niet was gelukt het kind uit de trein te
halen.

Ze wierp een steelse blik op haar horloge. Er was meer dan een uur
verstreken. De bus had vertraging en vervolgens moest ze op de metro
wachten. Ze was bijna thuis en dan zou ze het horen. Ze wreef met haar
bezwete handpalmen over haar spijkerbroek. Ze wist nooit helemaal
zeker wanneer ze het goed deed en wanneer fout. Pas naderhand, wan-
neer de man haar een compliment gaf of een terechtwijzing. De laatste
tijd had ze bijna alles goed gedaan. Zelfs toen ze oefende met autorij-
den, en met duidelijk praten.

‘De mensen moeten je wel kunnen verstaan,’ zei de man altijd. ‘Je
praat onduidelijk. En je moet ophouden met die tics in je gezicht. Daar
schrikken de mensen van.’

Jelena had echt keihard haar best moeten doen, maar ten slotte had
de man haar goedgekeurd. Nu trok het alleen nog een beetje bij haar
ene oog en eigenlijk alleen als ze zenuwachtig en onzeker werd. Als ze
rustig was, had ze er helemaal geen last van.

‘Flinke meid,’ zei de man en hij streelde haar wang.
Jelena werd warm vanbinnen. Ze hoopte op nog meer complimentjes

wanneer ze thuiskwam.
Eindelijk arriveerde de metro op haar station. Ze moest haar best doen
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om niet uit de wagon te springen en het hele eind naar huis te rennen.
Ze moest rustig en discreet lopen, zodat niemand notitie van haar nam.
Jelena hield haar ogen neergeslagen en frunnikte aan een haarlok.

Het goot van de regen toen ze boven de grond kwam, en dat belem-
merde haar zicht. Dat maakte niet uit – ze zag hem toch wel. Even ont-
moetten hun blikken elkaar. Het leek wel of hij glimlachte.
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P EDER RYDH SLOEG Fredrika’s zielige poging om troost te bieden
met grote scepsis gade. Ze raakte Sara Sebastianssons arm aan

met dezelfde weerzin als waarmee je een hond aait die je werkelijk af-
stotelijk vindt, maar die je wel moet aaien omdat het de hond van een
goede vriend is. Mensen zoals zij hadden bij de politie niets te zoeken,
daar was het essentieel dat je met mensen kon omgaan. Allerlei soorten
mensen. Alle mensen. Peder zuchtte geërgerd. Het was echt geen goed
idee om burgers bij de politie te halen.

‘We hebben nieuwe specialisten nodig bij de politie,’ hadden hoog-
geplaatste personen binnen de organisatie verklaard.

Fredrika had een paar keer verteld wat ze had gestudeerd aan de uni-
versiteit, maar eerlijk gezegd kon dat Peder geen fluit schelen. Ze ge-
bruikte te veel en te lange woorden. Ze maakte dingen ingewikkeld. Ze
dacht te veel na en voelde te weinig. Ze was gewoon niet uit het goede
hout gesneden voor politiewerk.

Peder had alleen maar waardering voor de koppige weerstand van
de politievakbond tegen de status en de positie die burgers binnen de
 poli tieorganisatie hadden gekregen. Zonder enige relevante werkerva-
ring. Zonder die unieke competentie die je alleen kunt krijgen door het
 poli tievak vanaf de basis te leren. Door ten minste een aantal jaren in
een patrouillewagen door te brengen. Met dronkenlappen slepen. Pra-
ten met mannen die hun vrouw slaan. Dronken tieners thuis bij hun
ouders afleveren. Inbreken in woningen waar eenzame zielen overleden
waren, die daarna waren blijven liggen rotten.

Peder schudde zijn hoofd. Hij had wel iets anders om over na te den-
ken dan incompetente collega’s. Hij dacht na over de informatie die hij
tot dan toe had gekregen door zijn verhoren van het treinpersoneel.
Henry Lindgren, de conducteur, praatte te veel, maar hij had een goed
oog voor details en met zijn geheugen was niks mis. De trein had  Göte -
borg om 10.50 uur verlaten. Hij kwam acht minuten later dan gepland
in Stockholm aan, om 14.07 uur.
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‘Ik bemoeide me niet met de vertraging in Flemingsberg,’ zei Henry
nadrukkelijk. ‘Dat deden Arvid en Nellie.’

Hij keek bedroefd naar de trein die nog steeds stilstond bij het per-
ron. Alle deuren stonden wijd open als grote, donkere gaten in de flank
van de trein. Henry zou niets liever wensen dan dat het meisje plotse-
ling uit een van die gaten kwam strompelen. Dat ze op de een of  andere
manier verdwaald was in de trein, weer in slaap was gevallen en wak-
ker was geworden. Met alle zekerheid die alleen volwassenen kunnen
voelen, wist Henry dat het zo niet zou gaan. De enigen die in en uit de
trein stapten, waren agenten en technisch onderzoekers. Het hele per-
ron was afgezet en op de vochtige grond ging het driftige zoeken naar
sporen van het verdwenen kind verder. Henry kreeg een brok in zijn
keel, die hij onmogelijk weg kon slikken.

Peder ging verder met het gesprek.
‘U zei dat u op het kind lette, wat gebeurde er toen?’
Peder zag Henry gewoon inzakken en ouder worden toen hij moest

vertellen waarom hij het meisje alleen had gelaten.
‘Je kunt niet overal tegelijk zijn,’ zei hij moedeloos. ‘Zoals ik al zei,

was het in een paar wagons onrustig, en opeens moest ik het meisje
alleen laten om naar wagon drie te gaan. Maar ik riep Arvid op via de
combifoon. Ik riep een paar keer hard, maar hij gaf geen antwoord. Ik
denk dat hij mij niet heeft gehoord. Het kwam niet over.’

Peder besloot geen commentaar te geven op Arvids handelen.
‘Dus u liet het kind alleen, en u vroeg niet aan andere passagiers om

een oogje in het zeil te houden?’ vroeg hij.
Henry zwaaide dramatisch met zijn armen.
‘Ik was in de wagon ernaast!’ barstte hij uit. ‘Ik dacht, ja, ik dacht dat

ik snel weer terug zou zijn. En dat was ik ook.’
Zijn stem brak.
‘Ik had het meisje nog geen drie minuten alleen gelaten, ik was terug

op het moment dat de trein stopte en de mensen begonnen uit te stap-
pen. Maar ze was al weg. En niemand kon zich herinneren dat hij haar
had zien opstaan en uitstappen.’

Henry’s stem klonk gesmoord toen hij verderging: ‘Maar hoe kan
dat? Hoe is het mogelijk dat niemand haar heeft gezien?’

Dat wist Peder maar al te goed. Laat tien mensen getuige zijn van
hetzelfde misdrijf, en ze zullen tien verschillende versies vertellen van
wat er gebeurd is, in welke volgorde het is gebeurd en wat de daders
aanhadden.
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Wat hij echter wel vreemd vond, was het optreden van Arvid Melin.
Eerst liet hij de trein Flemingsberg uit rijden voordat Sara Sebastians-
son kon instappen en daarna reageerde hij niet op Henry’s oproep.

Peder zocht Arvid snel op, die alleen op een bankje op het perron
zat. Hij gedroeg zich erg nerveus. Toen Peder dichterbij kwam, keek hij
op en zei: ‘Mogen we al haast weg? Ik moet verder.’

Demonstratief langzaam ging Peder naast Arvid zitten, keek hem met
een priemende blik aan en antwoordde: ‘Er is een kind verdwenen. Wat
voor bezigheden hebt u die belangrijker zijn dan helpen haar terug te
vinden?’

Daarna zei Arvid nauwelijks meer iets, hij gaf alleen een direct ant-
woord op een directe vraag.

‘Wat zei u tegen de passagiers die u vroegen hoelang de trein in Fle-
mingsberg zou blijven staan?’ vroeg Peder streng en hij betrapte zich-
zelf erop dat hij Arvid aansprak alsof hij een middelbare scholier was.

‘Dat weet ik niet precies,’ antwoordde Arvid ontwijkend.
Peder constateerde dat Arvid, die waarschijnlijk bijna dertig was, op

dezelfde manier antwoordde als Peder van zijn kinderen zou verwach-
ten als ze eenmaal puber waren.

‘Waar ga je heen?’ – ‘Weg!’ – ‘Wanneer kom je terug?’ – ‘Later.’
‘Weet u nog dat u met Sara Sebastiansson hebt gesproken?’ vroeg Peder.
Arvid schudde zijn hoofd.
‘Niet echt,’ antwoordde hij.
Peder was bijna in staat Arvid eens flink door elkaar te rammelen,

toen deze verderging: ‘Veel mensen vroegen hetzelfde. Ik geloof dat ik
nog wel weet dat ik met haar heb gesproken, de moeder van het kind.
Maar mensen moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen,’ zei
hij met gesmoorde stem. Nu zag Peder pas hoe ontdaan hij feitelijk was.
‘Het is verdomme geen garantie dat de trein tien minuten blijft staan,
alleen omdat wij dat zeggen. Iedereen, alle passagiers, willen altijd zo
snel mogelijk verder. Het is nooit een probleem als je eerder vertrekt
dan je eerst had gezegd. Waarom ging ze van het perron af? Als ze daar
was gebleven, had ze het gehoord toen ik het door de luidsprekers in de
trein omriep.’

Arvid schopte tegen een leeg colablikje dat op de grond lag. Het stui-
terde boos tegen de trein en gleed weg over het perron.

Peder had het vermoeden dat het voorlopig gedaan zou zijn met de
nachtrust van Arvid Melin en Henry Lindgren als het meisje niet te-
rechtkwam.

33



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




