
Elke vrijdagmiddag ben ik bij Roos. Daarom begint deze ellendige
geschiedenis ook op vrijdag. Mijn moeder vindt het raar en ongepast
dat ik oma bij haar voornaam noem. Maar mijn moeder vindt zovéél
dingen ongepast aan mij. Ongepast en raar. En ík vind het raar van
haar dat ze iedere vrijdagmiddag met haar vriendinnen theedrinkt
en praat over slank worden. Ik zeg altijd dat ze gewoon minder moet
eten, maar mijn moeder heeft meer vertrouwen in sherrykuren,
brooddagen en biefstukdiëten. Ik denk wel eens dat ze zo langza-
merhand alle diëten heeft geprobeerd die er bestaan, maar iedere
vrijdagmiddag is er wel weer een vriendin die een nieuwe manier van
afslanken weet: een waterdieet, een fruitdieet en laatst begon mijn
moeder aan een azijndieet. Noem het maar gerust een sacherijndi-
eet. Mijn moeder zag eruit alsof ze nooit meer zou kunnen lachen en
ze is geen gram afgevallen. Maar goed, om dus al dat gezeur te ont-
lopen, ga ik iedere vrijdag meteen na school naar Roos.
De dag waarop alles begon, was ik extra vroeg uit school. Bijna het
hele stuk naar Roos had ik gerend. Pas toen ik in haar straat kwam,
ging ik langzamer lopen. Mevrouw Geultjes of Peultjes – een buur-
vrouw van Roos – zwaaide met haar armen alsof ze het verkeer aan
het regelen was. Ze droeg een geel regenjack, terwijl het kurkdroog
was. Ik keek naar de lucht. ‘Verwacht u een bui?’ vroeg ik. Ik had
geen jas meegenomen.
‘De jonge padden steken over,’ zei ze. ‘Pas op, pas op! Halt!’ Ik draai-
de me om. Mevrouw Geultjes liep nu op het midden van de weg. De
automobilist die de straat in wilde, trapte op de rem. Mevrouw
Geultjes of Peultjes legde haar hand op de motorkap alsof ze daar-
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mee kon voorkomen dat de man gas zou geven. ‘Stop meneer!’
schreeuwde ze.
De automobilist draaide het zijraampje naar beneden en stak zijn
hoofd naar buiten. ‘Mevrouw, wat doet u?’ schreeuwde hij terug.
‘De jonge padden steken over. Alstublieft meneer, rijdt u achteruit.’
De man kwam uit zijn auto en op dat moment zag ik ze, een meter
of vijf verderop: honderden, misschien wel duizenden piepkleine
padden die de weg overstaken. Half springend, halflopend bedekten
ze de straat als een tapijt. Ik was te verbaasd om iets te zeggen. Zoiets
had ik nog nooit gezien.
‘Zoiets heb ik nog nooit gezien,’ zei de man van de auto. ‘Is dit nor-
maal? Of is er iets met het water aan de hand?’ Tegenover de huizen-
rij was een dijk met daarachter een wiel, een water. Je zag het pad-
dentapijt de dijk af kruipen.
Mevrouw Geultjes schudde geruststellend haar hoofd. ‘Volkomen
natuurlijk,’ zei ze. ‘Ieder jaar komen er jonge padden uit het water
om op het land volwassen te worden. Het vervelende is alleen dat je
nooit precies weet wanneer ze zullen komen, zodat er veel worden
overreden. Je moet maar toevallig zien dat ze oversteken, dan kun je
misschien wat auto’s laten stoppen.’
Er kwam weer een auto aan. Met haar armen zwaaiend liep
mevrouw Geultjes erop af. Nog een geluk dat het hier een éénrich-
tingsweg was.
Ik besloot snel naar Roos te gaan. Ze woonde al wel jaren tegenover
het wiel, maar het was niet gezegd dat ze wel eens een paddenover-
steek had gezien.
De snelste padden waren nu bijna de straat over, maar hadden het
trottoir nog net niet bereikt.
Voor de deur van Roos stond een crossbrommer. Ik had nauwelijks
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de gelegenheid om me af te vragen van wie die kon zijn of dat Roos
misschien bezoek had, want de voordeur werd opengerukt en twee
jongens stormden naar buiten. De ene was lang, had blond sluik haar
en een bleek gezicht. Ik schatte hem een jaar of vijftien, zestien. De
ander was jonger, van mijn leeftijd, ook blond, maar had een veel
ronder gezicht. Hij kwam me bekend voor, maar ik wist niet wie hij
was.
Het was net alsof ze van me schrokken. De lange gaf me een duw
zodat ik bijna omviel. Ik wilde terugduwen maar dacht toen plotse-
ling aan de padden. ‘Pas op,’ schreeuwde ik. De lange sprong op de
brommer. Hij boog zich naar de grond. Hij had het paddentapijt
inmiddels gezien. De beestjes krioelden rond de wielen van zijn
brommer. ‘Ga zitten!’ snauwde hij naar de andere jongen. ‘Wat sta je
daar nou te kijken?’
‘Pas op,’ schreeuwde ik weer. ‘Man, je rijdt ze dadelijk dood, idioot
die je bent!’
De kleinere jongen liep plotseling naar het midden van de straat en
begon als een gek rond te stampen op de jonge padden.
Ik kon niets doen. Ik zat vast aan de grond. Ik had zelfs geen stem
meer om mee te schreeuwen.
Toen rende de jongen naar de brommer en sprong achterop. De
lange had al gestart en vol gas scheurden ze over het paddentapijt de
straat uit. Woedend riep mevrouw Geultjes ze iets onverstaanbaars
na.

Roos was niet in de kamer, niet in de keuken. Ze was er wel geweest,
want op tafel stond een pan melk en het kookboek dat ernaast lag,
was opengeslagen bij het recept van chipolatapudding.
Krijg ik thuis nooit want daar wordt mijn moeder dik van.
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‘Roos?’
Waarom was ze er nou niet.
Ik rilde. Van kwaadheid? Van schrik?
Die halfzachte trapte daar op die padden alsof het zandkorrels
waren!
‘Roos!’
Ik keek door het keukenraam om te zien of ze misschien in de
achtertuin was, maar daar was niemand. Ik smeet de deur naar de
gang open, stootte een paraplubak om en rende de trap op.
Boven, in een kamer vol rotzooi, vond ik Roos, vastgebonden aan de
verwarming.
‘Roos, Roos!’ Ik huilde zowat van angst. Ze kon zich niet bewegen,
op haar hoofd na, dat ging op en neer, alsof ze iets wilde zeggen.
Haar mond was dichtgeplakt met een pleister.
Ik vind het afschuwelijk om een pleister los te trekken. En een
pleister los trekken bij Roos was net zo afschuwelijk als een pleister
los trekken bij mezelf.
Ik voelde hoe ik met de zuigende plakrand kleine haartjes van haar
huid afscheurde.
‘Gelukkig,’ zei Roos. ‘Ik wist dat je gauw zou komen.’
‘Wat is er geb… geb… gebeurd,’ bracht ik uit. ‘Ben je overvallen?
Door die twee jongens?’
‘Maak eerst mijn handen los,’ zei Roos. ‘En probeer eens niet zo
zenuwachtig te doen. Kalmte kan een mens redden.’
Kalmte kan een mens redden. Wat was dat nou voor opmerking.
Met trillende vingers probeerde ik haar handen los te maken. Na
veel moeite lukte het.
‘Mooi,’ zei Roos. En ze maakte zelf haar voeten los.
Ik keek om me heen. Alle deuren en laden van de kasten stonden
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open en overal – waar je ook keek – lagen neergesmeten spullen.
Kleren, foto’s, brieven, een stuk zeep, boeken. Zelfs op mijn kamer
was het nog nooit zo’n rotzooi geweest.
We gingen naar beneden. Voor de spiegel in de hal bleef Roos staan.
Ze keek zichzelf aan. Daarna duwde ze met twee handen haar bril
omhoog en wreef ze in haar ogen. Ze zocht mij in de spiegel. ‘Het
heeft geen zin, Alex, om zenuwachtig te doen en in paniek te raken.
Dat verandert niets aan de situatie.’
Ik ging achter haar staan. ‘Maar waarom vertel je niet wat er is
gebeurd. Ik mag toch wel weten wat er aan de hand is?’
Roos draaide zich om en pakte me vast bij mijn schouders. Ze keek
me aan. Groene ogen heeft ze, net als ik. De stevige manier waarop
ze me vasthield en de blik in haar ogen, maakten dat ik me een beetje
ontspande maar ik had nog steeds een raar prikkend gevoel in mijn
nek en ik rilde hoewel ik het warm had.
Roos pakte me bij de hand en nam me mee naar de keuken. Dat
waren maar vier stappen, maar ik besefte ineens dat het jaren was
geleden dat ik met iemand hand in hand had gelopen en dat het een
prettig gevoel was. In de keuken liet ze me los. Ze keek naar de pan
met melk en het kookboek. Daarna schoof ze een stoel naar me toe.
‘Ga zitten,’ zei ze. ‘Ik ga eerst even pudding koken.’
‘Pudding koken!’ Ik schreeuwde zo hard dat het buiten te horen
moest zijn.
‘Ja, pudding koken!’ Nu schreeuwde Roos ook. ‘Luister goed naar
me, Alex. Ik begrijp best dat je wilt weten wat er is gebeurd. Ik zal het
je ook vertellen. Maar ik moet eerst zelf orde scheppen in de chaos
in mijn hoofd. Mag dat, alsjeblieft.’
Ik knikte.
‘Je mag me helpen met de pudding. Je mag ook hier op die stoel gaan
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zitten.’
Ik ging zitten.
Duizend gedachten besprongen me.
Ik stond op. Mijn stoel schoof piepend over de keukenvloer. Ik ging
naast Roos staan en keek samen met haar in het kookboek.
‘Wil je de vruchtjes snijden?’ vroeg ze zonder op te zien.
Ik gaf geen antwoord.
Roos maakte een paar kastjes en een la open en legde een plankje,
een mes en een doosje met gekleurde kersjes voor me neer op tafel.
Ik bleef er even naar staren.
‘Ik heb ze over vijf minuten nodig,’ zei Roos.
Toen maakte ik het doosje open.
De kersjes kleefden aan elkaar. Ik legde ze op een rijtje op de plank.
Mijn vingers kleefden en toen ik ging snijden kleefde het mes ook.
‘Hier,’ zei Roos. Ze strooide wat meel op de plank. Ik pakte een
groen kersje en rolde het door het meel totdat het helemaal wit was.
De gedachten in mijn hoofd waren net zo met elkaar verward als de
samengeklonterde kersjes.
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De chipolatapudding stond in een gele vorm op te stijven op het
aanrecht. Ik waste mijn handen en liet het water met een harde
straal, wit en bruisend, in de gootsteen spatten. Daarna draaide ik de
kraan zorgvuldig dicht en droogde ik mijn handen aan de blauwge-
blokte handdoek die aan een haakje hing.
De fluitketel begon te gillen als een jammerende kat. Roos draaide
het gas uit en pakte een theezakje uit een blikje. Ze maakte het zakje
vast aan het oor van de theepot en goot het kokende water in de pot.
Ik ging zwijgend op een keukenkruk aan tafel zitten. Pas toen we
allebei een beker dampende thee voor ons hadden staan, begon
Roos te praten. Ze sprak langzaam, met een zachte stem, en haar
woorden klonken aarzelend, alsof ze intussen nadacht.
‘Alex, ik wil je eerst iets vragen.’
Ik trok de suikerpot naar me toe en deed suiker in mijn thee. Ik ant-
woordde niet. Ik voelde me raar. Niet boos, maar wel zoiets. Boos en
bang tegelijk, denk ik.
‘Alex, ik wil dat dit tussen ons blijft.’
Nu keek ik op.
‘Je moet hier met niemand over praten. Wat gebeurd is, is gebeurd.
We moeten proberen dit zo snel mogelijk te vergeten.’
‘Maar wat is er dan precies gebeurd?’
In de woonkamer sloeg de klok. Vijf keer, telde ik. De slagen galm-
den na. Roos keek me aan. ‘Ik ben overvallen, dat wist je al. Heb je
die twee jongens nog gezien?’
Ik knikte.
‘Ze kwamen achterom, via de keukendeur. Ze vroegen om geld. Ik
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zei: dat heb ik niet. Toen hebben ze me vastgebonden aan de ver-
warming. Ze hebben alles overhoop gehaald.’
‘Hebben ze iets meegenomen?’
Roos nam met twee handen de beker thee op en dronk met kleine
teugen. De glazen van haar bril besloegen. ‘Ja… ze hebben iets mee-
genomen. Ik heb zelf gezien dat ze het uit de kast pakten… Ze heb-
ben mijn geld.
Ik slikte en slikte. Er zat een grote brok in mijn keel. Ik kende Roos
voornamelijk vrolijk en opgewekt. Nu leek ze een treurige grijze
muis. ‘Was het véél?’ vroeg ik. En ik hoopte dat ze nee zou zeggen. 
‘Was het veel,’ herhaalde Roos. ‘Och, wat voor de een veel is, is voor
de ander weinig. Ik wil er niet meer over praten.’ Ze dronk de beker
leeg en zette hem met een bons midden op de tafel.
Ik probeerde te bedenken wat ik moest zeggen. Wat moet je doen als
je bent bestolen?
‘Je moet het aangeven bij de politie.’
‘Nee!’ Het klonk zo krachtig dat het duidelijk was dat ze geen enke-
le tegenspraak wilde. ‘Ik zeg het niet tegen de politie en ik zeg het
niet tegen je moeder. Ik heb het aan jou verteld en zelfs dat had ik
misschien beter niet kunnen doen. Wat zal de politie zeggen? “Maar
mevrouw, u weet toch wel dat uw centjes niet veilig zijn in uw lin-
nenkast. Het is uw eigen schuld mevrouw.” En je moeder, je moeder
Alex, zal woedend zijn. Ze zal zeggen: “Zie je wel dat je niet meer
voor jezelf kunt zorgen. Als een dom oud mens stop je je geld tussen
de zakdoeken.” Ze zal bang zijn dat ik opnieuw word overvallen. Ze
zal zich van alles in haar hoofd halen en me laten inschrijven voor
een bejaardenhuis.’ 
Ik schrok. En ik wist dat ze gelijk had. Vorig jaar was er nog een dave-
rende ruzie geweest tussen mam en Roos. Roos had een pannetje
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melk laten droog koken. Toevallig was mama die dag langsgekomen
en had ze de zwartgeblakerde pan gezien. Ze kreeg onmiddellijk
allerlei visioenen van brandende huizen en dergelijke. Ze zei dat het
onverantwoord was dat Roos alleen woonde, dat ze toch ook een
dagje ouder werd en dat ze eens moest toegeven dat de ouderdom
nu eenmaal met gebreken komt. Roos is tweeënzeventig. Dat klinkt
oud. Als iemand tegen mij zou zeggen: ‘Ik heb een oma van tweeën-
zeventig’ dan zou ik me een oud vrouwtje voorstellen met een gebo-
gen rug, grijs haar en een rolletje pepermuntjes.
Roos heeft grijs haar, maar ze ziet er helemaal niet oud uit. Ik
beschouw haar ook helemaal niet als een oud mens. Ik sta er nooit
bij stil dat ze oud is. Het idee dat mam haar in een bejaardenhuis wil
laten plaatsen vind ik dan ook belachelijk.
Ik pakte Roos’ hand. ‘Ik zou ook niet in een bejaardenhuis willen
wonen,’ zei ik.
Roos glimlachte. ‘Sommige mensen vinden het er heerlijk. Maar
zo’n huis is niets voor mij. Je moeder zou dat toch moeten weten.’ Ze
staarde naar buiten en gaf een paar klapjes op mijn hand. Toen
keken haar ogen weer in de mijne. ‘We praten nergens meer over.
We vergeten dat dit is gebeurd. Goed?’ 
‘Maar je geld,’ zei ik. ‘Als de politie de daders kan pakken, krijg je
misschien ook je geld terug.’
Roos lachte schamper. ‘Dat geld is eerder uitgegeven dan de politie
het heeft gevonden.’ Ze stond op, fier rechtop. ‘Geld maakt niet
gelukkig, en het zal die twee jongens ook niet gelukkig maken. Wil je
me soms helpen om boven de boel weer een beetje in orde te
maken?’
Ik knikte en dronk snel mijn beker leeg.
‘Kom dan,’ zei Roos en ze gaf me weer een hand. Zo gingen we
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samen de trap op. Misschien vond zij het ook eng, net als ik. Hand in
hand bleven we op de overloop staan. Door de openstaande kamer-
deur zagen we de enorme troep, de chaos die de twee jongens had-
den achtergelaten.
Van beneden klonk geluid. Een deur viel dicht. Ik voelde dat Roos
net zo schrok als ik.
Voetstappen, daarna een stem. ‘Oehoe!’ Het was een vrouwenstem.
Opgelucht rende ik de trap af. Roos volgde.
‘’t Is mevrouw Geultjes,’ riep ik toen ik de vrouw in het gele regen-
jack in de keuken zag staan.
‘Geultjes?’ herhaalde ze. ‘De Beer, zul je bedoelen. Ik ben mevrouw
De Beer.’
‘O, pardon. Dat wist ik niet.’ Ik werd rood tot in mijn nek.
‘Dag mevrouw De Beer,’ begroette Roos. Ze keek door het raam.
‘Regent het?’ 
‘Nee hoor,’ antwoordde mevrouw De Beer. ‘Het is stralend weer.’
En in een adem ging ze verder tegen mij: ‘Kende jij die jongens? Wat
was dat voor belachelijk gedoe? Had je ze niet kunnen tegenhou-
den? Ik probeer het verkeer om te leiden om padden te redden en zij
trappen doodleuk die beesten dood!’ Ze stopte even om naar adem
te happen.
‘Wat was dat dan?’ vroeg Roos.
Ik had geen moment meer aan de padden gedacht.
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Ik heb woord gehouden en thuis niet verteld wat er die middag bij
Roos was gebeurd. In het begin was dat niet zo moeilijk. Om mijn
mond te houden, bedoel ik. Mam liep zingend door het huis en was
super enthousiast over een nieuw dieet, het zogenaamde worteldi-
eet. Daar werd je niet alleen slank van maar het gaf je huid ook een
prachtig kleurtje. Alsof je op vakantie was geweest naar de
Canarische Eilanden.
Pap had Chinees gehaald, lekker veel bami en tjap tjoy, daar ben ik
dol op. We hebben heerlijk gesmikkeld, mam ook, want haar nieuwe
dieet zou pas de volgende dag beginnen. En daarna was er een span-
nende film op tv. Omdat het vrijdag was, mocht ik kijken.
Maar toen, na die film, toen ik in bed lag… Ik heb me – geloof ik –
wel honderd keer omgedraaid. En maar stompen in mijn kussen en
maar sjorren aan mijn dekbed. Ik zag steeds Roos voor me zoals ze
daar zat vastgebonden aan de verwarming. O, als mam het eens wist.
Ze zou geen seconde rust meer hebben. En papa? Hoe zou die rea-
geren? Het had geen zin om daarover te piekeren. Als ik het aan hem
vertelde, zou hij het direct aan mam doorbrieven.
Ik hoorde beneden in de gang de telefoon rinkelen. Even later klonk
de stem van mijn moeder, zo gedempt dat ik er geen woord van kon
verstaan. Kort daarna hoorde ik haar voetstappen op de trap. Mijn
kamerdeur kierde open. Het licht van de lamp van de overloop viel
precies op mijn gezicht. Mam deed de deur verder open. ‘Alex?’
Hoewel ze kon zien dat ik wakker was, sprak ze met een fluisterstem.
‘Slaap je nog niet?’
Ik ging rechtop zitten. ‘Nee. Wat is er?’
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‘Er is telefoon voor je.’
‘Voor mij?’
‘Ja, een jongen van school denk ik. Ik zei dat hij morgenochtend
maar terug moest bellen, maar hij wilde je per se vanavond spreken.’
Ik gleed mijn bed uit, stomverbaasd. Ik had er geen idee van wie mij
op dit tijdstip nog moest bellen. Sommige mensen hebben vrienden
die op de gekst mogelijke momenten bij hen op de stoep staan of aan
de telefoon hangen. Maar zulke vrienden heb ik niet, áls ik al vrien-
den heb. Een jongen van school, had mam gezegd. Een paar namen
flitsten door mijn hoofd.
De telefoon lag op het plankje in de hal. Ik schraapte mijn keel. ‘Ja,
hallo, met Alex.’
Aan de andere kant van de lijn werd niet geantwoord maar ik hoor-
de dat er iemand was. Er klonk geruis. Ik keek om. Mam stond op de
drempel maar toen ze mij zag kijken zei ze: ‘Maak het niet te laat’ en
liep de huiskamer in.
‘Ja, hallo… wie is daar?’ vroeg ik, en mijn hart begon in mijn keel te
kloppen. Een raar voorgevoel maakte dat ik plotseling begreep wie
mij belde, nog voordat er een woord was gesproken.
‘Dag Kippenbotje.’
Ik slikte.
‘Ben je daar nog?’
‘Kippenbotje’ is mijn bijnaam. Al jaren spaar ik botten en schedels
van dieren. Ik heb het complete skelet van twee katten, een konijn,
een kip en nog wat kleinere beesten. Mijn moeder vindt het een
afgrijselijke hobby. Op school denken sommige kinderen dat ik
geschift ben. Jaren geleden, ik denk dat ik in groep vijf zat, heb ik een
spreekbeurt gehouden over de skeletopbouw van verschillende die-
ren. Ik had het kippenskelet meegenomen. Alleen de meester vond
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het een interessante spreekbeurt. De kinderen zaten maar wat te gin-
negappen. Sindsdien heb ik dus die belachelijke bijnaam.
‘Ben je er nog?’
‘Ja-a.’ Ik schraapte mijn keel.
‘Woont je oma daar?’
Het leek een vraag die uit de lucht kwam vallen, maar ik wist dat ik
alleen met ‘ja’ kon antwoorden.
‘Heb jij je kop opengedaan?’
Van deze vraag begreep ik niets.
Hij herhaalde het: ‘Heb jij je kop opengedaan?’
‘Hoe be-bedoel je?’ stamelde ik.
‘Of je hebt verteld hoe ik heet?’
‘Maar hoe heet je dan?’ Het zweet kroop in mijn handen. Ik probeer-
de me de gezichten van de twee jongens voor de geest te halen. De
ene jongen was lang, de andere een stuk kleiner. De kleine had een
rond gezicht, een beetje onschuldig, baby-achtig met grote, blauwe
ogen. Hij was me bekend voorgekomen, dat wel, maar ik wist op dat
moment absoluut niet hoe hij heette.
Het bleef weer even stil aan de andere kant. ‘Moet je horen,’ klonk
het toen dwingend. ‘Morgenochtend om half elf ben je in het speel-
tuintje achter het voetbalveld.’
Het speeltuintje achter het voetbalveld… Dat was bij Café de Sport,
dat kende ik wel.
‘Maar,’ begon ik.
‘Geen gemaar. Je zorgt dat je er bent. En o wee als je je kop open
durft te doen. Dan ziet het er niet best voor je uit.’
De verbinding werd verbroken.
Ik staarde naar de sticker met alarmnummers die boven het plankje
was geplakt. Ik zette de telefoon terug in de oplader. Langzaam
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begonnen de televisiegeluiden vanuit de huiskamer mijn oren
binnen te dringen. En toen wist ik het: Evert de Wolf!

IJskoud kroop ik terug in bed en trok ik het dekbed tot aan mijn
neus.
Evert de Wolf heeft bij mij op school gezeten. In groep vier of vijf is
hij overgestapt naar de Beatrixschool. Waarschijn-lijk in groep vijf
want hij kende mijn bijnaam.
Ik stompte in mijn kussen. Ik kon het nauwelijks geloven: door Evert
de Wolf was Roos overvallen en beroofd. Evert de Wolf, een jongen
van mijn leeftijd.
Ik heb nooit veel met hem te maken gehad, daarom heb ik hem
waarschijnlijk niet meteen herkend.
Maar hij herkende míj wel. Plotseling begon ik te begrijpen wat dit
betekende: Ik zou hem kunnen aangeven bij de politie. En dat niet
alleen: hij wist dat ík hem kon aangeven bij de politie.
Wat kon dat voor gevolgen hebben? Ik voelde me ineens vreselijk
bedreigd. Terwijl hij toch eigenlijk degene was die zich bedreigd zou
moeten voelen.
Wat wilde hij van me? Waarom moest ik de volgende dag naar de
speeltuin gaan?
Ik zag hem weer voor me zoals hij als een gek die jonge padden
doodtrapte, en ik huiverde.

Ik heb die nacht nauwelijks geslapen. En maar draaien, draaien,
draaien en maar stompen, stompen, stompen.
Tegen half twaalf hoorde ik pap en mam naar boven komen. Ik
luisterde naar de gebruikelijke geluiden uit de badkamer, het door-
trekken van de wc. Ik hoorde zelfs dat de wekker werd opgedraaid en
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pap zei iets over een knoop van zijn pyjamajas.
Toen werd het rustig in huis en nog onrustiger in mijn bed. Ik vroeg
me af of ik toch maar niet beter gewoon aan pap en mam kon vertel-
len wat er was gebeurd maar ik had Roos beloofd om mijn mond te
houden. Ik vroeg me ook af wat er zou gebeuren als ik de volgende
dag gewoon thuis zou blijven, en Evert de Wolf in zijn sop liet gaar
koken. Ik wist dat ik dat niet zou durven.
Rond half twee ben ik naar beneden gegaan. Ik kreeg honger en had
het gevoel dat ik het in bed niet meer uithield. Ik ging naar de keu-
ken en maakte licht. Ik trok een kastje open en zag een pak crackers
en een pot chocoladepasta. Weet je wat ik lekker vind?
Chocoladepasta met borrelnoten. Dus trok ik een andere kast open
op zoek naar borrelnoten en maakte ik, staande aan het aanrecht,
een cracker met notenpasta klaar.
Ik keek door het keukenraam. Het was volle maan. Ik zag een grijze
vlek bewegen in het witte licht. Vroeger dacht ik altijd dat dat maan-
mannetjes waren die aan een lange tafel zaten te eten en feestvier-
den. Tegenwoordig weet ik dat die bewegende vlek een wolk is. Ik
wreef met mijn rechtervoet langs mijn linkerbeen. De tegels van de
keukenvloer waren akelig koud.
Maanmannetjes… als er maanmannetjes zouden bestaan, keken ze
nu misschien wel naar beneden en zeiden ze tegen elkaar: ‘Moet je
zien, wat staat híj nou te eten?’
‘Hè bah, heb je weer pasta met borrelnootjes?’
Ik schrok me naar. Mijn moeder was zachtjes de keuken binnen
gekomen en keek met opgetrokken neus naar mijn cracker.
‘Ik heb honger,’ zei ik, en nam een hap. Mam ging aan de keukenta-
fel zitten. ‘Ik ook.’ 
‘Neem ook een cracker,’ zei ik met volle mond en er vlogen kruimels
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naar alle kanten.
Mam bekeek zichzelf in het keukenraam en plukte wat aan haar
haren. ‘Er ligt nog een gehaktbal van gisteren in de koelkast,’ zei ze.
Ik antwoordde niet maar nam opnieuw een hap van mijn cracker.
‘Maar,’ ging mam verder, en ze zuchtte, ‘misschien kan ik inderdaad
beter een crackertje nemen.’ Ze liep naar het aanrecht en bestudeer-
de de zijkant van het pak knäckebröd. ‘Sesam knäckebröd bevat per
100 gram 416 calorieën,’ las ze hardop. Ze nam het mes dat ik had
laten liggen. ‘Wil jij dat gehaktballetje soms, Alex?’
Ik schudde mijn hoofd.
‘Kon je ook niet slapen?’
‘Nee.’
‘O.’
We aten zwijgend. Kon ik het maar gewoon zeggen, dacht ik terwijl
ik naar mijn moeder keek.
‘Is er iets?’ vroeg ze met een onderzoekende blik.
Ik schudde mijn hoofd.
Eigenlijk was het al lang geleden dat ik met mijn moeder over echt
belangrijke dingen had gepraat. Mijn moeder… ik weet het
niet.Vroeger dacht ik altijd dat mijn moeder alles wist, alles kon.
Tegenwoordig heb ik zo vaak het gevoel dat ík het beter weet. Neem
nou die diëten van haar. Die vind ik gewoon krankzinnig. Ze is trou-
wens niet eens echt dik, maar als je dat tegen haar zegt, eet ze meteen
een stuk slagroomtaart en de volgende dag geeft ze jou op je kop
omdat ze een kilo is aangekomen.
Met mijn vader heb ik ook maar weinig contact. Hij is vertegen-
woordiger en veel van huis. Ik geloof dat hij meer van zijn werk weet
dan van mij. Ik zou wel eens willen dat hij wat belangstelling had
voor mijn skelettenverzameling, maar ik loop hem er niet mee
achterna.
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Ik heb Roos. Bij haar heb ik niet dat gevoel dat ik het beter weet. Ik
denk wel eens: ik zou ook wel tweeënzeventig willen zijn, dan weet
ik net zoveel als zij. Het moet fijn zijn om wijs te zijn. Maar het is ook
fijn om weg te kunnen kruipen bij iemand die wijs is.
‘Ik ga weer naar bed,’ zei ik en veegde een paar kruimels van mijn
mond.
Mam knikte. ‘Ik ga ook zo. Doe je zachtjes?’
Ik sloop de trap op en gleed terug in bed. Na een poosje hoorde ik
mam naar boven komen en het licht van de overloop uitknippen. Ik
sloot mijn ogen.
Ik had nog steeds honger. Misschien had ik toch die gehaktbal op
moeten eten. Ik probeerde om te blijven liggen maar dat lukte niet:
ik moest terug naar beneden. In het donker ging ik de trap weer af.
Ook in de keuken deed ik de lamp niet aan, er was genoeg licht van
de maan. Ik trok de koelkast open en zocht naar de gehaktbal. Ik kon
hem niet vinden. Ik keek nog eens, zette een jampot opzij, keek ach-
ter de plastic doos met kaas. Teleurgesteld deed ik de deur weer
dicht.
Toen pas zag ik in het licht van de maan dat er op het aanrecht een
leeg schaaltje stond.

Toen ik wakker werd, had ik het gevoel dat iemand mij met een
honkbalknuppel op mijn hoofd sloeg. Bij de wastafel gooide ik han-
denvol koud water tegen mijn gezicht. Als ik ziek zou zijn, kon ik
vanochtend echt niet naar het speeltuintje. Evert moest toch begrij-
pen dat een ziek mens in bed hoorde te liggen.
Ik keek naar buiten. Het regende. De bomen stonden kromgebogen
in de wind.
Ik kreeg pijn in mijn buik. Als het om half elf nog zo regende, zou
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Evert dan echt van mij verwachten dat ik mijn afspraak nakwam? Ik
keek op mijn horloge. Het was kwart over negen.
Pap had al ontbeten en mam eet ’s morgens nooit, dus zat ik hele-
maal in mijn eentje aan de ontbijttafel en probeerde voor de zoveel-
ste keer te bedenken wat Evert van me wilde.
Ik at twee beschuiten met vruchtenhagel en dronk een kop thee die
lauw was, want pap was vergeten de muts over de pot te doen.
Het was stil in huis. Pap tennist altijd, op zaterdagmorgen. Waar
mam was, wist ik niet. Ik vond het niet erg dat het zo rustig was in
huis. Dan kon ik tenminste nadenken. Mijn hoofd moest alleen niet
zo leeg zijn. Wat wilde Evert de Wolf van me?

Veel te vroeg, het was nog maar net tien uur geweest, fietste ik in de
richting van het speeltuintje. Het goot nog steeds. Ik had mijn capu-
chon op, en mijn kaplaarzen aan.
Ik kwam haast niemand tegen. Op de Wilhelminaweg stond een rij-
dende winkel waarvoor een paar mensen zich de regen in waagden.
Een vrouw had kaplaarzen aan, net als ik, maar daarboven droeg ze
een lichtblauwe ochtendjas. Het was geen gezicht. Met een mandje
vol boodschappen ging ze hollend haar huis in.
Ik fietste door een grote plas en trok mijn voeten op.
Ik leek wel gek om met dit weer naar de speeltuin te gaan. Er was vast
niemand.

De speeltuin zag er verlaten uit. Onder de schommels en bij de glij-
baan lagen grote modderplassen. De speeltoestellen waren kortgele-
den geschilderd, maar zelfs het zonnige geel van het draaimolentje
kon het speeltuintje op dit moment niet aantrekkelijk maken.
Ik liet mijn fiets op het trottoir voor de ingang staan en ging op de
bagagedrager zitten. Ik keek op mijn horloge. Tot vijf over half elf
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zou ik wachten, geen seconde langer.
Ik schrok van het geluid van een optrekkende brommer. Op datzelf-
de ogenblik zag ik Evert en de lange jongen van de dag daarvoor. De
brommer stopte vlak voor mijn voeten.
Beide jongens hadden nu een witte helm op waardoor je weinig van
hun gezicht zag, maar ze droegen hetzelfde jack als vrijdagmiddag en
ik herkende Everts baby-oogjes.
Alleen Evert stapte af.
De lange jongen spuugde op de grond. ‘Zo,’ zei hij. ‘En heb jij het
gedurfd om mijn broertje te verlinken?’
Ik keek van de een naar de ander. Die lange was dus de broer van
Evert!
Ik gaf blijkbaar niet snel genoeg antwoord. De lange jongen pakte
me vast en schudde me door elkaar. ‘Hoe zit het? Heb jij je tongetje
soms ingeslikt?’
Ik schudde mijn hoofd. ‘Nee,’ zei ik, en ik had een schijterige piep-
stem. ‘Dat heb ik niet gedaan, ik heb Evert niet verraden.’
‘Hé,’ zei Evert, ‘ik dacht dat jij niet wist hoe ik heette?’
Ik trok me los. ‘Dat wist ik eerst ook niet.’ Ik probeerde zo te ant-
woorden dat het niet bang klonk. ‘Pas nadat jij gisteravond had
gebeld, wist ik je naam.’
De lange jongen vloekte en gaf Evert een duw. ‘Dat heb je mooi voor
elkaar,’ zei hij. ‘Je had beter je mond kunnen houden.’
‘Dat kon ík toch niet weten,’ riep Evert uit. ‘Ik dacht dat hij me wel
meteen herkend zou hebben.’
Everts broer trok me aan mijn jas naar zich toe. Mijn fiets viel  om en
kletterde op de stoep. Het voorwiel draaide langzaam rond.
‘Luister goed,’ zei de jongen. Zijn adem rook vies, zoals wanneer je
paprikachips hebt gegeten. Ik probeerde mijn hoofd af te wenden
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maar hij hield met harde vingers mijn kin vast. ‘Als we door jou de
politie op ons dak krijgen, dan zul je eens wat beleven. Heb je dat
goed begrepen?’
Ik knikte.
Het begon steeds harder te regenen. De druppels trommelden op de
witte helmen en sprongen alle kanten op.
De jongen liet me los. Ik wreef met de bovenkant van mijn hand
langs mijn natte neus.
Evert klom weer achterop en greep zich vast aan het jack van zijn
broer. De brommer gaf een enorme brul en schoot als een snoek het
trottoir af. Ik draaide me om. Mijn fiets lag precies in een plas.
Langs de omheining van het speeltuintje, vlak naast me, lag een
bruin hoopje veren. Ik porde er met de neus van mijn laars tegenaan.
Het was een dode mus. Het snaveltje was opengesperd en de oogjes
leken twee glazen kralen. Met mijn zakdoek nam ik het vogeltje op
en stopte het in de zak van mijn jas.
In onze achtertuin had ik een plek waar ik dode dieren begroef. Zo
was mijn verzameling skeletten ontstaan: dode dieren begraven en
later weer opgraven.
Ik zette het stuur van mijn fiets recht en stapte op.
Met mijn hoofd diep tussen mijn schouders trapte ik naar huis.

24



<<
  /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


