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haar, terwijl ze met haar lange, sproetige arm het portier van haar
moeders Volvo dichtduwde.

‘Het ruikt lekker.’ Aria veegde een roze gestreepte lok uit haar
ogen en snoof de warme avondlucht op. ‘Naar zomer.’

Emily zwaaide haar moeder na en hees de suffe spijkerbroek
op die los om haar smalle heupen hing. Emily was al wedstrijd-
zwem ster sinds de puppyzwemles, en ook al stond het Speedo-
badpak haar prachtig, ze droeg nooit strakke of leuke kleren
zoals de andere meiden in de eerste klas. Dat kwam doordat Emi-
ly’s ouders altijd zeiden dat karakter van binnenuit moest komen.
(Al was Emily er tamelijk zeker van dat je karakter er niet op
vooruit zou gaan als je gedwongen werd je korte, strakke T-shirt-
je met de opdruk irish girls do it better achteraan in je onder -
goedla te verstoppen.)

‘Kom op!’ Alison draaide pirouettes in de voortuin. Haar
haar zat in een slordige paardenstaart en ze liep nog in haar op-
gestroopte hockeyrokje omdat ze die middag het eindfeest had
gehad. Alison was de enige brugklasser die in het team van JV
was gekomen; ze mocht meerijden met de oudere meisjes van
 Rosewood Day Prep School, die keihard Jay-Z draaiden in hun
Cherokees en Alison besprenkelden met parfum voordat ze
haar thuis afzetten, zodat ze niet meer naar hun sigaretten zou
ruiken.

‘Mis ik iets?’ riep Spencer Hastings, en ze glipte door het gat
in Ali’s heg om zich bij de anderen te voegen. Spencer woonde
naast Alison. Ze zwiepte haar lange, zijdezachte, donkerblonde
paardenstaart over haar schouder en nam een slokje uit haar
dure paarse waterflesje. Het was Spencer afgelopen herfst niet
gelukt om samen met Alison in het JV-team te komen, en nu
moest ze genoegen nemen met het team van haar eigen jaarge-
noten. Ze had een jaar lang keihard getraind om haar hockey-
kunsten te verbeteren, en de meiden wisten zeker dat ze net nog
in de tuin op haar dribbel had geoefend. Spencer kon er niet
tegen als iemand ergens beter in was dan zij. Vooral niet als die
iemand Alison was.
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‘Wacht op mij!’
Toen ze zich omdraaiden, zagen ze Hanna Marin uit de Mer-

cedes van haar moeder stappen. Ze struikelde over haar eigen tas
en zwaaide wild met haar mollige armen. Sinds haar ouders het
jaar daarvoor waren gescheiden, was Hanna langzamerhand
steeds dikker geworden en uit al haar kleren gegroeid. Ali sloeg
geërgerd haar ogen ten hemel, maar de andere meisjes deden
alsof ze het niet zagen. Zo gaat dat met beste vriendinnen.

Alison, Aria, Spencer, Emily en Hanna waren met elkaar be-
vriend sinds ze het jaar daarvoor door hun ouders waren opge-
geven om iedere zaterdagmiddag op school vrijwilligerswerk te
doen voor een goed doel; allemaal behalve Spencer, die het écht
vrijwillig deed. Misschien had Alison daarvoor al van de andere
vier gehoord – zij hadden in ieder geval wel veel over Alison ge-
weten. Ze was volmaakt. Mooi, grappig en slim. Populair. De
jongens wilden Alison zoenen en de meisjes – zelfs de oudere –
wilden haar zijn. Dus de eerste keer dat Ali lachte om een grapje
van Aria, de eerste keer dat ze Emily een vraag stelde over zwem-
men, dat ze tegen Hanna zei dat ze een mooi truitje aanhad of
opmerkte dat Spencer een véél netter handschrift had dan zij,
waren ze verkocht. Vóór Ali hadden ze zich foute spijkerbroeken
gevoeld, met een hoge taille zoals alleen moeders ze droegen, op-
vallend om de verkeerde reden, maar dankzij Ali voelden ze zich
nu perfecte Stella McCartney-jeans die als gegoten zaten en die
niemand kon betalen.

Nu, ruim een jaar later, op de laatste dag van de brugklas,
waren ze niet alleen vriendinnen, ze waren hét groepje van Rose-
wood Day. Er was een hoop gebeurd voor het zover was geko-
men. Ieder logeerpartijtje en ieder schoolreisje was een nieuw
avontuur geweest. Als ze samen waren, was zelfs het huiswerk-
lokaal gedenkwaardig. (Het voorlezen van een hartstochtelijk
briefje van de captain van het roeiteam aan zijn wiskundelerares
via de luidsprekers was inmiddels legendarisch op school.) Maar
er waren ook dingen die ze allemaal wilden vergeten, en er was
één geheim waarover ze echt niet konden praten. Ali zei dat ge-
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heimen hun vijfvoudige vriendschap juist voor eeuwig bezegel-
den. Als dat waar was, waren ze vriendinnen voor het leven.

‘Wat ben ik blij dat deze dag voorbij is,’ kreunde Alison voor-
dat ze Spencer zachtjes terugduwde door het gat in de heg. ‘Kom,
dan gaan we naar jullie schuur.’

‘Ik ben blij dat de brugklas voorbij is,’ zei Aria terwijl ze met
Emily en Hanna achter Alison en Spencer aan liep naar de tot
gastenverblijf verbouwde schuur/stal waar Spencers oudere zus
Melissa haar laatste twee jaar van de middelbare school had ge-
woond. Gelukkig had ze nu eindexamen gedaan en zou ze die
zomer naar Praag vertrekken, dus vanavond hadden de meiden
de schuur voor zichzelf.

Opeens hoorden ze een piepstemmetje. ‘Alison! Hoi, Alison!
Hoi, Spencer!’

Alison draaide zich om naar de straat. ‘Echt niet,’ fluisterde
ze.

‘Echt niet,’ zeiden Spencer, Emily en Aria haar snel na.
Hanna fronste haar voorhoofd. ‘Shit.’
Het was een spelletje dat Ali had overgenomen van haar broer

Jason, die in het laatste jaar van Rosewood Day zat. Jason en zijn
vrienden deden dat altijd op schoolfeesten wanneer ze de meiden
bekeken: de laatste die ‘echt niet’ riep, moest de hele avond het
lelijkste meisje bezighouden terwijl zijn vrienden mochten aan-
pappen met haar knappe vriendinnen; eigenlijk kwam het erop
neer dat je daardoor zelf net zo suf en onaantrekkelijk was als
dat meisje. In Ali’s variant riepen de meiden ‘echt niet’ zodra er
iemand bij hen in de buurt kwam die lelijk of niet cool was, of
gewoon iemand die het wat minder goed had getroffen.

Deze keer was ‘echt niet’ gericht op Mona Vanderwaal – een
sloom kind dat verderop in de straat woonde en niets liever deed
dan proberen vriendinnen te worden met Spencer en Alison – en
haar twee vreselijke vriendinnen Chassey Bledsoe en Phi Temple-
ton. Chassey had de schoolcomputer gehackt en daarna nota
bene aan de directeur uitgelegd hoe hij het systeem beter kon be-
veiligen, en Phi Templeton liep altijd rond met een jojo; dat zegt
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genoeg. De drie staarden naar de meiden vanaf het midden van
de stille straat in de rustige woonwijk. Mona zat op haar Razor-
scooter, Chassey op een zwarte mountainbike en Phi was te voet
– met haar jojo natuurlijk.

‘Hebben jullie zin om Fear Factor te komen kijken?’ riep
Mona.

‘Sorry,’ zei Alison met een neplachje. ‘We hebben het nogal
druk.’

Chassey fronste haar wenkbrauwen. ‘Willen jullie dan niet
zien hoe ze insecten eten?’

‘Gatver!’ fluisterde Spencer tegen Aria, die meteen begon te
doen alsof ze onzichtbare vlooien van Hanna’s hoofd plukte, als
een aap.

‘Goh, jammer hoor.’ Alison hield haar hoofd schuin. ‘We heb-
ben een logeerpartijtje dat we al lang geleden afgesproken had-
den. Een andere keer misschien?’

Mona keek naar de stoep. ‘Ja, da’s goed.’
‘Tot kijk.’ Alison draaide zich om en rolde met haar ogen, en

de anderen deden hetzelfde.
Ze liepen door de poort achter het huis van Spencer. Links van

hen lag de tuin van Alison, waar haar ouders een twintigpersoons
tuinhuisje aan het bouwen waren voor hun uitgebreide picknick-
feestjes. ‘Góddank zijn de bouwvakkers er vandaag niet,’ zei Ali
met een blik op een gele bulldozer.

Emily verstarde. ‘Hebben ze weer rare dingen tegen je gezegd?’
‘Af, Killer,’ zei Alison. De anderen giechelden. Soms noemden

ze Emily ‘Killer’, alsof ze Ali’s pitbull was. Vroeger had Emily dat
ook grappig gevonden, maar de laatste tijd lachte ze niet meer
mee.

De woonschuur was een stukje verderop. Hij was klein en
knus, met een groot raam dat uitkeek op de uitgestrekte boerde-
rij van Spencers ouders, waar zelfs een molen bij hoorde. Hier in
Rosewood, in Pennsylvania, woonden meer mensen in een ver-
bouwde boerderij met vijfentwintig slaapkamers en een zwem-
bad plus jacuzzi met mozaïektegeltjes, zoals Spencer, dan in een
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standaard rijtjeshuis. In Rosewood rook het ’s zomers naar serin -
gen en pasgemaaid gras, en ’s winters naar verse sneeuw en hout-
kachels. Je had er weelderige hoge pijnbomen, vele hectaren
 familieboerderijen en schattige vosjes en konijnen. Je kon er ge-
weldig winkelen en er waren volop zaaltjes en parken waar je je
verjaardag of diploma-uitreiking kon vieren, of gewoon een feest
kon geven omdat je daar toevallig zin in had. En de jongens in
Rosewood waren verrukkelijk: stralend en gezond alsof ze zo uit
een catalogus van Abercrombie waren gestapt. Dit was de goud-
kust van Philadelphia, vol blauw bloed en stokoud geld, en nóg
oudere schandalen.

Bij de woonschuur aangekomen hoorden de meisjes gegiechel.
Iemand gilde: ‘Hou óp, zei ik!’

‘O, god,’ kreunde Spencer. ‘Wat doet zij nou hier?’
Toen Spencer door het sleutelgat gluurde, zag ze Melissa, haar

brave, keurige oudere zus die overal in uitblonk – en die nu op
de bank lag te stoeien met Ian Thomas, haar smakelijke  vriendje.
Spencer trapte met de hak van haar schoen de deur open. In de
woonschuur rook het naar mos en licht aangebrande popcorn.
Melissa draaide zich om.

‘Wat krijgen we verdomme…’ begon ze. Toen zag ze de ande-
ren en zei ze lachend: ‘O, hallo.’

De meiden keken naar Spencer. Die klaagde voortdurend dat
Melissa een valse superbitch was, dus waren ze steeds weer ver-
baasd wanneer Melissa heel aardig tegen hen deed.

Ian stond op, rekte zich uit en grijnsde naar Spencer. ‘Hoi.’
‘Hallo, Ian,’ antwoordde Spencer, meteen een stuk opgewekter.

‘Ik wist niet dat jij hier was.’
‘Dat wist je wel.’ Ian glimlachte flirterig. ‘Je stond ons te be-

spieden.’
Melissa schikte haar lange blonde haar en haar zwartzijden

haarband en keek haar zusje aan. ‘Wat is er?’ vroeg ze een  beetje
beschuldigend.

‘Eh… het was niet mijn bedoeling om hier zomaar binnen te
vallen…’ hakkelde Spencer. ‘Maar jij zou er vanavond niet zijn.’
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Ian gaf Spencer een speels stompje op haar arm. ‘Ik plaag je
maar wat,’ zei hij.

Ze voelde een rode vlek in haar hals omhoogkruipen. Ian had
warrig blond haar, slaperige lichtbruine ogen en een verrukkelijk
wasbordje waar je maar moeilijk vanaf kon blijven.

‘Wauw,’ zei Ali net iets te hard. Iedereen keek naar haar. ‘Me-
lissa, Ian en jij zijn echt een ge-wel-dig stel. Dat heb ik je nooit
gezegd, maar dat is me van het begin af aan opgevallen. Vind je
ook niet, Spence?’

Spencer knipperde met haar ogen. ‘Eh…’ zei ze zachtjes.
Melissa staarde Ali perplex aan en wendde zich toen weer tot

Ian. ‘Kan ik jou buiten even spreken?’
Ian dronk zijn flesje Corona leeg terwijl de meisjes toekeken.

Zelf dronken ze alleen superstiekem uit de flessen drank die bij
hun ouders in de kast stonden. Hij zette het lege flesje neer en
grijnsde nog één keer naar hen toen hij achter Melissa aan naar
buiten liep. Voordat hij de deur achter zich dichtdeed,  knipoogde
hij nog even.

Alison veegde haar handen af. ‘Weer een probleem opgelost
door Ali D. Ga je me nog bedanken, Spence?’

Spencer gaf geen antwoord. Ze had het te druk met uit het
raam aan de voorkant van de schuur kijken. De paarse lucht
werd verlicht door vuurvliegjes.

Hanna liep naar de achtergelaten schaal popcorn en graaide er
een handvol uit. ‘Goh, wat een lekker ding is die Ian. Hij ziet er
nog beter uit dan Sean.’ Sean Ackard was een van de knapste
 jongens uit hun klas en het onderwerp van Hanna’s eeuwige
fantasieën.

‘Weet je wat ik heb gehoord?’ zei Ali terwijl ze zich op de bank
liet vallen. ‘Dat Sean houdt van meisjes met een stevige eetlust.’

Hanna leefde helemaal op. ‘Echt waar?’
‘Néé.’ Alison snoof sarcastisch.
Langzaam liet Hanna de handvol popcorn terug in de schaal

vallen.
‘Meiden,’ zei Ali. ‘Ik weet wat wij gaan doen.’
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‘Toch niet weer naaktlopen, hè?’ Emily giechelde. Dat had-
den ze een maand geleden een keer gedaan – in de vrieskou nota
bene – en hoewel Hanna had geweigerd haar hemd en dag-van-
de-weekslipje uit te trekken, hadden de anderen spiernaakt door
een kaal maïsveld in de buurt gerend.

‘Dat vond jij net iets te leuk,’ mompelde Ali. Emily’s glimlach
bestierf op haar lippen. ‘Nee, iets anders,’ zei Ali. ‘Iets wat ik spe-
ciaal voor de laatste schooldag heb bewaard: ik kan mensen hyp-
notiseren.’

‘Hypnotiseren?’ herhaalde Spencer.
‘Dat heb ik van de zus van Matt geleerd,’ antwoordde Ali, met

een blik op de ingelijste foto’s van Melissa en Ian op de schoor-
steenmantel. Haar vriendje van de week, Matt, had hetzelfde
zandkleurige haar als Ian.

‘Hoe doe je dat dan?’ vroeg Hanna.
‘Sorry, ik heb geheimhouding moeten beloven,’ zei Ali, en ze

draaide zich weer om. ‘Zullen we eens kijken of het lukt?’
Aria fronste haar wenkbrauwen en nam plaats op een laven-

delkleurig kussen op de grond. ‘Ik weet niet…’
‘Waarom niet?’ Ali’s blik ging naar een pluchen poppenkast-

pop in de vorm van een varkentje die uit Aria’s paarse tricot tas
piepte. Aria zeulde altijd de mafste dingen met zich mee: speel-
goedbeestjes, losse bladzijden die ze uit oude boeken had ge-
scheurd en ansichtkaarten van plaatsen waar ze nog nooit was
geweest.

‘Ga je door hypnose geen dingen zeggen die je eigenlijk niet
wilt zeggen?’ vroeg Aria.

‘Is er dan iets wat je ons niet wilt vertellen?’ reageerde Ali. ‘En
waarom neem je dat varkentje nog steeds overal mee naartoe?’
Ze wees ernaar.

Aria haalde haar schouders op en pakte het pluchen varkentje
uit haar tas. ‘Mijn vader heeft Pigtunia voor me meegebracht uit
Duitsland. Ze geeft me advies over mijn liefdesleven.’ Ze stak
haar hand in de poppenkastpop.

‘Je gaat met je hand in zijn kont!’ gilde Ali, en Emily begon te
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giechelen. ‘Trouwens, waarom zou je iets willen meeslepen wat je
van je vader hebt gekregen?’

‘Dat is niet grappig,’ snauwde Aria, en ze draaide zich met een
ruk om naar Emily.

Iedereen zweeg even, en de meisjes keken elkaar uitdrukkings-
loos aan. Dit was de laatste tijd vaker gebeurd: iemand –  meestal
Ali – zei iets en een ander raakte van streek, maar ze durfden
geen van allen te vragen wat er in vredesnaam aan de hand was.

Spencer verbrak de stilte. ‘Je laten hypnotiseren, eh, klinkt een
beetje raar.’

‘Daar weet jij niks van,’ zei Alison snel. ‘Kom op, dan doe ik
jullie allemaal tegelijk.’

Spencer plukte aan de tailleband van haar rokje. Emily blies
lucht tussen haar tanden door. Aria en Hanna wisselden een blik.
Ali kwam altijd op de proppen met dingen die ze moesten pro-
beren – vorige zomer hadden ze paardenbloemzaadjes gerookt
om te kijken of ze ervan zouden gaan hallucineren, en afgelopen
herfst waren ze gaan zwemmen in Pecks Pond, ook al was daar
ooit een lijk in het water gevonden – maar het probleem was dat
ze de dingen waarmee Alison kwam aanzetten vaak helemaal
niet wílden proberen. Ze waren allemaal dol op Ali, maar soms
konden ze haar niet uitstaan – omdat ze zo bazig was en ze hen
in haar greep had. Soms voelden ze zich in haar aanwezigheid…
niet echt. Als marionetten die door Ali werden bespeeld, bij elke
beweging die ze maakten. Ze zouden stuk voor stuk willen dat ze
eens één keer nee tegen Ali durfden te zeggen.

‘Toe nou!’ zei Ali poeslief. ‘Emily, jij wilt wel, hè?’
‘Eh…’ Emily’s stem haperde. ‘Nou…’
‘Ik doe het wel,’ kwam Hanna tussenbeide.
‘Ik ook,’ volgde Emily al snel.
Spencer en Aria knikten met tegenzin. Alison knipte tevreden

alle lichten uit en stak een heleboel zoete vanillekaarsjes aan die
op de salontafel stonden. Toen deed ze neuriënd een stapje ach-
teruit.

‘Oké allemaal, ontspan je,’ zei ze op zangerige toon, en de
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meisjes gingen in een kring op het kleed zitten. ‘Je hartslag wordt
langzamer. Denk aan rustgevende dingen. Ik tel terug vanaf hon-
derd, en zodra ik je aanraak, ben je in mijn macht.’

‘Griezelig.’ Emily lachte zwakjes.
Alison begon: ‘Honderd, negenennegentig, achtennegentig…’
Tweeëntwintig…
Elf…
Vijf…
Vier…
Drie…
Ze raakte Aria’s voorhoofd aan met het vlezigste gedeelte van

haar duim. Spencer rechtte haar opgetrokken benen. Aria trok
even met haar linkervoet.

‘Twee…’ Ze raakte langzaam Hanna aan, en toen Emily, en
daarna ging ze door naar Spencer. ‘Eén.’

Spencers ogen vlogen open voordat Alison bij haar was. Ze
sprong op en rende naar het raam.

‘Wat doe je nou?’ fluisterde Ali. ‘Je verpest het helemaal.’
‘Het is hier te donker.’ Spencer ging op haar tenen staan om de

gordijnen open te doen.
‘Niet waar.’ Alison liet haar schouders hangen. ‘Het moet juist

donker zijn. Zo hoort dat.’
‘Kom op, dat is onzin.’ Het gordijn bleef steken; Spencer

maak te een kreunend geluidje toen ze het opentrok.
‘Wel waar, ze moeten dicht.’
Spencer zette haar hand in haar zij. ‘Ik wil dat het hier licht is.

Misschien wil iedereen dat wel.’
Alison keek naar de anderen. Ze hadden allemaal hun ogen

nog gesloten.
Spencer zei fel: ‘Jij hoeft niet altijd je zin te krijgen.’
Alison lachte kort en kwaad. ‘Doe die gordijnen dicht!’
Spencer rolde geërgerd met haar ogen. ‘Jezus mens, neem even

een pilletje.’
‘Jij vindt dat ík een pilletje moet nemen?’ vroeg Alison dwin-

gend.
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Spencer en Alison keken elkaar een tijdje fel aan. Het was een
van die onzinnige ruzies die ook konden gaan over de vraag wie
het nieuwste polojurkje van Lacoste het eerst had gezien bij Nei-
man Marcus, of de vraag of honingkleurige highlights te opzich-
tig waren, maar eigenlijk ging het om iets anders. Iets veel be-
langrijkers.

Uiteindelijk wees Spencer naar de deur. ‘Eruit.’
‘Mij best.’ Alison beende naar buiten.
‘Mooi!’ Maar na een paar tellen ging Spencer haar achterna.

De blauwige avondlucht was roerloos, en in het huis van haar
ouders brandde geen licht. Het was stil – zelfs de krekels maak-
ten geen geluid – en Spencer kon zichzelf horen ademen. ‘Wacht
even!’ riep ze na een tijdje, en ze smeet de deur dicht. ‘Alison!’

Maar Alison was weg.

Toen ze de deur hoorde dichtslaan, deed Aria haar ogen open.
‘Ali?’ riep ze. ‘Jongens?’ Geen antwoord.

Ze keek om zich heen. Hanna en Emily zaten onderuitgezakt
op het kleed. Aria liep de veranda op. Niemand. Op haar tenen
sloop ze naar de rand van Ali’s tuin. Het bos strekte zich voor
haar uit en alles was stil.

‘Ali?’ fluisterde ze. Niets. ‘Spencer?’
Binnen wreven Hanna en Emily in hun ogen. ‘Ik heb zo raar

gedroomd,’ zei Emily. ‘Ik bedoel, het moet wel een droom zijn ge-
weest. Het ging heel snel. Alison viel in een heel diepe put en er
stonden allemaal gigantische planten.’

‘Dat heb ik ook gedroomd!’ riep Hanna uit.
‘Echt?’ vroeg Emily.
Hanna knikte. ‘Nou ja, min of meer. Er kwam een grote plant

in voor. En volgens mij zag ik Alison ook. Het kan ook haar scha-
duw geweest zijn – maar zíj was het in ieder geval.’

‘Tjéé,’ fluisterde Emily. Ze staarden elkaar met grote ogen aan.
‘Jongens?’ Aria kwam weer binnen. Ze zag lijkbleek.
‘Is er iets?’ vroeg Emily.
‘Waar is Alison?’ Aria fronste haar voorhoofd. ‘En Spencer?’
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‘Dat weten we niet,’ zei Hanna.
Precies op dat moment kwam Spencer weer binnengestormd.

Ze sprongen allemaal op. ‘Wat is er?’ vroeg ze.
‘Waar is Ali?’ vroeg Hanna zachtjes.
‘Weet ik niet,’ fluisterde Spencer. ‘Ik dacht… Ik weet niet.’
De meiden vielen stil. Ze hoorden alleen de takken van de

bomen die langs het raam schraapten. Het klonk alsof iemand
met haar lange nagels over een bord kraste.

‘Ik geloof dat ik naar huis wil,’ zei Emily.

De volgende ochtend hadden ze nog steeds niets van Alison ge-
hoord. Ze belden elkaar om het te bespreken, een vierpersoons-
in plaats van het gebruikelijke vijfpersoonsgesprek.

‘Zou ze kwaad op ons zijn?’ vroeg Hanna. ‘Ze deed de hele
avond al raar.’

‘Waarschijnlijk zit ze bij Katy,’ zei Spencer. Katy was een van
Ali’s hockeyvriendinnen.

‘Of misschien bij Tiffany? Dat meisje van het zomerkamp,’
deed Aria een duit in het zakje.

‘Ze zal het wel naar haar zin hebben,’ zei Emily zachtjes.
Een voor een werden ze gebeld door mevrouw DiLaurentis,

die vroeg of ze iets van Ali hadden gehoord. In het begin verzon-
nen ze allemaal een smoesje voor haar. Dat was de ongeschreven
regel: ze hadden een smoes verzonnen voor Emily toen die in het
weekend na elf uur ’s avonds thuis naar binnen was geslopen; ze
hadden de waarheid verdraaid voor Spencer toen zij de Ralph
Lauren-jas van Melissa had geleend en hem per ongeluk in de
trein had laten liggen, enzovoort. Maar nadat ze het gesprek met
mevrouw DiLaurentis hadden beëindigd, kregen ze stuk voor
stuk een zuur gevoel in hun maag. Het voelde alsof er iets ver-
schrikkelijk mis was.

Die middag belde mevrouw DiLaurentis weer, deze keer in
 paniek. Tegen de avond had de familie DiLaurentis de politie ge-
beld, en de volgende ochtend stond het normaal gesproken zo
onberispelijke gazon van het gezin vol met politieauto’s en
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nieuwswagens. Het was de natte droom van de lokale nieuws-
zender: een mooi, rijk meisje, zoekgeraakt in een van de veiligste,
welvarendste steden van het land.

Hanna belde Emily nadat ze naar de eerste nieuwsuitzending
over Ali had gekeken. ‘Heeft de politie jou vandaag onder-
vraagd?’

‘Ja,’ fluisterde Emily.
‘Mij ook. Je hebt toch niks gezegd over…’ Ze zweeg even.

‘Over het Jenna-verhaal, hè?’
‘Nee!’ riep Emily uit. ‘Hoezo? Denk je dat ze iets weten?’
‘Nee… dat kan niet,’ fluisterde Hanna na een aarzeling. ‘Wij

zijn de enigen die het weten. Wij vieren… en Alison.’
De politie ondervroeg de meisjes – en verder zo’n beetje heel

Rosewood, van Ali’s gymleraar tot de jongen van wie ze ooit si-
garetten had gekocht. Het was de zomer voor het tweede school-
jaar; als meisje hoorde je dan te flirten met oudere jongens, op
feestjes aan het zwembad; je hoorde bij vriendinnen in de tuin
maïskolven te eten of de hele dag te shoppen in het winkelcen-
trum. In plaats daarvan lagen ze in hun eentje te huilen in hun
hemelbed of staarden ze nietsziend naar hun met posters behan-
gen muren. Spencer ruimde als een bezetene haar kamer op en
ging in gedachten na waarover haar ruzie met Ali nu écht was ge-
gaan, en ze dacht aan de dingen die zij van Ali wist waarvan de
anderen geen weet hadden. Hanna lag urenlang op de vloer in
haar slaapkamer en verstopte de lege chipszakken onder haar
matras. Emily bleef maar piekeren over een brief die ze Ali vlak
voor haar verdwijning had gestuurd. Had Ali die nog ontvangen?
Aria zat aan haar bureau met Pigtunia. Langzaam maar zeker be-
gonnen de meisjes elkaar minder vaak te bellen. Alle vier werden
ze gekweld door dezelfde gedachten, maar ze hadden elkaar niets
meer te zeggen.

De zomer ging over in het nieuwe schooljaar, en weer in de
volgende zomer. Nog steeds geen Ali. De politie bleef zoeken –
maar nu in stilte. De media verloren hun belangstelling en hiel-
den zich inmiddels bezig met een drievoudige moord in Center
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City. Zelfs het gezin DiLaurentis vertrok uit Rosewood, bijna
tweeënhalf jaar na de verdwijning van Alison. En ook bij Spen-
cer, Aria, Emily en Hanna veranderde er iets. Als ze nu door Ali’s
oude straat kwamen en naar haar huis keken, begonnen ze niet
meer onmiddellijk te snotteren. Nee, ze voelden nu iets anders.

Opluchting.
Natuurlijk, Alison was Alison. De schouder om bij uit te hui-

len, de enige van wie je het goedvond dat ze de jongen op wie je
een oogje had opbelde om uit te vissen of hij jou ook leuk vond,
en de vriendin die de knoop doorhakte over de vraag of je in je
nieuwe spijkerbroek een dikke kont had. Maar het groepje was
ook bang voor haar geweest. Ali wist meer over hen dan wie dan
ook, ook de vervelende dingen die ze voorgoed wilden begraven
– als een lijk. Het was een afschuwelijke gedachte dat Ali mis-
schien wel dood was, maar… als dat zo was, waren hun gehei-
men in ieder geval veilig.

En dat waren ze. Althans, drie jaar lang.
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HOE HET ALLEMAAL BEGON

Stel je voor, het is een paar jaar geleden, de zomer tussen de eer-
ste en de tweede klas van de middelbare school. Je bent lekker
bruin van het zonnen aan jullie met rotspartijen versierde zwem-
bad, je loopt rond in je nieuwe joggingpakje van Juicy Couture
(weet je nog dat iedereen die droeg?) en je gedachten zijn bij de
jongen die je leuk vindt, van wie we de naam maar niet zullen
noemen, die op een andere school zit dan jij en die als bijbaantje
spijkerbroeken opvouwt bij Abercrombie in het winkelcentrum.
Je eet je chococrispies precies zoals jij ze lekker vindt – met veel
magere melk – en dan zie je ineens de foto van een vermist meis-
je op het melkpak staan. Ze is knap – waarschijnlijk knapper dan
jij – en heeft pretlichtjes in haar ogen. Je denkt: hmm, misschien
houdt zij ook wel van zachte, kleffe chococrispies. En je durft te
wedden dat zij de jongen van Abercrombie ook een lekker ding
zou vinden. Dan vraag je je af hoe het komt dat iemand die zo…
nou ja, die zoveel op jou lijkt, vermist is geraakt. Je dacht dat al-
leen van die types die aan missverkiezingen meededen op melk-
pakken terechtkwamen.

Niet dus.

Aria Montgomery begroef haar gezicht in het gazon van haar
beste vriendin Alison DiLaurentis. ‘Verrukkelijk,’ mompelde ze.

‘Zit je nou aan het gras te ruiken?’ riep Emily Fields achter
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SINAASAPPELTJES, PERZIKJES 
EN LIMOENTJES, O LÀ LÀ!

‘Het huis van DiLaurentis is eindelijk verkocht,’ zei de moeder
van Emily Fields. Het was zaterdagmiddag en mevrouw Fields
zat aan de keukentafel, haar bril met multifocale glazen op het
puntje van haar neus, rustig de rekeningen te sorteren.

Emily voelde de Vanilla Coke die ze zat te drinken in haar neus
borrelen.

‘Ik geloof dat er weer een meisje van jouw leeftijd is komen
wonen,’ ging mevrouw Fields verder. ‘Ik wilde vandaag dat
mandje gaan afgeven. Misschien kun jij het in mijn plaats doen?’
Ze wees naar een monsterlijk, in cellofaan verpakt geval dat op
het aanrecht stond.

‘Jezus mam, écht niet,’ antwoordde Emily. Sinds haar moeder
vorig jaar was gestopt met lesgeven aan de basisschool had ze
zichzelf uitgeroepen tot het onofficiële welkomstcomité van  Rose-
wood. Ze verzamelde lukraak een hoop rommel – gedroogd
fruit, van die platte dingen waarmee je deksels van potten kon
draaien, keramieken kippen (Emily’s moeder was bezeten van
kippen), een gidsje met de hotels in Rosewood; van alles en nog
wat – en vulde daarmee een rieten mand. Ze was de doorsnee
moeder-in-een-buitenwijk, maar dan zonder grote terreinwagen.
Dat vond ze opzichtige benzineslurpers, dus reed ze in een o zo
praktische Volvo-stationcar.

Mevrouw Fields stond op en woelde met haar hand door Emi-
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ly’s haar, dat was gebleekt door het chloorwater. ‘Vind je het
moeilijk om erheen te gaan, lieverd? Misschien moet ik Carolyn
maar sturen.’

Emily keek even naar haar zus Carolyn, die een jaar ouder was
dan zij. Ze lag languit in de relaxfauteuil in de zitkamer naar Dr.
Phil te kijken. Emily schudde haar hoofd. ‘Nee, laat maar. Ik doe
het wel.’

Emily mocht dan zo nu en dan klagen en geërgerd met haar
ogen rollen, als het erop aankwam, deed ze alles wat haar moe-
der haar vroeg. Ze haalde achten en negens, was viervoudig
staatskampioene vlinderslag en een megagehoorzame dochter.
Zich aan de regels houden en verzoekjes inwilligen ging haar ge-
makkelijk af.

Bovendien wílde ze diep in haar hart graag een reden hebben
om Alisons huis weer eens vanbinnen te zien. Het leek wel of de
rest van Rosewood de draad weer had opgepakt na de verdwij-
ning van Alison drie jaar, twee maanden en twaalf dagen geleden,
maar voor Emily gold dat niet. Zelfs nu nog kon ze niet naar het
jaarboek van school uit die tijd kijken zonder zich als een balle-
tje te willen oprollen. Soms, op regenachtige dagen, las Emily de
oude briefjes van Ali nog eens terug, die ze bewaarde in een Adi-
das-doos onder haar bed. Ze had zelfs nog de Citizens-ribbroek
die ze van Ali had mogen lenen; die hing aan een houten hanger -
tje in haar kast, ook al was hij haar inmiddels veel te klein. De
afgelopen drie eenzame jaren in Rosewood had ze verlangd naar
een vriendin zoals Ali, maar waarschijnlijk zou ze die nooit meer
krijgen. Ali mocht dan niet de perfecte vriendin zijn geweest; on-
danks haar tekortkomingen was ze moeilijk te vervangen.

Emily stond op en pakte de sleutels van de Volvo van het
haakje naast de telefoon. ‘Ik ben zo terug,’ riep ze toen de voor-
deur achter haar dichtviel.

Het eerste wat ze zag toen ze stopte voor Alisons oude victori-
aanse huis, aan het begin van de met bomen omzoomde straat,
was een enorme berg troep op het trottoir, met een bordje erbij
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waar gratis! op stond. Toen ze haar ogen tot spleetjes kneep,
zag ze dat het spullen van Ali waren – ze herkende een enorme
witte corduroy fauteuil. De familie DiLaurentis was bijna negen
maanden geleden verhuisd; kennelijk hadden ze bepaalde spullen
achtergelaten.

Ze parkeerde de Volvo achter een enorme verhuiswagen en
stapte uit. ‘Zo hé,’ fluisterde ze, en ze deed haar best om haar tril-
lende onderlip te bedwingen. Onder de stoel lagen stapels bedui-
melde boeken. Emily bukte om ze te bekijken: The Red Badge of
Courage en The Prince and the Pauper. Ze kon zich herinneren
dat ze die had gelezen voor de les van juffrouw Pierce, en dat ze
het hadden gehad over symboliek, metaforen en ontknopingen.
Er lagen nog meer boeken onder de stoel, en zo te zien ook oude
schriften. Naast de boeken stonden dozen waarop ‘kleding Ali-
son’ en ‘oude opstellen Alison’ stond. Uit een krat piepte een
blauw-rood lint. Emily trok het er een stukje verder uit. Het was
een zwemmedaille uit groep acht die ze bij Alison had laten lig-
gen toen ze een zelfverzonnen spel hadden gedaan: Olympische
Seksgodinnen.

‘Wil je dat hebben?’
Emily keek met een ruk op. Daar stond een lang, mager  meisje

met een honingkleurige huid en wilde zwartbruine krullen. Ze
droeg een geel tanktopje met één afgezakt schouderbandje, waar-
onder een oranje-met-groen behabandje te zien was. Emily wist
het niet zeker, maar ze meende thuis dezelfde beha te hebben. Hij
was van Victoria’s Secret; er stonden sinaasappeltjes, perzikjes en
limoentjes op de eh… borstgedeelten.

De zwemmedaille gleed uit haar handen en viel op de grond.
‘Eh, nee,’ antwoordde ze, en ze raapte hem gauw op.

‘Mag wel, hoor. Kijk maar naar dat bordje.’
‘Nee, het hoeft echt niet.’
Het meisje stak haar hand uit. ‘Maya St. Germain. Ik ben hier

pas komen wonen.’
‘Ik…’ De woorden bleven Emily in de keel steken. ‘Ik ben

Emily,’ wist ze na een hele tijd uit te brengen, en ze schudde
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Maya de hand. Het voelde heel formeel – Emily betwijfelde of ze
ooit een jong meisje een hand had gegeven. Ze voelde zich een
beetje draaierig. Misschien had ze niet genoeg honingcrispies ge-
geten bij het ontbijt?

Maya gebaarde naar de spullen op de grond. ‘Kun je je voor-
stellen dat al die troep op mijn kamer stond? Ik heb het helemaal
zelf hierheen moeten slepen. Balen.’

‘Ja, dit is allemaal van Alison geweest.’ Emily fluisterde bijna.
Maya bukte om een paar pocketboeken te bekijken. Ze hees

het bandje van haar tanktopje terug over haar schouder. ‘Is ze een
vriendin van je?’

Emily wachtte even. Is? Misschien had Maya niet over de ver-
dwijning van Ali gehoord. ‘Eh, dat wás ze. Lang geleden. Samen
met een stel andere meiden hier uit de buurt,’ legde Emily uit,
zonder in te gaan op de ontvoering, moord of wat er ook ge-
beurd mocht zijn waaraan ze niet durfde te denken. ‘In de brug-
klas. Ik ga nu naar de vijfde, op Rosewood Day.’ De school be -
gon na het weekend weer. Net als de zwemtraining: drie uur per
dag baantjes zwemmen. Emily moest er niet aan dénken.

‘Ik ga ook naar Rosewood!’ zei Maya grinnikend. Ze liet zich
in Alisons oude corduroy stoel zakken; de vering piepte. ‘Mijn
ouders hebben in het vliegtuig op weg hierheen de hele tijd ge-
roepen dat ik zo bofte dat ik was aangenomen op Rosewood en
dat er het héél anders zal zijn dan op mijn oude school in Cali-
fornië. Jullie hebben hier vast geen Mexicaans eten, hè? Of in
ieder geval geen supergoed Mexicaans eten, weet je wel, zoals
Californisch-Mexicaans. Dat hadden ze bij ons op school in de
kantine, weet je wel, en het was zóóó lekker. Ik zal aan Taco Bell
moeten wennen, weet je wel, ook al moet ik bijna kotsen van de
gordita’s die ze daar hebben.’

‘O.’ Emily moest lachen. Dat kind kon praten, zeg. ‘Ja, dat is
waardeloos eten.’

Maya sprong op uit de stoel. ‘Het is misschien een rare vraag,
ik ken je nog maar net, maar zou jij me misschien willen helpen
de rest van die dozen naar mijn kamer te brengen?’ Ze gebaarde
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naar een paar verhuisdozen die bij de deur van de verhuiswagen
stonden.

Emily zette grote ogen op. Naar Ali’s oude kamer? Maar het
zou ontzettend bot zijn om te weigeren, of niet? ‘Eh, goed hoor,’
zei ze bibberig.

De hal rook nog steeds naar Dove-zeep en potpourri, net als
toen de familie DiLaurentis er nog woonde. Emily bleef even bij
de deur staan en wachtte op Maya’s instructies, ook al wist ze dat
ze Ali’s oude kamer aan het einde van de overloop nog wel ge-
blinddoekt zou kunnen vinden. Overal stonden verhuisdozen, en
van achter een hek in de keuken blaften twee spichtige  Italiaanse
hazewindhonden.

‘Niks van aantrekken,’ zei Maya, en ze liep de trap op naar
haar kamer en duwde met haar in badstof gestoken heup de deur
open.

Goh, er is niks veranderd, dacht Emily toen ze de slaapkamer
binnenkwam. Maar eigenlijk was er wél een hoop veranderd:
Maya had haar twijfelaar in een andere hoek staan, er stond een
enorme flatscreencomputer op haar bureau en ze had overal pos-
ters opgehangen om Alisons bloemetjesbehang te bedekken.
Maar íéts voelde hetzelfde, alsof Alisons aanwezigheid hier nog
hing. Emily voelde zich licht in haar hoofd worden en zocht
steun tegen de muur.

‘Zet maar ergens neer,’ zei Maya. Emily hees zichzelf overeind,
zette de doos neer aan het voeteneind van het bed en keek om
zich heen.

‘Leuke posters,’ zei ze. De meeste waren van bands: M.I.A.,
Black Eyed Peas en Gwen Stefani in een cheerleaderspakje. ‘Ik
ben gek op Gwen,’ voegde ze eraan toe.

‘Ja,’ zei Maya. ‘Mijn vriend is helemaal bezeten van haar. Jus-
tin heet hij. Hij komt uit San Francisco, net als ik.’

‘O. Ik heb ook een vriendje,’ zei Emily. ‘Hij heet Ben.’
‘O ja?’ Maya ging op haar bed zitten. ‘Wat voor type is het?’
Emily probeerde een beeld op te roepen van Ben, met wie ze

vier maanden verkering had. Ze had hem twee dagen geleden
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nog gezien, toen ze samen bij haar thuis Doom hadden gekeken
op dvd. Natuurlijk was Emily’s moeder in de buurt gebleven en
telkens binnengekomen om te vragen of ze iets wilden eten of
drinken. Ze waren al een tijdje bevriend geweest voordat ze iets
met elkaar kregen; ze zaten in hetzelfde zwemteam. Al hun team-
genoten zeiden dat ze een keer samen uit moesten gaan, dus dat
hadden ze gedaan. ‘Hij is wel oké.’

‘Waarom ben je niet meer bevriend met het meisje dat hier
heeft gewoond?’ vroeg Maya.

Emily deed haar rossige haar achter haar oren. Tjee. Maya
wist het dus écht niet, van Alison. Maar als Emily nu over Ali
begon, zou ze misschien gaan huilen – en dat kon vreemd over-
komen. Ze kende die Maya amper. ‘Ik ben al mijn vriendinnen
uit de brugklas ontgroeid. Ik geloof dat we allemaal erg veran-
derd zijn.’

Dat kon je wel zeggen! Van Emily’s andere beste vriendinnen
was Spencer een overdreven versie geworden van haar toch al
hyperperfecte oude uitvoering; Aria was plotseling met haar ou-
ders naar IJsland verhuisd, in de herfst nadat Ali was verdwenen;
de slome maar sympathieke Hanna was tegenwoordig allesbe-
halve sloom en allesbehalve sympathiek: ze was veranderd in een
enorme bitch. Hanna en haar huidige beste vriendin Mona Van-
derwaal hadden een complete gedaantewisseling ondergaan in de
zomer tussen de tweede en derde klas. De moeder van Emily had
Hanna pasgeleden bij de supermarkt gezien en tegen Emily ge-
zegd dat ze er ‘hoeriger dan dat meisje van Hilton, die Paris’ had
uitgezien. Emily had haar moeder nooit eerder het woord ‘hoe-
rig’ horen gebruiken.

‘Ik weet wat het is om uit elkaar te groeien,’ zei Maya, op en
neer wippend op haar bed. ‘Neem nu mijn nieuwe vriendje. Hij
is als de dood dat ik hem zal dumpen nu we zo ver bij elkaar van-
daan wonen. Het is net een klein kind.’

‘Mijn vriend en ik zitten allebei in het zwemteam, dus we zien
elkaar heel vaak,’ antwoordde Emily, terwijl ze zocht naar een
plekje om te gaan zitten. Misschien wel té vaak, dacht ze.
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‘Zwem jij?’ vroeg Maya. Ze bekeek Emily van top tot teen,
waardoor die zich een beetje ongemakkelijk voelde. ‘Je bent vast
heel goed. Je hebt er hélemaal de schouders voor.’

‘Ach, ik weet niet.’ Emily leunde blozend tegen Maya’s wit-
houten bureau.

‘Echt wel!’ Maya glimlachte. ‘Maar… als je zo sportief bent,
wil dat zeggen dat je uit je dak gaat als ik wiet rook?’

‘Wat, nú?’ Emily zette grote ogen op. ‘En je ouders dan?’
‘Die zijn boodschappen doen. En mijn broer… die loopt hier

wel ergens rond, maar hem kan het niet schelen.’ Maya graaide
onder haar matras en haalde een pepermuntjesblikje tevoor-
schijn. Ze schoof het raam open, dat pal naast haar bed was,
pakte een joint uit het blikje en stak die aan. De rook kringelde
de tuin in en vormde een dikke wolk om de grote eik heen.

Maya haalde de joint naar binnen. ‘Ook een hijs?’
Emily had nog nooit wiet gerookt – ze dacht altijd dat haar

ouders het zouden merken, dat ze aan haar haar zouden gaan
ruiken of haar zouden dwingen in een potje te plassen of zoiets.
Maar toen Maya de joint bevallig tussen haar kersenrode lippen
vandaan haalde, zag dat er heel sexy uit. Zo sexy wilde Emily er
ook uitzien.

‘Eh… oké.’ Ze schoof wat dichter naar Maya toe en nam de
joint van haar over. Hun handen raakten elkaar vluchtig en ze
keken elkaar aan. Maya’s ogen waren groen met een tikkeltje
geel, als die van een kat. Emily’s hand trilde. Ze was nerveus,
maar ze bracht de joint naar haar lippen en nam een piepklein
trekje, alsof ze Va nilla Coke dronk met een rietje.

Maar het smaakte niet naar Vanilla Coke. Het leek wel of ze
zojuist een hele pot bedorven kruiden had binnengekregen. Ze
begon te hoesten als een oud mannetje.

‘Hóóó,’ zei Maya, en ze nam de joint weer over. ‘Eerste keer?’
Emily kreeg geen lucht en schudde alleen maar hijgend haar

hoofd. Ze hapte piepend naar adem in een poging haar borstkas
te ontzien. Eindelijk voelde ze weer lucht haar longen instromen.
Toen Maya haar arm omdraaide, zag ze een lang, wit litteken dat
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in de lengte over haar pols liep. Oei. Het leek een beetje op een
albinoslang op haar bruine huid. Jezus, waarschijnlijk was ze nu
al high.

Plotseling klonk er een luide, metalige klap. Emily sprong op.
Nog een klap. ‘Wat is dat?’ bracht ze moeizaam uit.

Maya nam nog een haal en schudde haar hoofd. ‘De bouw-
vakkers. We zijn hier net een dag en mijn ouders zijn al aan het
verbouwen geslagen.’ Ze grinnikte. ‘Je ging door het lint alsof je
de politie verwachtte. Ben je soms wel eens opgepakt?’

‘Nee!’ Emily barstte in lachen uit, zo’n idiote gedachte was het.
Maya blies glimlachend de rook uit.
‘Ik moet maar eens gaan,’ zei Emily schor.
Maya’s gezicht betrok. ‘Waarom?’
Emily schuifelde heen en weer op het bed. ‘Ik had tegen mijn

moeder gezegd dat ik maar even zou wegblijven. Maar ik zie je
dinsdag op school.’

‘Leuk. Wil je me dan rondleiden?’
Emily glimlachte. ‘Natuurlijk.’
Maya wiebelde grinnikend met drie vingers ten afscheid. ‘Je

komt er wel uit, hè?’
‘Ik denk het wel.’ Emily keek nog een keer om zich heen in

Ali’s… eh, Maya’s kamer en liep toen met grote passen naar de
overbekende trap.

Pas toen Emily haar hoofd had geschud in de frisse lucht en ze
langs Alisons oude spullen op het trottoir was gelopen en in de
auto van haar ouders was gestapt, zag ze het welkomstmandje op
de achterbank staan. Bekijk het ook maar, dacht ze, en ze  propte
het geval tussen Alisons oude stoel en haar dozen met boeken.
Wie zit er nou te wachten op een gidsje met de hotels van Rose-
wood? Maya wóónt hier al.

En plotseling was Emily daar blij om.
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