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HOOFDSTUK 1
Het begin van de vakantie
‘Ik ben gek op het begin van de zomervakantie,’ zei Julian.
‘Dat lijkt altijd eeuwig te duren.’
‘Ja, in het begin gaat de tijd zo lekker langzaam,’ zei Anne,
zijn jongere zusje. ‘Daarna gaat het ineens heel hard.’
De anderen lachten. Ze wisten precies wat Anne bedoelde.
‘Woef,’ zei een diepe stem, die klonk alsof hij het er ook
helemaal mee eens was.
‘Timmy vindt dat je gelijk hebt, Anne,’ zei George, en ze
aaide de grote hond die hijgend naast hen lag. Dick aaide
hem ook, en Timmy gaf ze allebei een lik.
De vier kinderen brachten de eerste week van de vakantie
door in een zonnige tuin. Meestal gingen ze tijdens hun
vakanties naar het huis van hun nicht Georgina in Kirrin
Baai, maar dit keer waren ze voor de verandering allemaal bij
Julian, Dick en Anne.
Julian was de oudste; een lange, stevige jongen met een
vriendelijk en uitgesproken gezicht. Daarna kwamen Dick en
Georgina. Georgina had donkere krullen en leek meer op
een jongen dan op een meisje, en ze stond erop George te
worden genoemd. Zelfs de leraren op school noemden haar
11
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zo. Anne was de jongste, maar tot haar grote vreugde was ze
de laatste tijd flink gegroeid.
‘Pap zei vanmorgen dat we niet de hele vakantie hier
hoefden te blijven, dat we zelf mochten kiezen wat we
wilden doen,’ zei Anne. ‘Ik stem ervoor om hier te blijven.’
‘We zouden misschien twee weken ergens anders heen
kunnen gaan,’ reageerde Dick. ‘Voor de afwisseling.’
‘Zullen we dan naar Kirrin Baai gaan en een tijdje bij
Georges vader en moeder logeren?’ stelde Julian voor, omdat
hij dacht dat George dat misschien wel leuk zou vinden.
‘Nee,’ antwoordde George onmiddellijk. ‘Ik ben
halverwege het semester nog naar huis geweest en toen
vertelde mijn moeder dat mijn vader op het punt stond om
aan een van zijn experimenten te beginnen, en jullie weten
allemaal wat dat betekent: als we daarheen gaan, moeten we
op onze tenen rondlopen en fluisterend praten en de hele
tijd uit zijn buurt blijven.’
‘Dat lijkt me het ergste aan een wetenschapper als vader
hebben,’ zei Dick, die op zijn rug ging liggen en zijn ogen
sloot. ‘En we kunnen het je moeder niet aandoen om voor
ons te moeten zorgen terwijl ze ook al de zorg voor je vader
heeft, zo midden in een van zijn experimenten. Dat gaat niet
werken.’
‘Ik mag oom Quentin wel, behalve als hij een slecht
humeur heeft,’ zei Anne. ‘Dan schreeuwt hij zo.’
‘Dan staat ons besluit vast: we gaan niet naar Kirrin Baai,’
12
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zei Julian geeuwend. ‘In ieder geval niet deze vakantie. Jij
kunt altijd een weekje naar je moeder gaan, George, als je
wil. Wat zullen we dan doen? De hele tijd hier blijven?’
Ze lagen nu allemaal op hun rug in de zon, met hun ogen
dicht. Wat een warme middag! Timmy kwam naast George
zitten; zijn roze tong hing uit zijn bek en hij hijgde luid.
‘Doe es niet, Timmy,’ zei Anne. ‘Je klinkt alsof je
kilometers hebt gerend. Ik krijg het er nog warmer van!’
Timmy legde zijn poot vriendelijk op Annes buik en ze
gaf een gil. ‘Timmy! Je poot is zwaar. Haal hem weg.’
‘Weet je, het zou superleuk zijn als we ergens alleen heen
zouden mogen,’ zei George, die naar de diepblauwe lucht
tuurde terwijl ze op een grassprietje kauwde. ‘We hadden de
grootste lol toen we alleen waren op Kirrin Eiland. Kunnen
we niet met z’n vijven ergens naartoe gaan?’
‘Maar waarheen?’ vroeg Dick. ‘En hoe? Ik bedoel, we zijn
niet oud genoeg om auto te rijden, hoewel ik zeker weet dat
ik dat wel zou kunnen. En de fiets lukt ook niet, want Anne
kan ons toch niet bijhouden,’ zei hij plagerig.
‘En er krijgt altijd wel iemand een lekke band,’ zei Julian.
‘Het zou cool zijn als we op paarden konden gaan,’ zei
George. ‘Als we die zouden hebben.’
‘Nou, we hebben er één: de oude Dobby, die in de wei
staat,’ zei Dick. ‘Die is van ons. Vroeger trok hij de wagen,
maar die gebruiken we niet meer. Nu laten we hem lekker
grazen in de wei.’
13
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‘Tja, op één paard komen we nergens, gekkie,’ zei George.
‘Aan Dobby hebben we niks.’
Er viel een stilte en iedereen dacht lui aan de vakantie.
Timmy hapte naar een vlieg en zijn tanden klapten hard op
elkaar.
‘Ik wou dat ik zo vliegen kon vangen,’ zei Dick, terwijl hij
een bromvlieg wegwapperde. ‘Kom deze maar pakken,
Timmy!’
‘Wat dachten jullie van een wandeltour?’ zei Julian na een
korte stilte. Er klonk van alle kanten gekreun.
‘Wat?! Met dit weer! Je bent gek!’
‘Dat mogen we vast niet.’
‘Oké, oké,’ zei Julian. ‘Komen jullie dan eens met een
beter idee!’
‘Ik zou wel ergens naartoe willen waar we kunnen
zwemmen,’ zei Anne. ‘In een meer bijvoorbeeld, als we niet
naar de zee kunnen.’
‘Klinkt goed,’ zei Dick. ‘Jeetje, wat ben ik moe. Laten we
snel iets bedenken, voordat ik lig te snurken.’
Maar ze konden niks bedenken. Geen van allen wilden ze
naar een hotel of een zomerhuisje, want dan zouden er
volwassenen mee willen om voor hen te zorgen. En niemand
had zin om te wandelen of te fietsen in het hete augustusweer.
‘Nou, dan blijven we de hele vakantie gewoon lekker
thuis,’ zei Julian. ‘En nu ga ik even een dutje doen.’
14
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