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voorwoord – september 2004

Het schoolgebouw wierp een ijskoude schaduw over het ver‑
laten plein. Een eindje verderop verwarmde de zon de weinige
voorbijgangers. Zodra die de schaduw in liepen, trokken ze hun
dikke winterjassen steviger tegen zich aan en versnelden hun
pas totdat ze weer in het zonlicht terechtkwamen. Daar was het
windstil, maar verderop speelde op het schoolplein een ijzige
bries met de schommels in een hoek. Ze wiegden traag van voor
naar achter, alsof er onzichtbare kinderen op zaten. Kinderen
die zich verveelden, zoals Vaka. De kou vond ze erger dan de
verveling: die beet in haar wangen en ze kreeg er pijn van in
haar tenen. Ze was doordrongen van de kou, en de koude trap
waarop ze zat, deed haar nog meer rillen. Haar nieuwe winter‑
jas was te kort om haar achterwerk warm te houden. Ze had er
nu spijt van dat ze niet naar haar moeder had geluisterd en het
langere model gekozen had, maar dat was er alleen in het don‑
kerblauw geweest en het kortere was rood. Vaka trok de school‑
tas die op haar rug hing recht en vroeg zich af of ze in de zon
zou gaan staan: dan had ze het tenminste iets warmer terwijl ze
wachtte. Nog steeds eenzaam en moe van het nietsdoen, maar
niet meer koud. Het schoolgebouw wierp een grote, lange scha‑
duw over het schoolplein, maar ze was bang om ergens anders
te gaan staan: misschien zou haar vader haar dan niet zien en
wegrijden. Nee, dan was de kou beter.
Een auto in dezelfde kleur als die van haar vader kwam aan‑
gereden, maar Vaka zag dat het een andere wagen met een an‑
dere bestuurder was en de moed zakte haar in de schoenen. Was
hij haar vergeten? Dit was de eerste dag op haar nieuwe school



en misschien had hij gedacht dat ze net als vroeger naar huis
kon lopen. Voor de honderdste keer voelde ze hoe erg ze hun
oude huis miste. Op deze nieuwe plek was alleen haar kamer
beter; die was groter en mooier dan in het oude huis. Voor de
rest was alles slechter dan voorheen, ook de school. Ze kende de
kinderen niet en niemand kende haar. In haar oude klas kende
ze alle namen en wist ze zelfs hoe de huisdieren van de andere
meisjes heetten; nu zat haar hoofd vol met nieuwe namen en
gezichten die ze niet aan elkaar kon koppelen. Het deed haar
denken aan een spelletje memory: zij won alleen als haar moe‑
der met opzet verloor.
Vaka haalde haar neus op. Hoe lang zou haar vader nodig
hebben om te beseffen dat hij haar had moeten ophalen? Ze
keek om naar het schoolgebouw in de hoop daar iemand te zien,
maar de ramen waren even donker als de koude schaduw bui‑
ten en ze zag niets bewegen. Een windstoot raakte haar wangen
en koude rillingen liepen over haar rug. Ze stond op en liep de
trap op naar de hoofdingang. Er moest toch nog een volwassene
binnen zijn? Iemand die haar zou laten telefoneren? Maar de
deur was op slot. Ze bonkte op de deur, maar ook dat had geen
zin: het leek wel alsof het geluid in het dikke hout wegstierf. Ze
liet haar handen weer zakken en staarde naar de hoge deur in
de ijdele hoop dat die ondanks alles toch nog open zou gaan,
maar er gebeurde niets. Ze besloot weer te gaan zitten en hoopte
dat de trap nu minder koud zou zijn.
Toen Vaka zich omdraaide verdween de kou plotsklaps uit
haar gedachten. Onder aan de trap stond een meisje uit haar
nieuwe klas. Ze had haar niet horen aankomen, dus misschien
was ze naar haar toegeslopen. Daar kon ze echter geen goede
reden voor bedenken: ze beet immers niet en ze waren ook geen
vijanden. Ze kenden elkaar helemaal niet, maar Vaka wist pre‑
cies wie ze was. Dat kon ook niet anders, want ze miste twee



vingers aan één hand: de pink en de ringvinger. Het meisje zat
stilletjes in haar eentje achter in de klas. Vaka dacht eerst dat ze
ook nieuw op school was, maar de juf had haar niet voorgesteld.
Dat had ze bij Vaka wel gedaan. Toen de leerlingen tijdens de les
met elkaar mochten praten, had het meisje geen woord gezegd
en zich niet in de gesprekken gemengd. Tijdens het speelkwar‑
tier zat ze aan de kant voor zich uit te staren, net als Vaka op
de trap. Ze had geen spier vertrokken, zelfs niet toen twee jon‑
gens twee regels van een kinderliedje zongen dat Vaka kende
van haar oma: ‘Pinkje vinger, pinkje vinger, waar ben jij? Ring‑
vinger, ringvinger, waar ben jij?’ Zij vond dit gemeen, maar de
andere kinderen hadden zich er niets van aangetrokken. Uit‑
eindelijk had ze zelf weggekeken en niet durven ingrijpen. Zij
was immers nieuw hier.
‘De deur zit al op slot.’ Het meisje glimlachte verlegen, maar
haar glimlach verdween even snel als hij gekomen was. Mis‑
schien had Vaka zich vergist, maar het beeld van een mooi ge‑
zichtje bleef haar bij. ‘Ze sluiten altijd af als de school uit is.’
‘O.’ Vaka schuifelde ongemakkelijk met haar voeten over de
trap en wist niet goed wat ze moest zeggen. Ze vond het altijd
moeilijk nieuwe kinderen te leren kennen of met onbekenden
te praten, en deze dag was tot dusver voorbijgegaan zonder dat
iemand geprobeerd had haar uit haar schulp te lokken. ‘Ik wilde
vragen of ik even mocht bellen.’
‘Misschien mag je in het winkeltje daarginds bellen.’ Het
meisje wees naar de overkant van de straat. Ze had wanten aan
om haar misvormde hand te verbergen.
Vaka slikte en antwoordde verlegen: ‘Ik heb geen geld.’ Haar
moeder vergat altijd om haar op vrijdag zakgeld te geven.
Meestal was dat geen probleem, maar op een dag als vandaag
was het vervelend, net zo vervelend als haar vader die vergat
haar op te halen. Volwassenen konden ook niets onthouden.



‘O.’ Het meisje keek verdrietig. ‘Ik ook niet.’ Ze opende haar
mond om iets te zeggen, maar deed die weer dicht en klemde
haar lippen stijf op elkaar. In tegenstelling tot Vaka’s winter‑
jas, die op de groei was gekocht, zat de jas van het meisje erg
krap: de mouwen waren te kort en de rits wilde niet helemaal
omhoog. Ze had geen muts op en haar slordig gekamde haren
wapperden in de wind. Hoewel het droog was, droeg ze oude en
verbleekte rubberlaarzen. Haar mooie, kleurrijke wanten wa‑
ren echter nieuw en schoon.
‘Geen probleem, ik wacht hier wel.’ Vaka probeerde te glim‑
lachen, maar dat lukte niet goed. Het was moeilijk om in onze‑
kerheid te moeten wachten. Ze had het koud en ze had honger.
Als haar vader op tijd was geweest, dan had ze nu een geroos‑
terde boterham zitten eten in hun nieuwe keuken. Ze kon de
gesmolten boter en jam bijna proeven, waardoor de honger nog
erger werd.
Het meisje schuifelde onder aan de trap ongemakkelijk heen
en weer. ‘Zal ik samen met jou wachten?’ Terwijl ze dit vroeg,
keek ze Vaka niet aan: ze keek opzij en staarde naar het lege
schoolplein. ‘Dat kan wel, als je wilt.’
Vaka had niet meteen een antwoord klaar. Was dit een goed
idee of niet? Ze had de keus tussen hier in haar eentje in de kou
te zitten of samen met een meisje van wie ze de naam niet kende,
te blijven wachten en te proberen een gespreksonderwerp te vin‑
den. Ze was pas acht, maar besefte al dat er op sommige vragen
maar één juist antwoord was: ‘Ja, graag, als je dat wilt.’ Toen het
meisje haar daarop breed glimlachend aankeek, voegde ze er nog
aan toe: ‘Maar als mijn vader komt, moet ik weg.’
De glimlach verdween en maakte weer plaats voor de sombe‑
re blik. ‘Ja, natuurlijk.’
Omdat ze zich herinnerde hoe de jongens het meisje gepest
hadden en hoe eenzaam ze leek, probeerde Vaka de situatie te



redden. ‘Misschien kan hij jou ook naar huis brengen?’ Ze had
er meteen spijt van dat ze dit gezegd had: ze had haar ouders
vaak horen zeggen dat benzine duur was en daarom wilde ze
haar vader niet vragen een langere route te nemen. Nu ze een
nieuw huis gekocht hadden, was er niet veel geld over; daarom
was haar winterjas te groot en zaten haar nieuwe schoenen erg
ruim. ‘Woon je ver weg?’
‘Nee, ik woon hier vlak achter.’ Het meisje wees naar het
schoolgebouw en doelde waarschijnlijk op de groep huizen die
Vaka had gezien toen ze tijdens het speelkwartier op het terrein
achter de school ronddwaalde. Er stond een hoog hek tussen de
huizen en de school en erachter lag allerlei vuilnis: verkleurde
en onherkenbare verpakkingen, papiersnippers, plastic tasjes
en verdroogde bladeren. Vaka hield niet van rommel, ze walgde
er zelfs van, maar omdat het zowat de enige plek op het school‑
plein was waar ze het gemene liedje van de jongens niet kon ho‑
ren, was ze toch naar het hek toe gegaan en had er doorheen
gekeken, over het vuilnis heen.
Met het gekwetter van spelende kinderen op de achtergrond
had ze haar blik over de huizen en de tuinen laten gaan, dank‑
baar dat haar ouders daar geen huis gekocht hadden. De huizen
zagen er even verwaarloosd en vies uit als het hek zelf: de verf
bladderde eraf en de tuinen hadden iets weg van een oerwoud.
Ergens tussen het hoge onkruid stond een verroeste barbecue
en door een barst in het deksel zag Vaka planten opkomen.
Grauwe gordijnen hingen scheef voor de vuile ramen. Op som‑
mige plaatsen waren de ramen afgedekt met dekens, op ande‑
re plaatsen met kranten en stukken karton. Vaka had zich bij
de aanblik van de huizen zo ongemakkelijk gevoeld dat ze snel
weer bij het hek was weggegaan en was teruggelopen naar de
groep kinderen, die deden of ze niet bestond.
En toch was er één voordeel aan deze buurt: de school was



dichtbij. Misschien mocht ze wel bij het meisje thuis bellen? Het
duurde vast niet meer dan een paar minuten om daarheen te lo‑
pen en als haar vader ondertussen toch kwam, dan zou hij nog
in de buurt zijn. Vaka vermande zich: ‘Zeg, mag ik misschien
bij jou thuis bellen?’
Ze schrok van de angstige blik die haar werd toegeworpen.
‘Bij mij?’ Het meisje slikte en keek weer naar beneden. Ze staarde
naar haar wanten en friemelde aan haar verminkte hand. ‘Kun‑
nen we niet beter hier wachten? Je vader zal wel snel komen.’
‘Ja, misschien.’ Vaka trok haar schooltas weer recht op haar
rug. Het leek of hij met elke minuut wachten zwaarder werd.
‘Maar als ik bel, dan kun je daarna meekomen om bij mij thuis
te spelen.’ Vaka dacht dat het meisje het wel leuk zou vinden om
niet thuis te zijn als ze in een van die verschrikkelijke huizen
woonde. Misschien had ze zo gereageerd omdat ze niet wilde
dat Vaka zag hoe het bij haar thuis was. Ze voegde er snel aan
toe dat het haar niet uitmaakte hoe het er bij haar thuis uitzag.
Het meisje leek moeilijk te kunnen besluiten hoe ze hierop
zou antwoorden. ‘Oké, als je heel snel bent en we dan bij jou
thuis gaan spelen. Je moet wel heel erg stil zijn, want mijn vader
slaapt vast.’
Vaka knikte tevreden, niet in het minst omdat ze een klas‑
genootje had leren kennen. Ze was natuurlijk liever bevriend
geraakt met een van de leuke en populaire meisjes, maar die
hadden haar genegeerd omdat ze al genoeg vriendinnen had‑
den. Misschien was dit meisje het beste wat ze kon krijgen en
wie weet was ze wel leuk, ondanks het feit dat ze minder vingers
had. Ze was tenminste niet gemeen. Maar toen ze vertrokken,
begon Vaka te twijfelen. Ze moest weer denken aan de verwaar‑
loosde huizen en had geen zin om in eentje daarvan naar bin‑
nen te gaan. Het was verstandiger geweest om op de koude trap
te wachten. Maar nu was het te laat: ze waren van het school‑



plein af en liepen in de zon naar de kleine groep huizen.
En toch warmde Vaka niet op. Ze kreeg het alleen maar kou‑
der.
Ze zocht tevergeefs een goede reden om terug te keren, zon‑
der het meisje te hoeven kwetsen. Haar nieuwe vriendinnetje
zweeg ook en leek zich er net zo goed van bewust te zijn dat elke
stap hen dichter bij hun bestemming bracht. Toen ze uiteinde‑
lijk op de beschadigde stoep voor een van de huizen die Vaka
die ochtend bekeken had stil bleven staan, hadden ze nog geen
woord met elkaar gewisseld. Vaka liet haar blik zonder haar
hoofd te bewegen over de voorgevel gaan, zodat het meisje niet
zou merken dat ze die stond te bekijken. Ze vond dit het ergste
krot van de straat.
Het huis had twee verdiepingen en was bekleed met verroeste
golfplaten die al jaren niet meer geschilderd waren.
Het voortuintje zag er al even verwaarloosd uit als de ach‑
tertuinen die Vaka die ochtend had gezien. Tussen de paarden‑
bloemen, ander onkruid en knoestige struiken lag een driewie‑
ler op zijn kant. Hij was net zo verroest als het huis zelf. Het
vensterglas was overal gebarsten en men had zelfs niet de moei‑
te genomen aan de straatkant mooiere gordijnen op te hangen.
Om alles nog erger te maken was de buitendeur kromgetrok‑
ken. Dit was een naargeestige plek.
Vaka zocht verwoed naar een goede smoes om terug te kun‑
nen gaan, maar ze was te laat. Het meisje keek haar treurig aan
en zei: ‘Kom, hier woon ik. Je moet stil en snel zijn. Daarna gaan
we bij jou spelen, toch?’ Haar doffe ogen keken verwachtingsvol
en Vaka kon niet anders dan ja knikken.
Ze volgde het meisje naar het huis; haar schooltas leek gevuld
met stenen en ze had een beklemmend gevoel op haar borst‑
kas. Elke stap voelde als een beproeving, en het was alsof ze wist
dat dit slecht zou aflopen, maar ze deed het toch. Zoals die keer



toen haar ouders een feestje gegeven hadden en zij een te grote
stapel borden had gepakt om de tafel te dekken: toen had ze alle
borden kapot laten vallen. Bij het oppakken van de stapel wist
ze meteen dat hij te zwaar was, maar toch was ze doorgegaan;
bord na bord was gesneuveld. Nu voelde ze zich net zo.
Het meisje hield de klink in haar hand. ‘Kom, je moet snel
zijn, weet je nog?’ Ze fluisterde alsof er binnen een monster zat
dat hen niet mocht opmerken.
Vaka knikte bedrukt, zette de laatste passen naar de deur en
ging naar binnen. Vanuit de zon het duister in. Ze rook sigaret‑
ten en iets zuurs waarvoor ze spontaan haar neus ophaalde. Het
meisje sloot de deur en het werd nog donkerder. Misschien was
het beter zo, want de duisternis verborg de wanorde binnen en
het meisje zou Vaka’s angstige gezicht waarschijnlijk niet kun‑
nen zien.
‘Kom, de telefoon is boven.’ Het meisje fluisterde bijna on‑
hoorbaar. Haar ogen spiedden voortdurend in het rond en ze
werd ongeduldig toen Vaka niet snel genoeg reageerde. Ze had
haar jas en een van haar wanten uitgetrokken.
Vaka keek weg van de want aan de hand met de ontbrekende
vingers en stapte voorzichtig over de drempel, de gang in. Op
hetzelfde moment kraakte de vloer boven hen. Het hoofd van
het meisje schokte toen ze naar het plafond keek. Haar gezicht
vertrok van angst.
Vaka verstijfde helemaal en voelde achter haar oogleden tra‑
nen branden, alsof ze op het punt stond in huilen uit te barsten.
Wat deed ze hier? Ze steunde zachtjes, en ondanks de stilte in
het huis was het geluid amper te horen. Dit was een verschrik‑
kelijke vergissing, veel erger dan toen met de borden. Ze raakte
in paniek en kon niet helder meer denken. Het enige wat in haar
opkwam, was dat ze niet eens wist hoe het meisje heette.



**
*
De politie van Hafnarfjördur is op zoek naar Vaka Orradóttir.
Vaka is acht jaar, heeft lichtbruin haar tot op haar schouders,
is mager en klein. Ze draagt een korte, rode winterjas, een rode
muts, een spijkerbroek en roze sneakers. Vaka is voor het laatst
gezien toen ze vandaag omstreeks drie uur haar school in Hafnarfjördur verliet om naar huis te gaan. Waarschijnlijk is ze nog
steeds in de stad. Wie denkt Vaka gezien te hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Hafnarfjördur op
het telefoonnummer 525 3300.
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hoofdstuk 1

Huldar wierp de stapel kopieën die hij van de school had gekre‑
gen op zijn bureau. Afgezien van een paar halfvolle koffiemok‑
ken die zich daar verzameld hadden, was het bureau bijna leeg.
Hij kreeg de laatste tijd vooral opdrachten toebedeeld die nie‑
mand anders wilde aanpakken, zoals deze schoolzaak. Die zou
waarschijnlijk alleen het mikpunt van spot op het politiebureau
worden, net als hijzelf: een in ongenade gevallen leidinggeven‑
de die gedegradeerd was. Nu zat hij in een uithoek van de open
kantoorruimte, vanwaar hij zijn oude privékantoortje nauwe‑
lijks kon zien.
Hij paste ervoor op dat hij nooit in die richting keek. Het
deed hem eigenlijk niet zoveel dat hij in rang was teruggezet,
maar hij vond het wel erg dat zijn voormalige ondergeschikten
hem behandelden alsof dat iets besmettelijks was. Zelf had hij
gedacht dat de omgang met zijn collega’s weer net als voor zijn
promotie zou worden, maar niets was minder waar. De stiltes
die vielen als hij verscheen of het gefluister als hij wegging, wa‑
ren zo ondraaglijk dat hij soms wenste dat hij nog steeds de lei‑
ding had.
Dat duurde echter nooit lang, want meteen daarop realiseer‑
de hij zich vervolgens dat die functie hem eigenlijk helemaal niet
gelegen had. Eindeloze formulieren om in te vullen, rapporten,
vergaderingen en allerlei nutteloze documenten; als iemand
hem van tevoren had gezegd wat die baan precies inhield, dan
had hij de promotie nooit aanvaard. Jammer genoeg was er niet
veel tijd voor uitleg geweest toen het aanbod kwam. De volledige
sollicitatieprocedure was in één zin, bestaande uit vijf woorden,



samengevat: Wil je het rechercheteam leiden? Zijn chef had toen
dringend iemand nodig, want een reeks schandalen had ervoor
gezorgd dat andere leidinggevenden een stap opzij hadden moe‑
ten zetten. Zo was de keuze bijna als vanzelf op Huldar gevallen.
Bij een promotie binnen de politie hadden leeftijd en ervaring
vaak voorrang op een universitair diploma of kwaliteiten die in
andere functies belangrijk waren: dat bleek uit de statistieken.
Huldar vermoedde dat men na de opschudding rond de schan‑
dalen een nieuw criterium had toegepast: de lengte van het per‑
soneelslid. Hij was er rotsvast van overtuigd dat degenen die op
zoek waren naar een kandidaat om het rechercheteam te leiden
zijn hoofd boven de groep hadden zien uitsteken. Was hij toen
maar gaan zitten of had hij zijn hoofd maar gebogen, dan zou hij
nu nog steeds dezelfde functie uitoefenen, middelmatig gewaar‑
deerd worden en niet onder aan de ladder staan.
Huldar koesterde geen wrok tegen degenen die hem die positie
aangeboden hadden. Hij had er immers voor kunnen bedanken.
Hij was ook niet boos op degenen die hem gedegradeerd hadden,
want het was niet mogelijk geweest om hem in een leidingge‑
vende positie te houden. Hij had een moordonderzoek dermate
grondig verprutst dat niemand het hem snel zou nadoen. Toen
hij dit aan een van zijn zussen probeerde uit te leggen, kon hij
slechts de vergelijking maken met een chirurg die met een scalpel
in de hand een operatiekamer binnen kwam rennen, klaar om
een noodingreep uit te voeren, maar die daarbij struikelde en per
ongeluk het hoofd van de patiënt afsneed.
Het ergste was dat hij Freyja, het voormalige hoofd van het
Kinderhuis, in zijn val had meegesleurd. Jeugdzorg kon het haar
niet vergeven dat ze in hun gebouw een man had neergeschoten,
en daardoor was ze daar nu weer een gewone psycholoog.
Ze mochten allebei dankbaar zijn dat ze niet op straat ston‑
den, op zoek naar een baan.



Maar Freyja was niet bepaald dankbaar. De zeldzame keren
dat hun wegen elkaar na de dramatische gebeurtenissen in het
Kinderhuis gekruist hadden, had ze hem nauwelijks een blik
waardig gekeurd. De boosheid droop van haar af, en het was
overduidelijk dat die tegen hem gericht was. Huldar fronste toen
hij daaraan dacht. Hij had gehoopt dat ze ondanks het pijnlijke
begin, de wankele middenakte en het buitensporige slot toch
een stel zouden worden. Het was zijn eigen schuld: hun eerste
ontmoeting had de toon gezet en het was eigenlijk al een won‑
der geweest dat hij opnieuw met haar bevriend was geraakt, ook
al was die vriendschap van korte duur geweest. Toen hij Freyja
voor het eerst zag, had hij beweerd dat hij timmerman was en
vervolgens de nacht onder valse voorwendselen met haar door‑
gebracht. Eerdere ervaringen hadden hem geleerd dat weinig
vrouwen in het uitgaansleven op politiemensen vielen. Om het
allemaal nog erger te maken had hij zijn tweede voornaam, Jó‑
nas, gebruikt. Toen hun paden elkaar opnieuw kruisten in de
moordzaak die hun carrière door de papierversnipperaar zou
halen, kwam alles aan het licht: Jónas de timmerman had zich
moeten voorstellen als Huldar de politieman.
Maar wat één keer gebeurd was, kon ook opnieuw gebeuren.
Wie weet zou hij nog een nieuwe kans krijgen? Die gedachte
vrolijkte hem op.
Hij glimlachte naar de jonge politieman tegenover hem. De
jongen beantwoordde zijn glimlach ongemakkelijk en richtte
zich weer op zijn computerscherm, waarop niet veel te zien kon
zijn. Hij was zo’n groentje bij de recherche dat hij zelfs nog on‑
der Huldar in de pikorde stond. Hij was nog niet eens begonnen
de professionele ladder te beklimmen. Maar hoewel de nieuwe‑
ling de enige was die minder gewaardeerd werd dan hij, zou dat
waarschijnlijk niet lang duren.
‘Kom je om in het werk?’ Huldar lette erop niet ironisch te



klinken, want de jongen was belachelijk gevoelig. Het zou goed
voor hem zijn wat harder te worden, maar daar moest iemand
anders zich maar om bekommeren. Huldar had andere dingen
om aan te denken dan een eigenaardige politiejongen.
‘Ja. Nee.’ Zijn voorhoofd, dat boven het scherm uitkwam,
kleurde vuurrood.
‘Betekent dat nu ja of nee?’
‘Nee, ik kom er niet in om. Maar ik heb wel genoeg te doen.’
‘Je weet dat het bepaalde voordelen heeft als we weinig tot
niets te doen hebben. Zo zien de burgers dat tenminste.’ Hul‑
dar ging zitten en pakte de stapel papieren erbij. Hoe sneller hij
deze onzin afhandelde, hoe beter. Hij stond zichzelf niet toe te
zuchten toen hij de kinderlijke, handgeschreven tekst op het
bovenste blad doorlas. In het jaar 2016 zullen auto’s overbodig
zijn. Ze worden vervangen door kleine helikopters die werken op
zonnecellen. Er zal een middel tegen kanker en alle andere vreselijke ziekten uitgevonden worden. Niemand sterft voordat hij
honderddertig is. En IJsland blijft nog steeds het beste land ter
wereld! Elín – klas 9c. Daarop volgden twee hartjes en twee smi‑
leys. Huldar kon zich niet herinneren in deze baan ooit eerder
smileys te zijn tegengekomen.
‘Zou jij het zien zitten om je auto aan de kant te zetten en in
te ruilen voor een helikopter op zonnecellen?’ Huldar trok twee
lamellen van de zonwering uit elkaar en keek naar buiten. Het
grijze winterlicht volstond amper om een dergelijke helikopter
te laten opstijgen, laat staan hem in de lucht te houden.
‘Wat?’ De stem van de jongen klonk alsof hij dacht dat het een
examenvraag was.
‘Niets.’ Huldar was te moe om de zaak uit te leggen. Hij had
de avond ervoor met een aantal vrienden een café bezocht, was
te laat opgebleven en had een paar biertjes te veel gedronken.
De jongen had duidelijk niet gehoord welke zaak Huldar gekre‑



gen had, of hij was zo traag van begrip dat hij een en ander niet
met elkaar in verband bracht.
‘Kunnen wij van een helikopter gebruikmaken?’
‘Ja.’ Huldar had meteen spijt van zijn antwoord en verbeterde
zich: ‘Nee, wij hebben geen helikopter. Ik moet tien jaar oude
ideeën van schoolkinderen over de toekomst doornemen. Dit
is er een van: dat we rondvliegen in helikopters die werken op
zonnecellen. Waarschijnlijk niet eens het gekste waar ik me nog
doorheen moet worstelen.’
De jongeman schoof zijn stoel opzij om Huldar aan te kun‑
nen kijken. Hij heette Gudlaugur, maar werd ondanks zijn po‑
gingen om zijn koosnaam te negeren op het bureau altijd Gulli
genoemd. Hij zou waarschijnlijk Gulli blijven totdat hij zich
binnen het team had bewezen. Als dat ooit al gebeurde, want
niet iedereen hield het uit in dit beroep. ‘Waarom moet je dat
doen?’
‘De schooldirecteur heeft contact met ons opgenomen omdat
er een ongewoon bericht tussen zat.’ Huldar gaf Gulli de kopie
van de helikopterbrief. ‘In die tijd hadden ze een Amerikaan‑
se partnerschool en een van de activiteiten was een tijdcapsule
op het schoolplein te begraven. Tien jaar later moest die dan
weer opgegraven worden om de toekomstvisie van de kinde‑
ren in beide landen te vergelijken. Alle kinderen in de negende
klas schreven op hoe ze dachten dat IJsland er over tien jaar uit
zou zien, waarna de briefjes in de tijdcapsule werden gestopt.
Daar is niets mis mee, maar een van de IJslandse kinderen heeft
van de gelegenheid gebruikgemaakt om over ophanden zijnde
moorden te schrijven. Ik moet uitzoeken wie dat was, zodat de
psychologen kunnen onderzoeken of de auteur inmiddels een
gevaarlijke volwassene is. Zelf betwijfel ik dat, maar ik ben ver‑
plicht de zaak te onderzoeken.’
‘Wie is hij van plan te vermoorden?’



‘Hij noemt zes personen van wie hij enkel de initialen geeft.
In twee gevallen is het maar één letter.’ Huldar zocht in de sta‑
pel naar het bizarre bericht. Op de school had hij kopieën van
de andere briefjes gekregen, maar hiervan het origineel. De se‑
cretaresse van de school vertrok haar gezicht toen ze hem het
papier overhandigde, maar naderhand leek ze opgelucht dat dit
nu het probleem van iemand anders was.
Gudlaugur keek toe terwijl Huldar de stapel doorbladerde.
Huldar kon niet ontkennen dat het prettig voelde dat een col‑
lega interesse toonde in wat hij deed, want dat was al een tijd
geleden. Alleen jammer dat dit zo’n stomme zaak was. ‘Waar‑
om wordt er niet gewoon met die leerling gepraat? Het kan toch
niet moeilijk zijn die te vinden?’
‘Het briefje is anoniem.’
‘Wat moet je dan doen? Uitzoeken wie er geen briefje in de
tijdcapsule heeft gestopt? Het handschrift van de briefschrijver
vergelijken met oude schoolopdrachten?’
‘Zoiets. Er is één briefje meer dan er op dat moment leerlin‑
gen in de negende klas zaten. De auteur heeft er dus blijkbaar
twee ingeleverd. Ik moet de moordbrief daarom vergelijken
met de andere briefjes in de tijdcapsule. En die handschriften
zijn zo verdomd moeilijk te lezen! Zeker die van de jongens.’
‘Is het een jongen?’
‘Ja. Of een linkshandig meisje.’
‘Vingerafdrukken?’
Huldar lachte. ‘Ja, precies. Ik krijg ongetwijfeld toestemming
het lab de vingerafdrukken van vijfenzestig schoolkinderen te
laten onderzoeken.’ Hij nam de helikopterbrief weer op en legde
hem op de stapel. ‘Daarvoor heb ik ten minste één lijk nodig en
liefst alle zes.’ Hij haalde het verontrustende bericht tevoorschijn
en las hardop: In het jaar 2016 worden deze mensen vermoord: k,
sg, bt, jj, vs en i. Niemand zal ze missen. Ik al helemaal niet. Ik



