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HOOFDSTUK 1
Terug in Kirrin Cottage
Georgina stond op het station om haar neven en nicht op te
halen. Timmy, haar hond, was bij haar en kwispelde als een
gek met zijn lange staart. Hij had feilloos in de gaten dat ze
op Julian, Dick en Anne stonden te wachten, en hij was blij.
Het was veel leuker als de vijf allemaal bij elkaar waren.
‘Daar komt de trein aan, Timmy!’ zei George. Niemand
noemde haar Georgina, want dan reageerde ze simpelweg
niet. Ze zag eruit als een jongen, met haar korte, krullende
haar en haar stoere kleding. Haar gezicht was bedekt met
sproeten, en haar benen en armen zagen er zongebruind uit.
In de verte klonk het gerommel van een trein, en toen die
dichterbij kwam, volgde een kort waarschuwingsgetoeter.
Timmy jankte en kwispelde nog harder. Hij hield niet van
treinen, maar naar deze keek hij uit.
De trein kwam steeds dichterbij en vertraagde toen hij
het station van Kirrin Baai binnenreed. Lang voordat hij
het kleine perron bereikt had, kwamen er drie hoofden en
drie wild zwaaiende handen uit een van de raampjes tevoorschijn. George zwaaide terug, haar gezicht één grote glimlach.
De deuren puften open zodra de trein tot stilstand kwam.
11
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Een grote jongen en een meisje stapten uit, gevolgd door
nog een jongen, ietsje kleiner dan de eerste, met in elke
hand een tas. Zodra hij een derde tas naar buiten gesleept
had, vlogen George en Timmy op hen af.
‘Julian! Dick! Anne! Jullie trein was te laat; we dachten
dat jullie nooit zouden komen!’
‘Hé, George! Hier zijn we dan eindelijk. Af, Timmy, eet
me niet op.’
‘Hoi, George! O, Timmy, jij schat! Je bent nog net zo
likkerig als altijd!’
‘Woef,’ zei Timmy opgewekt, terwijl hij als een gek in het
rond sprong en iedereen in de weg liep.
‘Hebben jullie geen koffers mee?’ vroeg George. ‘Alleen
die drie tassen?’
‘Nou, we kunnen dit keer niet zo lang blijven helaas,’ zei
Dick. ‘Maar veertien dagen! Ach ja, het is beter dan niks.’
‘Had je maar niet zes weken naar Frankrijk moeten gaan,’
zei George half jaloers. ‘Ik neem aan dat je nu helemaal
Frans bent geworden.’
Dick lachte, zwaaide met zijn handen in de lucht en
stak van wal in het Frans. George kon er geen touw aan
vastknopen; Frans was niet een van haar sterkste vakken.
‘O, hou toch je mond,’ zei ze, terwijl ze hem een
vriendelijke duw gaf. ‘Je bent nog steeds dezelfde idioot.
Ik ben zo blij dat jullie gekomen zijn. Het was eenzaam
en saai in Kirrin Baai zonder jullie.’
12
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Er liep een conducteur voorbij. Dick draaide zich
naar hem om, wuifde weer met zijn handen en sprak de
verbaasde man in vloeiend Frans aan. Maar de conducteur
herkende Dick.
‘Het is goed met je,’ zei hij vriendelijk. ‘Beetje koeterwaals
tegen me gaan zitten kwebbelen …’
‘Hou eens op, Dick,’ zei Anne. ‘Het is niet grappig als je er
zo lang mee doorgaat.’
‘Ach, laat hem toch,’ zei George, en ze haakte haar armen
in die van Anne en Dick. ‘Het is goed dat jullie er zijn. Mijn
moeder kijkt ernaar uit om jullie allemaal te zien.’
‘Ik durf te wedden dat oom Quentin dat niet doet,’ zei
Julian, terwijl ze over het kleine perron liepen, met Timmy
om hen heen huppelend.
‘Mijn vader is in een goed humeur,’ zei George. ‘Jullie
weten dat hij met mijn moeder naar Amerika is geweest,
lezingen heeft gegeven en ook andere wetenschappers heeft
horen spreken. Mam zegt dat iedereen hem daar geweldig
vond, en daar heeft hij van genoten.’
Georges vader was een briljante wetenschapper, bekend
over de hele wereld. Maar thuis was hij nogal een moeilijke
man: ongeduldig, opvliegend en vergeetachtig. De kinderen
waren dol op hem en respecteerden hem, maar bewaarden
een zekere afstand. Ze slaakten altijd een zucht van opluchting als hij een paar dagen weg was, want dan konden ze
zoveel lawaai maken als ze wilden, de trap op- en afrennen,
13
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domme grappen uithalen en eigenlijk gewoon zo gek doen als
ze wilden.
‘Is oom Quentin de hele tijd thuis als we bij je logeren?’
vroeg Anne. Ze was stiekem een beetje bang voor haar
opvliegende oom.
‘Nee,’ zei George. ‘Mam en pap gaan een rondreis maken
door Spanje, dus we staan er alleen voor.’
‘Magisch!’ riep Dick. ‘Dan kunnen we dus de hele dag in
onze zwembroek rondlopen als we dat willen.’
‘En Timmy kan tijdens het eten binnenkomen en rustig
bij ons zitten zonder dat hij weggestuurd wordt zodra hij
beweegt,’ zei George. ‘Hij is deze week bij elke maaltijd
weggestuurd, alleen maar omdat hij naar de vliegen hapte
die bij hem in de buurt kwamen. Pap wordt helemaal gek als
Timmy dat doet.’
‘Arme Timmy!’ riep Anne, en ze aaide de hond over zijn
ruwharige rug. ‘Als we alleen zijn, kun je elke vlieg pakken die
je maar wil, Timmy.’
‘Woef,’ zei Timmy dankbaar.
‘Er zal deze vakantie geen tijd zijn voor avonturen,’ zei
Dick beteuterd, terwijl ze over het paadje naar Kirrin Cottage
liepen. Rode klaprozen dansten langs de weg en in de verte
straalde de zee als korenbloemen zo blauw. ‘Twee weken
maar, en dan moeten we alweer naar school! Nou, laten
we hopen dat het mooi weer blijft. Ik wil zes keer per dag
zwemmen!’
14
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Algauw zaten ze allemaal rond de eettafel in Kirrin
Cottage, en tante Fanny deelde borden vol met haar
lekkerste scones en cakes uit. Ze was blij om haar neefjes
en nichtje weer te zien.
‘Nu zal George ook eindelijk weer gelukkig zijn,’ zei
ze glimlachend naar het hongerige viertal. ‘Ze heeft hier
de afgelopen twee weken rondgelopen als een beer met
koppijn. Nog een scone, Dick? Neem er twee, nu je toch
bezig bent.’
‘Goed idee,’ zei Dick en hij pakte er twee. ‘Niemand
maakt scones en cakejes zoals jij, tante Fanny. Waar is oom
Quentin?’
‘In zijn studeerkamer,’ zei zijn tante. ‘Hij weet dat we thee
aan het drinken zijn – hij heeft me horen roepen – maar ik
denk dat hij ergens in verdiept is. Ik zal hem zo halen. Ik ben
ervan overtuigd dat hij de hele dag niets zou eten als ik hem
niet af en toe naar de eetkamer sleepte!’
‘Daar komt hij,’ zei Julian, terwijl hij de bekende
ongeduldige voetstappen door de gang naar de eetkamer
hoorde komen. De deur zwaaide open en daar stond oom
Quentin met een krant in zijn hand te fronsen. Hij leek de
kinderen helemaal niet te zien.
‘Kijk nou, Fanny!’ riep hij. ‘Kijk dan wat er in deze krant
staat: precies datgene wat ik verboden had, waarvan ik
gezegd had dat het er NIET in mocht! De sukkels! De
idioten! De …’
15
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