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Proloog 

Een jongen en een meisje stonden in een veld vol wilde 
bloemen onder een oeroude eik. De lucht was dreigend 

en het onweer gromde als een wild beest.
 ‘Ben je er klaar voor?’ vroeg de jongen zenuwachtig.
 Het meisje stak haar kin naar voren en haar stroblonde 
haar viel als een waterval op haar rug. ‘Ik ben er altijd klaar 
voor geweest.’
 Ze drukten hun handen tegen de knoestige stam. De 
boom begon te sidderen en de takken strekten zich uit, alsof 
de eik zichzelf wakker schudde. Heel even was het stil, en 
toen hoorden ze een oorverdovende knal. Een striemende 
bliksemschicht schoot uit de wolken en spleet de boom 
door midden. Vlammen golfden langs de schors, klommen 
over de takken en verzwolgen de bladeren in een oog-
verblindende gouden gloed.
 ‘Betty?’ vroeg de jongen onzeker. ‘Moeten we niet…’
 ‘Sst!’ siste het meisje. ‘Hij gaat iets zeggen.’
 De boom begon te fluisteren. Het klonk veel harder dan 
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de jongen had verwacht; het geknetter en gesis van het vuur 
veranderde langzaam in woorden. ‘Wie niet ssssspreekt zal 
luissssteren.’
 Het meisje stelde haar vraag. Terwijl de boom nadacht, 
trommelde ze ongeduldig met haar vingers op de verkoolde 
schors. De lucht werd drukkend en een sluier van nevel 
krulde rond haar gezicht.
 De boom zei niets meer tegen het meisje.
 In plaats daarvan richtte hij zijn aandacht op de jongen 
en klom in zijn hoofd. De jongen viel kronkelend en 
spartelend op de grond, terwijl er in de donkerste hoekjes 
van zijn geest een visioen opdoemde.
 Hij stond op de rand van een landtong, met samengepakte 
wolken in zijn uitgestrekte handen, omringd door de wind. 
De zee stroomde door zijn aderen en liet zoutkristallen 
achter in zijn hart.
 Hij wist dat hij voor altijd veranderd was.
 Betty had het mis.
 Het eiland had hém gekozen.
 Hij probeerde met zijn ogen te knipperen om wakker te 
worden, maar de boom hield zijn geest nog steviger in zijn 
greep. Een nieuw visioen drong zich op. Iets waar hij niet 
om had gevraagd.
 ‘Kijk,’ siste de boom. ‘Let goed op.’
 Er verscheen een jongen voor hem. Hij was iets jonger 
dan hij, maar hij had dezelfde neus en dezelfde ogen. In zijn 
ene hand hield hij een smaragd zo groen als het eilandgras. 
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In de andere hield hij een kromme staf die naar de zee wees. 
De jongen stond een eindje van hem vandaan en samen 
keken ze naar de raven die de lucht vulden met veren, maar 
ze zagen de vogels niet echt. De grond spleet open onder 
hun voeten en er kroop een schaduw over het eiland die hen 
in duisternis hulde.
 De jongen werd wakker. Hij was terug in het veld vol 
wilde bloemen, waar het nu goot van de regen.
 ‘Betty,’ zei hij, en er viel een druppel recht in zijn mond. 
‘Je gelooft nooit wat ik heb gezien.’
 Het meisje stond over hem heen gebogen en haar samen-
geknepen ogen gloeiden als kooltjes. Ze gaf hem een schop 
tussen zijn ribben. ‘Wat je hebt gestólen, zul je bedoelen!’
 ‘Niet doen!’ Ze gaf hem nog een schop en hij rolde weg. 
‘Ik moet je iets vertellen. Niet doen, alsjeblieft! Au! Luister 
dan toch! Ik zag raven, Betty. Volgens mij…’
 Het meisje luisterde niet. Ze beende weg door het natte 
veld, met haar kin naar de huilende hemel gericht.
 De jongen wilde haar terugroepen om te vertellen dat dit 
niet om haar draaide, dat dit groter was dan hen allebei, 
maar ze was in rook opgegaan en liet alleen een lichte 
rimpeling achter.
 Hij probeerde zijn angst weg te slikken. Ergens diep in de 
aarde kwam de duisternis weer omhoog, een duisternis die 
erger was dan alles wat de wereld ooit had meegemaakt.
 Een duisternis die ze niet meer konden tegenhouden.
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Hoofdstuk Eén

Het slaPende eiland

Fionn Boyle zat voorovergebogen op een plastic stoel. 
Met zijn armen strak om zijn buik en zijn kin tegen zijn 

borst probeerde hij uit alle macht niet over zijn schoenen te 
kotsen.
 De veerboot kraakte. Fionn had de roestplekken en de 
afbladderende blauwe verf gezien, had de scheepshoorn 
horen loeien als een stervende koe. Hij probeerde niet te 
bedenken hoeveel zeewater hij moest inslikken om van 
binnen  uit te verdrinken. Tara was nu even niet in de buurt, 
maar Fionn wist dat zussen angst kunnen ruiken. Als hij 
zijn middageten niet binnenhield, zou hij dat nog jaren 
moeten aanhoren.
 Tot overmaat van ramp zat Fionn ingeklemd tussen twee 
kwebbelende oude dames en kon hij niets met de telefoon 
in zijn broekzak. Geen bereik. Nog geen streepje. Zo nu en 
dan hielden de oudjes even hun mond om een roddel te over-
 denken, alsof die te groot was om in één keer te verwerken. 
En af en toe voelde Fionn hun priemende blikken op zijn 
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gezicht, alsof ze wachtten tot hij zich in het gesprek zou 
mengen. Maar de brullende golven overstemden bijna alles.
 Dat was het allerergste: de oceaan recht onder zijn voeten. 
In zijn grootste nachtmerries werd hij opgeslokt en ver-
zwolgen door het water, waarna hij badend in het zweet 
wakker schrok.
 De zeelucht brandde in zijn longen en beet in zijn 
wangen terwijl het vasteland langzaam uit het zicht 
verdween. Eerst werd het een groene streep aan de grijze 
horizon en toen was het helemaal weg.
 Fionn miste nu al de uitlaatgassen van Dublin, de herrie 
van de bouwvakkers en de half aangelegde trambaan die 
dwars door de stad sneed en toeristen van het voetpad 
duwde. Hij had zich nooit afgevraagd of hij de drukte van 
de stad, die altijd in beweging leek te zijn, fijn vond of niet 
– het was gewoon vertrouwd en daardoor voelde het voor 
Fionn als thuis.
 Hier was helemaal niets vertrouwd.
 Tara stond op de boeg van het schip, met haar voeten op 
de reling, alsof ze elk moment de zee in kon duiken. Haar 
donkere haar striemde los en warrig als een bos touw door 
de lucht. Ze draaide zich om en zocht hem tussen de 
passagiers. ‘Kom eens hier, Fionny! Moet je die golven zien! 
Echt superhoog!’
 Fionn schudde zijn hoofd. De veerboot deinde en zijn 
maag deed mee, op en neer, tot zijn middageten zijn keel 
weer had bereikt.
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 ‘Doe toch niet zo kinderachtig!’ riep Tara spottend.
 Fionn en zijn zus scheelden weinig in leeftijd. Fionn 
kon zich zelfs een tijd herinneren dat ze bijna vrienden 
waren geweest. Ze hadden genoeg dingen gemeen gehad, 
tot de dag waarop zij dertien was geworden en hij elf was 
gebleven, en ze ineens veel te slim en volwassen was om nog 
met hem om te gaan en samen computerspelletjes te spelen.
 Ik ben geen kind meer, Fionny. Ik heb nu gewoon andere 
interesses.
 Fionn wist niet precies waarom Tara dacht dat ze geen 
kind meer was, want híj was degene die bijna elke avond 
stond te koken voor hen drieën, terwijl Tara met haar 
vingers Nutella uit de pot schepte alsof ze Winnie de Poeh 
was en het hele huis bij elkaar gilde zodra ze ergens een 
spinnetje zag.
 Tara wierp een minachtende blik over haar schouder en 
ging nog hoger op de reling staan. Ze tuurde naar de golven 
tot het écht leek alsof ze in het water ging springen, gewoon 
om te laten zien dat ze het durfde. Fionn zou het niet erg 
vinden als ze erin viel en een heel klein beetje verdronk. 
Niet genoeg om dood te gaan, maar wel genoeg om het 
gedeelte van haar hersenen dat haar zo’n rotkarakter gaf te 
laten opeten door een voorbijzwemmende vis.
 Hij richtte zich weer op de wazige horizon: een vast punt 
tegen de zeeziekte. Volgens zijn moeder hielp het om de 
schommelingen van de boot op te vangen. Het was het 
laatste wat ze had gezegd toen ze in Dublin afscheid van 
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hem had genomen, met heldere ogen en een droevige 
glimlach. Vlak daarna zaten ze ineens bij de buurvrouw in 
de auto en had Fionn zijn neus tegen het raampje gedrukt 
terwijl ze door het land reden en haar achterlieten.
 Fionn wachtte tot het eiland zou verschijnen. Daar had 
zijn moeder toen hij klein was altijd over verteld, terwijl ze 
glazig voor zich uit staarde. Soms was het eiland een 
prachtige plek. Soms was het een troosteloze, meedogenloze 
plek waar alleen de herinnering aan zijn vader nog hing. 
Zijn vader, die lang geleden door de zee was meegenomen. 
Fionn was er hoe dan ook van overtuigd dat Arranmore 
nog altijd door haar hoofd spookte en hij wist niet of dat 
vooral goed of vooral slecht was. Hij wist alleen dat plaatsen 
net zo belangrijk konden zijn als mensen. Dat ze je op 
dezelfde manier in hun greep konden houden, als je het 
toeliet.
 Tara sprong weer van de reling, huppelde over het dek en 
boog zich voorover tot hun neuzen elkaar bijna raakten. 
‘Moet je hier echt zo depressief over doen?’
 Fionn vond het niet leuk dat zijn zus dat woord zo 
achteloos gebruikte. Depressief. Alsof het een kleur was die 
hij droeg. Alsof je ervoor kon kiezen om het even te zijn en 
dan niet meer. Bovendien was het logisch dat zij wél zin had 
in deze vakantie. Ze was vorige zomer ook op het eiland 
geweest en had toen zowaar vrienden gemaakt.
 ‘Ik heb geen zin,’ bromde hij. ‘Ik ga niet doen alsof ik het 
leuk vind om erheen te gaan.’
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 ‘Jij wilt nooit ergens heen,’ merkte Tara op. ‘Je zit altijd 
alleen maar binnen te gamen. En daar ben je ook nog eens 
superslecht in. Je bent zo saai.’
 Fionn wilde zeggen dat hij veel liever bij hun moeder was 
gebleven als dat had gekund, dat hij naast haar wilde zitten, 
ook wanneer het leek alsof ze hem niet zag. Hij wilde zeggen 
dat hij niet superslecht was in gamen, maar juist heel erg 
goed.
 Maar in plaats daarvan zei hij: ‘Hou je mond.’
 Tara haalde een Mars tevoorschijn die ze had gekocht 
toen ze het tankstation hadden mogen plunderen. Mevrouw 
Waters, de buurvrouw, had haar bloemetjesportefeuille 
tevoorschijn gehaald en haar grote tanden bloot gelachen. 
Pak maar wat jullie willen, lieverds.
 Tara nam een hap en haar woorden werden stroperig 
door de karamel tussen haar kiezen. ‘Het is een avontuur, 
Fionny.’ Ze keek om zich heen en zei met gedempte stem: 
‘Het is een magische plek. Wacht maar af.’
 ‘Jij vindt het daar alleen magisch omdat je er vorig jaar 
een jongen hebt ontmoet,’ zei Fionn met diepe, harts-
tochtelijke walging.
 Tara schudde haar hoofd. ‘Nee, ik vind het magisch 
omdat het eiland geheimen heeft.’
 Fionn probeerde de chocoladegeur onder zijn neus 
vandaan te wapperen. ‘Wat voor geheimen dan?’
 ‘Mag ik niet zeggen!’ zei ze met een triomfantelijke 
fonkeling in haar ogen.
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 Fionn zuchtte. ‘Ik kan nog steeds niet geloven dat ik de 
hele zomer met jou zit opgescheept.’
 ‘Wees maar niet bang, ik ga heus geen tijd met jou 
doorbrengen.’ Ze trok haar neus op, waardoor haar sproeten 
naar elkaar toe geduwd werden. ‘Vermaak jij je maar met 
opa.’
 ‘Ik vind hem nu al aardiger dan jou,’ zei Fionn snel.
 ‘Je ként hem nog niet eens.’
 Fionn opende zijn vuist om het verfrommelde boot-
kaartje te laten zien. ‘Ik vind dit papiertje nog aardiger dan 
jou.’
 Tara zwaaide met haar Mars voor zijn neus. ‘Je bent echt 
een kleuter.’
 ‘Niet waar.’ Fionn wachtte tot ze de andere kant op keek 
en gooide toen het propje papier naar haar toe. Het bleef 
hangen in haar klitterige haar en hij voelde zich iets beter. 
Een eind verderop zag hij een meeuw duiken en zwenken, 
zijn vleugels vlak boven de golven. De vogel stootte een felle 
kreet uit en ineens doemde het eiland voor hen op, alsof het 
werd geroepen.
 Kluitjes donkergroen gras borrelden op uit de zee en 
gingen over in glooiende heuvels. Onverharde paden 
slingerden zich om oude gebouwen heen die ineengedoken 
langs de kust stonden, waar het zand mat en koperkleurig 
was. Het zag er vreemd verlaten uit, alsof het hele eiland in 
diepe slaap was.
 Arranmore.
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 Het was precies zoals Fionn het zich had voorgesteld: een 
onbeduidende vlek aan het eind van de wereld. De perfecte 
plek om zijn ziel te laten sterven.
 Tara rende terug naar haar uitkijkpunt en Fionn had het 
gevoel dat hij leegliep, als een reusachtige ballon. Hij zag de 
vage vlekken op het eiland veranderen in mensen, winkels, 
huizen, auto’s en ontelbare vissersboten. Hij probeerde zich 
zijn moeder op deze vreemde plek voor te stellen, slenterend 
over de steiger, of in het supermarktje om brood of melk te 
halen. Of op het strand, kijkend naar de zee, haar armen om 
zich heen geslagen. Hij kreeg er geen beeld bij, hoe hard hij 
ook zijn best deed.
 Toen de veerboot eindelijk kreunend was aangemeerd, 
sprong Tara zonder ook maar één keer om te kijken aan wal. 
Fionn bleef met een kaarsrechte rug aan de rand van de 
steiger staan. Er klopte iets niet. De grond trilde onder zijn 
voeten en liet zijn voetzolen heel zachtjes sidderen, alsof zijn 
voetstappen veel zwaarder waren dan normaal. De wind 
rolde naar achteren en wikkelde zich om hem heen, duwde 
zijn haar in zijn ogen en zijn adem terug in zijn longen, tot 
hij het absurde gevoel kreeg dat het eiland zijn armen 
spreidde en hem omhelsde.
 Fionn speurde de grillige contouren van de kaap af. In de 
verte, aan de rand van de baai, waar doornstruiken en 
varens een lage rotswand overwoekerden, dook een huisje 
op in de wildernis. De rook uit de schoorsteen krulde als 
een vinger de avondschemering in.
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 De wind duwde Fionn over de steiger. De grijze rook 
bleef tegen de rozerode hemel omhoogkringelen.
 Hij wenkte Fionn.
 Fionn kon het gefluister bijna horen: het was een stem die 
hij niet kende, een stem die diep in zijn bloed en zijn botten 
gonsde. Een stem die hij heel hard probeerde te negeren.
 Kom hier, zei de stem. Kom thuis.




