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D

e withete zon stond hoog aan de felblauwe hemel.
Ooit had de zon hen gevoed en verwarmd, maar
nu was ze hun vijand geworden. Ze brandde op hun rug,
duwde hen tegen de grond, probeerde hen uit te drogen
en te vernietigen zoals ze het land had vernietigd.
De steppe, die nog maar een paar weken geleden
groen was geweest, was hard en dor. Er zat geen druppel
water meer in de stroombedding; alleen brokken steen,
kiezels en zand. Als een diepe wond lag de bedding in het
stervende land.
Als ze hier bleven, zouden ze verloren zijn. Zijn moeder had het al moeten opgeven en had de kudde twee
dagen geleden verlaten. Ze was gegaan zoals ze had geleefd, had zich tot het laatst toe verzet, maar uiteindelijk
de strijd toch verloren.
’s Avonds was ze eerst door haar voorbenen en toen
5
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door haar achterbenen gezakt. Daarna was ze niet meer
opgestaan.
De oude hengst had geprobeerd haar weer overeind te
krijgen; hij duwde haar en beet in haar hals.
Ga weg, zei haar blik, waarna die zich naar binnen
keerde. In haar zwarte ogen glom nog maar een zwak
vonkje. Die ogen waren het eerste geweest dat hij op deze
aarde had gezien.
Ze wilde niet dat de anderen haar steeds zwakker
zagen worden. Ook hij mocht haar zo niet zien.
De oude hengst gaf gehoor aan haar dringende verzoek en sleepte zich voort. De andere paarden volgden
hem.
Zelf bleef hij echter naast haar staan; tot ze een laatste
keer haar hoofd hief, tot er een rilling door haar lijf trok,
tot het voorbij was.
Een deel van hem zou graag naast haar zijn gaan
liggen om te wachten tot de zon ook hém uit zijn lijden
verloste.
Maar het andere deel was nog niet zover.
Hij sjokte achter de kudde aan en haalde ze in toen de
zon weer onderging. Hij zag dat ook zijn metgezellen op
het randje tussen leven en dood stonden.

6
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1
Meteen toen ze de zaal in liep, had Zoë het gevoel dat
ze Jake’s blik kon voelen. Als een zachte aanraking
streek die over haar blote armen en streelde haar
wangen.
Terwijl ze naar haar plaats voor het orkest liep, werd
het applaus steeds luider en enthousiaster. De dirigent
Onno Seikola stond al op de bok. Hij knikte Zoë nu
glimlachend toe. Ze maakte een buiging en het applaus
zwol nog verder aan.
Eerste rang, tweede rij, stoel vijftien. Dat was Jake’s
plaats. Vanaf daar keek hij naar haar omhoog. Eigenlijk
moest ze hem vanaf het podium kunnen zien, dacht ze.
Maar ze verbood het zichzelf naar hem uit te kijken.
In plaats daarvan probeerde ze zich voor het publiek
af te sluiten. De mensen werden een waas van ogen,
neuzen, monden, oren.
7
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Dat had haar moeder haar geleerd. ‘De mensen doen
er niet toe,’ zei ze altijd. ‘Concentreer je op de muziek.’
Meestal kostte het Zoë geen moeite om haar publiek
te vergeten. Maar vandaag wel… omdat Jake ertussen zat.
Ze had hem het kaartje heel terloops gegeven, alsof
het haar helemaal niet zo veel deed. ‘Kom maar als je
zin hebt,’ had ze gezegd. Ze had er niet bij verteld dat
het kaartje honderdtwintig dollar kostte en dat het
concert in de Vancouver Concert Hall al weken uitverkocht was.
Het Vancouver Symphonic Orchestra onder leiding
van de beroemde dirigent Onno Seikola speelde het
Fluitconcert nr. 2 van Wolfgang Amadeus Mozart. Met
op de dwarsfluit het wonderkind Zoë Deventer.
Het applaus ebde langzaam weg. Seikola knikte nog
een keer kort naar Zoë en draaide zich toen om naar
zijn musici.
Dit fluitconcert was een van Zoë’s lievelingsstukken.
Daarom had ze Jake uitgenodigd. Omdat ze hoopte dat
hij ook achterover zou slaan van deze muziek. Mozart
liet niemand onberoerd.
‘Klassiek?’ had hij gevraagd, toen Zoë hem had verteld dat ze dwarsfluit speelde. ‘Daar heb ik helemaal
geen verstand van. Ik heb meer met house.’
‘Dat vind ik ook hartstikke goed,’ had Zoë snel gezegd. Ze had wijselijk verzwegen dat ze helemaal geen
tijd had om naar housemuziek te luisteren.
8
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De afgelopen zes maanden had ze opgetreden in
Toronto, Calgary en New York, had ze een cd opgenomen en was ze ontelbare keren op tv geweest.
Ze had bijna een miljoen volgers op YouTube, en als
ze een foto van haar eten op Instagram plaatste, had ze
binnen tien minuten meer dan tweeduizend likes.
Zoë was pas dertien, maar beroemder dan haar
moeder, de violiste Irma Sullivan. Die speelde vandaag
niet mee, maar zat vanaf de eerste rij aandachtig naar
haar dochter te kijken.
Haar moeder ging bij elk concert met haar mee. Ze
was haar meest opmerkzame toehoorder, haar grootste
fan, haar strengste criticus. Ze zou elk foutje horen, al
was het nog zo klein. En toch zou ze ongelooflijk trots
op Zoë zijn.
Zou Jake ook trots zijn dat hij haar kende? Hij was
hier, hij zat daar beneden en keek naar haar. Zoë voelde
het gewoon. Zou hij haar blauwe zijden jurk met de
spaghettibandjes mooi vinden? En haar opgestoken
haar, waar piepkleine fonkelende glazen kraaltjes in zaten? Tot nu toe had hij haar alleen in jeans en sneakers
gezien. Hopelijk vond hij deze outfit niet overdreven.
Concentratie, hoorde ze haar moeder in gedachten
zeggen. Alleen de muziek is belangrijk.
Seikola hief zijn armen. Zoë zette de fluit aan haar
lippen. Toen gaf hij het teken en begon ze te spelen.
Haar vingers grepen de eerste noten, en de klanken
9
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borrelden als luchtbelletjes uit een champagneglas uit
haar fluit op. Achter haar begonnen de strijkers te
spelen. Hun strijkstokken huppelden over de snaren.
Zoë’s vingers dansten. Mozarts heerlijke muziek trok
door haar hele lichaam heen. Ze kreeg het gevoel alsof
haar voeten loskwamen van de vloer en ze hoog boven
het orkest en door de zaal zweefde, boven de tweeduizend toehoorders… en boven die ene die voor haar
telde. Ze speelde voor Jake, alleen voor Jake.
Toen Zoë haar fluit liet zakken, heerste er een moment
doodse stilte in de concertzaal. Daarna klonk er een
oorverdovend applaus.
Onno Seikola kwam naar haar toe en pakte haar
hand vast. Ze maakten samen een buiging. Achter hen
begonnen de musici ook te klappen.
Ze had het stuk nog nooit zo goed gespeeld. Dat
voelde ze in elke vezel van haar lichaam. En de storm
van applaus, de enthousiaste gezichten en de trotse
glimlach van haar moeder vertelden haar hetzelfde.
Haar moeder stond van haar stoel op om staand voor
haar dochter te applaudisseren. Ook de andere mensen
in het publiek gingen staan.
Zoë ademde diep in. Voor het eerst die avond durfde
ze haar ogen naar de eerste rang te laten gaan. Tweede
rij, stoel vijftien.
Ze wierp Jake een stralende glimlach toe, maar hij
10
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glimlachte niet terug. Hij was er namelijk helemaal niet.
Op stoel vijftien in de tweede rij zat een oudere
dame met blauw geverfde krullen, die nu moeizaam
overeind kwam. Toen ze merkte dat Zoë naar haar
keek, wierp ze haar met beide armen kushandjes toe.
De blijdschap die Zoë zojuist nog had gevoeld was
weg. Ze kon wel huilen.
Na het concert was er een receptie in de foyer van het
concertgebouw, maar daar ging Zoë niet heen. Ze ging
met haar moeder naar huis.
‘Ik heb opeens vreselijke hoofdpijn,’ loog ze. ‘Ik wil
alleen nog maar naar bed.’
Irma Sullivan had het anders altijd meteen door als
haar dochter iets geheimhield. Maar vandaag merkte ze
niets. Ze was veel te enthousiast over Zoë’s uitstekende
prestatie.
‘Je was grandioos,’ zei ze al voor de derde keer. ‘Echt
heel indrukwekkend.’
Zoë knikte mat. Haar gevoelens voor Jake hadden
haar vleugels gegeven en haar meegevoerd. Ze had
alleen maar voor hem gespeeld. Waarom was hij niet
gekomen?
Zou hij het kaartje doorverkocht hebben? Dat idee
ging als een elektrische schok door Zoë heen.
‘Dat zou hij nooit doen,’ mompelde ze.
‘Wat zeg je, lieverd?’
11
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‘Niets.’ Zoë legde haar hoofd tegen de schouder van
haar moeder.
De taxi reed door de felverlichte straten van Vancouver
en langs glimmende wolkenkrabbers. Ze kwamen langs
de haven, waar kleurrijk verlichte schepen dobberden.
De stad was klaarwakker, maar Zoë was doodmoe.
De volgende morgen regende het pijpenstelen. Zoë vervloekte zichzelf. Ze had vandaag vrij kunnen hebben
van school om naar New York te vliegen.
Twee weken geleden had Carnegie Hall gevraagd of
Zoë Deventer op korte termijn tijd zou hebben voor een
concert. Er was een beroemde violiste uitgevallen en Zoë
kon in haar plaats meespelen… maar ze wilde niet.
‘Het wordt me allemaal te veel,’ zei ze. ‘Ik heb een
time-out nodig.’
Haar moeder was sprakeloos.
‘Meen je dat nou, Zoë? Het was altijd je grote droom
om een keer in Carnegie Hall op te treden.’
‘Dat weet ik,’ zei Zoë. ‘Maar ik kan het nu gewoon niet.’
Haar moeder knikte, ook al was ze erg teleurgesteld.
Irma Sullivan had haar eigen carrière als violiste de afgelopen jaren op een laag pitje gezet om Zoë te steunen.
Ze was Zoë’s manager en adviseur. Ze kwam luisteren
tijdens haar repetities, corrigeerde haar en spoorde
haar aan. Irma kende de dwarsfluit inmiddels bijna net
zo goed als haar dochter.
12
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Zoë’s vader was geen musicus, maar personeelschef
bij een bedrijf in machinebouw. Hij was heel trots op
zijn dochter, maar begreep Zoë’s onvoorwaardelijke
inzet voor haar muziek niet zo goed.
‘Je moet af en toe eens een pauze nemen,’ zei hij,
‘anders heb je er straks geen plezier meer in.’
Maar wie pauzes nam, werd niet de beste fluitiste
van de wereld. En dat was wat Zoë wilde worden. Daar
deed ze alles voor.
En toch had ze Carnegie Hall afgezegd. Niet omdat
het haar echt te veel werd. Ze was de vele concertreizen
wel gewend en vond het heerlijk om op het podium te
staan. Het afgelopen jaar had ze in totaal maar twintig
weken in Vancouver doorgebracht. Wanneer ze op reis
was, kreeg ze les via internet, zodat ze de aansluiting
met de klas niet verloor.
De reden voor de afzegging was Jake.
Hij was drie maanden geleden plotseling bij haar op
school gekomen. Zijn familie was uit de Verenigde
Staten naar Vancouver verhuisd. Op een ochtend was
hij tijdens handvaardigheid naast Zoë komen zitten.
Ze moesten een collage maken van foto’s uit kranten,
maar Zoë was er niet eens aan toegekomen een foto uit
te knippen en op te plakken. Ze was vanaf het eerste
moment helemaal in de ban van Jake.
Hij had een heel opvallend gezicht. Prachtige
grijsgroene ogen. En kleine zomersproetjes die over
13
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zijn neus dansten.
De tweede keer dat hij tijdens handvaardigheid
naast haar zat, moesten ze een kleurrijke lentewei schilderen. Jake boog zich plotseling over Zoë’s tekenblok
en tekende een elfje dat uit een tulp omhoog fladderde.
Een lachend elfje met lang blond haar.
‘Wie is dat?’ vroeg Zoë.
‘Dat ben jij, zie je dat niet?’ zei Jake. ‘Ik vraag me
af waarom je je tijd hier op school verspilt. Je hoort
immers in je bloemenwereld thuis.’
‘Jij bent anders dan alle anderen,’ zei hij telkens
tegen Zoë. En zo dacht zij ook over hem. Jake was
pienter en grappig en in tegenstelling tot de andere
jongens op haar middelbare school was hij niet alleen
geïnteresseerd in voetbal en honkbal. Hij hield ook
van lezen en speelde gitaar.
Jammer genoeg hadden Zoë en hij maar twee vakken
samen: handvaardigheid en biologie. Dat waren meteen
Zoë’s lievelingsvakken. Ze verlangde naar de lesuren
waarin ze hem zag. Het liefst had ze hem ook na school
ontmoet, om over alle dingen te praten waarover ze het
tijdens de les en de korte pauzes niet konden hebben.
Maar ze durfde de eerste stap niet te zetten.
En Jake ondernam helaas ook geen pogingen om
haar vaker te zien. Hij was wel altijd vreselijk aardig en
glimlachte naar haar met zijn mooie ogen en prachtig
witte tanden, maar ze kwamen geen stap verder.
14
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Anderzijds, hoe moesten ze dat ook doen, als Zoë
constant van het ene naar het andere concert vloog?
Ze had Carnegie Hall afgezegd om meer tijd te hebben voor Jake, om zich helemaal op hem te kunnen
concentreren. Zonder met haar ogen te knipperen had
Zoë afgezien van haar grote optreden in New York. En
hij kwam niet eens naar haar concert in Vancouver.
Zoë keek geïrriteerd naar de regendruppels die onophoudelijk op de voorruit vielen. In New York scheen nu
vast de zon. Ze zou een suite hebben gehad in een hip
hotel aan Times Square, met een gigantisch wellnesscentrum. Daar had ze zich dan na het concert kunnen
ontspannen.
In plaats daarvan moest ze zo naar school en kon ze
naar Jake’s smoesje luisteren. Het was onvergeeflijk, wat
hij had gedaan. Zoë had gisteren voor hem gespeeld.
Alleen voor hem. En hij had het helemaal niet gehoord.

15
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2
Voor het schoolgebouw drukte Zoë snel een kus op
haar moeders wang, sprong uit de auto en rende de
paar treden op naar de ingang.
Het eerste uur had ze natuurkunde van mevrouw
Dely, die altijd vreselijk somber was. Daarna had ze
handvaardigheid. Normaal telde Zoë altijd de minuten
tot de bel ging. Dan haastte ze zich naar het handvaardigheidslokaal.
Vandaag nam ze de tijd. Ze probeerde zich in te
prenten dat Jake dood was voor haar, dat het haar
helemaal niets kon schelen wat hij van haar vond.
Maar ze geloofde het zelf niet.
Toen ze het handvaardigheidslokaal binnenliep, was
hij er nog niet, hoewel de bel voor de les al was gegaan.
Misschien was hij ziek, dacht ze hoopvol. Misschien
had hij griep of een verstuikte enkel en had hij daar16
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door niet naar haar concert kunnen komen. Maar die
illusie ging in rook op toen Jake – net voor hun leraar,
meneer Lorenzini – het lokaal binnenrende.
‘Hoi, Zoë!’ Hij gooide zijn rugzak op de grond en
plofte op de stoel naast Zoë neer.
‘Hoi.’ Meer kon Zoë niet zeggen, omdat meneer
Lorenzini over hun nieuwe opdracht begon te vertellen.
Daar hoorde Zoë trouwens helemaal niets van. Haar
hart ging veel te hevig tekeer.
De leerlingen haalden hun aquarelverf tevoorschijn
en begonnen te kletsen. Dat was het voordeel van
handvaardigheid: ze mochten de hele tijd praten.
‘Je krijgt de groeten van oma Susan,’ zei Jake met een
knipoog naar Zoë.
‘Van wie?’
‘Van mijn oma. Die was gisteren bij je concert en
was er helemaal van ondersteboven. Ze belde me vanmorgen om zeven uur op om te zeggen hoe geweldig ze
je vond.’ Jake rolde met zijn ogen alsof hij dat nogal
idioot vond. Daarna glimlachte hij naar haar. ‘Nogmaals bedankt voor het kaartje. Je hebt er weer een
fan bij.’
Zoë slikte. ‘Dat kaartje was eigenlijk voor jou
bedoeld,’ zei ze zonder glimlach.
Jake’s mondhoeken gingen naar beneden. ‘Ik weet
het.’ Hij knikte beteuterd. ‘Maar dat soort muziek zegt
me helemaal niets. En oma Susan is dol op klassiek. Je
17
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hebt haar een gigantisch plezier gedaan.’
‘Oké dan.’ Zoë richtte zich op haar lege bladzijde.
Dom dat ze niet naar de leraar had geluisterd. Ze had
geen flauw idee wat ze moest tekenen.
‘Ben je kwaad?’ vroeg Jake.
‘Onzin! Maakt toch niets uit.’
‘Hé, Zoë.’ Hij legde zijn hand op haar blote onderarm. De aanraking joeg een schokje door haar lichaam.
Zoë’s benen werden helemaal slap. Gelukkig zat ze,
anders was ze vast gevallen. ‘Het spijt me. Ik wilde je
niet kwetsen. Als ik had geweten dat je het zo belangrijk vond, was ik natuurlijk wel gekomen.’
Ze antwoordde niet, maar keek zwijgend naar haar
vel papier, omdat ze opeens tranen in haar ogen had.
Hopelijk zag hij het niet!
‘Nou, jullie schieten wel erg goed op.’ Meneer
Lorenzini stond bij haar tafeltje om haar schets te
bekijken, maar ze hadden allebei nog geen streep op
het papier gezet.
‘Ik… eh… heb niet zo goed gehoord wat de opdracht
was,’ stamelde Zoë.
Meneer Lorenzini zuchtte. ‘Jullie moeten een landschap schilderen in impressionistische stijl. We hebben
het tijdens de vorige les over de impressionisten gehad.
Dat weet je toch nog wel, of niet?’
‘Tuurlijk,’ loog Zoë.
‘Aan de slag, dan,’ zei Jake, toen de leraar verder
18
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was gelopen. ‘Mag ik jouw verf gebruiken? Ik ben mijn
aquareldoos vergeten.’
Voor het lesuur voorbij was, had ze hem vergeven. Ze
wist niet eens meer waarom ze zo kwaad was geweest.
Het was ook wel oké dat Jake niets met klassieke
muziek had en dat hij Zoë niet bewonderde omdat ze
fantastisch dwarsfluit kon spelen.
Ze had genoeg fans. Ze wilde Jake als vriend. Ze
wilde hem zo vaak mogelijk zien en alles over hem
weten. Wat hij dacht, wat er in hem omging, wat hem
bewoog. Ze wilde dat hij haar arm aanraakte en haar
hand vasthield.
‘Kom je eigenlijk naar Lizzies feest?’ vroeg hij toen
ze samen het lokaal uit liepen.
Lizzie Delaney’s verjaardagsfeest was eind volgende
week, in het weekend. Zoë was uitgenodigd, maar had
eigenlijk willen afzeggen. Want de week erna stond een
groot concert in Singapore gepland. Haar toegang tot
de Aziatische muziekmarkt, als alles goed ging. Haar
moeder had aan alle mogelijke touwtjes getrokken
om het optreden te regelen. Zoë wilde het weekend
waarin het feest plaatsvond gebruiken om te repeteren.
‘Ga jij?’ vroeg ze hem voorzichtig.
‘Natuurlijk,’ zei hij. ‘Lizzie heeft me gevraagd of ik
muziek voor haar wil draaien.’
‘Cool,’ zei Zoë. ‘Ik kom ook.’
19
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Na de pauze had Zoë Engels. Op weg naar het klaslokaal dook plotseling haar vriendin Kim naast haar op.
‘Zeg, kijk jij niet meer op WhatsApp?’ vroeg ze
meteen, zonder haar te begroeten. ‘Ik probeer je al de
hele tijd te bereiken.’
‘Echt?’ Zoë haalde haar mobieltje uit haar zak. Acht
nieuwe berichten van Kim Taylor. ‘Wat is er zo dringend?’ Pas nu viel haar op hoe moe haar vriendin eruitzag. Kim was lang en mager en had roodblond, golvend
haar. Haar huid was heel licht en ook in de zomer werd
ze niet echt bruin. Maar vandaag zag Kim zelfs voor
haar doen erg bleek. Ze had dikke wallen onder haar
ogen. ‘Is er iets gebeurd?’
‘Snowfields Academy heeft gisteren gebeld.’ Kims
stem was schor van opwinding. ‘Stel je voor, ik mag
toch komen proefrijden!’
‘Wat? Maar ik dacht dat dat van de baan was?’
‘Ik stond op de wachtlijst,’ zei Kim. ‘En nu zit ik om
de een of andere reden toch in de selectie.’
‘Wow!’ zei Zoë. ‘Kim, dat is echt super!’
Snowfields Academy was een ruiterinternaat in het
noorden van het land en het was Kims grote droom
daar heen te mogen. De school was de volmaakte
springplank voor een carrière als professionele toernooiruiter. Veel oud-leerlingen van Snowfields wonnen
over de hele wereld medailles en andere prijzen.
In interviews vertelden de voormalige leerlingen
20
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enthousiast over hun heerlijke schooltijd. Over de
bijzondere sfeer op het internaat, het onvergelijkbare
‘Snowfields-gevoel’, dat je je hele leven niet meer vergat.
Om op de school aangenomen te worden, moest
je een zware toelatingsprocedure doorlopen. Kim had
zich een paar weken geleden aangemeld… en was afgewezen. Haar prestaties waren niet goed genoeg geweest
en ze had te weinig toernooi-ervaring. Dat hadden ze
haar in een vriendelijke brief meegedeeld.
Zoë had Kim getroost toen die de afwijzing had
ontvangen. Maar diep in haar hart was ze opgelucht
geweest. Dat besefte ze nu eigenlijk pas. Kim en zij
waren al zo lang ze zich kon herinneren vriendinnen.
Ze hadden de hele basisschool naast elkaar gezeten,
al sinds ze kleuters waren. En nu zaten ze op dezelfde
middelbare school.
Zoë kon zich niet voorstellen hoe ze zich zonder
haar beste vriendin zou moeten redden. Nu moest ze
zich erop instellen dat Kim misschien toch weg zou
gaan. Zoë probeerde blij te zijn voor haar vriendin.
Ook al zag Kim er op dit moment zelf helemaal niet
gelukkig uit.
‘Ik word al misselijk als ik alleen maar aan het voorrijden denk.’ Kims gezicht verloor ook nog het laatste
restje kleur. ‘Dat lukt me nooit!’
‘Met die instelling in elk geval niet.’ Zoë legde haar
handen op Kims schouders en schudde haar vriendin
21
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zachtjes door elkaar. ‘Hé, ik ben Kim en ik rij super!
Ik ga jullie allemaal verslaan! Dat is wat je de hele tijd
tegen jezelf moet zeggen.’
Kim trok nerveus aan een roodblonde lok. ‘Dat haalt
toch niets uit. Ik weet immers heel goed dat het niet
waar is.’
‘Hallo!?’ riep Zoë. ‘Natuurlijk is dat waar! Je rijdt
fantastisch. Je hebt afgelopen jaar de eerste plaats
behaald in het Vancouver Masterstoernooi. Is dat soms
niks?’
‘Niet genoeg. Die lui tegen wie ik moet rijden,
behalen internationale successen. Niet alleen maar
lokaal.’ Kim liet haar hoofd hangen. ‘Misschien moet
ik er maar niet eens heen vliegen.’
‘Kim.’ Zoë keek haar vriendin vol ongeloof aan. ‘Zeg
alsjeblieft dat dat een grap is. Natuurlijk vlieg je erheen!
Je droomt er al jaren van om naar Snowfields te gaan.
En nu het je bijna is gelukt, wil je het opgeven?’
‘Bijna gelukt?’ Kim snoof. ‘Er melden zich elk jaar
tweehonderd mensen aan en daarvan worden er maar
dertig aangenomen.’
‘Jij en nog negenentwintig,’ zei Zoë. ‘Je moet wel in
jezelf geloven, anders doen anderen dat ook niet.’
‘Als het erop aankomt, ben ik op van de zenuwen.’
Kim glimlachte zwakjes. ‘Je kent me toch.’
Je kent me toch. Inderdaad, dacht Zoë. Ze was met
Kim meegegaan naar haar allereerste paardrijles en
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Kim had Zoë vergezeld naar haar eerste dwarsfluitles.
Ze waren toen allebei vier. Nu was Zoë een ster en toerde ze de wereld rond. En Kim had haar eigen paard,
Freddy, en droomde van een carrière als professioneel
ruiter.
Ze kon het halen, dat wist Zoë zeker. Kim was een
begaafd ruiter en had veel feeling voor paarden. Maar
in tegenstelling tot Zoë had ze niet veel zelfvertrouwen.
Ze twijfelde voortdurend aan zichzelf. En ze had ook
niet Zoë’s ijzeren discipline.
Al vijf jaar oefende Zoë op schooldagen drie uur en
in het weekend zelfs zeven uur. Toonladders, akkoorden, trillers, intonatie-oefeningen – techniek, techniek,
techniek. Haar dwarsfluitlerares kwam drie keer per
week bij haar thuis. Zoë nam haar fluit zelfs mee op
vakantie.
Kim liet haar paardrijtraining af en toe graag schieten als er een feestje was of haar andere vriendinnen
naar de bioscoop gingen. Ze had natuurlijk ook geen
moeder zoals Irma Sullivan. Die spoorde haar dochter
constant aan om te oefenen en had haar hele carrière
al voor haar gepland. Kims moeder, Sandy Taylor, was
van mening dat je maar één keer jong was en van het
leven moest genieten.
Maar met die houding werd je niet tot een eliteinternaat toegelaten. Dat was Zoë wel duidelijk, en dat
moest Kim ook duidelijk worden. Anders kon ze zich
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de reis naar Snowfields inderdaad beter besparen.
‘Ik heb voor mijn concerten ook altijd last van
zenuwen en plankenkoorts,’ legde ze Kim uit. ‘Maar
dat is niet erg, het is zelfs goed voor de concentratie.
Je moet je supergoed voorbereiden, dat is wat telt.
Dan gaat de rest vanzelf.’
Kim zuchtte. Maar toen kreeg ze een idee.
‘Waarom ga je niet gewoon mee?’ vroeg ze. ‘Dat zou
fantastisch zijn!’
Zoë haalde haar schouders op. ‘Wanneer is die toelatingsproef?’
‘Zaterdag over een week. We vliegen er vrijdagavond
heen en zondagmorgen terug. We overnachten in het
gastenverblijf van het internaat. Je zou bij mij op de
kamer kunnen slapen. Zeg alsjeblieft ja, Zoë!’
‘Zaterdag over een week. Dan is… eh…’ Lizzies
feestje, had Zoë bijna gezegd. Ze hield zich op het
laatste moment in.
Kim zou niet hebben begrepen dat Zoë het feestje
belangrijker vond dan haar toelatingsproef. Zoë en
Lizzie kenden elkaar immers maar vluchtig.
En dat ze verliefd was op Jake had Zoë Kim nog niet
verteld. Ze had een paar keer op het punt gestaan om
haar vriendin in vertrouwen te nemen. Maar uiteindelijk besloot ze elke keer niets te zeggen. Haar gevoelens
waren te nieuw, te vreemd, te spannend. Ze was bang
dat ze iets kapot zou maken als ze erover praatte.
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‘… dat komt heel slecht uit,’ corrigeerde Zoë zich snel.
Kims glimlach vervloog. ‘Waarom?’
Zoë dacht razendsnel na. ‘Ik heb dinsdag erna een
megaconcert in Singapore. Ik heb het weekend nodig
om te oefenen.’
‘Kun je je dwarsfluit niet gewoon meenemen? De
toelatingsproef duurt hooguit een halfuur,’ bedelde
Kim. ‘Dan blijft er genoeg tijd over om te spelen.’
Kim keek Zoë zo smekend aan dat die bijna toegaf.
Dat stomme feest interesseerde haar immers niet echt.
Maar Jake, Jake! Telkens als ze aan hem dacht, maakte
haar hart een sprongetje.
Het feest van Lizzie was misschien wel haar enige
kans om eindelijk nader tot Jake te komen. Dat voelde
ze gewoon. Als ze die kans niet greep, zou een ander
meisje hem inpikken.
Bovendien kon Zoë Kim toch niet helpen bij de
toelatingsproef. Als Kim die verprutste zou het geen
verschil maken of Zoë in het publiek zat of niet.
Maar toen kreeg Zoë plotseling een grandioos idee.
‘Wat zou je ervan zeggen als ik je ging coachen?’
vroeg ze.
Kims gezichtsuitdrukking veranderde van terneergeslagen in stomverbaasd. ‘Wát wil je? Eh… sorry,
Zoë… maar jij kunt helemaal niet paardrijden.’
Zoë lachte. ‘Natuurlijk niet. De paardrijlessen laten
we aan je trainer over. Ik pep je mentaal op. Dat heb je
25

9789464290066 De Paardenfluisteraar - Een nieuw begin.indd 25

26/04/2021 17:10

namelijk het hardst nodig.’
‘En hoe denk je dat te doen?’ vroeg Kim argwanend.
‘Dat zul je wel zien.’ Zoë haakte haar arm door die
van haar vriendin en liep met haar het klaslokaal binnen. ‘We kunnen maar beter meteen vandaag beginnen, want we hebben nog veel te doen.’
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