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Hoofdstuk 1
Het gehuil

 

Winde wist niet wat haar had gewekt, maar ze 

was klaarwakker. Ze had haar ogen wijd open 

en haar hart bonkte als een trommel in haar 

borstkas. Haar gedachten tolden, terwijl ze 

zich probeerde te herinneren waar ze was.

Nieuw bed. 

Nieuw huis. 

Nieuwe stad.

Ze lag in de duisternis en spitste haar 

oren om te horen wat haar uit haar slaap had 

gehaald.
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Water gorgelde door de leidingen. Een klok 

tikte. Een vrachtwagen rammelde over een 

weg.

Manestralen wierpen monsterachtige 

schaduwen op de muur achter haar en donkere 

gestalten loerden vanuit de hoeken van de 

kamer.

Er liep een rilling langs Windes 

ruggengraat.

Snuf hief zijn kop op en gromde zachtjes 

vanaf het voeteneind van Windes bed.

‘Wat is er, Snuf?’ fluisterde Winde. ‘Heb jij 

ook iets gehoord?’

Ze trok Snuf dicht tegen zich aan. Snuf 

was een onooglijk hondje uit het asiel. Hij had 

één oog, scheve tanden en een dapper hart. 

Niemand wilde hem hebben. Iedereen was 

hem voorbijgelopen, op zoek naar schattige 

puppy’s. Maar op het moment dat Winde 
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hem zag, wist ze dat ze bij elkaar hoorden. Of 

eigenlijk had Winde niet voor Snuf gekozen, 

maar Snuf voor Winde. Snuf hield meer van 

haar dan van wie of wat ter wereld ook.

Snuf gromde weer zachtjes.

Toen hoorde Winde wat haar had gewekt.

Het was gehuil; een wild gehuil in de nacht. 

Het begon als een laag geluid en zwol aan 

tot een hoog gejank dat door het open raam 

naar binnen kwam. Winde klom uit bed en 

sloop met Snuf in haar armen door de kamer. 

Ze keek naar buiten. Een maansikkel wierp 

zilveren licht over de tuin en de bomen van de 

struikachtige woestenij daarachter.

De wind zwiepte door de bladeren en de 

takken zwaaiden heen en weer. Het klonk alsof 

er vanuit een verre wereld een storm over zee 

raasde.

Het gehuil zwol weer aan, nog wilder. Het 
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was een doordringend gejank waardoor Winde 

zich bang en eenzaam voelde tegelijkertijd.

De wind wentelde Windes slaapkamer 

binnen en rukte aan haar haar. Hij woei de 

papieren van haar bureau en tilde de gordijnen 

op. Het voelde alsof er iets wilds door haar 

kamer wervelde. Snuf gromde opnieuw en 

Winde sloeg het raam dicht.

De haren in haar nek stonden recht 

overeind.

Er was iets daarbuiten, in de woestenij 

achter hun tuin. Ze trok de gordijnen stevig 

dicht. Ze wilde dat haar slaapkamer uitkeek 

op de voorkant van het huis in plaats van op 

het bos. Ze overwoog of ze bij haar vader en 

moeder in bed zou gaan liggen, maar ze wist 

dat die erg moe waren. Ze waren de hele dag 

in het ziekenhuis geweest bij haar broertje 

Freddie. 
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Ze klom weer in haar eigen bed en viel 

in een onrustige slaap. Ze droomde dat ze 

verdwaald was in een diep, donker bos. Ze 

rende en rende, achtervolgd door monsters die 

zich in de schaduwen verborgen hielden. Het 

ergste van alles was dat ze, hoe hard ze ook 

zocht, Freddie maar niet kon vinden.
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Hoofdstuk 2 
Hondenontvoering

Winde werd opnieuw wakker, nu door het felle 

zonlicht. Ze opende de gordijnen en keek naar 

buiten.

De zomerlucht was blauw en hoog boven 

haar dreven wollige, witte wolken. Onder 

haar strekte de tuin zich uit tot de twee oude 

knoestige appelbomen helemaal achterin. Er 

wapperden kleren aan de waslijn en ergens liet 

een ijscokarretje zijn deuntje horen.
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Winde kon zich nauwelijks voorstellen dat 

er vannacht echt gehuil had geklonken. Had ze 

het gedroomd?

Vanuit de keuken hoorde ze het gekletter 

van borden. Ze liep de trap af, met Snuf op 

haar hielen.

Haar vader en moeder waren druk bezig 

dozen uit te pakken en plekjes te zoeken in 

hun nieuwe huis voor alle spullen.

‘Hallo, slaapkop,’ zei papa.

Mama keek op de klok. ‘Het is bijna 

lunchtijd. Kon je niet goed slapen vannacht?’

‘Niet echt,’ zei Winde. ‘Hebben jullie iets 

gehoord?’

‘Zoals wat?’ zei mama.

Een monster, wilde ze zeggen, maar het 

klonk nu zo gek. 

‘Niets,’ zei ze, maar ze keek toch even naar 

het bos dat achter het pad achter in de tuin lag. 
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De bomen torenden hoog en kronkelig boven 

een wirwar aan braam struiken en brandnetels 

uit. Winde vond het er eng en donker uitzien 

en besloot dat ze er nooit een voet zou zetten. 

Nooit. 

‘Wat is dat voor een bos?’ vroeg ze.

‘Het is niet echt een bos,’ zei papa. ‘Het 

zijn de tuinen en landgoederen van een oud 

huis dat lang geleden is afgebrand. Het is nu 

een braakliggende plek midden in de stad. Een 

puinhoop. Alles is overwoekerd met onkruid. 

Ik heb gehoord dat mensen er ook afval 

dumpen. Het heeft een flinke opknapbeurt 

nodig.’

‘Het zou mooi zijn als ze er een park van 

maken,’ zei mama.

‘Ik denk dat ze er eerder huizen neerzetten,’ 

zei papa. ‘Er moet wel iets aan gedaan worden.’

Winde staarde omlaag naar het 
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overwoekerde gebied. Braamstruiken lagen als 

dikke rollen prikkeldraad aan de overkant van 

de greppel, alsof de woestenij mensen buiten 

wilde houden.

‘Ik ga zo naar Freddie toe,’ zei mama. 

‘Mag ik mee?’ vroeg Winde. 

‘Ik heb vanmiddag een afspraak met zijn 

dokter. Maar morgen mag je mee,’ zei mama. 

‘Hij zal het leuk vinden je te zien.’

Winde zuchtte. Freddie was bijna drie jaar, 

maar hij had sinds zijn geboorte een slechte 

gezondheid en moest soms in het ziekenhuis 

blijven. Windes vader en moeder hadden 

besloten om naar een huis dichter bij het 

ziekenhuis te verhuizen, zodat ze allemaal bij 

elkaar konden zijn.

‘Wat ga je vandaag doen?’ vroeg mama.

Winde haalde haar schouders op. Als ze nog 

in hun oude huis had gewoond, zou ze met 
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haar vriendinnen in het park gaan spelen. Hier 

kende ze niemand.

Mama glimlachte. ‘Nou, je hebt papa 

vandaag helemaal voor jezelf.’

Papa ging in een oude leunstoel zitten 

en gaapte. ‘We kunnen de tuin verkennen. 

Waarom zoek je niet een oud laken? Dan 

spannen we dat tussen de takken van de 

appelbomen en maken we een hut.’

Winde nam afscheid van haar moeder en 

liep naar haar slaapkamer om haar rugzak 

te halen. Ze had al heel lang geen tijd met 

haar vader doorgebracht. Hij had het te 

druk gehad met werk en de verhuizing en de 

ziekenhuisbezoeken aan Freddie. Vandaag 

zouden ze met z’n tweeën zijn. Ze had 

hem helemaal voor zichzelf. Ze pakte haar 
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springtouw en een deken om een tenthut 

te maken en ging naar beneden om hem te 

zoeken.

Maar papa zat in de leunstoel luid te 

snurken.

‘Papa?’ vroeg ze.

Papa bewoog niet eens. Hij was diep in 

slaap.

Ze overwoog hem wakker te maken, maar 

wilde hem niet storen. Ze besloot hem te laten 

rusten.

Winde zuchtte. ‘We zijn weer alleen, Snuf.’

‘Woef!’ blafte Snuf instemmend.

Winde liep naar het einde van de tuin. 

Snuf rende voor haar uit, zijn neus tegen de 

grond. De tuin was lang en smal met de twee 

knoestige appelbomen achterin, waar het gras 

hoog en wild groeide.

Ze had niet veel zin om in haar eentje een 
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hut te bouwen. Haar schoolvrienden waren ver 

weg in een andere stad. Misschien kon ze een 

keer samen met Freddie een hut maken. Ze 

zuchtte. Ze wilde dat ze de tuin naar Freddie 

kon brengen.

Dat was misschien wel een goed idee, 

bedacht ze. Als ze dingen uit de nieuwe tuin 

verzamelde, kon ze die aan hem laten zien.

Winde begon naar tuinschatten te zoeken.

Ze plukte een paardenbloem en blies de zaadjes 

de lucht in. Ze wenste opnieuw dat Freddie 

uit het ziekenhuis zou komen en dat papa en 

mama gelukkig zouden zijn, in plaats van altijd 

bezorgd. Ze keek hoe haar wensen wegdreven 

op de wind, omhoog en uit het zicht.

Ze herinnerde zich haar droom van 

gisteravond waarin ze werd achtervolgd door 

monsters en Freddie kwijtraakte. Het donker 

maakte alles angstaanjagender.
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‘Geen monsters!’ riep ze naar Snuf.

Maar Snuf luisterde niet. Hij staarde naar 

de heg aan het eind van de tuin.

Een lage grom klonk op uit zijn keel.

‘Wat is er, Snuf?’ fluisterde Winde. 

Snuf schoof dichterbij en snuffelde aan 

de heg. Er bewoog iets groots achter. Takjes 

knakten. Droge bladeren ritselden.

‘Snuf!’ riep Winde.

De hele heg leek naar Snuf toe te buigen.

Winde sprong overeind. ‘Snuf, kom hier.’

‘Woef!’ blafte Snuf. ‘Grrr... woef.’

Winde knipperde even met haar ogen en 

zag hoe iets zich vanuit de heg uitstrekte en 

Snuf vastgreep.

Winde knipperde nog eens. 

En Snuf was verdwenen.


