Een haar in de boter
Julien Artigue

L

ucaaaaaaaaaaaas!’
Nog nooit heb ik Manon zo luid horen
schreeuwen … Hoe heb ik haar toch
zo woedend gemaakt?
Lucaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!
Oeps, ze is wel heel erg boos op me.
Met lood in mijn schoenen schuifel ik naar
de plaats waar al dat gegil vandaan komt: het
schuurtje achteraan in de tuin. Dat is ons clubhuis,
al zolang we elkaar kennen: Manon, Lander en ik.
Manon is mijn buurmeisje, dat op het nummer
17 woont. Lander is mijn buurjongen van de
andere kant, op het nummer 21. We zijn dikke
maatjes, altijd al geweest. Of beter: tot nu. Want
als ik die twee zo tekeer hoor gaan, wordt onze
vriendschap flink op de proef gesteld.
Lucas, ik waarschuw je: dat zetten we je betaald!

Da’s Lander die ertussen komt. Hij dreigt met
een flink pak rammel.
Maar ik ben niet van plan op mijn kop te laten
zitten. Vanuit de deuropening zie ik ze al van ver
op de drempel van het schuurtje staan. En ze zien
er allebei behoorlijk strijdlustig uit.
Manon heeft een taartschaal in haar hand. Die heb
ik meteen herkend, want daarop legt ze altijd de
heerlijke cakejes en de verrukkelijke muffins die
ze vaak bakt. Maar vandaag is de schaal, op enkele
kruimels na, helemaal leeg.
Manon en Lander geven me zelfs niet de tijd om
iets te zeggen.
Ik hoop dat ze je gesmaakt hebben, want ik ben
niet van plan om nog meer brownies voor je te
bakken!
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En reken maar: je zult er heel veel spijt van
krijgen dat je ze in je eentje allemaal hebt
opgeschrokt!
Wat? Wat is dat nu weer voor een verhaal? Als
ik het goed begrijp, beweren ze doodleuk dat
ik alle gebakjes van Manon stiekem gejat heb en
opgegeten. Maar ...
Hé, wacht eens even. Ik heb die helemaal niet
aangeraakt!
Zo, dat is alvast rechtgezet. Alleen, ze lijken me
helemaal niet te geloven ...
Natuurlijk wel! Dacht je nu echt dat we je
leugentjes zouden geloven?
Die opmerking doet me erg pijn. Dat je beste
maatjes je dat toesnauwen, nadat we al meer dan
vijf jaar zo goed met elkaar opschieten ...
Blijkbaar is het genoeg dat er enkele gebakjes
verdwijnen om van mij een dief en godbetert ook
nog een leugenaar te maken! Hier moet ik even
orde op zaken stellen.
Ik heb vandaag zelfs nog geen voet in het
schuurtje gezet ...
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O! Leugenaar die je bent! We weten heel goed
dat jij hierachter zit! Geef het maar toe!
Op dat moment denk ik terug aan een reportage
in het televisiejournaal. Daarin legden ze uit wat
vermoeden van onschuld is. Het is een wat
ingewikkeld begrip, maar in grote lijnen wil het
zeggen dat iemand onschuldig is zolang er geen
bewijs van schuld tegen hem is.
En hoe kunnen jullie er zo zeker van zijn dat
ik het geweest ben? Hebben jullie misschien
vingerafdrukken van me gevonden?
Zo, die zit, denk ik triomfantelijk. Maar dan sist
Manon me smalend toe:
Ha, meneer denkt dat hij hier een spelletje met
ons kan spelen! We hebben een veel beter bewijs
dan dat. Kijk maar wat we tussen de kruimels
gevonden hebben.
Ik kom dichterbij om dat fameuze bewijsstuk te
bekijken ... Manon steekt bruusk haar hand uit. En
daarop ligt een haar, bruinblond, precies zo eentje
als er op mijn hoofd staan.

Lap! Da’s eerlijk gezegd een flinke klap voor mijn
zelfvertrouwen: op de taartschaal lag een haar dat
van mij lijkt te komen. Ik sta paf: dat haartje lijkt
een onweerlegbaar bewijs van mijn schuld. Dat
ontkennen zou mij alleen maar nog dieper doen
wegzakken: ik ben de leugenaar van ons groepje,
en dat zou altijd zo blijven ...
Nee, daar kan ik het niet bij laten. Ik moet me
weren als een duivel in een wijwatervat om mijn
reputatie schoon te wassen.
Ik zweer het jullie: dat haar is niet van mij. Er
moet een manier zijn om dat bewijzen.
O ja!? Wil je misschien dat we onderzoeken of
het jouw DNA wel is? Pfff!
En plots schiet me iets te binnen. Zonder te letten
op de opmerking van Lander, zeg ik dat ze me
moeten volgen.
De twee kijken elkaar aan, knikken dan, en lopen
met me mee naar mijn kamer. Daar trek ik mijn
kast open en zoek ik tussen alle rommel tot ...
eindelijk!
Tadaa! Ik wist wel dat hij hier zou zijn.

Met een flinke zwaai haal ik mijn microscoop
tevoorschijn. Manon en Lander staan als aan de
grond genageld. Voor hun ogen trek ik voorzichtig
een haar uit mijn hoofd. Dat leg ik op het tafeltje
van de microscoop, naast het haartje dat op
de taartschotel lag. Ik hoef zelf niet eerst te
controleren. Heel zelfzeker zeg ik tegen Lander:
Kijk maar.
Lander houdt zijn oog boven de lens. En terwijl hij
aandachtig naar de vergrote haren kijkt, mompelt
hij:
Je hebt gelijk. Die twee haren lijken helemaal niet
op elkaar. Ik begrijp er niks meer van.
Ik slaak een zucht van verlichting. Mijn onschuld
is bewezen. Maar het mysterie blijft bestaan: wie
heeft al die gebakjes dan opgepeuzeld?
Heb jij er een idee van wie de schuldige zou
kunnen zijn? Kijk goed naar de vorige pagina’s
om het uit te zoeken. En blader naar de volgende pagina om de oplossing te vinden!
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Manon en Lander weten niet meer waar ze het
hebben. Maar mij kan het worst wezen: het maakt
me niks uit wie zich hier heeft zitten volproppen.
Zolang ze mij maar niet beschuldigen.
Dat ze het zelf maar uitzoeken, denk ik bij mezelf.
Dus ben ik blij dat Toby de kamer binnenkomt. Ik
trek hem tegen me aan en knuffel hem. Hij heeft
tenminste niet aan mij getwijfeld!
Brave hond!
Maar wat is dat? Wat zijn die brokjes in de
vacht van Toby? Maar dat zijn kruimels van ...
Ooooooooooo!
Ik kijk naar Manon en Lander, maar die hebben
niks in de gaten. Ze doen tegen elkaar nog steeds
druk over het ‘haartje’.
Ik geef Toby een klopje op zijn vacht.
Kom, Toby, we gaan naar buiten. Je moet
dringend wat gaan ravotten in de tuin!
En samen stormen we de trap af, terwijl de twee
detectives nog steeds staan te staren naar het
haartje in hun hand ...
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