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Alle gelijkenissen met bestaande mensen, situaties, landen in 
dit boek zijn totaal toevallig en onwaarschijnlijk. Dit verhaal 
werd bewust kort en krachtig gehouden, zonder nodeloze 
details, zodat de lezer het zelf, volgens zijn of haar eigen fan-
tasie, kan inkleuren.

Achteraan werd een register toegevoegd met wat toelichtin-
gen. Die komen uit de Chinese zoekmachine Gigeloo en de 
lezer hoeft ze maar te lezen als zijn of haar geheugen toe is 
aan wat opfrissing. Ik beweer ook niet dat Gigeloo de waar-
heid in pacht heeft.  

Laat je vooral gaan, beste lezer, en drink een stevig glas 
 wodka-cola als je het boek hebt dichtgeslagen, maar hou er 
rekening mee dat dit alles een…

…FAKE STORY is. 
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Proloog

Pa en ma hebben een bakkerszaak waardoor ze elke dag om 
04.00 uur opstaan om brood te bakken. Ze zijn vandaag dus 
al een tijdje aan de slag want het is bijna halfnegen. Mijn 
naam is Jim Arabas en ik woon bij mijn ouders in een rustige 
buurt van het stadje Boston, honderd miles ten noorden van 
Londen. 

Het is zonnig en warm. Het einde van het schooljaar nadert. 
We hebben straks nog examen geschiedenis, over het hoe en 
het waarom van de twee wereldoorlogen en de dramatische 
gevolgen ervan. 

Geschiedenis is mijn favoriete leerstof, al vind ik het jammer 
dat de mens, met alle beschikbare technologie, zijn geschie-
denis niet kan voorspellen en ook dat hij zo’n kort geheugen 
heeft. Hij trekt immers maar weinig lessen uit het verleden.

De school begint om halfnegen en ik ben te laat. Ik haal 
het uiterste uit mijn fiets maar dan trilt mijn smartphone in 
mijn sweater. Ik kan niet nalaten te kijken welke ongetwij-
feld belangrijke boodschap mij wordt toegestuurd.
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Intussen raas ik met een veel te hoge snelheid door een bocht 
en kijk op. Waarom staat daar nu ineens een verhuiswagen? 
Maar die vraag en het besef van wat zal volgen komen te laat.


