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Gedrukt in een nomadentent nabij het ondiepe zoutmeer Lob Nor,
bij sommigen beter bekend als the Lop Depression, die zich oostwaarts uitstrekt
langs de voet van de Kuruk-Tagh tot het Tarimbekken in de autonome regio
Xinjiang, een bijna volmaakt horizontale uitgestrektheid.
Ingebonden tegen hoge kosten in een basis diep onder de grond, voor uw eigen
veiligheid kunt u maar beter geen poging wagen om de ingang, tussen
Fish Street Hill en Pudding Lane in Londen, te zoeken.
Alert nagelezen door de twee hoofden en vijf ogen van Patricia Panopticot.
‘caesar non supra grammaticos.’
Gelieve de pagina’s van dit boek niet te kopiëren, stelen of van ezelsoren
te voorzien. Gelieve dit boek niet als onderzetter of deurvanger te gebruiken.
Gelieve het verhaal niet hardop achterstevoren te lezen.
De uitgever is niet aansprakelijk voor wat er dan kan gebeuren.

Voor Alma LeFay Peregrine, die me de liefde voor vertelsels bijbracht
– MN

Homo sum: humani nil a me alienum puto.
– Terence

12

Het verhaal van Cuthbert
r was eens, in een bijzondere tijd, een diep en oud bos
waarin heel veel dieren rondzwierven. Net als in andere bossen waren er konijnen en herten en vossen, maar
er waren ook minder gewone dieren, zoals beren met
poten zo hoog als stelten en lynxen met twee hoofden en pratende
emoe-raffen. Deze bijzondere dieren waren het favoriete doelwit van
jagers, die ze graag neerschoten om aan de muur te hangen en ermee
op te scheppen bij hun jagersvrienden, maar ze vonden het nog leuker om ze te verkopen aan eigenaren van dierentuinen, die sloten de
beesten op in kooien en vroegen geld om naar hen te komen kijken.
Nou denk je misschien dat het veel leuker is om in een kooi opgesloten
te worden dan om aan een muur te hangen, maar bijzondere wezens
moeten vrij zijn om gelukkig te kunnen zijn, en na een poos begonnen de gekooide dieren weg te kwijnen, en ze begonnen hun vrienden
aan de muur te benijden.
Dit was een tijd waarin reuzen op aarde rondzwieren, zoals in de
lang vervlogen Aldinn-dagen, maar ze waren met weinig en hun aantal nam snel af.1 Toevallig woonde een van die reuzen vlak bij het bos,
en hij was erg vriendelijk en sprak heel zacht en at uitsluitend planten.
Zijn naam was Cuthbert. Op een dag kwam Cuthbert naar het bos om
bessen te plukken en hij zag een jager een emoe-raffe achtervolgen.
Cuthbert was een vriendelijke reus en tilde de kleine emoe-raffe op bij
het vel van zijn lange nek en zette hem veilig op een bergtop, want als

1. Dat betekent niet dat reuzen helemaal verdwenen; ze zwierven alleen niet
meer rond op aarde.
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hij zich oprichtte tot zijn volle lengte, op de punten van zijn tenen – wat
hij zelden deed, want dan kraakten al zijn oude botten – kon Cuthbert
heel hoog reiken. Daarna plette hij de jager tot moes tussen zijn tenen,
gewoon omdat het kon.
Het verhaal over Cuthberts goede daad verspreidde zich door het
bos, en al snel kwamen er elke dag bijzondere dieren naar hem toe met
de vraag of hij hen kon optillen en veilig op de bergtop kon zetten. En
Cuthbert zei: ‘Ik zal jullie beschermen, kleine broers en zussen. Het
enige wat ik in ruil vraag, is dat jullie met me praten en me gezelschap
houden. Er zijn niet meer veel reuzen in de wereld, en soms voel ik me
eenzaam.’
En ze zeiden: ‘Natuurlijk, Cuthbert, dat zullen we doen.’
Dus elke dag redde Cuthbert meer bijzondere dieren van de jagers,
hij tilde hen op bij hun nekvel en zette hen op de berg, tot er daarboven
een volledige bijzondere menagerie woonde. En de dieren waren gelukkig op de berg, omdat ze eindelijk met rust werden gelaten, en Cuthbert was ook gelukkig, want hij kon met zijn nieuwe vrienden praten
zoveel hij wilde, als hij op zijn tenen stond en zijn kin op de bergtop
liet rusten.
Op een ochtend kwam er een heks naar Cuthbert toe. Hij was net
een bad aan het nemen in een meertje in de schaduw van de berg, toen
ze tegen hem zei: ‘Ik vind het heel erg, maar ik moet je nu in steen veranderen.’
‘Waarom zou je dat doen?’ vroeg de reus. ‘Ik ben heel vriendelijk.
Ik ben een behulpzame reus.’
En ze zei: ‘De familie van de jager die je vermorzeld hebt, heeft het
me gevraagd.’
‘O,’ antwoordde hij. ‘Hem was ik alweer vergeten.’
‘Ik vind het heel erg,’ herhaalde de heks. En toen zwaaide ze met

Het ve rhaal van Cu thbert
een berkentak en die arme Cuthbert veranderde in steen.
Cuthbert werd plots heel zwaar – zo zwaar dat hij in het meer begon te zinken. Hij zonk dieper en dieper, tot hij helemaal tot aan zijn
nek in het water lag. Zijn dierenvrienden zagen wat er gebeurde, en al
vonden ze het vreselijk, ze besloten dat ze hem niet konden helpen.
‘Ik weet dat jullie me niet kunnen redden,’ riep Cuthbert naar zijn
vrienden, ‘maar kom op zijn minst met me praten! Ik zit hier vast, en
ik ben heel erg eenzaam!’
‘Maar als we naar beneden komen, zullen de jagers ons doodschieten!’ riepen ze terug.
Cuthbert wist dat ze gelijk hadden, maar toch bleef hij smeken.
‘Praat met me!’ riep hij. ‘Kom alsjeblieft met me praten!’
De dieren probeerden vanaf hun veilige bergtop te zingen en te roepen naar die arme Cuthbert, maar ze stonden te ver en hun stemmen
waren te zacht, zodat ze zelfs voor Cuthbert met zijn reuzenoren stiller
klonken dan het gefluister van de wind in de bladeren.
‘Praat met me!’ smeekte hij. ‘Kom met me praten!’
Maar dat deden ze nooit. En hij was nog steeds aan het roepen toen
zijn keel, net als de rest van zijn lichaam, in steen veranderde.

Aantekening van de samensteller, Millard Nullings:
De oudst bekende versie van het verhaal eindigt hier. Maar het is zo vreselijk triest, zonder enige moraal, dat luisteraars vaak in tranen achterblijven, waardoor het onder vertellers de gewoonte is om zelf een minder sinister einde te bedenken. Ik ben zo vrij geweest om hier mijn eigen
versie toe te voegen.

- MN
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De dieren probeerden vanaf hun veilige bergtop te zingen en te roepen naar die arme Cuthbert, maar ze stonden te ver en hun stemmen
waren te zacht, zodat ze zelfs voor Cuthbert met zijn reuzenoren stiller
klonken dan het gefluister van de wind in de bladeren.
‘Praat met me!’ smeekte hij. ‘Kom met me praten!’
Na een tijdje begonnen de dieren zich heel schuldig te voelen, vooral de emoe-raffe. ‘O, in hemelsnaam,’ zei hij. ‘Cuthbert wil alleen een
beetje gezelschap. Is dat nu echt te veel gevraagd?’
‘Nou, me dunkt van wel,’ zei de grimbeer. ‘Het is gevaarlijk daarbeneden … en hoe kunnen we ooit weer veilig boven op onze steile rots
komen, nu Cuthbert is versteend?’
‘We kunnen niets voor hem doen,’ zei de lynx met twee hoofden.
‘Tenzij je weet hoe je een heksenvloek kunt omkeren.’
‘Nee, natuurlijk weet ik dat niet,’ zei de emoe-raffe, ‘maar dat doet er
ook niet toe. Ooit moeten we allemaal dood, en misschien is het vandaag Cuthberts beurt. Maar we kunnen hem niet alleen laten sterven.
Dat zou ik mezelf nooit vergeven.’
Nu voelden de andere dieren zich nog schuldiger en al snel sloten ze
zich allemaal aan bij de emoe-raffe, ondanks de gevaren die hen beneden aan de rots te wachten stonden. Ze maakten een ladder van dierenlijven, van voorpoten naar achterpoten, en klommen zo naar beneden,
met de ’raffe op kop. Ze zouden zich later wel druk maken om hoe ze
ooit weer boven konden komen. Ze renden naar Cuthbert en troostten
hem, en de reus huilde dankbaar, hoewel hij steeds verder versteende.
Terwijl ze met hem praatten, werd zijn stem steeds zachter, zijn lippen en keel versteenden, tot ze nauwelijks konden bewegen. Uiteindelijk werd hij zo roerloos en stil dat de dieren dachten dat hij dood was.
De emoe-raffe drukte zijn hoofd tegen Cuthberts borst.
Even later zei hij: ‘Ik hoor zijn hart nog bonzen.’

Het ve rhaal van Cu thbert
Het winterkoninkje dat in een vrouw kon veranderen streek neer
op het randje van Cuthberts oor en zei: ‘Vriend, kun je ons horen?’
Uit zijn stenige keel hoorden ze, niet luider dan een zuchtje wind:
‘Ja, vrienden.’
Ze barstten in juichen uit! Onder zijn stenen huid leefde Cuthbert
nog … en hij bleef leven. De vloek van de heks was krachtig geweest,
maar niet krachtig genoeg om hem helemaal in steen te veranderen.
De dieren zorgden nu voor die arme Cuthbert, zoals hij ooit voor hen
had gezorgd: ze hielden hem gezelschap, verzamelden voedsel dat ze in
zijn open mond lieten vallen, en ze praatten de hele dag lang. (Hij antwoordde steeds minder vaak, maar door het bonzen van zijn hart wisten
ze dat hij nog leefde.) En hoewel de vleugellozen onder hen zich niet
meer veilig konden terugtrekken op hun bergtop, beschermde Cuthbert hen op een andere manier. ’s Nachts sliepen ze in zijn mond en
als er jagers voorbijkwamen, klommen ze diep in zijn keel en maakten
jammergeluiden die de mensen de schrik op het lijf joegen. Cuthbert
werd hun thuis en hun toevluchtsoord, en hoewel hij niet kon bewegen, was hij nog nooit zo gelukkig geweest.
Vele jaren later hield Cuthberts hart het uiteindelijk voor bekeken.
Hij stierf vredig, omringd door vrienden, een tevreden reus. Het winterkoninkje, dat inmiddels uitgegroeid was tot ymbryne, besloot dat het
te krap werd binnen in de stenen reus en bracht alle bijzondere dieren
naar een tijdlus die ze boven op de bergtop had gemaakt.2 De ingang tot
de lus verborg ze binnen in Cuthbert. Zo zouden ze hem nooit vergeten en telkens als er iemand aankwam of wegging, kon die dag zeggen
tegen hun oude vriend. Als zij of een van de andere dieren door Cuthbert heen kwamen, gaven ze hem een schouderklopje en zeiden: ‘Dag,
vriend.’ En als ze dan even stilstonden om aandachtig te luisteren, en
als de wind precies goed stond, klonk het bijna alsof hij hallo terugzei.

2. Ze kwamen boven op de berg door een ingenieus systeem met een touw en
een katrol dat de ymbryne zelf ontworpen had.
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is een
talentvol filoloog, vermaard geleerde en voormalig
pupil van het tehuis voor bijzondere kinderen van
mevrouw Peregrine. Tijdens zijn verblijf in het huis
behaalde hij meer dan twintig universitaire diploma’s, schreef de omvangrijkste geschiedenis ter wereld van één dag op een klein eiland en hielp enkele
ronduit akelige monsters verslaan. Hij is allergisch
voor huidschilfers van grimberen en voor amandelboter. Men kan hem niet zien met het blote oog.
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is de #1 New
York Times-bestsellerauteur van de boeken over de
bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine. Riggs
werd geboren op een boerderij in Maryland en
groeide op in het zuiden van Florida. Hij studeerde
literatuur aan Kenyon College en film aan de
University of Southern California. Hij woont in Los
Angeles met zijn vrouw, bestsellerauteur Tahereh
Mafi.
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A N D R E W D AV I D S O N behaalde
een masterdiploma in Graphic Design aan de Royal
College of Art. Davidson werkte als illustrator in
diverse disciplines, maar handwerk en design zijn
altijd de hoekstenen van zijn werk geweest. Tijdens
zijn gevarieerde carrière maakte hij onder andere
houtgravures voor The Iron Man van Ted Hughes,
meer dan twaalf postzegelreeksen voor The Royal Mail
en de geëtste glazen deuren van het Centre Court in
Wimbledon. Hij is getrouwd met zijn vrouw, Julia, en
heeft twee zonen, Lewis en Hugh.
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Net als iedereen in de bijzondere wereld
groeiden de bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine op
met de unieke Bijzondere vertelsels.
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elgestelde kannibalen die bijzondere ledematen als een ware
delicatesse beschouwen. Een prinses met een slangentong.
De herkomst van de eerste ymbryne … Dit is nog maar een greep
uit de vele geniale en angstaanjagende Bijzondere vertelsels in
deze bundel, samengesteld en van aantekeningen voorzien door
Millard Nullings, onzichtbare leerling van mevrouw Peregrine en
onderzoeker van alles wat bijzonder is.
De tien prachtig geïllustreerde verhalen, bekend uit de internationale bestseller De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine,
geven een uniek inkijkje in de geschiedenis van het bijzonderdom.
Voor iedereen die houdt van beklijvende verhalen.

