Inspecteur Pwarro ...

Marcel Vonk

en de verdwenen planeet
'Goedemorgen inspecteur Pwarro, uw chef is
op de visifoonf Rob, de huisrobot die Pwarro
aan €len van zijn vorige avonturen had overgehouden, stond naast het bed van de wereldberoemde detective en wachtte rustig op een antwoord. Onder de dekens vandaan kwam een
geluid dat klonk als 'Grmpfl. .. '. De spraaksyntheseprogramma's van Rob draaiden op volle
toeren in een poging om die boodschap om te
zetten in iets begrijpelijks. Toen dat na enkele
microseconden nog altijd niet gelukt was
besloot Rob nog maar een poging te wagen ditmaal met een iets luider volume. 'GOEDEMORGEN INSPECTEUR PWARRO! UW
CHEF IS OP DE VISIFOONf V~~r het 'Wmbl
rmbl grbffff frml...' dat nu onder de dekens vandaan kwam hadden de spraakprogramma's
maar liefst zeventien microseconden nodig,
maar ook ditmaal slaagde de robot er niet in
om de boodschap te ontcijferen. Gelukkig had
de chef van zijn baas hem duidelijk geinstrueerd wat hij in zo'n geval moest doen. Rob
pakte het glas water dat naast het bed van
Pwarro stond, tilde de dekens op, en goot een
goedgemikte straal koud water in de nek van
de inspecteur.
'WAAAAAAH!!!
Wup...
Waddd ...
Waddizzer .... ?', vroeg Pwarro. Oat was ten minste een stuk tekst waar de spraakprogramma's
van de robot iets mee konden, al was het dan
ook met de grootste moeite. 'Uw chef is op de
visifoon , meneer Pwarro. Hij heeft een
opdracht voor u.'
\
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Waarom belangrijke misdaden altijd gepleegd
moesten worden als hij van zijn nachtrust probeerde te genieten had Pwarro nooit begrepen.
Wat dat betreft had hij het deze keer nog goed
getroffen: een blik op zijn horloge leerde hem
dat het zes uur 's ochtends was, en dat hij voor
de verandering dus wei vijf uur geslapen had.
Daar kon hij toch zeker weer een halve dag op
vooruit... Hij mocht nog van geluk spreken dat
er aileen korte verhalen over hem geschreven
werden, want als hij ooit in een roman zou
voorkomen zou hij ongetwijfeld aan ernstige
vermoeidheidsverschijnselen bezwijken.
Nadat Pwarro zich had afgedroogd liep hij naar
de visifoon om zijn chef te woord te staan. 'Zo,
luilak, heeft Rob je eindelijk uit je bed gekregen? Je moet snel naar de tv-studio komen.
Pluto is verdwenen!'
Pwarro keek voor de tweede keer die ochtend
op zijn horloge - ditmaal om de datum te weten
te komen. Nee, het was nog lang geen sen
apriL .. Maar wat was dit dan voor idiote grap?
In de loop der jaren was Pwarro bekend geworden omdat hij de meest vreemde zaken had
opgelost - tot de moord op een robot aan toe!
Maar je kon natuurlijk ook te ver gaan. En
iemand in de vroege ochtend naar een tv-studio laten komen om een verdwenen tekenfilmhond op te sporen, vond Pwarro een overduidelijke vorm van 'te ver gaan'. Hij begon dit in
uitgebreide bewoordingen aan zijn chef uit te
leggen, maar die onderbrak hem al na twee
zinnen. 'Nee, suffe slaapkop, niet de hond
Pluto! De planeet Pluto! Met aile bewoners
erop en eraan . Kom nou maar naar de studio,
dan leg ik het je uit.'
Een half uur later zaten Pwarro en zijn chef
tegenover een man die zich had voorgesteld
als Luziano. Luziano .. . die naam kwam Pwarro
zo vreselijk bekend voor. En ook het gezicht
van de man had hij eerder gezien. Wie was dit
toch?
'Vertelt u nu eens rustig uw verhaal, meneer
Luziano.', zei de chef van Pwarro. 'Ik ben goochelaar van beroep .. .', zei de man - en kwam
vervolgens niet verder omdat Pwarro hem
onderbrak met een harde klap op de tafe!. 'Oat
is het! U bent die beroemde goochelaar die
werkelijk alles kan laten verdwijnen! Mensen,
dieren, huizen, vliegtuigen, zelfs .. .'
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'Zelfs een hele planeet.', vulde luziano aan.
'Althans, het was de bedoeling dat dat gisterenavond ging gebeuren. Mijn grootste stunt tot nu
toe . Hier vanuit de tv-studio, zodat de hele
Melkweg het spektakel kon meemaken. Het
moest de grootste verdwijntruc uit mijn carriere
worden . Maar .. .'. Luziano zweeg even.
'Maar het lukte niet?', vroeg Pwarro.
'Nee, het lukte weI. Het lukte wonderbaarlijk
goed. Het lukte fantastisch. De hele planeet
verdween, precies zoals ik had aangekondigd.
Er is aileen een klein probleempje ... Ik kan hem
niet meer terugvinden.'
Pwarro was in zijn leven vaak dingen kwijt
geweest. Hij was zo iemand die zeventien kammen bezat, domweg omdat er dan nog een
kleine kans bestond dat hij er af en toe een kon
vinden. Portemonnees, boeken , huisraad ... er
waren weinig dingen die hij in zijn leven nog
niet kwijt was geweest. Na een avondje uit had
hij zelfs een keer zijn eigen huis niet meer kunnen vinden . Maar dat iemand een voorwerp zo
groot als de planeet Pluto kon kwijtraken, dat
durfde zelfs Pwarro toch wei 'een tikje slordig'
te noemen.
'Hoe kunt u zoiets nou kwijtraken?', vroeg hij
aan Luziano - blij dat hij die woorden nu ook
eens tegen iemand
anders kon gebruiken. 'Waar heeft u
hem het laatst
gezien...
ik
bedoel .. . wat heeft
u er precies mee
gedaan? Hoe laat
je eigenlijk een planeet verdwijnen? '
'Oat is beroepsgeheim.', zei Luziano.
' BEROEPSGEHElM?!', schreeuwde de chef van
Pwarro. 'Meneer
Luziano , we hebben het hier niet
over een konijn dat
in de hoge hoed is zoekgeraakt - we hebben
het hier over een complete planeet met drie
miljard bewoners! Ais u niet voor driemiljardvoudige moord de gevangenis in wilt gaan zou
ik als ik u was toch maar een uitzondering
maken en uw beroepsgeheim doorbreken!'
Luziano trok enigszins wit weg . 'Goed , ik zal
het u vertellen. Maar belooft u me alstublieft om
het niet verder te vertellen - anders kan ik mijn
carriere wei vergeten!'
' Oat kunt u in de gevangenis ook ... ', zei
Pwarro. 'Maar gaat u verder, we zijn een en al
oor.'
'De truc zit in dit eenvoudige apparaatje.', zei
Luziano. Op zijn hand lag een soort van

afstandsbediening waarop allemaal knopjes
met getallen zaten. 'Kijkt u maar eens naar dat
koffertje daar.' In de hoek van de kamer stond
het koffertje van Pwarro. Luziano tikte een paar
getallen in, richtle het apparaatje op het koffertje , drukte op een knop ... en opeens was het
koffertje weg!
Pwarro was stomverbaasd . Het eerste dat hij
zich afvroeg was of hij zoiets ook met zijn chef
zou kunnen doen. Het tweede dat hij zich
afvroeg was hoe hij zijn koffertje nu terug zou
krijgen. Tenslotle vroeg hij zich af hoe Luziano
dit in vredesnaam gedaan had. Hij begon met
de laatste vraag te stellen.
'Het is heel simpel.' , antwoordde de goochelaar. 'Dit apparaatje kan voorwerpen vergroten
en verkleinen . Zoveel als je maar wilt. Ik zal u
niet precies uitleggen hoe het werkt, maar het
is eigenlijk belachelijk eenvoudig. Een beetje
quantummechanica, een beetje relativiteitstheorie, en klaar is Kees . Of Luziano, in dit
geval. Hoe dan ook, wat ik doe is het volgende:
om voorwerpen te laten verdwijnen maak ik ze
. enorm veel kleiner, en om ze weer terug te krijgen vergroot ik ze gewoon weer.'
'Dus z6 zit het! Dank u voor deze uitleg - wilt u
dan nu mijn koffertje weer terugvergroten?' ,
vroeg Pwarro.
' Oat kan niet.',
zei Luziano.
'WAT? ', vroeg
Pwarro.
'Ik zei: dat kan
niet. Uw koffertje
heeft nu ongeveer het formaat
van een atoom.
U begrijpt dat het
onmogelijk is om
het koffertje zonder hulpmiddelen
terug te vinden .
Ik kan natuurlijk
wei het gebied
waarin uw koffertje
ongeveer
moet zijn terugvergroten, maar u begrijpt dat ik
dan aile atomen in dat gebied meevergroot tot
het formaat van uw koffertje. De he Ie Aarde
zou dan gebombardeerd worden door een
'regen' van atomen ter grootle van uw koffertje.
Oat zouden we toch niet willen? '
'Nee, dat zouden we niet willen.' , zei Pwarro.
'Maar intussen ben ik wei mijn koffertje kwijt. AI
mijn werk zat er nota bene in!'
'Welk werk?' vroeg de chef van Pwarro. Hmm ...
dat was een goede vraag. Pwarro besloot snel
op een ander onderwerp over te gaan.
'Om het koffertje terug te kunnen vergroten
zouden we dus precies moeten weten waar het
is. Maar waarom heeft u al die mensen, dieren,
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vliegtuigen , enzovoort dan wei terug kunnen
toveren?'
'Goochelen. ', verbeterde Luziano. 'Goochelen,
niet toveren. Aan magie doe ik niet - ik zet de
mensen aileen op het verkeerde been. Hoe ik
mijn verdwenen voorwerpen terug krijg? Heel
eenvoudig: ik plak er zenders op. Mijn vergroter
hier spoort die zenders op, en weet dan precies
welk gebied er weer terugvergroot moet worden.'
'En bij Pluto bent u per ongeluk vergeten een
zender mee te verkleinen?' , vroeg Pwarro. De
term 'een tikje slordig' kwam alweer in hem op.
'Nee , zo onzorgvuldig ben ik natuurlijk niet.
lemand moet de zenders - ik had er voor de
zekerheid een aantal ge"installeerd - gesabo. teerd hebben! Nadat ik Pluto verkleind had probeerde ik hem weer terug te vinden, maar mijn
vergroter ving het signaalniet meer op. Terwijl
het een paar seconden daarvoor nog zo duidelijk was geweest! Het enige dat ik opvang is
een heel zwak signaal, maar niet uit een
bepaalde richting - het lijkt overal vandaan te
komen! Het zal wei een soort van ruis zijn,
denk ik.'

'Meneer Luziano, kunt u me eens precies laten
zien hoe uw verkleiner werkt? ', vroeg Pwarro.
'Niet de natuurkunde erachter, maar wat u precies intypt, bedoel ik.'
'Natuurlijk.' , zei Luziano. 'Kijk, eerst voer je de
coordinaten van het gebied dat je wilt verkleinen of vergroten in ... z6.' Luziano typte een
paar getallen in. 'Vervolgens typ je in hoeveel
je iets wilt verkleinen - zoiets, bijvoorbeeld.'
Luziano typte een een met een heleboel nullen
erachter in. 'Dan druk je op de minknop als je
wilt verkleinen , en op de plusknop als je wilt
vergroten. Vervolgens druk je op 'Start' - zo,
ziet u wei - en klaar is Kees. Of Luziano, in dit
geval .'
Pwarro keek om zich heen. Hij had het gevoel
dat er iets ontbrak in de kamer - iets dat er
zojuist nog geweest was. Nou ja, dat deed nu
niet ter zake. Wat wei ter zake deed was dat hij
de oplossing van het probleem gevonden had!
'Meneer Luziano, volgens mij is het heel eenvoudig .', zei Pwarro. 'Feit een: Pluto is verdwenen. Conclusie: u heeft Pluto inderdaad van
formaat veranderd. Feit twee: we horen het signaal van uw zenders heel zwak en uit aile richPwarro had in zijn leven heel wat vreemde
tingen . Inderdaad, ik denk niet dat het hier om
zaken behandeld, maar dit sloeg werkelijk
ruis gaat, maar dat we echt het juiste signaal
alles. Hoe vond je in vredesnaam een zoekgeopvangen . Conclusie: uw zenders bevinden
raakte planeet
zich niet op een
punt ergens in ons
terug? Je kon
zonnestelsel , maar
moeilijk
elk
op grote afstanden
atoom in de
buurt van de zon
overal om ons
gaan onderzoeheen.
Meneer
ken om te kijken
Luziano , u heeft
of er niet toevalPluto niet verkleind,
(Pluto)
lig eentje bij zat
maar vergroot! In
waar drie miljard
plaats van op de
verkleinde
mintoets heeft u in
mensjes
op
de spanning waarwoonden. Hij
schijnlijk op de
/1
o.l/e('rCLQl oJ-Ol"Y'en i1"\
zou dus een
plustoets gedrukt!
h~/a I uan het- 3'5o..~f. tsche plu..to , Pluto is niet een
andere oplossing moeten vinatoom ergens in
den . Op zoek
ons Heelal geworgaan naar degeden - wij zijn allene die de zenders gesaboteerd had? Dat was . maal atomen in het Heelal van een gigantische
ook gemakkelijker gezegd dan gedaan: er was
Pluto geworden!'
'Maar ... dat is geweldig! Nee ... dat is vreselijk! '.
werkelijk geen enkele aanwijzing die wat dat
Luziano keek verward. 'Als u gelijk heeft hebbetreft in een bepaalde richting wees.
Bovendien wisten ze niet eens zeker 6f de zenben we een groot probleem! We kunnen Pluto
ders wei gesaboteerd waren! De kans dat ze
immers niet meer verkleinen - dan zouden we
allemaal per ongeluk stuk waren gegaan was
onszelf meeverkleinen , en zijn we helemaal
natuu rlijk wei erg klein, maar misschien was er
niets opgeschoten! Hoe moet dat nou?
in het verkleiningsproces wei iets misgegaan.
Waarom ben ik ook ooit goochelaar geworlets waardoor de zenders nu nog maar heel
den .. .'
'Denkt u nu eens even logisch na, meneer
zwak als een soort ruis te ontvangen waren.
Luziano.' , zei Pwarro. 'Zo'n groot probleem is
Nee, onzin - dan zou de ruis immers niet uit
aile richtingen komen! Tenzij natuurlijk ... wacht
het helemaal niet. U hoeft toch niet per se Pluto
eens ... dat was het!!!
te verkleinen? U blaast gewoon het hele Heelal
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op tot het weer de juist verhouding ten opzichte
van Pluto heeft, en klaar is Kees. Of Pwarro, in
dit geval...'
Een half uur later liep Pwarro alweer in de ochtendschemering naar huis. Het leven zat toch
maar raar in elkaar. Toen hij vanmorgen was
weggegaan was hij miljarden maal miljarden
maal miljarden mal en kleiner geweest dan nu.
En toch leek alles om hem heen nog precies
hetzelfde. De voordeur waardoor hij naar binnen ging was hetzelfde, het bed waarin hij vermoeid neerplofte was hetzelfde - aileen allemaal gigantisch veel groter dan eerst. Ook de
gigantische visifoon naast zijn bed leek voor
hem hetzelfde. Die visifoon had wat hem betrof
niet meevergroot hoeven worden - hij had
intussen een behoorl ij ke hekel aan het ding
gekregen. Er waren weinig apparaten die hem
zoveel nachtrust kostten als de visifoon. Voor
hij het wist zou zijn chef wei weer op een onfatsoenlijk uur aan de lijn Hangen om te vertellen
dat hij een opdracht voor hem had. Vreemd
trouwens - sinds die ochtend had hij zijn chef
niet meer gezien. Waar zou die gebleven zijn?
Ach - wat kon het hem ook schelen. Zijn chef
wasintussen groot genoeg om op zichzelf te
kunnen passen. Moe maar voldaan viel Pwarro
weer in slaap.
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