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Het bloed liep maar niet weg.
 Het stroomde rood, rood, rood over mijn handen, kronkelde zich over 
de blauwe plekken op mijn polsen en de korstjes op mijn knokkels. Het 
water gutste uit de kraan, heet genoeg om de spiegel te laten beslaan, en 
had het moeten verwateren tot een lichtroze kleur en dan tot een helder 
niets. Maar het hield maar niet op. De opgedroogde vlekken op mijn 
huid werden weer vers; roestbruin bloeide op tot misselijkmakend fel-
rood. Meanderende stroompjes liepen de wasbak in terwijl de afvoer 
moeite had om het allemaal op te drinken.
 De donkere kleine ruimte kwam op me af en vernauwde de randen van 
mijn blikveld. Ik staarde naar de schilfers gedroogd bloed die als losse thee-
blaadjes aan het porselein plakten.
 Schiet op, vermaande ik mezelf. Je moet dat telefoontje plegen. Je moet 
die telefoon te pakken krijgen.
 Mijn knieën beefden en de wereld draaide om me heen. Ik zakte tegen 
de rand van de wasbak, greep de gladde rand ervan met mijn handen beet. 
De kit waarmee die aan de wand was bevestigd begaf het deels door mijn 
gewicht en kreunde waarschuwend.
 Schiet op, schiet op, schiet...
 Een voor een trok ik aan de plekken waar gedroogd bloed mijn blouse 
tegen mijn huid liet kleven en ik probeerde niet te stikken in het gal dat 
omhoog dreigde te komen.
 De buizen huiverden in de wanden, ratelden sneller en luider, tot een 
laatste knal een harde trilling door de wasbak liet gaan.
 Shit! Ik voelde op de tast over de wastafel, op zoek naar iets waarmee ik 
het resterende hete water kon opvangen. ‘Nee, nee, nee... Kom óp...’
 Die timers, die verrekte timers die de voorraad schoon water beperk-
ten, waardoor je geen druppel kon verspillen. Ik had dit nodig. Deze ene 
keer moesten ze maar een uitzondering maken. Het bloed zat op mijn tong 
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en tanden, bedekte de binnenkant van mijn keel. Elke keer als ik slikte 
drong die metalige, scherpe smaak dieper in me door. Ik moest mezelf 
schoon schrobben...
 Met een laatste doffe slag van de leidingen ging de stroom water over in 
een smal straaltje. Ik pakte het handdoekje van het hotel dat stijf was van 
het bleken, en duwde dat onder de kraan om het laatste water op te vangen.
 Ik klemde mijn pijnlijke kaken op elkaar en leunde wankel naar voren, 
zette mijn heup tegen de wasbak. Nadat ik met een hand een beetje van 
de condens van de spiegel had geveegd, gebruikte ik de vochtige hand-
doek om het korstje op mijn gespleten en gezwollen onderlip te deppen.
 De korsten vuil en bloed die zich onder mijn gebroken nagels hadden 
verzameld deden bij de minste druk pijn. Mijn blik viel op die donker-
rode halve maantjes die door de geschilferde nagellak zichtbaar waren en 
ik kon niet wegkijken. Dat lukte me pas toen de pluk haar met een natte 
klets in de wasbak viel.
 Het goedkope fluorescerende lampje zoemde, lichtte gevaarlijk fel op. 
Dat voedde de knarsende ruis die gevangenzat in mijn schedel. Het drong 
niet tot me door wat ik zag. Dat kleine, grillig gevormde stukje huid. De 
vorm van de lokken die op het natte porselein krulden.
 Het was geen lang zwart haar, maar kort en blond.
 Niet van mij!
 Ik deed mijn mond open, maar de snik en de gil zaten vast in mijn keel. 
Mijn hele lichaam schokte toen ik als een dolle de kranen open en dicht 
draaide om het bewijs, het geweld weg te spoelen. ‘O, mijn god. O, mijn 
god...’
 Ik gooide het natte handdoekje in de lege wasbak, keerde me abrupt naar 
de wc toe en liet me op mijn knieën op de koele tegels vallen. Hoe misselijk 
ik ook was, er kwam niets omhoog. Ik had in geen dagen iets gegeten.
 Ik trok mijn benen onder me op, kamde met mijn vingers door mijn 
haar en trok aan elke plakkerige knoop.
 Dit werkte niet. Ik moest een... Ik trok me omhoog en reikte naar het 
handdoekje dat ik in de wasbak had laten liggen. Ik schrobde over mijn 
haar terwijl de badkamer om me heen draaide. Ik deed mijn ogen dicht, 
maar het enige wat ik zag was een andere plek, een andere verzengende 
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golf licht en hitte. Ik tastte om me heen, kreeg de lege handdoekstang te 
pakken en gebruikte die als een laatste verankering.
 Toen ik het dunne metaal aanraakte, schoot er een scherpe schok sta-
tische elektriciteit langs mijn arm omhoog, waardoor elk haartje op mijn 
lijf overeind ging staan. Tegen de tijd dat die mijn nek bereikte, had er 
zich al een kleine hoeveelheid energie onder aan mijn schedel verzameld. 
Achter mijn gesloten oogleden flikkerde de lamp van de badkamer weer 
en ik wist dat ik moest loslaten.
 Maar dat deed ik niet.
 Ik trok aan die zilveren draad in mijn geest, leidde die langs mijn zenu-
wen en door de duizenden heldere, sprankelende paden in mijn lichaam. 
De blauwwitte hitte, als het hart van een vlam, brandde mijn duistere ge-
dachten weg. Ik klampte me vast aan het vertrouwde gevoel dat door me 
heen schoot als onstuitbare bliksem. In de wanden zoemde de bedrading 
in reactie daarop.
 Ik heb dit onder controle, dacht ik. Wat er ook was gebeurd, het was 
niet mijn schuld.
 De stank van verschroeiende gipsplaten dwong me uiteindelijk de stang 
los te laten. Ik drukte mijn hand op de schroeiplekken op het aftandse 
bloemetjesbehang, leidde de stroom weg uit de bedrading en koelde het 
isolatiemateriaal voor het vlam kon vatten. Het onduidelijke gebrabbel 
van de tv viel uit, om een tel later weer verder te gaan.
 Ik kan dit beheersen. Gedurende dat moment was ik niet bang geweest 
of zelfs boos. Ik was de controle niet verloren. Het was niet mijn schuld.
 ‘Suzume?’
 In de paar dagen dat ik Roman kende, was zijn rustige, kalme stem slechts 
een paar keer uitgeschoten: door woede, bezorgdheid of als waarschuwing. 
Maar nu had die een randje dat ik niet herkende; het was bijna alsof hij 
mijn naam met angst had uitgesproken.
 ‘Je moet dit zien,’ riep hij. ‘Nu meteen.’
 Ik trok mijn blouse uit, die was toch niet meer te redden, en gooide die 
in de prullenbak. Ik veegde mijn gezicht een laatste keer af aan de vieze 
handdoek en gooide die er ook in. Mijn mouwloze hemdje was niet zo 
gehavend of bevlekt, maar het beschermde me niet tegen de vochtige kou 
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die uit de airco van de kamer kwam. Ik strompelde op mijn kapotte schoe-
nen de kamer in, me er al te zeer van bewust dat het splitje aan de achter-
kant van mijn rok met elke stap steeds verder openscheurde. Er was geen 
tijd geweest om van onze kleren af te komen en iets fatsoenlijkers te vinden 
om in te reizen en op een bepaalde manier voelde het gepast om er net zo 
belabberd uit te zien als dat ik me voelde.
 ‘Wat is er?’ kreeg ik er met krakende stem uit.
 Roman stond recht voor de tv, zijn donkere haar viel over zijn voor-
hoofd. Hij had zijn gebruikelijke houding aangenomen: zijn gebalde vuist 
met de knokkels tegen zijn mond gedrukt en zijn wenkbrauwen aandach-
tig gefronst. Het was geruststellend om hem daar te zien, terwijl hij zorg-
vuldig een plannetje bedacht. Zo was er in elk geval één stabiel element in 
deze hele puinhoop.
 Hij gaf geen antwoord. Priyanka zat zwijgend op het bed naar het scherm 
te staren. Ze had de sloop van een kussen getrokken en die opgevouwen om 
daarmee het bloeden van de snee boven haar linkeroog te stelpen. De mou-
wen van haar gele zijden jurk waren aan flarden, het materiaal doordrenkt 
met zweet, bloed en iets wat benzine moest zijn. De tatoeage van een ster 
op haar pols stak donker af tegen haar bruine huid. Terwijl ze recht voor 
zich uitstaarde naar het flikkerende televisiescherm, friemelde ze met haar 
vrije hand om het pistool dat ze had gestolen te herladen.
 ‘Kijk nou maar...’ zei Roman gespannen, en hij knikte naar de tv.
 De nieuwslezeres was een blanke vrouw van middelbare leeftijd. Ze 
had een felroze jurk aan die niet paste bij haar uitdrukking van grote 
bezorgdheid. ‘Onderzoekers speuren de plaats van het incident af, en de 
zoektocht naar de Psi die verantwoordelijk is voor de dood van zeven 
mensen is nog altijd gaande. De slachtoffers worden langzaam maar zeker 
geïdentificeerd...’
 De slachtoffers.
 De statische elektriciteit kwam terug, zoemde in mijn oren. Vanuit mijn 
ooghoek zag ik dat Roman zich omdraaide om mijn reactie te peilen met 
zijn kalme ijsblauwe blik, zelfs toen het scherm aan en uit flitste, op het 
ritme van mijn toenemende hartslag. Mijn eigen gezicht staarde me aan.
 Nee... Nee! Dit klopte niet. De woorden gleden langs de onderkant 
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van het scherm, de invalshoek van het beeldmateriaal dat ze keer op keer 
lieten zien... Dit klopte niet.
 De dood van zeven mensen.
 ‘Ik heb die wegwerptelefoon nodig,’ zei ik met verstikte stem. Ik heb 
dit gedaan.
 ‘Over welke wegwerptelefoon héb je het?’ vroeg Priyanka. ‘Die ene die 
jij hebt meegenomen doet het niet...’
 Hier had ik geen tijd voor. ‘Die ene die je in het kantoortje van de ma-
nager hebt gevonden en waar je ons heel toevallig niets over hebt verteld.’
 Ze deed haar mond open om in discussie te gaan.
 Ik kapte haar af voor ze iets kon zeggen. ‘Ik voel de lading van de bat-
terij in je jaszak.’ De doden. Al die mensen...
 Roman draaide zich om, liep naar de plek waar het andere meisje haar 
geruïneerde spijkerjasje op het bureau had laten vallen.
 Nee. Ik kan het beheersen, dacht ik. Dit heb ik niet gedaan. Dit heb ik 
niet gedaan.
 Ik balde mijn vuisten. De elektriciteitskabels buiten het motel fluister-
den naar me; het klonk alsof ze instemmend sisten. Ik had die mensen 
niet vermoord. Ik moest met iemand praten die me zou geloven... die het 
voor me zou opnemen. Als ik die telefoon met geweld van Priyanka 
moest afpakken, dan was dat maar zo.
 ‘O, kom op,’ mopperde Priyanka tegen hem. ‘Dit is belachelijk... Je 
wéét dat ik gewoon...’
 ‘Maar dat doe je niet!’ vertelde Roman haar op scherpe toon. Hij gaf me 
het oude klaptelefoontje en keek me recht aan. ‘Zeg me dat dit iemand is 
die je met je leven vertrouwt.’
 Ik knikte. Daar twijfelde ik geen moment aan. Ik kende maar drie num-
mers uit mijn hoofd, zo zonder de hulp van de contactenlijst van mijn 
telefoon, en daar zat maar één iemand bij die waarschijnlijk na één keer 
overgaan zou opnemen. Mijn handen beefden zo erg dat ik het nummer 
twee keer moest intoetsen, terwijl ik met samengeknepen ogen naar het 
zwart-witte displaytje keek, voor ik op bellen drukte.
 Roman wierp Priyanka een kille blik toe en ze keek hem op haar beurt 
woedend aan.
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 Ik moest ze mijn rug toekeren; ik kon hun onzekerheid niet aan en ik 
wilde niet dat ze die van mij zouden zien.
 De telefoon ging maar een keer over voor er werd opgenomen en iemand 
ademloos zei: ‘Hallo, met Charles...’
 De woorden rolden over mijn lippen. ‘Het is niet waar wat ze zeggen! 
Zo is het niet gebeurd! Op dat filmpje lijkt het net of...’
 ‘Suzume?’ onderbrak Chubs me. ‘Waar ben je? Ben je oké?’
 ‘Ik wíst het!’ Priyanka maakte een afkappend gebaar met haar han-
den. ‘Je hebt een van je overheidsvriendjes gebeld? Hebben ze je echt zo 
gehersenspoeld? Ze kunnen zien waar je vandaan belt!’
 ‘Dat wéét ik!’ snauwde ik. Er kleefden hier wel degelijk risico’s aan, 
maar Chubs zou een plan hebben, zou weten met wie ik moest praten. 
Hij wist alles en kende ondertussen iedereen. Ik zag hem zo voor me in 
zijn kantoor in dc, met dat enorm grote raam achter zich en dat uitzicht 
op het Capitool waarvan de wederopbouw onlangs was afgerond.
 Ik zag ook andere dingen. De camera’s in het plafond die elke bewe-
ging in de gaten hielden. Het zendertje dat hij als een horloge droeg. De 
bewaking voor zijn deur.
 De jaren van ‘ja’, ‘oké’, ‘prima’ vlogen voorbij en kwamen opeens keihard 
bij me binnen. Ik kreeg bijna geen adem door de druk van dat besef; de we-
tenschap van hoe vlug elke kleine instemming tot dit moment had geleid.
 ‘Je moet rustig worden en goed luisteren naar wat ik zeg,’ zei hij op  scherpe 
toon. ‘Waar ben je? Op een veilige plek? Zit je ergens ondergedoken?’
 Er kwam een lelijke gedachte bij me op, een idee dat zich in mijn geest 
plantte en een rilling langs mijn rug liet lopen. Hoe erg ik ook mijn best 
deed om de woorden tegen te houden, ze te vertragen, vorm te geven, ze 
kwamen er als een onlogische waterval uit. ‘Zeg tegen iedereen dat ik dit 
niet heb gedaan. Hij probeerde... Die mannen pakten me voor ik daar 
weg kon komen... Ik weet niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Het was 
een ongeluk... Zelfverdediging.’ Maar ik herinnerde me wat Roman had 
gezegd, de manier waarop hij zo zacht had gesproken in de onzekere 
duisternis van de truck: ‘Voor ons bestaat zoiets als zelfverdediging niet.’
 De waarheid daarvan werd opeens kristalhelder voor me.
 Wettelijk gezien kon ik daar geen beroep op doen. Dat wist ik. Ergens 
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was ik me bewust geweest van het gevaar in het nieuwe besluit dat de 
overheid een jaar eerder had aangekondigd, maar het had zo abstract ge-
voeld... zo redelijk.
 De Psi konden hun talent als wapen gebruiken, een beroep doen op 
hun dodelijke kant. De machtsbalans tussen een Psi en een normaal mens 
zou in elke situatie altijd ongelijk zijn. De overheid had wetten in het 
leven geroepen om te voorkomen dat er op ons zou worden gejaagd of dat 
we tot doelwit werden gemaakt. Er golden speciale beschermende maat-
regelen voor ons. Dan was het alleen maar eerlijk als de anderen ook een 
bepaalde wettelijke bescherming hadden. Ik had het immers zelf talloze 
keren meegemaakt. Niet elke Psi had goede bedoelingen en er was altijd 
wel iemand kwaad vanwege hoe we in het verleden waren behandeld.
 Elke dag leefden we op die afbrokkelende rand van de beschaving en 
samenwerking met de interim-overheid. De enige oplossing was om sa-
men te werken, omdat de andere optie totaal geen optie was. We konden 
de situatie niet zodanig uit de hand laten lopen dat er weer chaos ont-
stond. Dat zou de overheid eindelijk voor het blok zetten en dan zou de 
remedie niet langer een keus zijn, maar de enige manier om een toekomst 
te kunnen hebben. En dat was het teken dat het allemaal veel te ver was 
gegaan... Dat was de grens die we samen hadden bepaald, jaren geleden.
 Mijn hart bonkte weer in mijn keel. Er parelden zweetdruppeltjes langs 
mijn nek.
 Chubs was zo kalm, het bevel klonk zo koel: ‘Je moet naar het dichtst-
bijzijnde politiebureau of een zonecontrolepost rijden en je aangeven. Laat 
ze je boeien zodat ze weten dat je ze niets zult doen. Het enige wat ik wil 
is dat jij veilig bent. Begrepen?’
 ‘Wat?’ Ik kreeg het woord nauwelijks over mijn lippen. Mijn hele li-
chaam, mijn hele wezen kromp ineen bij de gedachte dat iemand boeien 
bij me omdeed en me afvoerde. Dit sloeg nergens op. Hij wist hoe het was 
om gevangen te zitten achter prikkeldraad en aan de genade te zijn over-
geleverd van wachters en soldaten die ons haatten en bang voor ons waren. 
Hij had beloofd, ze hadden allemaal beloofd, dat we dat nooit meer  hoefden 
te ondergaan, wat er ook gebeurde.
 Het plastic kraakte door mijn harde grip. Ik probeerde me te concen-
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treren op de vervaagde kunstposter aan de wand, maar die werd steeds 
wazig voor mijn ogen. Ze krijgen me niet te pakken, dacht ik.
 ‘Dit is een ernstige situatie,’ zei hij, waarbij hij heel zorgvuldig elk woord 
uitsprak. ‘Het is heel erg belangrijk dat je luistert naar wat ik je precies 
vertel...’
 ‘Nee!’ Mijn keel deed zeer door de moeite die het me kostte om niet te 
schreeuwen. ‘Wat is er verdomme mis met jou? Ik wil met Vi praten... 
Waar is ze? Geef haar de telefoon. Roep haar op! Het kan me niet  schelen!’
 ‘Ze is op missie,’ zei Chubs. ‘Suzume, blijf waar je bent en vertel me 
waar dat is, of vind de weg naar een veilige plek waar je je kunt aangeven.’
 Mijn hand voelde ijskoud aan toen ik die tegen mijn ogen drukte. Ik 
ademde sidderend in.
 ‘Heb je me begrepen?’ zei Chubs, op dezelfde weloverwogen toon die 
hij gebruikte voor elke raadsvergadering waar hij een praatje mocht  houden.
 Dus dit was nu ons leven? Kalm. Stabiel. Accepterend. We mochten 
nooit kwaad worden, mochten nooit dreigen, zelfs nooit overkomen als 
een dreiging.
 Voor het eerst in mijn leven, in al die jaren dat ik hem had gekend en 
van hem had gehouden, haatte ik Charles Meriwether. Maar meteen daar-
na drong zijn boodschap ondanks mijn woede tot me door.
 Ergens ondergedoken?
 Vind de weg.
 Veilige plek.
 Heb je me begrepen?
 Een klein schokje statische elektriciteit trok van Romans vingertoppen 
naar mijn schouder toen hij mij aanraakte. Ik keek om en zag zijn veront-
schuldigende blik toen hij naar de telefoon wees.
 Achter hem probeerde Priyanka niet eens haar kreun van frustratie te 
dempen.
 ‘Oké,’ zei ik. ‘Goed. Ik heb het begrepen.’
 Hij had gelijk. Waarom had ik daar niet eerder aan gedacht? Ik was 
niet eens zo ver van de plek waar hij het over had; als ik langs de camera’s 
en drones kon komen die de snelwegen in de gaten hielden, dan zou het 
maar een halve dag kosten om daar te komen. Misschien minder.
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 Kom je daar ook heen? De woorden glipten door mijn gedachten. Het 
een nog zachter en onzekerder dan zijn voorganger. Kan het je eigenlijk 
wel iets schelen?
 Voor een van ons nog iets kon zeggen, drukte ik het gesprek weg.
 Priyanka strekte haar lange benen en sprong bijna van het bed om de 
telefoon uit mijn hand te pakken. Ze haalde het ding uit elkaar en pakte 
de batterij en de simkaart, al mompelend: ‘En dan gebruikt ze mijn laat-
ste telefoontje verdomme om de overheid te bellen. Jij hebt niet zomaar 
hulp nodig, jij moet worden geherprogrammeerd. Gedeprogrammeerd!’
 ‘Wie was dat?’ vroeg Roman met een scherpe blik. ‘Waarom zei je “oké”?’
 De afgelopen paar dagen was ik op talloze verschillende manieren bijna 
om het leven gekomen, waar ik talloze verschillende verwondingen aan 
had overgehouden, maar als ik ergens goed in was, dan was het wel het 
onderdrukken van angst. Lang genoeg om te overleven, in ieder geval.
 In de duisternis hoefde je maar zo ver te kunnen zien als je koplampen 
reikten. Zolang je maar in beweging bleef, was dat voldoende.
 ‘Ik heb een auto nodig,’ vertelde ik ze kalm. Ik liep naar de ramen van 
de kamer, trok het gordijn opzij om onze mogelijkheden te overwegen. 
Ik kon de wagen die we eerder hadden gestolen niet gebruiken. De motor 
van de pick-up begaf het trouwens bijna en de benzine was zo goed als 
op. Die kon me dus niet naar mijn bestemming brengen. Maar ik kon er 
eentje van het parkeerterrein of ergens uit de buurt stelen... Ik vond het 
verschrikkelijk om me weer zo wanhopig te voelen. Ze hadden me mis-
schien al tot een crimineel bestempeld, maar dat was geen rechtvaardi-
ging om dan ook een misdaad te plegen.
 ‘Heb jíj een auto nodig?’ vroeg Priyanka met een opgetrokken wenk-
brauw. ‘Of hebben wíj een auto nodig?’
 Ik draaide me weer om, drukte een hand tegen mijn sleutelbeen en 
streek met mijn vingertoppen langs de ongelijke rand van een nieuw 
korstje. Misschien was dit de reden waarom ik niet beter over mijn mo-
gelijkheden had nagedacht en waarom ik daar niet rechtstreeks naartoe 
was gegaan. Vanaf het moment dat alles was ontploft had ik geen seconde 
zonder ze doorgebracht. Er was een reden dat die plek geheim was, zelfs 
voor de meeste Psi.
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 ‘Jullie zijn hier niet bij betrokken,’ zei ik. ‘Ze weten niet hoe jullie er-
uitzien of hoe jullie heten.’
 ‘Ja, maar hoe lang zal dat duren?’
 Priyanka stak een stuk boven mij uit en ergens was ik jaloers op hoe 
sterk en zelfverzekerd ze daardoor overkwam, zelfs als ze haar luidruch-
tige stem naar een fluisteren liet zakken. Zelfs als ze eruitzag alsof ze on-
der een vrachtwagen was meegesleurd.
 Ik trok een gezicht. Dat was trouwens precies wat er was gebeurd…
 ‘Deze mensen – wie ze ook waren – wisten duidelijk waar ze mee bezig 
waren. Je hebt onze hulp nodig.’ Priyanka gebaarde naar de televisie.
 Met één blik overbelastte ik het circuit met een stoot elektriciteit. De 
bloederige beelden verdwenen met een harde knal.
 ‘Oké, ja, dat was heel dramatisch en zonde van een goede tv die we 
hadden kunnen verkopen voor benzinegeld, maar doe vooral wat je niet 
laten kunt,’ zei Priyanka. ‘Het probleem is dat ik geen tegenargument 
heb gehoord.’
 Het probleem was juist het feit dat ze dacht dat ik over iets met haar in 
discussie zou moeten gaan. ‘Ik red me wel,’ zei ik nadrukkelijk. ‘Het staat 
jullie vrij om hier als de sodemieter weg te gaan.’
 Roman fronste zijn wenkbrauwen. Hij stak zijn hand naar me uit, maar 
liet die vallen voor hij mijn schouder aanraakte. ‘Denk nou na. Je kent ons 
misschien niet goed en je vertrouwt ons misschien niet, en dat is prima...’
 ‘Dat is helemaal niet prima,’ zei Priyanka. ‘Wij zijn geweldig en we 
hebben nog niet één keer geprobeerd je te vermoorden. Wat wil je nog 
meer van ons?’
 De waarheid, dacht ik boos. Ik kon niet veel langer doen alsof ik ze 
geloofde.
 ‘Maar ik weet dat jij het ook weet. Priya en ik zijn met jou ontsnapt. 
Ze zullen zeker in het begin toch wel aannemen dat we bij elkaar horen, 
omdat je veiliger bent in gezelschap.’
 Ik kom maar niet van ze af, dacht ik, terwijl ik de misselijkheid onder-
drukte die dat besef met zich meebracht. Tenzij ik tegen ze vocht en 
ontsnapte. Ze wilden me helpen, maar alleen omdat ze iets van mij wil-
den. Wat hun doel ook was, ze hadden me aan de ketting gelegd. Elke 
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keer dat ik probeerde te ontsnappen, werd die alleen maar korter. ‘Is het 
dan niet logischer om ons op te splitsen?’ kaatste ik terug. ‘Om ze in de 
war te brengen en ze te dwingen zich ook op te splitsen?’
 ‘Daar heb je wel een punt mee,’ zei Roman. ‘Maar er zitten ook voor-
delen aan bij elkaar blijven, in ieder geval tot we erachter komen wat er 
precies is gebeurd. Dan zijn er nog twee paar extra ogen om de wacht te 
houden en nog twee paar extra handen om voedsel te zoeken.’
 ‘Twee extra monden om te voeden,’ ging ik verder. ‘Twee keer zoveel 
kans om gepakt te worden.’
 ‘Alsof jij ervaring hebt met op de vlucht zijn.’ Priyanka rolde met haar 
ogen. ‘Heb je erover gelezen in een van je speciale verslagen? Is er tijdens 
een van je chique toespraakjes een of ander kind het podium op gestuurd 
om zijn zielige verhaal te vertellen? Heb je een paar krokodillentraantjes 
gehuild voor de camera?’
 Elke spier in mijn lichaam stond zo strak dat het pijn deed. Ik kreeg de 
woorden er nauwelijks uit. ‘Niemand hoeft me daar verdomme ook maar 
iets over te vertellen. Ik weet hoe het voelt om...’
 ‘Ik was me er niet van bewust dat overheidsrobots zo geprogrammeerd 
konden worden dat ze gevoelens hebben,’ onderbrak ze me.
 Ik zoog lucht naar binnen. Pure onverschrokken woede kolkte in mijn 
borst. Het was een vuur dat zichzelf voedde. Het verspreidde zich door 
me heen, tot ik er zeker van was dat ik ook vuur kon spuwen en de hotel-
kamer sneller dan welke Rood ook in lichterlaaie kon zetten.
 ‘Priya!’ Romans stem klonk zacht, maar vlijmscherp. Hij hoefde niet te 
schreeuwen of er woede in door te laten klinken om indruk te maken. 
‘Genoeg.’
 Die spottende sneer om haar mond verdween. Ze wendde haar blik af.
 Ik keerde me de andere kant op, liet diezelfde woede en ellende opgaan 
in stoom, liet die samen met mijn volgende lange uitademing vervliegen. 
‘Jij weet helemaal niets over mij.’ Het viel me zwaar om de woorden rus-
tig te houden.
 Het meisje ademde ook eens diep in en schoof haar lange haar over 
haar schouder naar achteren. Het kostte haar duidelijk moeite om te zeg-
gen: ‘Sorry. Je hebt gelijk.’
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 Roman keek tussen ons heen en weer. ‘We moeten dit nu afsluiten en 
vertrekken. Het liefst binnen de komende dertig seconden.’
 Ik liet mijn adem hoorbaar door mijn neus ontsnappen en probeerde 
snel een goede reden te bedenken. Het probleem was alleen dat ze wel 
gelijk hadden. Als er jacht op je werd gemaakt dan was het beter om de 
bescherming van een groep op te zoeken, zodat er meer mensen waren 
om op te letten, dan te proberen alleen het gevaar te ontwijken. Ik was 
helaas door schade en schande wijs geworden.
 Ook had ik geleerd dat het echte gevaar soms van de mensen bij je in 
de auto kwam en niet van de buitenwereld.
 Ik kan ze daar niet naartoe brengen, dacht ik. Dat risico kan ik niet 
nemen.
 Als ik zo moeilijk bleef doen, zouden ze weten dat ik ze doorhad en dan 
zouden ze alles doen om te voorkomen dat ik weg zou glippen. Priyanka 
had het bewijs dat ik nodig had om mijn onschuld te bewijzen en dat wist 
ze. Zolang ze dat bij zich hield, zou ik bij ze moeten blijven of het risico 
moeten nemen mijn verhaal te vertellen en te hopen dat ik geloofd zou 
worden, ondanks alle filmpjes en ooggetuigen.
 Ik wilde weten wie hier verantwoordelijk voor was. Die brandende 
behoefte groeide uit tot een knetterende massa die steeds sterker werd. 
Het was een risico om ze mee te nemen naar dat veilige oord. Dan zou ik 
niet alleen mijn eigen leven riskeren. Maar er was hier iets gaande, iets 
wat groter was dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Ik zou het risico 
moeten nemen als ik antwoorden wilde krijgen.
 Dat was nog iets wat ik al die jaren geleden al had moeten leren: de 
wereld was nooit zo eenvoudig als men je wilde laten geloven. Achter een 
harde buitenkant kon een gevoelig hart schuilgaan, een gekozen familie 
kon belangrijker zijn dan de familie waarin je geboren werd... en zelfs de 
veiligste plek kon een hinderlaag worden.
 ‘Oké,’ zei ik. ‘Wíj hebben een auto nodig, maar ik rij.’
 Op onze bestemming was er gelukkig iemand die kon afrekenen met 
ongewenste herinneringen en die ervoor kon zorgen dat ze zich de terug-
weg nooit zouden herinneren.
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1

Drie dagen eerder

De wielen draaiden maar over de weg en stopten nergens voor. Niet 
voor benzine, niet bij stoplichten of voor borden.
 Oogverblindend fel zonlicht kwam door het raam naast me naar bin-
nen en maakte het onmogelijk de woorden te zien van de boodschap die 
ik zogenaamd op het schermpje van mijn telefoon las. Het diepe ronken 
van de motor en de terugkeer van de stank van benzine gaven aan dat we 
langzaam sneller gingen rijden. Het knarsen van het asfalt van de snelweg 
onder ons was nog steeds niet hard genoeg om het gillen van de sirenes 
van de begeleidende politie-escorte of het geschreeuw van de mensen die 
langs de snelweg met borden stonden te zwaaien te overstemmen.
 Ik weigerde me om te draaien en naar ze te kijken. Door de getinte 
ramen heen waren ze allemaal schaduwen, een donkere veeg haat: de 
oudere mannen met hun geweren, de vrouwen die verachtelijke bood-
schappen tussen hun handen klemden, de groepjes gezinnen met hun 
megafoons en hun sluwe verschrikkelijke slogans.
 De lichten op de politiewagens dansten op het ritme van hun kreten.
 ‘God!’
 Rood.
 ‘Haat!’
 Blauw.
 ‘Freaks!’
 ‘Nou,’ zei Mel, ‘de originaliteitsprijs winnen ze niet.’
 ‘Sorry, dames,’ riep agent Cooper vanachter het stuur. ‘Het duurt nog 
maar tien minuutjes. Ik kan de muziek harder zetten als jullie willen?’
 ‘Het is al goed,’ zei ik, terwijl ik mijn telefoon op mijn schoot legde en 
mijn handen erover vouwde. ‘Serieus. Het is oké.’
 Het razendsnelle typen naast me hield opeens op. Mel keek met een 
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diepe frons op haar voorhoofd op van de laptop die op haar knieën ba-
lanceerde. ‘Hebben deze mensen niets beters te doen met hun leven? 
Trouwens, nu ik erover nadenk, misschien moet ik er een recruiter heen 
sturen om te kijken of we ze niet aan onze kant kunnen krijgen... Dat zou 
nog eens een verhaallijn zijn, denk je ook niet? Van afkraken naar... aan-
moedigen. Nee, dat klinkt niet goed. Ik bedenk nog wel iets.’ Ze pakte 
haar telefoon die ze tussen ons in op de achterbank had gelegd en sprak 
erin: ‘Notitie: demonstrantenhervormingsprogramma.’
 Zoals ik had geleerd – en dat waren agenten Cooper en Martinez blijk-
baar ook te weten gekomen – was het het beste om Mel maar met rust 
te laten tot ze een oplossing had bedacht, in plaats van suggesties aan te 
dragen.
 De wagen bromde en huiverde toen die een slecht stuk wegdek raakte. 
Het geroep klonk luider en ik moest moeite doen om het buiten te sluiten.
 Wees geen lafaard, dacht ik. Ze konden me niets aandoen, niet nu ik 
aan alle kanten werd omringd door kogelvrij glas, fbi-agenten en politie. 
Als we telkens weg zouden kijken, dan zouden ze nooit geloven dat we 
sterk genoeg waren om rechtstreeks de confrontatie met ze aan te gaan.
 Ik slikte krampachtig en keek weer door het raam naar buiten. Er stond 
vandaag een briesje en de vlaggetjes die vanwege wegwerkzaamheden op 
de afscheiding tussen de twee rijrichtingen stonden, wapperden in de 
wind. Ze hadden dezelfde kleur oranje als de pionnen die de arbeiders 
beschermden die bezig waren met het asfalteren van de weg.
 Een paar van die mannen en vrouwen legden het werk even neer en 
leunden tegen de betonnen wegafscheiding om onze stoet auto’s voorbij 
te zien trekken; sommigen zwaaiden vrolijk.
 Ik stak instinctief mijn hand op om terug te zwaaien, met een glim-
lachje om mijn lippen. Een tel later, net lang genoeg om me ervoor te 
generen, schoot me te binnen dat ze me niet konden zien. Achter de 
dunne barrière van het glas was ik onzichtbaar.
 Het raam voelde warm aan toen ik mijn vingertoppen ertegen drukte 
in de hoop dat de arbeiders die door het donker heen konden zien als vijf 
kleine sterren. Maar uiteindelijk verdwenen de arbeiders, net als alle an-
deren, in de verte achter ons.
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 ‘Krijg Amerika weer op de rit!’ was een van Mels eerste publiciteits-
projecten geweest voor de interim-overheid die was aangesteld door de 
Verenigde Naties, die daar ook toezicht op hield, toen ze nog een rela-
tieve nieuwkomer was op de communicatieafdeling van het Witte Huis. 
Het was een manier geweest om de nieuwe infrastructuurbanen aan te 
kondigen, terwijl er ook werd beloofd dat de wegen het niet langer onder 
je wielen zouden begeven, dat het gas op rantsoen op een gegeven mo-
ment tot het verleden zou behoren en dat dodelijke instortingen van 
bruggen zoals die in Wisconsin niet meer zouden plaatsvinden, in elk 
geval niet met versterkingen van Amerikaans staal. Het bewijs van het 
succes daarvan was elke avond op het nieuws te zien: het werkloosheids-
cijfer zakte net zo gestaag als dat het geboortecijfer begon te klimmen.
 Cijfers waren eenvoudige, heldere symbolen waar mensen zich aan vast 
konden klampen, die ze als trofeeën aan iedereen konden tonen. Maar 
die konden met geen mogelijkheid het gevóél van de afgelopen paar jaar 
vangen: een overweldigende beleving dat het leven zich weer voor ons 
uitstrekte, dat het zich oprekte om die leegtes te vullen die de verloren 
kinderen hadden achtergelaten.
 Dezelfde bevolkingsgroepen die naar de grote steden waren getrokken 
in een wanhopige zoektocht naar werk, keerden nu langzaam terug naar 
de stadjes en buitenwijken die ze hadden verlaten. Restaurants gingen 
open. Automobilisten bezochten benzinestations op de hun toegewezen 
dagen. Vrachtwagens rolden over de snelwegen die met kunst- en vlieg-
werk weer waren hersteld. Mensen wandelden door opnieuw vormgege-
ven parken. Bioscopen stapten over van het vertonen van oude films op 
nieuwe films.
 Ze kwamen aarzelend, aftastend... als de eerste mensen die een verder 
lege dansvloer betraden, in afwachting van wie er mee zou doen.
 Bijna vijf jaar geleden, toen we over dezelfde snelwegen hadden gere-
den, hadden de dorpen en steden hun eenzaamheid bijna uitgeschreeuwd. 
Parken, huizen, winkels en bedrijven, scholen: alles had leeggestaan en had 
een ellendige, smoezelige, grauwe uitstraling. Verwaarloosd of achterge-
laten als herinneringen die in het niets mochten verdwijnen.
 Op de een of andere manier was het de overheid gelukt om het land 
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weer nieuw leven in te blazen. De polsslag fladderde en ging soms te vlug 
gedurende momenten van duisternis en frustratie, maar was over het al-
gemeen regelmatig. Over het algemeen.
 De waarheid was dat het minder aan mij te danken was dan aan de 
anderen die dag in dag uit aan het werk waren. Ik had vrij weinig mogen 
doen tot ik de verplichte schoolvereisten had afgerond. President Cruz 
had gezegd dat het belangrijk was dat de andere Psi zouden zien dat ik dit 
deed, om aan te tonen dat er geen uitzonderingen werden gemaakt. Maar 
het was verschrikkelijk geweest om te moeten wachten en wachten en 
wachten, om het huiswerk te maken, de eenvoudige wiskundeopdrach-
ten die Chubs me jaren geleden achter in een aftands oud busje had 
geleerd, om de geschiedenis te bestuderen van wat voor mijn gevoel een 
compleet ander land was en de nieuwe Psi-wetten in mijn geheugen te 
prenten.
 En al die tijd hadden Chubs en Vida echt werk mogen verzetten wat 
ook serieus betekenis had. Ze waren van de ene gesloten deur naar de 
andere gegaan, waren naar vergaderingen en op missies verdwenen, tot 
ik er zeker van was dat ik ze helemaal uit het oog zou verliezen of voor 
eeuwig buitengesloten zou worden.
 Maar het was slechts een kwestie van tijd voor ik ze zou inhalen. Zo-
lang ik mijn best deed en bewees dat ik nuttig was, naar de locaties ging 
waar de overheid me naartoe stuurde, de woorden sprak die ze me in de 
mond legden, dan bleef ik me ook ontwikkelen. En iemand had duidelijk 
iets in me gezien, want Mel was aan mij toegewezen en we waren sinds-
dien altijd samen op pad.
 ‘Ik had kunnen weten dat ze hier weer met man en macht zouden staan 
nu de schadevergoedingen zijn aangekondigd,’ zei agent Martinez. ‘Echt, 
sommige mensen zijn nooit tevreden.’
 Na vier jaar lang proberen, was het Chubs en de Psi-raad eindelijk ge-
lukt een plan voor schadevergoedingen en Psi-gedenktekens door het 
interim-Congres te krijgen. Alle gezinnen die door Idiopathische Adoles-
cente Acute Neurodegeneratie, oftewel iaan, getroffen waren konden 
zich aanmelden om hun huizen op te eisen en kwijtschelding van hun 
schulden te ontvangen. Tijdens de financiële crisis, die was begonnen met 
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het bombardement op het oude Capitool in dc, hadden banken beslag 
gelegd op de meeste huizen. De crisis was alleen maar erger geworden 
door de dood van miljoenen kinderen en een pijlsnel stijgende werk-
loosheid naarmate er meer zaken failliet gingen.
 Het moment waarop er over de uiteindelijke deal werd gestemd en 
deze werd geaccepteerd, had me een hernieuwd gevoel van hoop en een 
doel gegeven. Ik had gehuild toen de laatste ‘ja’ klonk. Jarenlang had er 
een soort band van spanning rond mijn borst gezeten, zo lang dat ik aan 
dat benauwde gevoel gewend was geraakt. Maar op dat moment was die 
band eindelijk verdwenen. Het had gevoeld alsof ik voor het eerst in jaren 
echt diep adem had kunnen halen.
 Gerechtigheid vereiste tijd en, in sommige gevallen, opoffering, maar 
met hard werken en doorzettingsvermogen was het te behalen. De kinde-
ren die waren gestorven, degenen van ons die gedwongen in het wrede 
kampsysteem hadden moeten leven, zouden niet worden vergeten of aan 
de kant worden geschoven. Zelfs de oude kampbeheerders werden ein-
delijk berecht, met de hoop op een strafrechtelijke vervolging.
 Ze zouden eindelijk weten wat het inhield om opgesloten te zitten. Dat 
was wat ze verdienden.
 Er was nog steeds veel werk te verzetten, maar dit was een begin. Een 
springplank om meer te vragen... én te krijgen. Met deze overwinning op 
zak was Chubs meteen weer aan de slag gegaan om te proberen de onder-
zoekssubsidies van de overheid bij Leda Corp weg te krijgen. De Psi en 
hun gezinnen waren het er allemaal over eens dat dat bedrijf het niet had 
verdiend om de zuivering van de Gray-regering te overleven, gezien hun 
prominente rol bij de ontwikkeling van het middel dat de mutatie had 
veroorzaakt.
 ‘Het echte probleem is dat we de wegversperringen dagen van tevoren 
moeten aankondigen,’ merkte agent Cooper op. ‘Ze willen dat we de 
steden op de hoogte brengen zodat ze de routes kunnen beveiligen, maar 
het is voor deze lui een soort signaal. Het maakt niet uit of jij het bent, of 
dat het iemand anders van de overheid is.’
 Er viel een gat tussen de tot nu toe onafgebroken rij demonstranten 
toen we verder reden over de snelweg. Op een afstandje van het luidruch-
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tigste groepje stond een aantal mannen en vrouwen met borden in hun 
handen. Ze hadden grimmige uitdrukkingen op hun gezicht en zwegen.
 De suv vloog langs hen heen, waardoor ik me op mijn stoel moest om-
draaien om ze te lezen.
 wie heeft onze kinderen?
 Er liep een rilling langs mijn rug toen een van de mannen zijn bord 
meer mijn kant op richtte. Daar stond op: weg... en vergeten door de 
vn. Onder de boze woorden waren oude schoolfoto’s van kinderen te 
zien. Ik ging weer recht zitten. ‘Wat had dat te betekenen?’
 De overheid had veel moeite gedaan om Psi die niet waren geclaimd te 
identificeren en nieuwe gezinnen voor ze te vinden. Als ik op de verslagen 
afging die ik had gezien, dan waren ze nu allemaal bekend. Ik wist dat na 
het sluiten van de kampen een handjevol Psi was weggelopen. Zij hadden 
voor dat leven gekozen in plaats van terug te keren bij de families die hen 
in de steek hadden gelaten. Maar het was best moeilijk te geloven dat de 
ouders die hun kinderen zouden mishandelen of bang voor ze waren bij 
een snelweg zouden staan met zelfgemaakte borden waarop ze smeekten 
om antwoorden.
 ‘Het zijn die verrekte gasten met complottheorieën,’ zei agent Martinez 
hoofdschuddend.
 Natuurlijk. Dat had ik zelf kunnen bedenken. Een aantal recente nieuws-
filmpjes had gedraaid om het nieuwste angstaanjagende proefballonnetje 
van de mensen van Vrijheid voor Alles!: dat grote aantallen Psi door onze 
vijanden waren ontvoerd om tegen Amerika te worden ingezet.
 Helaas had het er veel van weg dat die geruchten niet snel zouden ver-
dwijnen. Joseph Moore, de zakenman die het tegen interim-president 
Cruz opnam bij de verkiezingen, had roekeloos een van de geliefde eisen 
van Vrijheid voor Alles! nageaapt: dienstplicht voor Psi. Zijn populari-
teitscijfer was van de ene op de andere dag enorm gestegen. Nu herhaalde 
hij elk verhaal dat Vrijheid voor Alles! hem gaf. Ik vermoedde dat zijn 
mensen die verhalen naar buiten brachten als proefballonnetjes, om toe-
komstige berichtgeving voor zijn volgende toespraak uit te proberen.
 ‘Maar die foto’s...’ zei ik.
 Mel schudde vol afschuw haar hoofd. ‘Dat is iets nieuws van Vrijheid 
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voor Alles!’ Ze pakken dat soort foto’s van internet en huren mensen in 
om angst en twijfel te zaaien over de overheid. Wij weten in elk geval dat 
ze daar mee bezig zijn.’
 Ik knikte met gefronste wenkbrauwen. ‘Sorry. Dat had ik niet zien 
aankomen.’ Ik leunde weer met mijn voorhoofd tegen het raam op het 
moment dat we een groepje demonstranten naderden.
 ‘O, god,’ zei agent Cooper. Hij leunde naar voren om door de voorruit 
omhoog te kijken. ‘Wat nu weer?’
 Het spandoek dat voor ons over de reling van een voetgangersbrug 
werd gegooid ontvouwde zich als een vlag. De twee volwassen mannen 
die hem vasthielden, allebei met een maar al te bekende baan witte ster-
ren op een blauwe bandana die rond een bovenarm was gebonden, lieten 
een rilling langs mijn rug lopen.

leven, vrijheid en de vervolging van freaks voor altijd
het is pas moord als ze mens zijn

‘Prachtig,’ zei Mel, die met haar donkere ogen rolde toen we onder de 
brug door reden.
 Ik wreef met een vingertop over mijn bovenlip, pakte mijn telefoon, 
tikte tot ik bij de meest recente berichten kwam en typte: kom je van-
daag nog?
 Ik bleef naar het schermpje staren, wachtend tot het gespreksbubbeltje 
zou verschijnen met een antwoord. Vanuit mijn ooghoek zag ik de weer-
kaatsing van de gespiegelde glazen van de zonnebril van agent Cooper 
toen hij via de achteruitkijkspiegel naar mij keek. Zijn toch al bleke huid 
zag er zelfs nog iets witter uit toen de betekenis van de boodschap bij hem 
aankwam.
 Agent Cooper hoefde zich geen zorgen te maken. Er werd niet gehuild. 
Er was geen emotionele uitbarsting die moest worden gesust. De helft 
van het vergif dat deze mensen met hun boodschappen, hun radioshows 
en hun nieuwsprogramma’s uitdroegen was gelogen, en de rest sloeg ner-
gens op. ‘Freak’ was een oude belediging. Soms hoorde je een venijnig 
woord zo vaak dat het zijn betekenis verloor. Of je huid werd na verloop 
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van tijd te dik om daardoor getroffen te worden. Mijn hart werd niet meer 
zo snel geraakt als vroeger; ze kwamen veel te laat met die steek.
 Ik slikte om van dat beklemde gevoel in mijn keel af te komen en hield 
de telefoon steviger vast.
 Als ze mens zijn...
 Ik schraapte mijn keel en keek uit het raam. De demonstranten stonden 
hier verspreid, maar het aantal nam weer toe toen we het stuk waar ge-
werkt werd achter ons lieten. ‘Iedereen heeft het recht om zich achterlijk 
te gedragen, maar zij misbruiken dat recht, vinden jullie ook niet?’
 Mel lachte daar wat zwakjes om en streek toen een plukje haar bij me 
naar achteren dat uit mijn knot was ontsnapt.
 ‘We kunnen het toch maar beter melden,’ zei agent Cooper, terwijl hij 
een hand van het stuur haalde om agent Martinez een zetje te geven. ‘Het 
vormt geen directe bedreiging, maar ze moeten weten dat ze bijna over de 
schreef zijn gegaan.’
 ‘Ja,’ zei agent Martinez. ‘We moeten vanaf nu alles vastleggen, hoe 
onbelangrijk het ook lijkt te zijn. Zo kunnen we een zaak opbouwen.’
 ‘Eigenlijk,’ zei Mel, die naar achteren reikte om de speldjes aan te du-
wen waarmee ze haar lokken in een knot had getemd, ‘is het waarschijn-
lijk beter om er niet te veel aandacht aan te besteden. Dat is wat ze wil-
len... Dat wij ze buitenspel zetten zodat zij naar buiten kunnen brengen 
dat wij hun recht op vrijheid van meningsuiting schenden. Het is ónze 
taak om de waarheid over de Psi te vertellen, en de peilingen laten zien 
dat we het geweldig hebben gedaan. De mensen staan aan ónze kant.’
 Dat was een schrale troost, maar het hielp wel. Soms voelde het alsof 
ik tegen iedereen sprak, maar tot niemand doordrong. Ik zag nooit mijn 
boodschap terug op de gezichten van het publiek, positief of negatief. Ze 
absorbeerden de woorden gewoon. Of ze er iets mee deden was maar de 
vraag.
 Ik keek weer op mijn telefoon.
 Geen reactie.
 ‘Ik kan het je maar beter vertellen voor we bij de locatie zijn,’ zei Mel, 
en ze keerde zich naar me toe. Er rolde een druppeltje zweet over haar 
wang, dat glinsterde op haar donkere huid. Ze richtte het roostertje van 
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de airco meer haar kant op. ‘Ik heb vanmorgen een e-mail ontvangen van 
de stafchef van interim-president Cruz met de boodschap dat ze wat 
nieuwe tekst sturen voor je toespraak. Ik weet niet zeker wanneer die bin-
nenkomt, dus het kan zijn dat ik het meteen op de autocue moet zetten.’
 Het kon me niets schelen dat mijn zucht nukkig klonk. Ze mochten 
weten dat dit heel irritant was. ‘Zijn ze dan nog niet klaar met alle aan-
passingen?’ Ik had er de pest aan als ik geen tijd had om met nieuw ma-
teriaal te oefenen en te bepalen hoe ik dat het beste kon brengen.
 Mel duwde haar laptop in haar gehavende leren tas, waar meteen een 
paar overvolle mapjes uit probeerden te ontsnappen. ‘Zo te horen waren 
het gewoon een paar punten die wat bijgeschaafd zijn. Ik weet dat je 
die toespraak inmiddels achterstevoren en half slapend kunt opzeggen, 
maar hou de autocue in de gaten.’
 Ik had verschillende versies van diezelfde speech wel honderd keer op 
honderd locaties herhaald. Het ging over de aard van angst en hoe de Psi 
met slechts een paar kleine strubbelingen waren teruggekeerd in de maat-
schappij. Maar de extra verantwoordelijkheid was een teken dat ze me 
steeds meer gingen vertrouwen. Misschien zouden ze zelfs extra dagen 
toevoegen en me in de herfst weer inzetten, voor de grote verkiezing. ‘Oké, 
maar...’
 Het was de onverwachte beweging die mijn aandacht trok, niet zozeer 
de vrouw zelf. Ze verliet het groepje schreeuwende bordenzwaaiers links 
van ons bij de berm. Ze had lang, dun grijs haar, droeg een blouse met 
vervaagde bloemen en een reep blauwe stof met daarop witte sterren om 
haar spierwitte arm. Ze had een doodnormale oma kunnen zijn... ware 
het niet dat ze een brandende fles in haar hand had.
 Ik wist dat we hard reden, dat dit met geen mogelijkheid kon gebeu-
ren, maar soms kon de tijd zich om je heen vervormen als het de bedoe-
ling was dat je iets zou zien.
 De seconden vertraagden, verstreken op het tempo van haar rennende 
passen. Ze perste haar lippen op elkaar, wat haar scherpe gelaatstrekken 
benadrukte toen ze de fles hoog boven haar hoofd hield en die naar de 
suv smeet, terwijl ze iets schreeuwde wat ik niet kon horen.
 De kleine bom raakte het asfalt en de vlammen laaiden met een hard, 
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zuigend geluid hoog op toen ze de restjes olie en chemicaliën op de snel-
weg verslonden en genoeg druk en hitte uitoefenden op mijn raam dat 
het met een hoog, klagelijk gepiep barstte.
 Mijn gordel trok zich strak bij mijn borst toen onze wagen scherp naar 
rechts uitweek. Ik strekte mijn hals en zag een roodgouden muur op de 
weg.
 ‘Alles oké?’ perste agent Cooper eruit, terwijl hij het gaspedaal hard 
indrukte.
 Mel en ik werden allebei weer tegen de achterbank gesmeten. Ik greep 
de deur beet om een beetje houvast te hebben.
 Voor ons week een van de politiewagens uit en liet zijn sirenes loeien.
 De betogers renden het bos naast de weg in of vluchtten over de velden. 
Lafaards die ze waren.
 ‘Godsamme,’ was het enige wat Mel zei.
 Woede raasde door me heen, kolkte in mijn buik en klauwde naar mijn 
ingewanden. Ik beefde door de nutteloze adrenaline. Die vrouw... Ze had 
een van de mensen om haar heen, Mel, de agenten of een van de politie-
agenten kunnen verwonden. Ze had ze kunnen doden!
 Hitte kronkelde door me heen en gaf vorm aan mijn razernij. Een 
scherpe chemische lucht drong mijn neus binnen.
 Het zou zo makkelijk zijn om uit te stappen en die vrouw te zoeken, 
om haar bij haar haren vast te grijpen, haar op de grond te gooien en haar 
daar vast te houden tot een van de agenten bij ons was. Zo makkelijk.
 Ik voelde de lading van de accu van de suv afwachtend zieden. Denk 
je dat je me bang kunt maken? dacht ik. Denk je soms dat je de eerste 
bent die heeft geprobeerd me te doden?
 Genoeg mensen hadden dat geprobeerd. Een paar was het zelfs bijna 
gelukt. Ik was niet langer prooi, en ik zou me door niemand meer zo la-
ten behandelen, al helemaal niet door een oudere vrouw die in haar vrije 
tijd bommen maakte met haar enge vrienden.
 Een enkel verkoelend woord drong door mijn gloeiendhete gedachten 
heen.
 Nee.
 Ik dwong mezelf het portier los te laten. Ik balde mijn hand tot een 
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vuist en ontspande die weer in een poging van de spanning af te komen. 
Dat was precies wat zij wilden. Een reactie uitlokken, bewijzen dat we 
allemaal monsters waren die op het juiste moment wachtten om uit onze 
kooien te breken.
 Ze is het niet waard. Geen van hen is het waard, dacht ik.
 Ze zou niet de laatste zijn die zou proberen me iets aan te doen. Dat 
accepteerde ik en ik was dankbaar voor de bescherming die we nu alle-
maal hadden. Er was geen ruimte in mijn leven voor geesten, levend of 
dood. Ruby zei vroeger altijd dat we onze herinneringen hadden ver-
diend, maar dat we ze niets meer verschuldigd waren dan ze te bewaren. 
Zij zou dat wel het beste weten, dacht ik zo.
 We gingen verder, en het verleden kon maar beter in het donker ach-
terblijven. In de as.
 ‘Het is al goed,’ zei ik, toen ik er zeker van was dat ik kalm zou klinken. 
‘Het is oké.’
 ‘Dat was juist precies de definitie van “niet oké”,’ piepte Mel.
 ‘Ik denk dat dat onze directe bedreiging was,’ zei agent Cooper tegen 
zijn partner, zonder zijn blik van de weg te halen.
 Ik draaide mijn telefoon om die ik tegen mijn been had gedrukt en 
negeerde het gebonk van mijn slapen. Zelfs met het rubberen hoesje er-
om flikkerde het schermpje toen een kleine schicht elektriciteit uit mijn 
vinger schoot en daar overheen danste. Ik liet hem op mijn schoot vallen 
en bad in stilte dat het apparaat weer aan zou gaan.
 Verdomme. Dat was me in geen tijden overkomen.
 Na nog een eindeloze seconde werd het schermpje weer verlicht. Ik 
slikte om van dat droge gevoel in mijn keel af te komen en klikte dezelfde 
reeks berichten open als eerder. Mijn boodschap stond daar nog steeds op 
een antwoord te wachten.
 ‘Nog iets van tien minuten,’ zei agent Cooper. ‘We zijn er bijna.’
 De telefoon zoemde in mijn hand en ik schrok. Eindelijk... Ik keek 
omlaag. Mijn vingers vlogen over het schermpje om mijn wachtwoord in 
te voeren. Daar kwam het bericht.

Kon hier niet wegkomen. Sorry. Volgende keer?
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‘Hé, is alles in orde?’ vroeg Mel, terwijl ze haar hand op mijn arm legde. 
Er lag een zachte, onderzoekende blik in haar ogen.
 Stom genoeg kreeg ik de neiging om mijn hoofd op haar schouder te 
leggen en mijn ogen dicht te doen, om de wereld buiten te sluiten, tot we 
aankwamen op onze bestemming.
 Ze zag blijkbaar aan mijn gezicht hoe de vlag erbij hing, want ze voegde 
er snel aan toe: ‘Moeten we dit verschuiven? Het helpt misschien al als we 
het een paar uur uitstellen. Ik kreeg bijna een hartaanval, dus ik kan me 
alleen maar voorstellen hoe het voor jou moet zijn.’
 De glimlach die ik op mijn gezicht plakte was zo breed dat het pijn 
deed. ‘Nee, het gaat al. Echt. Het is niet nodig om het uit te stellen. Trou-
wens, als we dat doen, dan komen we straks misschien in de file te staan 
en zouden we het gebeuren op de Japanse ambassade kunnen missen.’
 De ambassade heropende het Culturele Centrum en had mij gevraagd 
een inleiding te geven voor een documentaire die was gemaakt door een 
mede Japans-Amerikaanse Psi, Kenji Ota. Dat ik er zin in had, was een 
understatement. Ik had Kenji slechts één keer in de wandelgangen ont-
moet, maar ik had er al weken naar uitgekeken de kans te krijgen met 
iemand te praten die een soortgelijke achtergrond had en dezelfde dingen 
had meegemaakt. ‘Kunnen we het schema voor vandaag doornemen? Om 
er zeker van te zijn dat ik alles in mijn geheugen heb?’
 Mel gaf mijn pols een geruststellend kneepje. ‘Je bent geweldig. Ik weet 
niet hoe het je lukt om zo sterk te blijven. Maar ik meende het. Ik kan 
vragen of we het evenement kunnen verschuiven.’
 Mijn hart sloeg even een slag over bij die gedachte en ik schudde mijn 
hoofd. Als het hoofd Communicatie van president Cruz ook maar ver-
moedde dat ik de stress van deze baan niet aankon, dan zou ik werkloos 
zijn. ‘Dat hoeft niet. Beloofd.’
 ‘Goed.’ Mel zag er vrij opgelucht uit. Het zou een ware nachtmerrie 
voor haar zijn geweest om dit te verplaatsen. Ze pakte een mapje uit haar 
tas met de datum van vandaag en begon ons schema door te nemen, tijd-
stippen bij gebeurtenissen te plaatsen.
 Ik liet de telefoon weer in mijn eigen tas vallen en probeerde iets te 
bedenken waarmee ik van de spanning af kon komen die zich in mijn 
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borstkas opbouwde. Die duwde tegen mijn ribben, alsof het me zo kon 
opensplijten en de rauwe troep die daar binnen zat kon blootleggen.
 Misschien had ik moeten reageren? Of had ik hem dan alleen maar 
lastiggevallen?
 ‘Om halftien zal de rector je aankondigen...’
 Volgende keer? Ik kwam in de verleiding mijn telefoon te pakken en de 
boodschap van Chubs nog een keer te lezen om er zeker van te zijn dat ik 
het me niet had ingebeeld. In gedachten bleef ik die twee woordjes maar 
fluisteren en ik wilde dat vraagteken maar niet laten gaan... Dat ene kleine 
teken dat nooit eerder tussen ons in had gestaan.
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