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Proloog

Hoeveel jaar hij hier ook woonde, hij zou zich nooit thuis gaan voelen in dit 
enorme huis. Hij sliep er niet goed; een ondiepe slaap, meer zat er niet in, en 
dat kwam niet omdat hij ouder werd. Na de zoveelste rusteloze nacht werd 
Gregory S. Burns zoals gebruikelijk wakker gebeld.

Hij wisselde een paar woorden met de telefonist, maar bleef liggen en genoot 
van een paar kostbare vrije minuten. Uiteindelijk stond hij met tegenzin op, 
strekte zijn armen hoog boven zijn hoofd en geeuwde hartgrondig. Hij ging 
naar de badkamer, nam een koele douche om een helder hoofd te krijgen en 
trok het pak aan dat zijn vrouw voor hem had klaargelegd.

In de eetkamer waren zijn vrouw en twee dochters al aan het ontbijt begon-
nen. Zijn dochters, die net op waren, zaten humeurig een hele lijst klachten 
over hun school af te werken. Hij luisterde maar half en maakte passende 
geluidjes om te laten weten dat hij hen niet volkomen negeerde. Gelukkig 
hoefde hij niet bang meer te zijn voor scherpe woorden van zijn vrouw als hij 
zijn gezin verwaarloosde, een kleine concessie die hij na een lange strijd had 
afgedwongen.

Zijn huis en zijn kantoor bevonden zich in hetzelfde gebouw: hij hoefde 
maar de hal in te lopen en hij bevond zich op openbaar terrein. Hij pakte het 
twintig kilo zware koff ertje aan zijn voeten op en stapte de kamer uit. Zoals 
de onheilspellende bijnaam voor het koff ertje – de nucleaire voetbal – al im-
pliceerde, bevatte het alles wat hij nodig had om de mensheid weg te vagen, 
alles wat hij nodig had als hij bevel zou willen geven voor een nucleaire aanval.

‘Goedemorgen, meneer de president.’
Kapitein-luitenant ter zee Samuel Gibson liep op hem toe. Gibson had het 

hoogste beveiligingsniveau, Yankee White.
‘Goedemorgen, Sam.’
Gibson nam het koff ertje over en klikte de handboei om zijn pols, zodat 

het koff ertje aan hem zat vastgeketend. Daarna liepen Burns en Gibson naar 
beneden, waar ze gezelschap kregen van agenten van de geheime dienst, en 
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samen gingen ze op weg naar de westvleugel. Onderweg kwam een man van 
de National Security Agency hun tegemoet, die Burns een plastic kaartje over-
handigde dat de Biscuit werd genoemd. Op het kaartje stond een code van 
willekeurig gekozen getallen die samen de nucleaire lanceercode voor die dag 
vormden. Met het invoeren van deze getallen op het toetsenbord in de nucle-
aire voetbal werd een bevel tot lanceren bekrachtigd. Burns deed het kaartje in 
zijn portefeuille en de portefeuille in de binnenzak van zijn jasje.

Het Oval Offi  ce bood uitzicht op de zonnige rozentuin. Burns wachtte 
tot iedereen zich verzameld had voor de dagelijkse briefi ng. Ze werden ge-
controleerd en kwamen binnen: de vicepresident, de stafchef van het Witte 
Huis, de nationaleveiligheidsadviseur, de directeur nationale inlichtingen en 
de directeur van de cia.

Ze gingen op de banken zitten en zeiden elkaar gedag, en Burns zag dat er 
één persoon meer in de kamer was dan gewoonlijk, de man van middelbare 
leeftijd die het verst bij hem vandaan zat: doctor Melvin Gardner, zijn adviseur 
op het gebied van wetenschap en technologie. Gardner zat in elkaar gedoken 
en voelde zich duidelijk niet op zijn gemak. Met zijn vriendelijke, intelligente 
ogen onder het zilvergrijze haar en zijn onopvallende, bescheiden uiterlijk leek 
hij niet erg op zijn plaats te midden van de machtigste mannen op de planeet.

‘Goedemorgen, meneer Gardner,’ zei Burns rustig.
‘Goedemorgen, meneer de president.’
Door Gardners glimlach werd de sfeer in de kamer iets minder gespannen. 

Van alle mannen in de ruimte had alleen Gardner deze eigenschap, deze arge-
loze uitstraling. Onschuldig zelfs.

‘De heer Watkins heeft me gevraagd de vergadering bij te wonen,’ legde 
Gardner uit.

Burns wierp een blik op Charles Watkins, de directeur nationale inlichtingen.
‘We hebben behoefte aan het advies van doctor Gardner,’ zei Watkins.
Burns knikte en verborg zorgvuldig zijn ongenoegen. Als Watkins wilde dat 

Gardner deelnam aan de briefi ng, had hij van tevoren toestemming moeten 
vragen. De post van directeur nationale inlichtingen was nieuw en Watkins 
was pas onlangs benoemd, maar Burns ergerde zich nu al aan het feit dat de 
man voortdurend het heft in eigen handen nam.

Nou, we komen er straks wel achter waarom Gardner erbij is geroepen, 
dacht Burns terwijl hij zijn irritatie bedwong. Hij had er de laatste jaren hard 
aan gewerkt om zijn driftbuien te beteugelen.

‘Meneer, de samenvatting van de inlichtingendiensten,’ zei Watkins, terwijl 
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hij wat papieren uit een leren map trok. De inlichtingendiensten stelden elke 
dag een overzicht op van de activiteiten van de laatste vierentwintig uur.

De eerste twee punten gingen over de oorlogen die Burns was begonnen in 
het Midden-Oosten. Het ging niet goed met de strijd in Irak en in Afghanistan. 
In Irak werd de situatie steeds onveiliger, terwijl in Afghanistan nog steeds 
geheime terroristencellen actief waren, waardoor er meer Amerikaanse slacht-
off ers vielen. Het aantal Amerikaanse oorlogsdoden en de groeiende impopu-
lariteit van Burns vertoonden dezelfde stijgende lijn. Burns had er inmiddels 
spijt van dat hij het advies van zijn minister van Defensie als zoete koek had 
geslikt en maar een vijfde van het aantal grondtroepen had ingezet dan waar 
de stafchef van het leger om had gevraagd. Honderdduizend Amerikaanse sol-
daten hadden de dictator kunnen verjagen en zijn landje kunnen overnemen, 
maar ze waren niet in staat als bezettingsmacht de orde te herstellen.

Het derde punt was nog verontrustender. De cia vermoedde dat zich dubbel-
agenten onder het paramilitaire personeel in het Midden-Oosten bevonden.

De directeur van de cia, Robert Holland, vroeg het woord. ‘We maken ken-
nis met een soort lek dat we nooit eerder hebben gezien. Als onze vermoedens 
kloppen, is er een individu actief dat informatie lekt, niet naar een vijandelijk 
land, maar naar een mensenrechtenorganisatie.’

‘Een ngo?’
‘Ja. Hij lekt informatie over ons buitengewone uitleveringsprogramma.’
Burns luisterde gemelijk naar de details. ‘Laten we de adviesraad van de 

president inschakelen voordat we hier verder over praten.’
‘Natuurlijk,’ zei Holland.
Het vierde punt ging over de politieke leider van een van de coalitiepart-

ners, die aan een depressie leed en niet in staat was aan zijn verplichtingen te 
voldoen. Volgens het rapport was het slechts een kwestie van tijd voor er een 
machtswisseling zou plaatsvinden, maar zou dat geen invloed hebben op de 
vriendschappelijke relatie van het land met de Verenigde Staten.

Ze sloegen de bladzijde om voor de volgende twee punten in het rapport, 
en nadat Burns naar de uitleg had geluisterd, kwamen ze bij de laatste pagina 
en het volgende kopje:

     :     

Burns keek op. ‘Wat is dit? Een fi lmscript uit Hollywood?’
Alleen de stafchef glimlachte om het grapje van de president. De anderen 
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zwegen, niet in staat hun verwarring te verbergen. Burns richtte zijn blik op 
de directeur nationale inlichtingen. Watkins keek terug zonder met zijn ogen 
te knipperen. ‘Het gaat om een rapport van de nsa,’ zei hij.

Opeens moest Burns denken aan een eerder incident, de uitbraak van een 
dodelijk virus in Reston, een buitenwijk van de stad Washington. Het on-
derzoeksinstituut voor besmettelijke ziektes van het Amerikaanse leger en de 
centra voor ziektebestrijding hadden samengewerkt om de verspreiding van het 
virus, een vorm van ebola, tegen te gaan. Het moest hier om iets vergelijkbaars 
gaan.

Hij las verder.

In de tropische regenwouden van de Democra  sche Republiek Congo is een 
nieuwe levensvorm opgedoken. Als die zich verspreidt, zal deze levensvorm 
een bedreiging worden voor de Verenigde Staten en kan deze de uitroeiing 
van de gehele mensheid tot gevolg hebben. Een dergelijke situa  e is al eens 
genoemd in het Heisman Rapport van het Schneider Ins  tuut, dat is inge-
diend in …

Burns las de informatie zorgvuldig door en leunde toen achterover op de bank. 
Nu was duidelijk waarom de wetenschappelijk adviseur de bijeenkomst bij-
woonde.

Hij kon zich er niet van weerhouden een sarcastische opmerking te maken.
‘Weet je zeker dat ze geen moslimextremisten voor een nieuwe levensvorm 

hebben aangezien?’
Watkins bleef zakelijk. ‘Dit is betrouwbare informatie. We hebben de gege-

vens laten analyseren door specialisten en die denken…’
‘Genoeg,’ viel Burns hem in de rede. Hij vond het rapport aanstootgevend. 

Niet alleen de inhoud, maar het feit dat het bestond viel bij hem al verkeerd. 
‘Ik wil horen wat doctor Gardner te zeggen heeft.’

Alle blikken werden gericht op de aarzelende oudere wetenschapper. Gard-
ner begon een beetje te hakkelen nu de president zo slechtgehumeurd bleek. 
‘Al sinds… sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is voorspeld dat zoiets 
zou kunnen gebeuren. Het Heisman Rapport dat in deze samenvatting wordt 
genoemd, is geschreven in antwoord op een discussie over de mogelijkheid.’

Burns verbaasde zich over de ernst waarmee hij antwoordde. De gedachten 
van de wetenschapper over dit onderwerp gingen kennelijk veel verder dan 
een leek zou kunnen bevatten. Toch kon Burns de diepe onbehaaglijkheid die 
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hij voelde niet van zich afzetten. Een nieuwe levensvorm die het einde van de 
mensheid kon betekenen? Welk weldenkend mens zou zoiets geloven?

‘En u vindt deze informatie betrouwbaar?’ vroeg Burns aan hem.
‘Ik kan ze niet weerleggen.’
‘Ik heb hier een kopie van het Heisman Rapport,’ zei Watkins, en hij haalde een 

nieuw document uit zijn map. ‘Ik heb de relevante passage gemarkeerd. Deel vijf.’
Burns las het rapport van een kwart eeuw geleden door. Gardner wachtte 

tot hij daarmee klaar was en zei toen: ‘De informatie die we nu hebben, is 
uit de tweede hand. Behalve degene die de melding heeft ingestuurd, heeft 
niemand anders bevestigd dat deze nieuwe levensvorm bestaat. Ik denk dat 
het de moeite waard zou zijn om zelf mensen te sturen om te kijken wat er nu 
eigenlijk aan de hand is.’

‘Op dit punt is er nog gemakkelijk iets aan te doen,’ voegde Watkins eraan 
toe. ‘En het zou niet veel kosten. Een paar miljoen dollar zou genoeg moeten 
zijn. Maar we moeten er wel voor zorgen dat het absoluut geheim blijft.’

‘Heb je een plan in gedachten?’ vroeg Burns.
‘Ik heb het Schneider Instituut opdracht gegeven een actieplan samen te 

stellen. Voor het weekend zou ik de verschillende mogelijkheden op mijn bu-
reau moeten hebben.’

Burns dacht erover na. Hij zag geen nadelen. Een president van een land 
in oorlog kon problemen die daar geen deel van uitmaakten het best meteen 
afhandelen. En deze hele zaak boezemde hem bijzonder veel afkeer in. ‘Goed. 
Laat me de opties zien zodra je ze hebt.’

‘Ja, meneer.’
De ochtendbijeenkomst werd afgesloten, maar dezelfde onderwerpen kwa-

men bij de kabinetsvergadering van negen uur weer ter sprake. De minister 
van Defensie, Geoff rey Lattimer, kwam bij het laatste ervan – een biologisch 
probleem – na een snelle discussie van twee minuten tot een korte conclusie. 
‘Dit is een van die domme dingen die moeten worden overgelaten aan het 
Schneider Instituut,’ zei hij afwijzend.

Op verzoek van de president bogen ze ter besluit van de vergadering allemaal 
het hoofd om te bidden.

Na afl oop van de bijeenkomst kwam iemand van de cia de kamer in om 
alle kopieën van de dagelijkse briefi ng van de president in te nemen. Alle pa-
pieren waren topgeheim en werden gearchiveerd in Langley. Op de hele wereld 
wisten maar tien mensen wat bij deze vergadering aan het eind van de zomer 
van 2004 was besproken.





Deel 1
Het Heisman Rapport
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1

Het konvooi van drie gepantserde Suburbans boorde zich door de wervelende 
stofwolken. Van de laatste suv stond de achterklep open en in de laadruimte 
stond een bank zonder poten, met de rugleuning naar de voorkant van het 
voertuig. Op dit provisorische artillerieplatform zat Jonathan ‘Hawk’ Yeager, 
die de weg achter hem in de gaten hield.

Ze bevonden zich op vijf minuten van de barakken in de Groene Zone. 
Het was Yeagers laatste missie voor zijn drie maanden in Bagdad erop zaten.

Western Shield, zijn werkgever, had hem en zijn collega’s in Irak ingezet voor 
beschermingsmissies. Yeager en zijn team zorgden voor de veiligheid van vips 
van over de hele wereld: verslaggevers uit de Verenigde Staten, een werknemer 
van een Britse oliemaatschappij die het naoorlogse reconstructiewerk kwam 
inspecteren en diplomaten uit een klein Aziatisch land.

Toen Yeager aan zijn detachering in Irak was begonnen, had de zon fel 
gebrand, maar nu, drie maanden later, was de hitte afgenomen. Het was zelfs 
zo koel dat hij het aan het eind van de middag frisjes vond worden, ondanks 
de beschermende kleding en tactische uitrusting. Als het nog kouder werd, 
zou deze zanderige stad met al die laagbouw er nog somberder en verlatener 
uitzien, wist hij. Niet dat hij zich verheugde op de vrije maand die morgen 
zou beginnen. Hij werd eerder somber als hij eraan dacht en zou liever hier 
blijven. Voor Yeager was deze stad, zo ver verwijderd van de vreedzaamheid 
die beschaafde mensen normaal vonden, een soort nihilistische speeltuin, een 
uitweg uit de realiteit die hem thuis wachtte.

Een gepantserde helikopter die laag over de daken vloog. Fluitende mortier-
granaten die de nachtelijke stilte verbraken. De lege huls van een tank in een 
dor en zanderig veld. En de Tigris vol lijken.

In zijn 5200 jaar lange geschiedenis had deze wieg van de beschaving talloze 
oorlogen gekend en nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, werd ze 
overheerst door het zoveelste vijandelijke leger. Het bezettende land beweerde 
ideologische motieven te hebben, maar de echte bedoeling was duidelijk: heer-
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schappij over de enorme olievoorraden onder de Iraakse bodem.
Yeager wist dat deze oorlog niet gevoerd werd om het recht te laten zegevie-

ren. Niet dat het hem iets kon schelen. Het enige wat telde, was dat hij hier 
werk had, werk dat goed betaalde. Maar als hij terugging naar zijn gezin, moest 
hij een realiteit onder ogen zien die veel wreder was dan wat hij hier in Irak 
tegenkwam. Zolang hij in Bagdad bleef, kon hij de confrontatie met zijn zoon 
uit de weg gaan met het excuus dat hij zijn plicht deed. 

In de verte klonk sporadisch geweervuur. M16-geweren. Yeager hoorde geen 
enkele AK-47 terugschieten en wist dat er geen echt vuurgevecht gaande was.

Hij keek weer voor zich en zag een kleine auto die zich verwijderde van de 
andere voertuigen, ver achter hen, en die snel zijn kant uit kwam. Door zijn 
zonnebril bekeek Yeager de gehavende Japanse sedan. Daar krioelde het van in 
Bagdad; kleine, onopvallende wagens die de terroristen graag gebruikten voor 
zelfmoordaanslagen. Niemand leek ze ooit op te merken, tot ze explodeerden.

Door de adrenalinestoot vernauwde zijn blikveld. De hoofdweg waarop ze 
reden, stond aangemerkt als gevaarlijk. Bij de briefi ng voor deze missie had-
den ze te horen gekregen hoe gevaarlijk hij precies was; in de afgelopen dertig 
dagen hadden de opstandelingen het gemunt op de mensen van particuliere 
defensiebedrijven in plaats van reguliere soldaten. Er waren al meer dan tien 
huurlingen omgekomen op dit korte stukje weg.

Zijn radio ontving krakend een melding uit de eerste suv. ‘Verdacht voertuig 
aan de rechterkant van de weg. Staat stil onder de viaduct. Vanmorgen stond het 
er nog niet.’

Zeer waarschijnlijk zat er een explosief in de auto. De opstandelingen zaten 
vast en zeker vol ongeduld in de buurt te wachten tot ze het tot ontploffi  ng 
konden brengen. Het mochten dan geïmproviseerde bommen zijn, ze hadden 
genoeg kracht om een pantserauto in stukjes te scheuren.

‘Moeten we terugrijden?’
‘Wacht even,’ zei Yeager in zijn draadloze microfoon. ‘We worden achterop 

gereden door een auto.’
De Japanse auto lag nog maar vijftig meter op hen achter.
Aan de kant! Yeager zwaaide met zijn M4-karabijn naar de auto en gebaarde 

met zijn linkerarm dat de bestuurder meer afstand moest houden. De auto 
ging alleen maar sneller rijden.

‘Controleer de stoorzender,’ schreeuwde de leider van het konvooi,  McPherson. 
De opstandelingen gebruikten vaak mobiele telefoons om hun explosieven te 
laten afgaan en de stoorzender kon het signaal blokkeren.
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‘Stoorzender staat aan,’ meldde de eerste suv.
‘Doorrijden,’ beval McPherson. ‘En zorg dat je die auto kwijtraakt.’
‘Roger,’ antwoordde Yeager, en hij riep naar de auto dat hij weg moest 

wezen.
Daar werd geen gehoor aan gegeven. Door de stoffi  ge voorruit zag hij de 

Irakese chauff eur met een vijandig gezicht naar hem kijken. In navolging van 
de regels voor particuliere defensiebedrijven loste Yeager een paar schoten. De 
vier kogels kwamen terecht in het wegdek vlak voor de bumper van de auto, 
zodat de betonscherven omhoog spatten.

De waarschuwingsschoten remden het autootje niet af. Yeager bracht zijn 
karabijn omhoog en richtte op de motorkap.

‘Wees voorbereid op een explosie!’
Slechts een paar seconden nadat McPherson dit door de radio had ge-

schreeuwd, klonk er een zachte, rommelende explosie die de suv deed schud-
den. De bom was niet vóór hen ontploft, maar een paar honderd meter achter 
hen, verder weg dan het punt waarop Yeager zijn karabijn had gericht. Een 
enkele dadelpalm langs de weg werd omhuld door zwarte rook. Weer een van 
haat vervulde religieuze fanaticus minder, dacht Yeager. Een gewone werkdag 
in Bagdad. Maar als de auto die hen volgde ook explodeerde, moesten ze hem 
straks van de weg schrapen.

Yeager loste niet het voorgeschreven tweede waarschuwingssalvo af, maar 
richtte zijn M4 op de bestuurder, zodat de rode laserstraal een rode stip op zijn 
gezicht wierp, recht tussen de ogen van de Irakees.

Niet je ogen dichtdoen! riep Yeager in gedachten. Trek niet dat zielige ge-
zicht van zelfmoordterroristen net voor ze zichzelf opblazen. Anders ben je er 
geweest.

Voor het eerst verscheen er angst op het gezicht van de bestuurder. Wilde 
hij dood? Net toen Yeager de druk op de trekker vergrootte, kromp het gezicht 
van de man in zijn vizier. De sedan remde af.

Even viel er een schaduw over hen heen toen het konvooi onder de viaduct 
door reed. Het verdachte voertuig onder de brug explodeerde niet.

Yeager wachtte tot de auto die hen volgde afsloeg. ‘Alles veilig,’ meldde 
hij.

‘Roger,’ antwoordde McPherson vanuit de voorste suv. ‘Terug naar de basis.’
Misschien was de bestuurder van de sedan geen terrorist, maar een gewone 

burger die de Amerikanen wilde uitdagen. En misschien zat in de auto onder 
de viaduct geen explosief, maar was hij gewoon stuk.
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Yeager wist alleen hoeveel haat de mensen tegen hem koesterden, dat hij 
even heel bang was geweest en dat hij op het punt had gestaan iemand neer te 
schieten met wie hij nooit een woord had gewisseld.

De drie gepantserde suv’s passeerden de Amerikaanse controlepost en kwamen 
via een kronkelende omweg, bedoeld als maatregel tegen autobommen, de 
Groene Zone binnen. Die zone was gelegen in het centrum van Bagdad, rond 
het paleis van de voormalige dictator.

Het onderkomen van Western Shield bevond zich aan de weg, niet ver 
van het paleis. Het was een lang betonnen gebouw van twee verdiepingen 
met afbladderende verf. Er waren zoveel kamers in het gebouw dat het hem 
een raadsel was waar het voor was gebruikt voordat het was verhuurd aan het 
defensiebedrijf. Woonruimte voor regeringsambtenaren? Een studentenhuis? 
Niemand had een idee.

Het konvooi kwam tot stilstand voor het gebouw en de zes beveiligers stap-
ten uit. Ze waren alle zes, ook Yeager, afkomstig uit de Special Forces, de Groe-
ne Baretten. Terwijl de onderhoudsploeg naar buiten kwam rennen, wisselden 
ze een paar boksen ter ere van een geslaagde missie. De onderhoudsmensen 
ontdekten een kogelgat in de carrosserie van de voorste auto, maar daar was 
niemand van onder de indruk. Zoiets kon je verwachten.

‘Hé, Hawk!’ riep McPherson naar Yeager toen die naar binnen ging. ‘Je 
hoeft geen rapport in te dienen over dat schietincident. Vanavond vieren we 
feest op het dak.’

‘Roger,’ zei Yeager met een dankbare glimlach. McPherson had zeker een 
afscheidsfeestje voor hem georganiseerd. Morgen kwam zijn vervanger en dan 
kon Yeager hier weg. Het standaard dienstrooster bij dit bedrijf was drie maan-
den op, één maand af. Het was niet gezegd dat hij bij terugkeer met dezelfde 
ploeg zou samenwerken of weer dezelfde taken zou krijgen. En afhankelijk van 
de kant die de kogels op vlogen, kon het best zijn dat hij zijn teamgenoten 
nooit meer terug zou zien.

‘Waar ga je naartoe tijdens je verlof? Terug naar huis?’
‘Nee, naar Lissabon.’
McPherson wist waarom hij naar Portugal ging en knikte. ‘Ik hoop dat het 

allemaal goed komt.’
‘Ja. Ik ook.’
Yeager ging naar zijn kamer op de eerste verdieping, legde zijn M4 op het 

bed, deed zijn uitrusting af en legde die in zijn kastje. Als hij wegging, gaf hij 
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zijn munitie en de rest van de spullen af en nam hij alleen een rugzak mee met 
een paar privéspullen.

Yeager bleef even naar de familiefoto staan kijken die hij aan de deur van 
zijn kastje had geplakt. Hij was zes jaar geleden genomen in hun huis in North 
Carolina. In gelukkiger tijden. Yeager zat met zijn vrouw Lydia en hun zoon 
Justin op een bank naar de camera te lachen. Justin zat bij zijn vader op schoot 
en was zo klein dat hij bijna verdween in Yeagers armen. Hij had het don-
kerbruine haar van zijn vader en de blauwe ogen van zijn moeder. Als hij 
ondeugend glimlachte, leek hij op Lydia, maar als hij boos was, was hij net een 
miniatuuruitgave van zijn stoere vader, de voormalige Groene Baret. Yeager en 
zijn vrouw hadden zich vaak afgevraagd op wie hij zou lijken als hij ouder werd.

Yeager stopte de foto in een half uitgelezen boek, pakte zijn telefoon en belde 
zijn vrouw in Lissabon. Er was een tijdsverschil van drie uur. Het was daar net 
na lunchtijd en hij wist dat hij haar niet meteen te pakken zou krijgen. Dus 
sprak hij een bericht in en vroeg haar terug te bellen. Daarna maakte hij de 
M4 schoon en ging naar beneden, met de telefoon en zijn laptop in de hand.

In de kleine recreatiekamer was het altijd druk. De ruimte was uitgerust 
met een oude tv, een bank en een klein tweezittertje, een koffi  eapparaat en 
een paar computers voor algemeen gebruik. Er zaten een paar mannen voor 
de beeldschermen door pornosites te scrollen en grapjes te maken. Yeager vond 
een plekje en verbond zijn laptop met de snelle internetkabel. Hij wist dat het 
een teleurstelling zou worden, maar hij schakelde toch meteen een wetenschap-
pelijke zoekmachine in.

Niets, zoals verwacht. Geen meldingen van opzienbarende nieuwe behandel-
methoden voor paecs – pulmonale alveolaire epitheelcelsclerose. ‘Yeager.’

Yeager keek achterom en zag Al Stephano, de manager van het bedrijfson-
derkomen, vanuit de deuropening naar hem wenken. ‘Hawk, kun je even naar 
mijn kantoor komen? Je hebt bezoek.’

‘Ik?’ Yeager liep naar Stephano’s kantoor aan de voet van de trap, benieuwd 
wie hem zou kunnen bezoeken.

Toen hij naar binnen ging, stond er een man van middelbare leeftijd op 
van de bank. Hij was ongeveer één meter vijfentachtig, even lang als Yeager, 
en hij droeg dezelfde kleding als de beveiligingsmensen: een t-shirt en een 
cargobroek. De man was wel enkele tientallen jaren ouder dan Yeager, in de 
vijftig. Hij had het strenge uiterlijk van een soldaat, maar op zijn gezicht lag 
een fl auwe glimlach. Hij stak zijn hand uit.

‘Dit is William Liban, de directeur van Western Shield,’ verklaarde Ste phano.
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De naam was Yeager bekend. Het particuliere defensiebedrijf waarbij Yeager 
in dienst was, was opgericht door voormalige leden van Delta Force en Liban 
was de tweede man. Het geheim van het snelle succes van Western Shield lag 
in de hechte relatie tussen de leiding en de manschappen. Het was duidelijk 
dat Liban gevechtservaring had, maar hij miste de harde, agressieve uitstraling 
van de meeste veteranen van Special Forces.

Houd het formeel en oppervlakkig, hield Yeager zichzelf voor terwijl hij de 
man de hand schudde. ‘Aangenaam, meneer Liban. Jonathan Yeager.’

‘Heb je een bijnaam?’ vroeg Liban.
‘Ze noemen me Hawk.’
‘Hawk, ga zitten, dan kunnen we eens praten.’ Liban gebaarde naar de bank 

en zei tegen Stephano: ‘Kunnen we even onder vier ogen met elkaar spreken?’
‘Natuurlijk.’ Stephano liep zijn kantoor uit.
Toen ze alleen waren, keek Liban de kleine ruimte door alsof hij die voor 

het eerst zag.
‘Kunnen we hier veilig praten?’
‘Zolang Stephano niet met zijn oor tegen de deur staat.’
Liban glimlachte niet. ‘Mooi. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. 

Kun je je verlof uitstellen?’
‘Waar gaat het om?’
‘Ik hoopte dat je nog een maand zou kunnen doorwerken.’
Yeager stelde zich voor wat Lydia zou zeggen als hij haar vertelde dat hij later 

naar Lissabon zou komen.
‘Het is een goede klus. Het honorarium is vijftienhonderd dollar per dag.’
Dat was meer dan twee keer zoveel als hij nu kreeg. Hij was meteen op zijn 

hoede. Waarom zou de tweede man van het bedrijf helemaal hierheen vliegen 
om hem een klus aan te bieden? ‘Is het in Hillah?’

‘Pardon?’
Hillah was de gevaarlijkste stad aan het front. ‘Is de klus in Hillah?’
‘Nee, het is niet hier. Het is in een ander land. Je moet rekening houden 

met twintig dagen voorbereiding en de missie zou op zijn hoogst tien dagen in 
beslag mogen nemen. Misschien ben je zelfs in vijf dagen klaar. Maar je krijgt 
gegarandeerd dertig dagen uitbetaald, hoe kort het ook blijkt te zijn.’

Vijfenveertigduizend dollar voor een maand werk – helemaal niet slecht. De 
familie Yeager had op dit moment al het geld nodig dat ze kon bemachtigen. 
‘Over wat voor klus hebben we het?’

‘Ik kan niet in detail treden, maar dit kan ik wel zeggen: de opdracht komt 
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van een van de coalitielanden, niet van een land als Rusland of China. Of 
Noord-Korea. En het is niet bijzonder gevaarlijk. Veiliger in ieder geval dan 
Bagdad. De klus is ook niet in het belang van één bepaald land. Je zult eerder 
de mensheid een dienst bewijzen.’

Yeager kon niet bedenken wat de klus zou kunnen zijn, maar hij leek in ieder 
geval niet heel erg riskant. ‘Waarom is het honorarium dan zo hoog?’ vroeg hij.

Er was iets van afkeer te zien in de diepe rimpels rond Libans ogen. ‘Ik 
hoopte dat je tussen de regels door zou kunnen lezen. Het is een beetje een… 
smerig karwei.’

Een smerig karwei. Een aanslag. Die niet in het voordeel was van één land in 
het bijzonder. Maar waren alle aanslagen niet politiek van aard?

‘Als je de klus aanneemt, zul je een overeenkomst moeten tekenen. Is de trai-
ning eenmaal begonnen, dan krijg je alle informatie. Maar je moet begrijpen 
dat je niet meer terug kunt als je de overeenkomst eenmaal getekend hebt en 
van de details op de hoogte bent gesteld.’

‘Zijn jullie bang voor een lek? Dat hoeft niet. Ik heb het beveiligingsniveau 
“topgeheim”.’

In het Amerikaanse leger bestaan drie beveiligingsniveaus: vertrouwelijk, ge-
heim en topgeheim. Voor elk niveau is een strenge achtergrondcontrole nodig 
en een test met een leugendetector. Yeager had ook na zijn vertrek uit het leger 
zijn veiligheidsniveau bijgehouden, omdat hij zonder die classifi catie sommige 
klussen die door het ministerie van Defensie aan defensiebedrijven werden 
toebedeeld niet zou kunnen uitvoeren.

‘Hoor eens, ik ken je achtergrond. Ex-Special Forces, volkomen betrouw-
baar. We moeten in dit geval alleen extra op de veiligheid letten.’

Libans vage uitspraak gaf Yeager nog een aanwijzing. Het voormalige lid van 
de Delta Force had het over een klus waarvoor een hoger beveiligingsniveau 
nodig was dan topgeheim. Het moest om een uiterst gevoelige zaak gaan. 
Libans woorden zouden er zelfs op kunnen wijzen dat het om een operatie 
ging waarvoor de allerstrengste geheimhouding gold, bijvoorbeeld een door 
het Witte Huis goedgekeurde aanslag. Maar waarom lieten ze die dan niet 
uitvoeren door de Delta Force of Navy seal Team 6? Dit was niet het soort 
klus dat je aan een particulier defensiebedrijf zou uitbesteden.

‘Wat denk je ervan?’ Liban drong aan op een beslissing. ‘Doe je mee?’
Yeager kreeg een vreemd gevoel. Hetzelfde gevoel dat hij had gehad toen hij 

een tiener was en zijn ouders gingen scheiden en toen hij had moeten kiezen bij 
wie hij wilde wonen. Dezelfde aarzeling die hij had gevoeld toen hij dringend 
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een besluit had moeten nemen en hij net voor zijn eindexamen van de high 
school had besloten in het leger te gaan om later een studiebeurs te kunnen 
krijgen. Hij wist dat hij op een beslissend kruispunt stond. Welke keus hij ook 
maakte, hij wist dat zijn leven voor altijd zou veranderen.

‘Als je vragen hebt, kun je ze nu stellen. Ik zal ze zo goed mogelijk beant-
woorden.’

‘Weet u zeker dat het niet gevaarlijk is?’
‘Zolang je het niet verknalt.’
‘Is het een klus voor één man?’
‘Nee. Je gaat met een team van vier.’
Een team van vier was de kleinste operationele eenheid die de Special Forces 

gebruikten.
‘De rest van de arbeidsvoorwaarden is hetzelfde als altijd. Wij zorgen voor 

de wapens en als je bij de operatie zou sneuvelen, zal volgens de Defense Base 
Act vierenzestigduizend dollar worden uitgekeerd aan je familie.’

‘Mag ik de overeenkomst zien?’
Liban glimlachte goedkeurend en haalde een document uit zijn koff ertje. 

‘Je hoeft niet te aarzelen. Vertrouw op je geluk. Je bent een gelukkig man.’
‘Ik? Gelukkig?’ Yeager trok een scheve, half sarcastische glimlach. ‘Ik heb 

mezelf altijd gezien als het óngelukkige soort.’
‘Nee, helemaal niet. Jij bent een overlever,’ zei Liban met neergetrokken 

mondhoeken. ‘We hadden zes andere kandidaten voor de klus, maar ze zijn 
allemaal gesneuveld. De een na de ander is omgekomen in een vuurgevecht. 
De opstandelingen nemen de laatste tijd veel personeel van defensiebedrijven 
op de korrel.’

Yeager knikte.
‘Dit is de eerste keer dat ik een van onze kandidaten persoonlijk kan ont-

moeten.’
Yeager dacht aan het honorarium en woog het af tegen het onheilspellende 

voorgevoel dat hij had. Vijfenveertigduizend dollar per maand. Kon hij zo’n 
aanbod wel weigeren? Wat maakte het uit dat het een smerige klus was? Voor 
hem tien anderen, wat dat betreft was hij niet anders dan het pistool in zijn 
hand. Ook al zou hij iemand vermoorden, dan kun je de schuld niet bij het 
wapen leggen. De schuld ligt bij degene die de trekker overhaalt, degene die 
bevel geeft tot de moord.

Yeager keek de overeenkomst door. Die maakte hem niets wijzer. Hij zou 
gewoon moeten tekenen.
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Liban hield hem een pen voor. Terwijl Yeager zijn hand ernaar uitstak, voel-
de hij iets trillen in zijn borstzak.

‘Neem me niet kwalijk,’ zei hij. Hij haalde de telefoon voor de dag en keek 
op het schermpje. Lydia belde terug vanuit Lissabon. ‘Ik zou graag eerst even 
met mijn vrouw willen praten. Ik heb haar gezegd dat ik morgen bij haar zou 
zijn.’

Liban keek als een jager die op het punt staat zijn prooi kwijt te raken. 
‘Natuurlijk. Ga je gang.’

Yeager nam op. Voordat hij iets kon zeggen, hoorde hij het kleine stemme-
tje van Lydia. Er lagen een wanhoop en hopeloosheid in die hij al vele malen 
eerder had gehoord.

‘Jon? Met mij. Ik weet niet wat ik moet doen.’
‘Wat is er?’
Ze slikte haar tranen weg. ‘Ze hebben Justin overgebracht naar de Intensive 

Care.’
Dat kost ons nog meer geld, dacht Yeager. Ik heb geen keus, ik moet wel 

tekenen. ‘Kalm nou maar, Lydia. We hebben dit eerder meegemaakt en na een 
tijdje gaat het altijd beter.’

‘Nu is het anders. Hij hoest bloed op.’
Dat was een teken dat de ziekte van zijn zoon de laatste fase had bereikt. 

Er ging een huivering langs Yeagers ruggengraat. Hij gaf Liban een teken dat 
hij even naar buiten ging en verliet het kantoor. Op de trap was het een herrie 
omdat er allerlei mensen naar boven en naar beneden renden.

‘Weet je het zeker?’
‘Ik heb het zelf gezien. Een rode lijn, een streep.’
‘Een rode lijn,’ mompelde Yeager. ‘Wat zegt dokter Garrado ervan?’ Gar-

rado, de Portugese dokter bij wie Justin onder behandeling was, was een van 
de meest vooraanstaande deskundigen op de wereld als het om paecs ging.

Yeager kon Lydia niet meer verstaan omdat ze zo snikte. Hij zag voor zich 
hoe ze de tranen van haar gezicht veegde. ‘Wat zegt dokter Garrado?’ vroeg 
hij weer.

‘Hij zegt dat Justins hart en lever het opgeven… dat hij niet veel tijd meer 
heeft.’

Yeager dwong zijn verstarde hersenen na te denken, na te gaan wat hij over 
de ziekte wist. Als een patiënt eenmaal longbloedingen kreeg, had hij nog 
ongeveer een maand.

‘Je bent morgen hier, toch?’ snikte Lydia alsof ze hem smeekte.
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Ik moet naar mijn zoon voor het te laat is, dacht Yeager. Maar hoe gaan we 
in godsnaam de behandeling betalen? Yeager staarde naar de dichte deur van 
het kantoor. Hij deed zijn best het hoofd koel te houden, maar hij was aan het 
eind van zijn Latijn. Hij raakte zo’n beetje in paniek.

Waarom sta ik hier in de gang van een smerig gebouw in Bagdad met een 
telefoon in mijn hand? vroeg hij zichzelf af. Wat doe ik hier in godsnaam?

‘Jon?’ klonk de stem van zijn huilende vrouw. ‘Jon? Ben je daar nog?’ 


