
1

De grenzen van ons land, meneer? Maar meneer, in het noorden
worden we begrensd door de aurora borealis, in het oosten door de
opkomende zon, in het zuiden door de precessie van de equinoxen en
in het westen door de dag des oordeels.

– THE AMERICAN JOE MILLER’S JEST BOOK

Shadow had drie jaar in de gevangenis gezeten. Omdat hij groot
en fors was, iemand die niet met zich liet sollen, was de verveling
zijn grootste probleem geweest. Hij had zich in conditie ge-

houden, had zichzelf trucjes met munten geleerd en had veel nage-
dacht over zijn liefde voor zijn vrouw.

Het beste – volgens Shadow misschien het enige goede – van de
gevangenis was de opluchting geweest, het gevoel dat hij zo laag was
gezonken als maar kon, dat hij op het absolute dieptepunt zat. Hij
hoefde niet bang te zijn dat de politie hem te pakken kreeg, want ze
hadden hem al te pakken. Hij hoefde niet bang te zijn voor wat de
dag van morgen zou brengen, want de dag van gisteren had het al
gebracht.

Het deed er niet toe, bedacht Shadow, of je datgene waarvoor je
veroordeeld was, gedaan had of niet. Iedereen die hij in de gevangenis
had ontmoet, had zich wel druk gemaakt om iets: er was altijd wel
iets wat de autoriteiten verkeerd hadden, iets waarvan ze zeiden dat
je het had gedaan maar wat je niet had gedaan, of je had het niet
precies zo gedaan als zij zeiden dat je het had gedaan. Het enige waar
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het om ging, was dat ze je te pakken hadden.
Dat was hem in de eerste paar dagen al opgevallen, toen alles, van

de bajespraat tot het slechte eten, nog nieuw was. Ondanks de ellende
en het verschrikkelijke gevoel dat je niet weg kon, had hij opgelucht
ademgehaald.

Shadow probeerde niet te veel te praten. Ergens in het tweede jaar
had hij zijn theorie aan Low Key Lyesmith, zijn celgenoot, verteld.

Low Key, een oplichter uit Minnesota, grijnsde zijn door littekens
verziekte glimlach. ‘Ja,’ zei hij. ‘Dat is waar. Het is zelfs nog beter als
je ter dood veroordeeld bent. Denk maar eens aan die grappen over
kerels die blafgeluiden maken als de strop om hun nek wordt gelegd,
omdat hun vrienden altijd hadden gezegd dat ze nog eens zouden
sterven als een hond.’

‘Is dat een grap?’ vroeg Shadow.
‘Nou en of. Galgenhumor. Betere humor is er niet – beng, het ergste

is gebeurd. Je krijgt een paar dagen om het te laten inzinken en dan
zit je in de kar, op weg om in het niets te dansen.’

‘Wanneer hebben ze in deze staat voor het laatst iemand opge-
hangen?’ vroeg Shadow.

‘Hoe moet ik dat nou weten?’ Lyesmith schoor zijn oranje-blonde
haar geregeld bij. Je kon de lijnen van zijn schedel zien. ‘Maar weet
je, dit land begon naar de verdommenis te gaan toen ze geen mensen
meer ophingen. Geen galgenvuil. Geen galgendeals.’

Shadow haalde zijn schouders op. Hij kon niets romantisch zien
in een doodvonnis.

Als je geen doodvonnis had, bedacht hij, was de gevangenis op
zijn best slechts een tijdelijke onderbreking van het leven, en wel om
twee redenen. Ten eerste kruipt het leven de gevangenis binnen. Je
kunt altijd nog dieper zinken, zelfs als je niet meer mag meedoen
aan het spel: het leven gaat door, zelfs als dat een leven onder een
miscroscoop of een leven in een kooi is. En ten tweede, als je gewoon
blijft volhouden, moeten ze je op een dag vrijlaten.

In het begin was die dag te ver weg geweest voor Shadow om zich
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erop te richten. Toen werd de vrijlating een klein sprankje hoop, en
bij de onvermijdelijke gevangenisshit leerde hij tegen zichzelf te zeg-
gen: ‘Ook dit gaat voorbij.’ Op een dag zou die magische deur open-
gaan en zou hij naar buiten lopen. En dus streepte hij de dagen af
op zijn Zangvogels van Noord-Amerika-kalender, de enige kalender
die in de gevangeniswinkel te koop was, en de zon ging onder en hij
zag het niet en de zon kwam op en hij zag het niet. Hij oefende
munttrucs uit een boek dat hij in de gevangenisbibliotheek had ge-
vonden; hij deed aan fitness; hij maakte lijstjes in zijn hoofd van wat
hij zou doen als hij uit de gevangenis kwam.

Shadows lijstjes werden korter en korter. Na twee jaar waren er
nog maar drie dingen over.

Ten eerste zou hij een bad nemen. Een langdurig, weelderig bad
met veel schuim. Misschien zou hij de krant lezen, misschien niet.
Op sommige dagen dacht hij van wel, op andere dagen van niet.

Ten tweede zou hij zich afdrogen en een ochtendjas aantrekken.
Misschien ook pantoffels aandoen. Het idee van pantoffels stond
hem wel aan. Als hij zou roken, zou hij ongeveer op dat moment een
pijp aansteken, maar hij rookte niet. Hij zou zijn vrouw in zijn armen
nemen (‘Puppy’, zou ze uitroepen van gespeelde schrik en echte blijd-
schap, ‘wat doe je nou?’) en hij zou haar naar de slaapkamer dragen
en de deur dichtdoen. Als ze honger kregen, zouden ze pizza’s laten
komen.

Ten derde zou hij, als hij en Laura de slaapkamer uit kwamen, na
een paar dagen of zo, zich gedeisd houden en de rest van zijn leven
uit de problemen blijven.

‘En dan ben je gelukkig?’ vroeg Low Key Lyesmith. Die dag werk-
ten ze in de gevangeniswerkplaats. Ze zetten vogelhuisjes in elkaar,
wat nauwelijks interessanter was dan kentekens in nummerborden
stansen.

‘Noem niemand gelukkig,’ zei Shadow, ‘voordat hij dood is.’
‘Herodotus,’ zei Low Key. ‘Hé. Je leert bij.’
‘Wie is nou weer Herodotus?’ vroeg de Iceman, die de zijkanten
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van een vogelhuisje aan elkaar zette en aan Shadow doorgaf, die ze
stevig vastmaakte met bouten en schroeven.

‘Een dooie Griek,’ zei Shadow.
‘Mijn laatste vriendin was Grieks,’ zei de Iceman. ‘De shit die haar

familie at. Je zou het niet geloven. Rijst verpakt in bladeren. Dat soort
shit.’

De Iceman had ongeveer de bouw en de grootte van een Coca-
Cola-automaat, met blauwe ogen en haar zo blond dat het bijna wit
was. Hij had iemand in elkaar geslagen die de fout had begaan om
in een bar stiekem de borsten van de vriendin van de Iceman te be-
tasten. De Iceman was meteen op hem af gesprongen. De vrienden
van het slachtoffer hadden de politie gebeld, en die had de Iceman
gearresteerd en toen was gebleken dat de Iceman anderhalf jaar eer-
der was weggelopen uit een werkstrafprogramma.

‘Nou, wat kon ik anders doen?’ vroeg de Iceman geërgerd, toen hij
Shadow het hele trieste verhaal had verteld. ‘Ik had tegen hem gezegd
dat ze mijn vriendin was. Ik kon toch niet over mijn kant laten gaan
dat hij zo weinig respect voor me had? Nee toch? Ik bedoel, hij zat
overal aan.’

‘Zo is dat,’ had Shadow gezegd, en daar had hij het bij gelaten.
Dat had hij al gauw geleerd: in de gevangenis zit je je eigen tijd uit.
Je zit niet ook nog de tijd van iemand anders uit.

Je hield je gedeisd. Je zat je eigen tijd uit.
Lyesmith had Shadow een paar maanden eerder een gehavend

pocketexemplaar van Herodotus’ Historiën geleend. ‘Het is niet saai.
Het is cool,’ zei hij toen Shadow protesteerde en zei dat hij geen
boeken las. ‘Lees het nou eerst maar en vertel me dan of het cool is.’

Shadow had zuur gekeken, maar hij was begonnen te lezen en was
onwillekeurig aan het boek verslingerd geraakt.

‘Grieken,’ zei de Iceman vol walging. ‘En het is ook niet waar wat
ze over ze zeggen. Ik probeerde mijn vriendin in haar reet te neuken
en ze krabde bijna mijn ogen uit.’

Op een dag werd Lyesmith onverwacht overgeplaatst. Hij liet zijn
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exemplaar van Herodotus bij Shadow achter. Er waren munten tus-
sen de bladzijden verborgen: twee kwartjes, een stuiver en een cent.
Munten waren verboden: je kunt de randen aan een steen slijpen en
in een gevecht iemands gezicht opensnijden. Shadow wilde geen wa-
pen; Shadow wilde gewoon iets met zijn handen te doen hebben.

Shadow was niet bijgelovig. Hij geloofde niet in iets wat hij niet
kon zien. Evengoed kon hij in die laatste weken voelen dat er een
catastrofe boven de gevangenis hing, zoals hij dat ook in de dagen
voor de overval had gevoeld. Er zat een leegte in het diepst van zijn
maag, gewoon angst voor zijn terugkeer naar de buitenwereld – ten-
minste, dat vertelde hij zichzelf. Maar hij was er niet zeker van. Hij
was meer paranoïde dan gewoonlijk, en in de gevangenis ben je ge-
woonlijk al erg paranoïde, want dat is een van de dingen die je in
leven houden. Shadow werd stiller, schaduwachtiger dan ooit.
 Onwillekeurig lette hij op de lichaamstaal van de bewaarders, van de
andere gedetineerden, op zoek naar een aanwijzing voor de ellende
die eraan zat te komen, want dat het zou gebeuren, stond voor hem
vast.

Een maand voordat hij zou worden vrijgelaten, zat Shadow in een
kil kantoor tegenover een man met een bloedrode moedervlek op
zijn voorhoofd. Er stond een bureau tussen hen in; de man had Sha-
dows dossier voor zich liggen en een balpen in zijn hand. Het uiteinde
van die pen was lelijk afgekloven.

‘Heb je het koud, Shadow?’
‘Ja,’ zei Shadow. ‘Een beetje.’
De man haalde zijn schouders op. ‘Dat is het systeem,’ zei hij. ‘De

verwarmingsketels gaan pas op 1 december aan. En dan gaan ze op
1 maart weer uit. Ik maak de regels niet.’ Hij bewoog zijn wijsvinger
over het vel papier dat aan de linkerkant van de map zat vastgeniet.
‘Je bent tweeëndertig jaar oud?’

‘Ja.’
‘Je ziet er jonger uit.’
‘Gezond leven.’
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‘Hier staat dat je een modelgedetineerde bent geweest.’
‘Ik heb mijn les geleerd, meneer.’
‘Echt waar?’ De man keek Shadow strak aan en de moedervlek op

zijn voorhoofd zakte een beetje. Shadow dacht erover om zijn theo-
rieën over de gevangenis aan de man te vertellen, maar hij zei niets.
In plaats daarvan knikte hij en deed zijn best om er berouwvol uit
te zien.

‘Hier staat dat je een vrouw hebt, Shadow.’
‘Ze heet Laura.’
‘Hoe is je contact met haar?’
‘Best goed. Ze was nogal kwaad op me toen ik werd gearresteerd.

Maar ze is me hier zo vaak komen opzoeken als ze kon, het is nogal
een eind reizen. We schrijven elkaar en ik bel haar wanneer ik kan.’

‘Wat doet je vrouw?’
‘Ze is reisagente. Stuurt mensen de hele wereld over.’
‘Hoe heb je haar ontmoet?’
Shadow vroeg zich af waarom de man dat vroeg. Hij dacht erover

om te zeggen dat het hem niet aanging, maar zei toen: ‘Ze was de
beste vriendin van de vrouw van mijn beste vriend. Ze regelden een
blind date voor ons. Het klikte.’

‘En er ligt een baan op je te wachten?’
‘Ja. Mijn vriend, Robbie, over wie ik u net vertelde, is eigenaar van

de Muscle Farm, de sportschool waar ik altijd trainde. Hij zegt dat
ik mijn oude baan terug kan krijgen.’

Een opgetrokken wenkbrauw. ‘O ja?’
‘Volgens hem zou ik een grote aanwinst zijn. Ik zou oudere klanten

terughalen, en harde jongens trekken die nog harder willen worden.’
De man was blijkbaar tevreden. Hij kauwde op het uiteinde van

zijn balpen en keerde toen het vel papier om.
‘Hoe denk je over je delict?’
Shadow haalde zijn schouders op. ‘Ik was een sufferd,’ zei hij, en

dat meende hij.
De man met de moedervlek zuchtte. Hij streepte een aantal dingen
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op zijn checklist af. Toen bladerde hij door de papieren in Shadows
dossier. ‘Hoe ga je vanhier naar huis?’ vroeg hij. ‘Greyhound-bus?’

‘Ik vlieg naar huis. Het is handig om een vrouw te hebben die reis-
agent is.’

De man fronste zijn wenkbrauwen en er kwamen rimpels in zijn
moedervlek. ‘Ze heeft je een ticket gestuurd?’

‘Dat hoefde niet. Ze stuurde me gewoon een bevestigingsnummer.
Een elektronisch ticket. Over een maand hoef ik alleen maar naar
het vliegveld te gaan en mijn identiteitsbewijs te laten zien, en ik ben
hier weg.’

De man knikte, maakte een laatste aantekening, sloot toen het
dossier en legde de balpen neer. Twee bleke handen bleven als roze
dieren op het grijze bureaublad rusten. Hij bracht zijn handen dicht
bij elkaar, maakte een bruggetje van zijn vingers en keek Shadow met
waterige lichtbruine ogen aan.

‘Je hebt geluk,’ zei hij. ‘Je hebt iemand om naar terug te gaan en
er ligt een baan op je te wachten. Je kunt dit alles achter je laten. Je
krijgt een tweede kans. Maak er goed gebruik van.’

De man stak Shadow niet zijn hand toe toen hij opstond om weg
te gaan, en Shadow had dat ook niet verwacht.

De laatste week was het ergst. In sommige opzichten was die week
erger dan alle drie jaar bij elkaar. Shadow vroeg zich af of het door
het weer kwam: drukkend, windstil en koud. Het was alsof er storm
op komst was, maar die storm kwam nooit. Hij voelde een knagende
onrust, een gevoel diep in zijn maag dat er iets volkomen mis was.
Er begonnen windvlagen over de luchtplaats te trekken. Shadow ver-
beeldde zich dat hij sneeuw in de lucht kon ruiken.

Hij belde zijn vrouw op haar kosten. Shadow wist dat de telefoon-
bedrijven drie dollar extra rekenden voor ieder gesprek dat vanuit
een gevangenis werd gevoerd. Daarom waren telefonistes altijd zo
beleefd tegen iemand die vanuit een gevangenis belde, had Shadow
bedacht: ze wisten dat hij hun salaris betaalde.

‘Ik heb een vreemd gevoel,’ zei hij tegen Laura. Dat was niet het
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eerste wat hij tegen haar zei. Het eerste was ‘Ik hou van je’, want het
is goed om dat te zeggen als je het meent, en Shadow meende het.

‘Hallo,’ zei Laura. ‘Ik hou ook van jou. Wat voelt er vreemd?’
‘Ik weet het niet,’ zei hij. ‘Misschien het weer. Als we nou maar

een storm krijgen wordt alles weer oké, zo voelt het.’
‘Het is hier mooi,’ zei ze. ‘De laatste bladeren zijn nog net niet ge-

vallen. Als we geen storm krijgen, kun je ze nog zien als je thuis-
komt.’

‘Vijf dagen,’ zei Shadow.
‘Honderdtwintig uur, en dan kom je thuis,’ zei ze.
‘Alles goed daar? Geen problemen?’
‘Alles is goed. Ik zie Robbie vanavond. We zijn van plan een ver-

rassingsfeestje te geven als je thuiskomt.’
‘Een verrassingsfeestje?’
‘Natuurlijk. Daar weet jij niets van, hè?’
‘Helemaal niets.’
‘Zo ken ik je,’ zei ze. Shadow besefte dat hij glimlachte. Hij had

drie jaar in de gevangenis gezeten, maar ze kon hem nog steeds laten
glimlachen.

‘Ik hou van je, schat,’ zei Shadow.
‘Ik hou van jou, puppy,’ zei Laura.
Shadow legde de telefoon neer.
Toen ze trouwden, zei Laura tegen Shadow dat ze een puppy wilde,

maar hun huisbaas had hen erop gewezen dat het huurcontract geen
huisdieren toestond. ‘Hé,’ had Shadow gezegd, ‘dan ben ik je puppy.
Wat wil je dat ik doe? Op je pantoffels kauwen? Op de keukenvloer
pissen? Aan je neus likken? Aan je kruis snuffelen? Ik wed dat ik
alles kan wat een puppy kan.’ En hij pakte haar op alsof ze niets woog
en begon aan haar neus te likken, terwijl ze giechelde en gilde, en
toen droeg hij haar naar bed.

In de kantine schuifelde Sam Fetisher naar Shadow toe en glim-
lachte, zodat zijn oude tanden te zien waren. Hij ging naast Shadow
zitten en begon zijn macaroni met kaas te eten.
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‘We moeten praten,’ zei Sam Fetisher.
Sam Fetisher was een van de zwartste mannen die Shadow ooit

had gezien. Misschien was hij zestig. Misschien was hij tachtig. Aan
de andere kant had Shadow zesendertigjarige crackjunkies gekend
die er ouder uitzagen dan Sam Fetisher.

‘Hm?’ zei Shadow.
‘Storm op komst,’ zei Sam.
‘Zo voelt het wel aan,’ zei Shadow. ‘Misschien gaat het gauw sneeu-

wen.’
‘Niet dat soort storm. Er komt een nog grotere storm aan. Geloof

me, jongen, als de grote storm komt, ben je hierbinnen beter af dan
buiten op straat.’

‘Ik heb mijn tijd uitgezeten,’ zei Shadow. ‘Vrijdag ga ik weg.’
Sam Fetisher staarde naar Shadow. ‘Waar kom je vandaan?’ vroeg

hij.
‘Eagle Point, Indiana.’
‘Je liegt dat je barst,’ zei Sam Fetisher. ‘Ik bedoel, oorspronkelijk.

Waar komt je familie vandaan?’
‘Chicago,’ zei Shadow. Zijn moeder had als meisje in Chicago ge-

woond en was daar een half mensenleven geleden gestorven.
‘Wat ik zei. Grote storm op komst. Hou je gedeisd, Shadow. Het

is net of... hoe noemen ze die dingen waarop de continenten bewe-
gen? Een soort platen?’

‘Tektonische platen?’ probeerde Shadow.
‘Ja. Tektonische platen. Het is net of ze aan het schuiven zijn, en

als Noord-Amerika tegen Zuid-Amerika aan schuift, wil je er niet
tussen zitten. Snap je?’

‘Helemaal niet.’
Eén bruin oog ging dicht, een langzame knipoog. ‘Als je maar niet

zegt dat ik je niet heb gewaarschuwd,’ zei Sam Fetisher, en hij lepelde
een trillend stuk oranje gelatinepudding in zijn mond.

Shadow bracht de nacht half wakker door. Hij viel telkens in slaap
maar werd weer wakker en luisterde dan naar het geknor en gesnurk
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van zijn nieuwe celgenoot beneden hem. Een aantal cellen van hem
af jengelde en brulde en snikte iemand als een dier, en van tijd tot
tijd schreeuwde iemand tegen hem dat hij zijn bek moest houden.
Shadow deed zijn best om het niet te horen. Hij liet de lege minuten
over zich heen spoelen, eenzaam en traag.

Nog twee dagen. Achtenveertig uur, te beginnen met havermout
en gevangeniskoffie, en toen tikte een bewaker die Wilson heette
Shadow harder dan nodig was op zijn schouder en zei: ‘Shadow?
 Deze kant op.’

Shadow ging zijn geweten na. Dat was zuiver, al had hij gemerkt
dat je daar in de gevangenis niet uit kon afleiden dat je niet diep in
de shit zat. De twee mannen liepen min of meer naast elkaar. Hun
voetstappen galmden tegen het metaal en beton.

Shadow proefde de angst achter in zijn keel, zo bitter als oude
koffie. De ellende ging nu gebeuren...

Een stem in zijn achterhoofd fluisterde dat ze nog eens een jaar
aan zijn straf zouden toevoegen, hem in de isoleercel zouden gooien,
zijn handen zouden afhakken, zijn hoofd zouden afhakken. Hij zei
tegen zichzelf dat hij niet zo idioot moest doen, maar zijn hart bonkte
zo hard dat het ieder moment uit zijn borst kon springen.

‘Ik begrijp jou niet, Shadow,’ zei Wilson, toen ze daar liepen.
‘Wat begrijpt u niet, meneer?’
‘Jou niet. Jij bent veel te fucking stil. Te beleefd. Je wacht af, net

als de ouwe kerels, maar hoe oud ben je? Vijfentwintig? Achtentwin-
tig?’

‘Tweeëndertig, meneer.’
‘En wat ben je? Een latino? Een zigeuner?’
‘Niet dat ik weet, meneer. Misschien.’
‘Misschien heb je ook nikkerbloed. Heb je nikkerbloed, Shadow?’
‘Dat zou kunnen, meneer.’ Shadow liep kaarsrecht en keek recht

voor zich uit. Hij deed zijn best om zich niet door deze man op stang
te laten jagen.

‘O ja? Nou, het enige wat ik weet, is dat ik de kriebels van je krijg.’
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Wilson had rossig haar en een rossig gezicht en een rossige glimlach.
‘Je gaat ons binnenkort verlaten?’

‘Ik hoop het, meneer.’
‘Je komt terug. Ik zie het in je ogen. Je bent een loser, Shadow.

Nou, als ik mijn zin zou krijgen, dan zouden we geen van jullie kloot-
zakken er ooit nog uit laten. We zouden jullie in een gat gooien en
vergeten.’

Oubliettes, dacht Shadow, en hij zei niets. Dat was een survival-
techniek: hij gaf geen antwoord, zei niets over werkzekerheid voor
gevangenbewaarders, het wezen van boetedoening, rehabilitatie of de
recidivecijfers. Hij zei niets grappigs of slims als hij met gevangenis-
personeel praatte, voor de zekerheid het liefst helemaal niets. Geef
alleen antwoord op directe vragen. Zit je eigen tijd uit. Maak dat je
wegkomt. Ga naar huis. Neem een lang heet bad. Zeg Laura dat je
van haar houdt. Bouw je leven weer op.

Ze liepen langs een paar controleposten. Wilson liet telkens zijn
legitimatiebewijs zien. Ze gingen een trap op, en toen stonden ze
voor het kantoor van de directeur. Shadow was er nooit eerder ge-
weest, maar hij wist wat het was. De naam van de directeur – G. Pat-
terson – stond met zwarte letters op de deur, en naast de deur was
een klein stoplicht aangebracht.

Het bovenste, rode lampje brandde.
Wilson drukte op een knop onder het stoplicht.
Ze stonden daar een paar minuten zwijgend bij elkaar. Shadow

probeerde zichzelf te verzekeren dat alles in orde was, dat hij op vrij-
dagmorgen in het vliegtuig naar Eagle Point zou zitten, maar hij ge-
loofde het zelf niet.

Het rode lampje ging uit en het groene lampje ging aan, en Wilson
maakte de deur open. Ze gingen naar binnen.

In de afgelopen drie jaar had Shadow de directeur enkele keren
gezien. Bij een van die gelegenheden had de directeur een politicus
rondgeleid; Shadow had de man niet herkend. Ooit, toen een keer
de noodtoestand was afgekondigd, had de directeur hen in groepen
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van honderd toegesproken en gezegd dat de gevangenis overbevolkt
was en dat ze daar maar aan moesten wennen. Dit was de eerste keer
dat Shadow dicht bij de man was.

Van dichtbij zag Patterson er nog erger uit. Zijn gezicht was lang-
werpig en hij had grijs haar dat militair gemillimeterd was. Hij rook
naar Old Spice. Achter hem bevond zich een plank met boeken, elk
met het woord Gevangenis in de titel; zijn bureau was smetteloos,
met alleen een telefoon en een scheurkalender van Far Side. Hij had
een gehoorapparaat in zijn rechteroor.

‘Ga zitten, alsjeblieft.’
Shadow ging zitten. De beleefdheid viel hem op.
Wilson ging achter hem staan.
De directeur trok een bureaula open, pakte er een dossier uit en

legde het op zijn bureau.
‘Hier staat dat je tot zes jaar bent veroordeeld voor ernstige mis-

handeling. Je hebt drie jaar gezeten. Je zou vrijdag worden vrijgela-
ten.’

Zou? Shadow voelde een steek in zijn maag. Hij vroeg zich af hoe-
veel langer hij zou moeten zitten; nog een jaar? Nog twee jaar? Alle
drie? Het enige wat hij zei, was: ‘Ja, meneer.’

De directeur likte over zijn lippen. ‘Wat zei je?’
‘Ik zei ja, meneer.’
‘Shadow, we gaan je later deze middag vrijlaten. Je komt een paar

dagen eerder vrij.’ De directeur zei het vreugdeloos, alsof hij een
doodvonnis uitsprak. Shadow knikte en wachtte op wat er nog zou
komen. De directeur keek naar het papier op zijn bureau. ‘Dit komt
van het Johnson Memorial Hospital in Eagle Point... Je vrouw. Ze
is in de vroege uren van deze ochtend overleden. Het was een auto-
ongeluk. Het spijt me.’

Shadow knikte opnieuw.
Wilson bracht hem zwijgend naar zijn cel terug. Hij maakte de

celdeur open en liet Shadow binnen. Toen zei hij: ‘Het is net een van
die grappen met goed nieuws en slecht nieuws, hè? Goed nieuws, we
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laten je eerder vrij, slecht nieuws, je vrouw is dood.’ Hij lachte alsof
het echt grappig was.

Shadow zei helemaal niets.

Verdoofd pakte hij zijn bezittingen bij elkaar. Het meeste gaf hij weg.
Hij liet Low Keys Herodotus en het boek met munttrucs achter, en
na een korte aarzeling ook de metalen schijfjes die hij uit de werk-
plaats had gesmokkeld en die als muntjes hadden gediend totdat hij
Low Keys kleingeld in het boek had gevonden. In de buitenwereld
zouden munten zijn, echte munten. Hij schoor zich. Hij trok bur-
gerkleren aan. Hij liep door deur na deur, in de wetenschap dat hij
nooit meer door die deuren zou hoeven te lopen. Hij voelde zich he-
lemaal leeg vanbinnen.

De regen kwam met vlagen uit de hemel, een ijskoude regen.
 Hagelkorrels sloegen tegen Shadows gezicht en zijn dunne jas was
al gauw doorweekt. Ze liepen naar de gele ex-schoolbus die hen naar
de dichtstbijzijnde plaats zou brengen.

Toen ze in de bus stapten, waren ze drijfnat. Acht van hen gingen
weg, bedacht Shadow. Vijftienhonderd zaten nog binnen. Hij ging
in de bus zitten en huiverde tot de verwarming begon te werken. Hij
vroeg zich af wat hij ging doen, waar hij nu heen zou gaan.

Ongevraagd kwamen er hersenschimmen bij hem op. In zijn ver-
beelding verliet hij een andere gevangenis, lang geleden.

Hij had veel te lang gevangengezeten in een kamer zonder licht;
zijn baard was wild en zijn haar was een wirwar. De bewakers hadden
hem een grijze stenen trap af geleid, een pleintje op waar alles fel-
gekleurd was, mensen en dingen. Het was een marktdag en hij werd
overrompeld door het geluid en de kleuren. Hij kneep zijn ogen sa-
men tegen het zonlicht dat het plein vulde, rook de zilte, natte lucht
en alle goede dingen van de markt, en links van hem glinsterde de
zon op het water...

De bus kwam schuddend voor een rood stoplicht tot stilstand.
De wind gierde om de bus heen en de ruitenwissers bewogen
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