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De bossen rond Moskou stonden nu al bijna een week in brand.
Een dikke rooklaag kroop door de buitenwijken steeds dieper de
stad in. De concentratie giftige stoffen in de lucht was zeven keer
zo hoog als wat de autoriteiten als veilig beschouwden. Het weer-
hield de duizenden illegale Azerbeidzjanen, Armenen, Kirgiziërs,
Oezbeken en Kazachen er niet van om ook deze ochtend in hun
gammele busjes het noordoosten van Moskou binnen te rijden. In
een gebied dat drie keer zo groot was als het Kremlin verkochten
ze hun smokkelwaar door aan de al even illegale kraameigenaren
van de Tsjerkizovski-markt. Ondanks de hitte en de smog zouden
ook vandaag hier weer honderdduizenden Moskovieten en toeris-
ten Kaspische zalm, zwarte kaviaar, specerijen, tapijten en elek-
tronica van dubieuze kwaliteit komen kopen.

Het was zes uur in de ochtend. Behalve de dagelijkse nervositeit
van het opbouwen en inrichten van de kraampjes hing er een an-
dere soort spanning over de markt. Die werd veroorzaakt door het
klapperende geluid van draaiende rotorbladen. Terwijl een leger-
helikopter dreigende rondjes boven de duizenden kraampjes
draaide, probeerden Paul en Anya tussen de marktkraampjes door
zo snel mogelijk naar het centrum van de markt te komen.

Ze hadden Farah schuil weten te houden op een plek die zo voor
de hand lag dat de autoriteiten er in eerste instantie niet kwamen
zoeken: Anya’s appartement. Maar Farah moest daar zo snel mo-
gelijk weg. Waar was ze wel veilig? Niet in Rusland, waar ze nog
steeds als terroriste op de televisie getoond werd. Niet in Neder-
land, dat nauw samenwerkte met Rusland, vanwege de rol van Fa-
rah bij de gijzeling waarbij Nederlandse studenten het slachtoffer
waren geworden.

Vanwege Interpol was Europa niet veilig.
Ze moest veel verder weg. Met een ander uiterlijk en een nieu-

we identiteit.
Daarom waren ze hier. In deze autonome handelsenclave, met

zijn eigen infrastructuur, ordediensten, hotels en bordelen, was
een complete ondergrondse industrie voor het maken van valse
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reisdocumenten ontstaan. Dankzij deze industrie hadden inmid-
dels honderdduizenden Chinezen, Zuid-Aziaten en andere illega-
len via Rusland en de Baltische Staten hun weg naar het Westen
kunnen vinden.

Hier, midden in de Tsjerkizovski-markt, lag de beste mogelijk-
heid om Farah spoorloos te laten verdwijnen.

Maar ze hadden weinig tijd.
Toen ze bij een bastion van plaatstalen containers kwamen wer-

den ze aangehouden door twee mannen. Hun donkere Ray-Bans
zaten strak tegen hun gelooide Kaukasische koppen, hun Nagant-
revolvers waren duidelijk zichtbaar in de holsters onder hun zwar-
te leren jacks.

‘De heer Dadashov verwacht ons,’ zei Anya.
‘Niet vandaag.’
De helikopter vloog laag over. Onwillekeurig bogen ze. Een

stroom hete lucht golfde over hen heen.
‘Het is belangrijk,’ drong Anya aan. ‘Hij kent me. Het duurt

niet lang.’
De mannen overlegden met elkaar. Een van hen liep weg. Nu pas

zag Paul hoe ze vanuit meerdere plekken in de gaten werden ge-
houden door mannen in dezelfde leren outfits. Allemaal persoon-
lijke beveiligers van de man die vanuit een netwerk van containers
over de Tsjerkizovski-markt heerste als een keizer over zijn rijk.
Azim Dadashov had als zoon van een arme schoenlapper uit Azer-
beidzjan dankzij uitgekiende smokkelpraktijken zijn malafide im-
perium opgebouwd tot wat het nu was: een florerend broeinest
van voornamelijk Aziatische illegalen. Maar zijn dagen waren ge-
teld. De Russische president had kortgeleden een wet uitgevaar-
digd die alleen aan Russische staatsburgers het recht gaf om de
kramen op de markt te exploiteren. Er hing een grootscheepse zui-
veringsactie in de lucht en het had het klapperend geluid van draai-
ende helikopterbladen.

Anya was bang dat ze te laat waren. Ze zag het aan de mannen
die met zware dozen en computers in hun armen de containers ver-
lieten en ermee in de richting van een gereedstaand busje liepen.
Ze zag het aan de blik van de veiligheidsmedewerker die terug-
kwam met een norse blik.
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‘Je krijgt vijf minuten,’ zei hij tot haar verbazing.
Nadat hij hun identiteitsbewijzen had gecheckt en hen grondig

had gefouilleerd, liep hij voor hen uit naar de binnenste ring van
containers. Via een sluis kwamen ze in een gekoelde ruimte, die be-
zaaid was met Perzische tapijten. Eén wand hing vol monitoren.
Ze waren in de beveiligingsruimte. Een drietal mannen bekeek de
schimmige contouren van de Mil Mi-24-gevechtshelikopter, die
vanaf verschillende posities op de markt met veiligheidscamera’s
gevolgd werd.

De man in het midden draaide zich om. Zijn brede en glimmen-
de kale hoofd, dat rechtstreeks leek door te lopen naar de schou-
ders van zijn reusachtige lijf, stond stijf van de spanning. Hij had
nog het meest weg van een Turkse worstelaar die zich in zijn glim-
mend pak en roodzijden vest voordeed als de Mararadja van Jai-
pur. Toen Azim Dadashov Anya zag verscheen er een raadselach-
tige glimlach op zijn gekwelde gezicht.

Het bleef Paul verbazen. Een paar dagen geleden nog had Anya
een Tsjetsjeense terroristenleider omhelsd. Nu was het de beurt
aan een Kaukasische maffioso. Maar de overeenkomst tussen de
twee mannen was treffend. Allebei waren ze fervente Potanin-
haters.

‘Het uur nul nadert, mijn duifje,’ mompelde Dadashov tegen
Farah nadat hij Paul een stalen handdruk had gegeven. ‘Die heli-
kopter is de voorbode van een grootscheepse inval. Ordetroepen
zijn al onderweg. Ze sluiten de markt af. Dus ik heb dit keer wei-
nig tijd voor je. Tenzij je met me mee wil vluchten.’

‘Een andere keer misschien, Azim.’
‘Ik blijf hopen, suikerhartje. Wat kan ik voor je doen?’
‘Ik heb een paspoort nodig, Azim. En een uitreisvisum.’
‘Je moet ergens anders naartoe. We ontmantelen alles.’
‘Als het niet van levensbelang was, zou ik nu hier niet staan,

Azim. Jij bent de enige die me kan helpen. Een vriendin van ons zit
in moeilijkheden. Ernstige moeilijkheden. Ze is journaliste. Als je
het nieuws van de gijzeling op televisie hebt gevolgd, dan heb je
haar videoboodschap vast wel gezien. Ze is in een val gelopen. De
video is nep. Ze hebben haar gedwongen.’

‘Ze?’
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‘Die hele gijzeling is waarschijnlijk één grote doorgestoken
kaart. Potanin zoekt een excuus om Tsjetsjenië opnieuw binnen te
vallen. We vechten tegen dezelfde vijand, Azim, tegen degene voor
wie iedereen wegloopt. Behalve jij en ik.’

‘Wacht,’ zei Dadashov resoluut. Hij draaide zich om, overlegde
kort met de twee andere mannen en gebaarde Paul en Anya dat ze
hem moesten volgen.

‘Waar wil ze naartoe, onze heldin? Scandinavië, Engeland,
Amerika?’

‘De andere kant op,’ zei Paul. ‘Naar Indonesië.’
Hij dacht terug aan het moment waarop Farah met het idee was

gekomen.
In een van de televisiereportages hadden ze Valentin Lavrov ge-

zien. In de hal van de Russische ambassade in Jakarta stond hij de
pers te woord. In het flitslicht van opdringerige fotografen maak-
te hij bekend dat AtlasNet binnen afzienbare tijd een ‘historische
deal’ met de Indonesische regering zou sluiten: de bouw van ze-
venentwintig drijvende kerncentrales in de Indische Archipel. Het
plan moest weliswaar nog door de 560 leden van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers worden goedgekeurd, maar Lavrov
lachte in de camera alsof hij de order al op zak had.

‘Saya pergi ke Jakarta,’ had Farah gezegd. ‘Ik ga naar Jakarta.’
Ze was al eens in Indonesië geweest. Jaren geleden. In Bandung

had ze een intensieve pencak silat-training gevolgd. Ze beheerste
het Bahasa zodanig dat ze eenvoudige termen kon begrijpen en ba-
sale gesprekken kon voeren. Jakarta was een miljoenenstad. De
perfecte anonieme arena waarin ze hoopte uit te zoeken hoe La -
vrov het voor elkaar had gekregen om een dergelijk project binnen
te slepen. Ze stelde voor om elk vanuit een ander deel van de we-
reld de activiteiten van AtlasNet te onderzoeken. Anya vanuit
Moskou, Paul vanuit Amsterdam en zij vanuit Jakarta.

Het was een krankzinnig plan. ‘Maar het is het moedigste wat
je kunt bedenken,’ had Paul gezegd. ‘We worden Lavrovs drie rui-
ters van de Apocalyps.’

Paul en Anya volgden Dadashov naar een doorgang die uit-
kwam in een andere container, een neonverlicht werkstation dat
ontmanteld werd. Computerschermen werden afgesloten, docu-

. 27 .

Lucius_Schaduwvechters 1edruk Def   22-03-16  15:33  Pagina 27



menten haastig ingepakt. Stapels ongetwijfeld valse paspoorten
verdwenen in dozen. Dadashov riep een kleine man met een Azia-
tisch uiterlijk, beet hem orders toe, en duwde hem in de richting
van Paul en Anya.

‘Zeg hem wat je wil en hij maakt het voor je. Maar het moet
snel. Heel snel.’

‘Ik heb alles bij me,’ zei Anya. Met haar hand streek ze langs
Dadashovs vlezige wang. ‘Dank je wel, Azim.’

‘Voor jou alles, vechtmeisje,’ zei hij. De grijns op zijn gezicht was
al verdwenen terwijl hij naar de beveiligingscontainer terugliep.

De Aziaat zat achter een computerscherm en gebaarde op een
bijna panische manier dat hij instructies moest hebben. Anya had
zich goed voorbereid. Ze had het Myspace-account gehackt van
een Russische vrouw die qua uiterlijk en leeftijd overeenkwam met
Farah. Die gegevens werden samen met de mrz-informatie in het
datasysteem ingevoerd. Alles gebeurde razendsnel. De printer
spuwde bladzijden van speciaal dik papier uit die waren voorzien
van een watermerk. De Aziaat rende ermee naar een werkbank,
waar de bladzijden werden uitgesneden, geniet en in een kaft wer-
den verwerkt. Anya overhandigde de foto van Farah, die ze de vo-
rige avond hadden gemaakt. De Aziaat zette valse stempels en
plakte nepreisvisa. De hectiek in de container nam toe. Beveiligers
in hun zwarte jacks riepen dat iedereen naar buiten moest. De Azi-
aat drukte het paspoort in Anya’s handen, griste de laptop mee en
verdween. Ze hoorden een explosie. De container trilde. Ze ren-
den naar buiten in de richting van het Lokomotiv Stadion, zo’n
tweehonderd meter verderop, waar het dichtstbijzijnde metrosta-
tion lag.

Ze hoorden het krakende geluid van brekend hout. Achter hen
schoven bulldozers kraampjes met hun waar voor zich uit tot een
berg van wrakhout. Wanhopige kraambezitters probeerden met
hun kostbaarste waren te ontsnappen. Wie in de chaos ten val
kwam, viel ten prooi aan de ordetroepen, die er met lange gum-
miknuppels op los sloegen.

In de wirwar van omvallende kramen en vluchtende mensen
wisten Paul en Anya het metrostation te bereiken, waar ze de hal
in renden en op de lange roltrappen in de diepte afdaalden. Daar
losten ze op de overvolle perrons in de mensenmassa op.
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Het was ruim boven de dertig graden in de metrowagon. Geen
airco. Een man in uniform rolde met zijn hand omhoog op een
houten plank door het treinstel. Een Tsjetsjenië-veteraan die tij-
dens de oorlog zijn benen was kwijtgeraakt. Anya klopte hem be-
moedigend op zijn schouder en stopte hem biljetten toe.

Met een nieuwe identiteit voor Farah doorkruisten ze het cen-
trum van Moskou.
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Terwijl de troosteloze buitenwijken van Moskou voorbijgleden,
deed Farah de gordijnen van de schuifdeuren van haar coupé dicht
en schoof het scherm voor het buitenraam omlaag.

Onwennig staarde ze in haar paspoort naar haar nieuwe even-
beeld met de valse naam Valentina Nikolajeva.

Onder de glazen overkapping van perron nummer tien op sta-
tion Moskva Kievskaja had ze zojuist tegenover Paul gestaan.
Nauwelijks herkenbaar, onopgemaakt, met kortgeknipt kastanje-
bruin haar en donkerkleurige lenzen die het helblauw van haar
ogen maskeerden. Een vale ribbroek onder een donkergrijs t-shirt.
Haar kleine rugzak gevuld met wat ondergoed, een voorraad no-
ten, gedroogd fruit, een beduimeld handboek How to learn Baha-
sa, een handvol roebels, haar valse paspoort en haar laptop. Haar
echte paspoort had ze samen met de brieven van Raylan aan haar
moeder in een speciaal pakketje gedaan en op aanwijzing van
Anya in een kluis op het station gestopt.

Onwillekeurig glimlachte ze om het feit dat Paul zelfs met deze
hitte nog zijn leren jack aanhield. Met zijn t-shirt met Jimi Hen-
drix erop, zijn wijde bluejeans die op sommige plekken vaal wa-
ren, en met zijn halfhoge laarzen die nooit werden schoonge-
maakt, zag hij eruit alsof hij aan een verbouwing bezig was die
nooit zou afkomen.

‘Weet je zeker dat je dit wilt?’ had hij gevraagd.
‘Heel zeker.’
Ze had de klep van z’n baseballpet opzijgeschoven, hem een

snelle kus op zijn wang gegeven en was zonder om te kijken in haar
treinwagon gestapt.

Terwijl ze haar laptop tevoorschijn haalde en die openklapte,
voelde ze hoe haar hart tekeerging. Haar hoofd was nog lang niet
helder genoeg om alle instructies die ze gisteravond van Anya had
gekregen goed te kunnen onthouden. Ze was bang dat ze het mees-
te alweer vergeten was.

Haar geheugen was een zeef.
Ze hield haar rechterpols omhoog, draaide die een paar keer en
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bekeek de bedelarmband die ze de avond ervoor van Anya als af-
scheidscadeau had gekregen. De bedels bestonden uit een oranje -
rood hart, een vlinder, een bloem en twee kleine rechthoeken in de
vorm van een boekje, de ene zwart, de andere wit. Ze pakte het
witte boekje met duim en wijsvinger vast, zoals ze dat gisteravond
had geoefend. Ze kneep en trok een usb-stick in miniatuurfor-
maat uit zijn witte huls, sloot die aan op haar laptop en drukte op
Option.

Terwijl ze een oneindig lijkende reeks codes bliksemsnel over
het zwarte scherm voorbij zag schieten, dacht ze aan wat Anya
haar had toevertrouwd.

‘Zelfs als je naar Jakarta gaat, kun je niet zomaar opgaan in de
massa. Zodra je mij of Paul belt, zodra je op je laptop inlogt in een
zoekprogramma, of een van ons een mail stuurt, dan laat je al een
spoor na. Als we van plan zijn om op grote afstand van elkaar on-
gezien gevoelige informatie uit te wisselen en met elkaar te com-
municeren zonder dat we sporen achterlaten, moeten we drasti-
sche maatregelen nemen.’

De usb-stick in miniatuurformaat wás zo’n drastische maatre-
gel.

Er was een door Anya zelf samengesteld Linux-besturingssys-
teem ingebouwd, dat nu de hardware van haar laptop aansprak.
Alle reguliere software die ze ooit had gebruikt was door Anya
verwijderd, omdat die volgens haar ingebouwde achterdeuren
had. Veiligheidsdiensten zoals de fsb, maar ook de fbi of de nsa
konden op die manier vrij makkelijk inbreken om vervolgens haar
harddisk te scannen. Tijdens haar hele undercoveroperatie zou Fa-
rah nooit meer iets op haar harde schijf mogen bewaren. De usb
was beveiligd: het bestandssysteem was op ‘alleen lezen’ gebouwd
en zo weggeschreven op de stick – geen enkele hacker zou er iets
in kunnen wijzigen, het was als gehard cement.

Farah opende de map die Anya voor haar had geïnstalleerd.
Daarin stonden de belangrijkste gegevens over AtlasNet, en de
achtergronden van het kernenergieproject dat het bedrijf in Indo-
nesië wilde realiseren.

Sinds de gijzeling had ze geen krant ingekeken, geen boek inge-
zien, geen letter gelezen. In haar normale doen kon ze in een en-
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kele avond een volledige roman lezen. Sneller dan welk redactie -
lid bij het AND kon ze alle pulp van internationale persbureaus
ontcijferen en analyseren. Maar nu schoven de zinnen traag en be-
tekenisloos voorbij. Haar hoofd weigerde de informatie waarmee
ze aan de slag wilde gaan de toegang.

‘Je hebt op het randje gebalanceerd,’ had Paul gezegd. ‘Je bent
er net niet vanaf gevallen. Nu moet je opstaan, opnieuw leren lo-
pen. In alle opzichten.’

Hij had gelijk. Ze had het gemerkt aan hoe ze had gestunteld als
ze Paul en Anya probeerde te vertellen over wat er met haar in de
Zeven Zusters was gebeurd. Vaak vergat ze halverwege wat ze wil-
de zeggen. De herinneringen zaten schots en scheef in haar hoofd,
misten een begin of hadden juist geen eind. Ze was nog steeds be-
zig de puzzel in elkaar te zetten, maar verdwaalde altijd weer in
een wirwar van fragmentarische details.

Koortsig van vermoeidheid en bevangen door de hitte wiegde ze
mee in de monotone cadans van de voortrazende trein, zonder te
beseffen dat haar ogen dichtvielen.

Hoelang ze buiten westen was geweest, wist ze niet. Ze had ook
geen tijd om erbij stil te staan. Een mannenstem dreunde in haar
oor. Stevige vingers plantten zich om haar bovenarm. Ze voelde de
greep van een hand die haar ruw wakker schudde.

In een reflex greep ze naar de laptop, die nog steeds op haar
schoot lag. Ze keek in twee broeierige ogen. Met donkere kringen
omlijst lagen ze diep in het bleke ingevallen gezicht van een man
die een vaalgroen uniform met legerachtige epauletten droeg dat
eruitzag alsof het nog nooit gewassen was. Zijn Russisch klonk
geïrriteerd en drammerig. Ze begreep er niets van. Totdat ze het
woord hoorde dat haar onmiddellijk in de alarmstand zette.

Passport.
‘Minutuchku!’ zei ze. ‘Een ogenblik.’
Samen met Anya had ze een aantal Russische zinnen uit haar

hoofd geleerd. Volgens haar paspoort was ze een Russische. Bij
een douanebalie hoefde je vaak niets te zeggen en alleen je pas-
poort te laten zien, maar Anya vond het overtuigender als Farah
af en toe wat eenvoudige zinnen reproduceerde.
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Terwijl ze naar haar paspoort zocht, kwam er een tweede man
binnen. Hij compenseerde het vaalwitte van zijn magere collega
met opvallend veel rozerood huidvet, waar het zweet opzichtig
vanaf parelde. Ze ondernam een armzalige poging om zelfs even
naar hem te glimlachen.

‘Tak zjarko segodnya,’ zei ze. ‘Wat is het toch heet vandaag’, en
ze overhandigde het paspoort inclusief een klein stapeltje roebel-
biljetten tussen de bladzijden. De man met de broeiogen keek er
smalend naar, pakte de biljetten en wierp ze nonchalant terug in
haar richting. Ze wapperden op haar schoot.

Hij keek lang in haar paspoort en vroeg iets wat ze niet ver-
stond.

Op goed geluk noemde ze haar drie fictieve namen en haar al
even fictieve geboortedatum.

De mannen keken haar allebei aan alsof ze net een grap had ver-
teld waarvan de humor verjaard was.

‘Izwinite, ja was ne ponimayu, ja ne znayu,’ hakkelde ze zo op-
recht mogelijk. ‘Ik ben in de war, ik weet het niet.’

Maar de manier waarop ze haar bekeken, bevestigde haar bang-
ste vermoedens. Nog voor ze Kiev had bereikt, was ze waar-
schijnlijk in de val gelopen. Het was gebeurd voordat ze er erg in
had.

De tanige man stopte het paspoort in de binnenzak van zijn jas
en beval haar om hem de laptop te overhandigen.

Ze handelde in een reflex, klapte de laptop dicht, en legde die
bliksemsnel naast zich neer.

Terwijl ze dat deed, boog de voorste man voorover om de lap-
top te pakken.

De zijkant van haar vlakke hand schoot naar voren en raakte de
halsslagader in zijn nek, hard genoeg om voor een paar seconden
zijn bloedtoevoer te stoppen, lang genoeg voor Farah om tijdens
zijn val haar vingers in elkaar te schuiven waardoor ze haar armen
kon vormen tot een staalharde boog, die ze aanstuurde vanuit een
razendsnelle heupdraai.

De scherpe buitenkant van haar rechterelleboog ramde zijn lin-
kerslaap.

Terwijl hij vooroverviel, strekte ze haar arm uit en liet de knok-
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kels van haar vuist als een hefboom tegen zijn achterhoofd landen.
In haar ooghoek zag ze de andere man naar zijn wapen grijpen.

In de fractie van een seconde die hij omlaag moest kijken om de
beveiliging van zijn revolver te ontgrendelen had ze zijn hoofd al
met beide handen vastgegrepen en duwde ze dat richting haar om-
hoogschietende knie.

Ze hoorde het kraken van zijn neusbeen, ging in de beweging
met zijn val mee en gaf met haar elleboog de genadestoot tegen zijn
achterhoofd.

Daarna greep ze de revolver, die op de grond gevallen was. Nog
nooit eerder had ze een revolver in haar hand gehad. Ze wist niet
wat ze ermee moest doen en gooide hem op de bank. Ze zocht en
vond de handboeienset die aan de riem van de tweede man hing.
Ze klikte die open, greep zijn polsen en klikte de boeien vast.

Hijgend greep ze haar laptop en haalde de usb-stick eruit. Al-
tijd je USB-stick meenemen. Anya’s orders. Ze schoof de stick te-
rug in de huls van haar bedelarmband, deed de laptop in haar rug-
zak, hing die om haar schouders en schoof toen voorzichtig de
deur open.

Rechts van haar, een meter of tien verderop, stond een oudere
man in het gangpad te roken. Hij hing met zijn hoofd uit het om-
laag geschoven gangraam.

Terwijl ze naar hem keek schoten allerlei opties door haar
hoofd. Hoelang zou ze nog onderweg zijn? Hoeveel douaniers lie-
pen er rond? Waren het alleen deze twee geweest?

Ze moest in elk geval de coupé zo ver mogelijk achter zich laten.
Ze wilde naar het voorste treinstel. Kiev was een kopstation. Zo-
dra ze aankwamen zou ze daar dicht bij de centrale hal kunnen 
uitstappen. Ze sloot de deuren achter zich, liep het gangpad in en
keek nog even achterom naar de rokende man, maar die had zijn
volle aandacht bij de voorbijglijdende buitenwijken van Kiev.

In de gang van het derde voertuig zag ze twee andere mannen in
douane-uniform in haar richting komen. Ze draaide zich om en
zocht haar toevlucht in een toilet. Het was misschien nog een
kwartier tot aan het station, hooguit twintig minuten. Ze zou zich
opsluiten en wachten totdat iedereen de trein verlaten had. Maar
de douaniers zouden ongetwijfeld het rode ‘bezet’-teken zien. Ze
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zouden op de deur kloppen, haar verzoeken tevoorschijn te komen
en haar paspoort vragen.

Haar paspoort.
Ze was haar paspoort vergeten.
Zo snel als ze kon liep ze terug naar haar coupé. De rokende

man in het gangpad was verdwenen. Ze schoof de deuren open.
De bovenste man bewoog licht. Ze duwde hem weg. De magere
man lag roerloos op de grond. Ze dacht dat hij dood was en druk-
te haar vingers tegen zijn halsslagader. Ze was opgelucht toen ze
die voelde kloppen.

Met veel moeite lukte het haar om hem om te draaien, zodat ze
haar paspoort uit zijn jaszak kon halen. Ze hoorde voetstappen in
de gang. Twee mannen kwamen luid pratend voorbij. Ze luisterde
aandachtig en hoorde ze verdwijnen. Ze stak haar paspoort in
haar rugzak en luisterde naar de geluiden in de gang, en toen het
stil genoeg was, durfde ze het aan om de deuren open te schuiven
en het gangpad in te gaan.

Dit keer liep ze zo ver mogelijk naar het achterste gedeelte van
de trein, regelrecht de restauratiewagen in. Daar zag ze dezelfde
douaniers die ze eerder in het voorste gedeelte van de trein had ge-
zien. Ze herkende hen aan hun luide gepraat. Zij waren het ge-
weest die de coupé waren gepasseerd terwijl zij haar paspoort uit
de zak van hun bewusteloze collega had gehaald.

Doorlopen nu. Niet omdraaien. Als ze zich nu omdraaide, zou
ze meteen alle aandacht op zich vestigen.

De jongste van de twee gaf haar een knipoog toen ze hem voor-
bijliep en riep haar iets na omdat ze hem negeerde. Ze bleef door-
lopen. Ze wist dat het een vergissing kon zijn om niet op hem te
reageren en draaide haar hoofd om. Ze trakteerde hem op een vro-
lijke blik en verdween tussen de openschuivende deuren naar het
volgende treinstel.

Hoelang duurde het nog voordat ze in Kiev zouden arriveren?
Hoelang voordat de beide mannen in haar coupé werden ontdekt?

In de portiek van het voorlaatste treinstel bleef ze staan en keek
naar buiten. Ze reden nu het centrum van Kiev in. Uit de verschil-
lende coupés kwamen passagiers met handbagage, koffers en rug-
zakken. Ze kwamen dicht om haar heen staan. In de hitte voelde
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dat onprettig, maar ze werd op deze manier wel afgeschermd.
Enkele minuten later reed de trein het station binnen. Het per-

ron schoof laag voorbij. Ze probeerde de hendel van de deur te be-
wegen. Die zat muurvast. Ze moest wachten totdat de trein stil-
stond en de deurhendels automatisch werden ontgrendeld.

Ze stapte als eerste uit. Ze keek naar voren. Ze kon het einde
van het perron nog niet zien omdat het een flauwe bocht maakte.
Ze begon te lopen, wilde rennen, maar moest zich inhouden. Ze
zag de douaniers uitstappen, minderde vaart, en ging tussen de
mannen en vrouwen met hun koffers op ratelende wieltjes lopen
om zo min mogelijk aandacht te trekken. Schoonmakers in blau-
we overals liepen met lege vuilniszakken en bezems de verlaten
treinstellen in. Ze passeerde het gedeelte waar haar coupé was.
Het schuifgordijn was nog steeds naar beneden.

Ze verstrakte toen ze opgewonden geluiden uit een mobilofoon
hoorde. Ze bleef voor zich uitkijken en versnelde haar pas. Twee
perronwachten kwamen haar tegemoet en liepen haar in een draf
voorbij.

De mannen zouden nu wel ontdekt zijn. Ze konden haar feilloos
beschrijven. Nog even en er werd groot alarm geslagen.

Niet rennen nu. Niet rennen.
Ze was aan de kop van het perron, liep de centrale hal in, re-

gelrecht naar de roltrap van de metro in de richting van Borispol
Airport. Ze begaf zich zo veel mogelijk tussen groepen en keek
voortdurend om zich heen of ze ergens onverwachte bewegingen
zag. In het treinstel ging ze tussen een groepje backpackers staan.
Vanaf de plek waar ze stond zag ze bij de roltrappen commotie
ontstaan. Een man maakte zich los uit de massa en rende op volle
snelheid naar de trein. Hij was jong, droeg een donker pak, en had
iets zwarts in zijn hand. Hij rende in haar richting. Toen hij zich
tussen de dichtschuivende deuren naar binnen wurmde zag ze tot
haar geruststelling het logo van een vliegtuigmaatschappij op zijn
revers.

De trein zette zich in beweging. Tien minuten later kwamen ze
aan vlak onder Terminal D, de hal waar alle internationale vluch-
ten vertrokken. Ze nam de trap omhoog en keek om zich heen.
Misschien kwam het door de kalmerende stem van de omroepster,
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de zachte galm van de vele voetstappen en de bagagekarretjes en
de gedempte gesprekken van passagiers. Maar ze vond het rustig.
Te rustig naar haar zin. Alsof onder die laag van ogenschijnlijke
rust iets anders verscholen zat.

Ze liep naar de incheckbalie van Qatar Airways en gaf haar uit-
geprinte reservering en haar paspoort aan de grondstewardess.
Een paar seconden nadat ze haar gegevens op haar computer had
geverifieerd vroeg de grondstewardess of ze even wilde wachten.
Met een zweem van nervositeit checkte ze iets op een ander
scherm.

Op dat moment dacht Farah dat ze in een val was gelopen.
Ze zouden haar op een stille manier pakken. Vanwege het gro-

te aantal passagiers in de hal was de kans op chaos hier veel te
groot. Ze zouden haar naar een plek leiden waar het een stuk rus-
tiger was, waar ze geen kant op kon.

Ze keek om zich heen. Rechts van haar, op een meter of twin -
tig, zag ze twee gewapende politiemannen onopvallend verscho -
len achter een groepje toeristen staan. Links van haar hetzelfde
verhaal. Twee agenten met automatische wapens hielden zich zo 
onopvallend mogelijk op de achtergrond. Bij de centrale ingang 
van de hal zag ze nog twee agenten met automatische geweren
staan.

Even was ze niet in staat te ademen, te denken of te bewegen. Ze
was volledig verlamd door paniek.

‘Mevrouw?’
Ze draaide zich om naar de stewardess.
‘We kunnen u gratis een upgrading voor de businessclass geven,

als u wilt.’
Dat was dus het plan. Businessclasspassagiers mochten altijd als

eersten inchecken. Ze zouden haar in de toegangsslurf opwachten,
of desnoods in het vliegtuig zelf. Er zou niemand anders zijn. On-
opvallend konden ze haar daar oppakken. Ze zou geen schijn van
kans maken.

Ze hoorde de stem in haar hoofd. De stem van haar vader. Ze
zag hem ook voor zich. Hij torende boven haar uit. Ze was nog zo
klein. Nooit een stap terug doen, zei hij streng. Zodra je wijkt voor
je tegenstander heb je het gevecht al verloren. Er is maar één weg
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naar de overwinning. En die gaat naar voren.
‘Akkoord,’ zei ze tegen de stewardess.
Ze kreeg haar ticket met uitleg en liep ermee naar de gate. Nog

een kwartier voor het inchecken.
Bij de douanecontrole bekeek de beambte haar paspoort, zoals

hij dat al honderden keren eerder die dag had gedaan, en wenste
haar een prettige reis.

Zo moet het voelen, dacht ze terwijl ze van de gate de nog ver-
laten slurf naar het vliegtuig in liep. Zo voelen mensen zich als ze
naar het schavot lopen of voor een executiepeloton worden geleid.
Je weet dat het afgelopen is, maar je hoopt op een wonder, dat
nooit zal komen.

Bij de opening van het vliegtuig stond een steward. Alles leek
normaal. Het uniform paste hem uitstekend en ze zag nergens een
wapen. Ze liet hem haar instapkaart zien en hij begeleidde haar
naar binnen, waar ze plaatsnam in een van de luxe stoelen van de
businessclass.

Passagiers kwamen binnen, kozen hun stoelen uit, en plantten
hun bagage in de depots. Het vliegtuig zat pas half vol toen de deu-
ren al werden vergrendeld. Nog steeds kon ze niet geloven dat er
niets aan de hand was.

Ze reden de startbaan op. Het gebrul van de startmotoren leek
op het gejuich dat van binnenuit bij haar opsteeg.

Toen ze opstegen wist ze het zeker. Ze ging de enige weg die ze
kon gaan.

Het was de weg van de aanval, en hij lag wijd voor haar open.
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