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Een jaar na de brand zet mijn arts mijn masker af en zegt hij dat 
ik een leven moet zoeken.
 Dat zegt hij natuurlijk niet letterlijk, want hij wordt betaald 
om met zo veel mogelijk medische begrippen als ‘re-integratie’ en 
‘isolatie’ te strooien, maar het komt erop neer dat het Comité van 
Ava’s Leven tijdens een belangrijke vergadering heeft besloten dat 
mijn zelfmedelijden nu wel lang genoeg heeft geduurd.
 Mijn nasmeulende treurpartijtje is voorbij.
 Dokter Sharp controleert mijn huidtransplantaties om er 
zeker van te zijn dat er sinds zijn vorige maandelijkse inspectie 
geen vleermuisvleugels in mijn oksels zijn verschenen. Lit tekens 
kunnen slopende ettertjes zijn en aangezien zestig procent van 
mijn  lichaam in puin ligt, heeft dokter Sharp een dikke twintig 
minuten nodig om mijn hele lichaam te onderzoeken. Het dunne 
papier op de kunstleren behandeltafel waarop ik lig kreukelt en 
tante Cora houdt alles vanaf de zijlijn nauwlettend in de gaten. 
Ze maakt aantekeningen in haar kolossale ‘Ava’s Herstel’-map en 
kijkt daarbij voortdurend naar dokter Sharp.
 Hij maakt mijn bandana los, zet mijn doorzichtige plastic 
masker af en laat zijn vingers over mijn lit tekens glijden.
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 ‘Je geneest prachtig,’ zegt hij zonder ook maar een spoortje 
sarcasme in zijn stem. Ik voel de koelte van zijn vingers op de 
huid boven mijn ogen, maar de sensatie verdwijnt zodra ze afzak-
ken naar de dikkere lit tekens rond mijn mond.
 ‘Tja,’ zeg ik, ‘al draagt een aap een gouden ring, het is en bl...’
 ‘Ava!’ piept Cora, die niet alleen mijn tante, maar ook de 
zelfbenoemde ceo van het eerder vermelde comité van mijn 
leven is.
 Als dokter Sharp zijn hoofd schudt en lacht verschijnen er 
aan weerszijden van zijn mond diepe kuiltjes waardoor hij alleen 
maar meer lijkt op een van die hete televisie-artsen die tussen het 
redden van mensenlevens door met andere artsen ligt te vozen in 
de piketkamer. Ik wijt de zwerm vlinders in mijn buik die stee-
vast begint te fladderen als hij mijn transplantaten aanraakt aan 
zijn smeulende blik en krachtige kaaklijn. Het besef dat hij me al 
zo’n negentien keer naakt heeft gezien helpt natuurlijk ook niet 
mee. En ja, al die keren lag ik op een operatietafel, maar naakt 
is naakt, zelfs als je  lichaam is bedekt met gaas en lit tekens van 
negentien operaties.
 Maar dat ongemakkelijke taboeonderwerp vermijden we, net 
zoals ik nooit iets zeg over het feit dat hij ooit letterlijk een stuk 
uit mijn bil heeft gesneden en het over mijn gezicht heeft gespan-
nen om me een nieuw voorhoofd te geven.
 Dokter Sharp geeft me een make-upspiegeltje om zijn werk te 
kunnen bewonderen.
 ‘Nee, dank u wel,’ zeg ik terwijl ik het spiegeltje teruggeef.
 ‘Vind je het nog steeds moeilijk om te kijken?’
 ‘Tenzij ik vannacht plotseling een nieuw gezicht heb gekre-
gen, weet ik wat ik zal zien.’
 Dokter Sharp knikt en maakt een aantekening in mijn di-
gitale dossier. Ik voel een nieuwe comitévergadering over mijn 
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afkeer tegen spiegelende oppervlaktes aankomen. Ik heb heus wel 
eens naar mijn gezicht gekeken. Ik weet hoe ik eruitzie. Ik kies er 
gewoon voor niet telkens opnieuw te kijken.
 Dokter Sharp tovert zijn kuiltjes tevoorschijn en houdt mijn 
plastic masker met een glimlach omhoog.
 ‘Je vindt het vast fijn om te horen dat je deze jongen vaarwel 
kunt zeggen.’
 Cora slaakt een kreetje en geeft me een ongemakkelijke zij-
delingse knuffel, al zorgt ze ervoor dat ze niet te hard knijpt, 
aangezien dat het o zo belangrijke genezingsproces kan versto-
ren.
 ‘Een beter cadeau had u ons vandaag niet kunnen geven, dok-
ter Sharp. Deze week is het een jaar geleden, weet u, sinds...’ Cora 
zwijgt en ik kan praktisch zíén hoe haar hersenen naar de juiste 
woorden zoeken.
 ‘De brand,’ maak ik haar zin af. ‘Deze week is de brand een 
jaar geleden.’
 Dokter Sharp geeft me het masker, dat het afgelopen jaar 
drieëntwintig uur per dag mijn trouwe metgezel is geweest. Zijn 
enige taak: mijn gezicht zo vlak mogelijk houden terwijl het ge-
neest zodat mijn lit tekens geen uitpuilende, vlezige bulten wor-
den. De artsen en verpleegsters houden vol dat mijn lit tekens 
dankzij het masker veel beter zijn geheeld, al betwijfel ik of het 
erger kan dan de lappendeken van verkleurde huid die ik mijn 
gezicht noem.
 ‘Helaas moet je de drukkleding nog even blijven dragen, tot 
we zeker weten dat de lit tekens je niet belemmeren bij het bewe-
gen,’ zegt dokter Sharp. ‘Maar ik heb meer goed nieuws.’
 Cora knikt een keer naar hem, wat betekent dat wat hij nu 
gaat zeggen een direct gevolg van een vergadering over Ava’s leven 
is. Mijn uitnodiging is vast in de spambox beland.
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 ‘Nu je het masker niet meer hoeft te dragen, heb je mijn toe-
stemming – en raad ik je sterk aan – om weer naar school te 
gaan,’ zegt hij.
 Zonder op te kijken draai ik het masker om.
 ‘Hm, dat lijkt me niet zo’n strak plan,’ zeg ik. ‘Maar toch be-
dankt.’
 Cora verlaat de zijlijn en legt haar enorme map bij de goot-
steen, gaat met één bil naast me op de behandeltafel zitten en 
klopt zachtjes op mijn bovenbeen.
 ‘Ava, ik weet dat je die online lessen hartstikke saai vindt en je 
zegt altijd dat je wou dat alles weer normaal was.’
 Normaal.
 Ja. Het oude normaal. Ava-van-voor-de-brand-normaal. Nor-
maal-normaal.
 ‘Het. Wordt. Nooit. Meer. Normaal,’ zeg ik. ‘Ik kan niet zo-
maar mijn oude school binnenhuppelen en doen alsof alles nog 
hetzelfde is.’
 ‘Je kunt naar de school bij ons in de wijk, daar hebben we 
het al eens over gehad. Of je kiest een andere,’ gaat Cora rustig 
verder. ‘Een frisse start, weet je wel? Met nieuwe vrienden, zodat 
je hier een leven opbouwt.’
 ‘Ik ga nog liever dood,’ mompel ik.
 Ik vind het helemaal prima om thuis in mijn pyjama online 
lessen te volgen. Waar niemand me kan zien. Waar niemand naar 
me kan wijzen en staren en niemand kan fluisteren als ik voorbij-
loop, alsof ik naast misvormd ook doof ben.
 ‘Dat meen je niet,’ zegt Cora. ‘Je boft dat je nog leeft.’
 ‘Tuurlijk. Ik ben een menselijk konijnenpootje.’
 Waarom ben ik een bofkont omdat ik het heb overleefd? Mam, 
pap en mijn nichtje Sara dansen nu vast ergens door een hemelse 
weide of zijn gereïncarneerd als gelukkige aapjes in India, terwijl 
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ik hier een eindeloze reeks operaties, artsen en starende vreemden 
te verduren heb.
 Maar tegen grafstenen kan ik niet op. Ellende wordt altijd 
overtroefd door de dood.
 ‘Als dit over Sara ging, zou ik willen dat ze alles uit het leven 
haalde,’ zegt ze. ‘En je moeder zou vast hebben gewild dat je ge-
lukkig bent.’
 Ik vind het irritant dat ze dode mensen gebruikt om deze dis-
cussie te winnen.
 ‘Maar ik ben Sara niet. En jij bent mijn moeder niet.’
 Cora keert me haar rug toe, net als dokter Sharp, die zoge-
naamd heel geconcentreerd naar het beeldscherm van zijn com-
puter kijkt in plaats van de spanning te erkennen die als een soort 
rookwolk in de behandelkamer hangt. Ik vind het vervelend dat 
dokter Sharp getuige moet zijn van deze gênante kinderdriftbui, 
maar hij heeft hem deels zelf veroorzaakt door me te overrompe-
len met deze nieuwe ontwikkeling.
 Als Cora zachtjes snift wou ik dat ik mijn sneer kon terugne-
men. Ze heeft er net zo min om gevraagd mijn geïmproviseerde 
moeder te worden als ik om de understudy van haar kind te wor-
den. We zoeken allebei naar een manier om dit bizarre ‘geluk’ dat 
het universum onze kant op heeft geslingerd te verwerken.
 Dokter Sharp schraapt zijn keel. ‘Ava, we zijn bang dat je je te 
veel afzondert. Re-integratie is een belangrijk onderdeel van het 
genezingsproces en iedereen vindt het tijd dat je daarmee begint,’ 
zegt hij. Aangezien ik geen idee had van mijn zorgwekkende 
kluizenaarsstatus vraag ik niet wie deze mysterieuze ‘iedereen’ 
precies is. ‘Wat als je nou eens voor een proefperiode terug naar 
school ging en we daarna nog eens naar onze re-integratiestrate-
gie keken? Een week of twee, om te beginnen?’
 Als Cora me hoopvol aankijkt, haar ogen nog steeds nat van 
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de tranen, word ik vanbinnen langzaam overspoeld door bofkon-
tenschuldgevoel. Overleversschuldgevoel.
 Ook voor haar is het deze week een jaar geleden. 
 Een jaar zonder haar dochter. Een jaar vol zorgen voor mij, 
het meisje dat in haar plaats overleefde.
 Ik kan Sara niet voor haar terughalen, maar ik kan wel twee 
weken terug naar school als ze dat zo graag wil.
 ‘Goed dan,’ zeg ik. ‘Tien schooldagen. Mocht het geen com-
plete ramp zijn, praten we verder.’
 Tante Cora knuffelt me zo hard dat ik doe alsof het heel pijn-
lijk is, zodat ze me loslaat.
 ‘Het is maar twee weken,’ herinner ik haar. ‘En het wordt een 
complete ramp, dat weet ik zeker.’
 ‘Het is een begin,’ zegt ze.
 Als ik mijn gehavende hoofd weer onder mijn rode bandana 
verstop, wisselen Cora en dokter Sharp een triomfantelijke blik. 
Ik gooi het doorzichtige masker heen en weer tussen de overblijf-
selen van mijn handen en vecht tegen de neiging het weer op te 
zetten.

Terwijl Cora een tussenstop bij de receptie maakt om te onder-
handelen over openstaande operatierekeningen slenter ik door 
de gang van het brandwondencentrum en bekijk de kunst van 
een of ander ziekenhuiskunstinitiatief dat stervende mensen wil 
omringen met schoonheid. Ik realiseer me pas dat ik de centrale 
hal van het gewone ziekenhuis in ben gelopen als een meisje zich 
vastklampt aan de skinny jeans van haar moeder en een hoge gil 
slaakt.
 Ze wijst met haar mollige vingertje naar mij.
 Naar mijn gezicht.
 De vrouw wordt vuurrood, mompelt een verontschuldiging en 
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trekt haar kind aan haar armpje bij me vandaan. Het meisje blijft 
maar krijsen en verdraait haar nek om naar me te blijven kijken als 
haar moeder zich uit de voeten maakt. Een man in een kunstleren 
leunstoel kijkt snel weer naar zijn krant, maar als ik nonchalant 
terug schuifel naar de gang voel ik dat hij naar me kijkt.
 Ik wacht in de veilige ruimte van het brandwondencentrum, 
waar mensen gewend zijn aan gezichten zoals dat van mij. De 
man met de krant werpt vanuit de centrale hal af en toe een stie-
keme blik op me en ik wou dat ik van Cora mijn koptelefoon had 
mogen meenemen zodat ik mijn muziek had kunnen aanzetten 
en me voor alles – en iedereen – had kunnen afsluiten. In plaats 
daarvan draai ik me naar een 3D-kunstwerk genaamd ‘Sterren-
reflecties’ dat voor het raam hangt en doe ik net alsof ik enorm 
geïnteresseerd ben in de stervormige stukjes glas. De vijfpuntige 
spiegeltjes schieten regenboogkleurige lichtflitsen door de gang.
 De vallende spiegeltjesmelkweg vervormt me, de scherven die 
voor het raam hangen en bij de minste aanraking uiteen lijken 
te kunnen spatten op de grond weerspiegelen een Picasso-wer-
kelijkheid. Ik zoek in de spiegeltjes naar mijn gezicht en de rode 
bandana die mijn gefragmenteerde gezicht omlijst.
 Ik laat mezelf heel even geloven dat het meisje alleen kapot is 
omdat de spiegel kapot is.
 Als ik hier wegloop is mijn gezicht weer gaaf.
 Normaal.
 Dat wil het comité. Dat ik terugga naar de middelbare school. 
Dat ik weer normaal word.
 Ik weet wel beter.
 Normale mensen jagen kleine kinderen niet de stuipen op het 
lijf.
 Normale zestienjarigen kijken in de spiegel. Zit mijn lippen-
stift nog goed? Golft mijn voorste haarpluk nog steeds netjes naar 
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achteren? Hun spiegelbeeld stelt ze gerust en als ze niet tevreden 
zijn met wat ze zien, doen ze daar iets aan.
 Voor mij zijn spiegels een herinnering.
 Ik ben een monster.
 En daar kan niets ter wereld iets aan veranderen.
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De week erop gaat Cora driftig op zoek naar schoolspullen, ervan 
overtuigd dat het succes van mijn terugkeer naar het normale 
tiener leven afhangt van de keuze voor een rugzak of een schou-
der tas.
 De avond voor mijn officiële ‘re-integratie’ stalt ze een rijtje 
tassen uit op mijn bed. De handtassen met schreeuwerige patro-
nen, canvas rugzakken met bloemenprint en nylon schoudertas-
sen staren me aan.
 ‘Wat voor tassen gebruikt de jeugd tegenwoordig?’
 Ik haal mijn schouders op. ‘Ik heb de laatste tijd voornamelijk 
ok-jasjes en pyjama’s gedragen, dus misschien moet je iemand 
anders om modeadvies vragen.’
 Ik zeg niet dat ik betwijfel of er iemand oog zal hebben voor 
mijn accessoires. Cora’s ogen schieten van het tassenspektakel 
naar mij. Ze fronst en in haar ogen verschijnt dezelfde blik als 
wanneer ze de kruiswoordpuzzel uit de weekendbijlage maakt. 
Alsof ze de oplossing kan vinden als ze zich maar goed genoeg 
concentreert.
 Maar Cora kan nog zo hard haar best doen, ik ben een puzzel 
die ze niet kan oplossen.
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 ‘Ik zou voor deze gaan,’ zegt ze beslist. Ze houdt een zwarte 
schoudertas op. ‘Maar kijk voor de zekerheid even hoe hij staat 
voordat ik de rest terugbreng.’
 In plaats van de tas om te doen zeg ik dat ik het allemaal 
prima vind en herinner ik haar aan het feit dat ik hem over twee 
weken, als ik terugkeer naar mijn hemelse kluizenaarschap, niet 
meer nodig zal hebben.
 Als Cora’s mondhoeken naar beneden draaien en ze haar 
ceo-van-Ava’s-Herstelmasker heel even laat zakken zie ik op-
eens iemand anders, een kleine, bange vrouw die wenste dat haar 
eigen dochter hier tassen stond te keuren en vol spanning uitkeek 
naar nieuwe vrienden, wilde slaapfeestjes en andere normale zes-
tienjarigendingen die Cora voor Sara in gedachten had.
 Ik zucht, neem de schoudertas aan en zwaai hem over mijn 
hoofd.
 ‘Hij is perfect, Cora. Dank je wel.’
 Ze verstelt de band van de tas zodat hij netjes langs mijn zij 
hangt. Het gewicht trekt aan mijn toch al gespannen schouders, 
maar het is fijn om haar te zien glimlachen.
 Cora plukt een donkerblauwe bandana uit mijn verzameling 
en houdt hem tegen het blauwe bloesje dat ze voor me heeft ge-
kocht. ‘Dít noem ik nou een outfit.’ Ze heeft momenteel geen 
geld om aan nieuwe kleding te verkwisten, maar ik ben blij dat 
ik morgen geen afdankertjes van Sara aan hoef. Gelukkig is het 
februari en kan ik mijn drukkleding grotendeels verbergen met 
lange mouwen en een spijkerbroek.
 ‘Weet je zeker dat je geen pruik op wilt?’ vraagt ze. ‘Die aardige 
vrouw uit het ziekenhuis zei dat we altijd mochten bellen. We 
zouden in de auto kunnen stappen om er eentje te gaan halen.’
 Ik schud mijn hoofd. ‘Heel zeker.’
 Een pruik bedekt de plukken haar op mijn hoofd beter dan 
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een bandana, maar daarmee houd ik niemand voor de gek. De 
vrouw die met een arsenaal aan pruiken, make-up en allerlei an-
dere littekenbedekkende attributen langskwam in het ziekenhuis 
was inderdaad aardig, maar dit valt zelfs met al haar inspannin-
gen, nephaar en foundation niet te maskeren. Dus waarom zou 
ik doen alsof?
 Als Cora is verdwenen rits ik mijn drukkleding open en werp 
voorzichtig mijn tweede huid af, die moet voorkomen dat mijn 
littekens opbollen als suikerspinnen.
 Ik trek een tanktop en een kort broekje aan en ga op mijn 
buik op bed liggen, met mijn neus tegen de kriebelende wol van 
Sara’s quilt. Als Cora terugkomt begint ze aan onze uitgebreide 
zalfsmeeravondroutine. We starten met mijn rechterkant. Voor-
zichtig strekt ze mijn arm, die er vanuit deze hoek bizar dun uit-
ziet. Vel-over-beendun, opgestaan-uit-de-doodzombiedun. Wie 
had ooit gedacht dat vetcellen konden wegbranden?
 Cora smeert de zalf in al mijn rimpels en plooien en de kamer 
vult zich met de bekende medicinale/oudevrouwtjesgeur van de 
olieachtige crème. Mijn beige drukkleding ligt als een slappe 
slangenhuid op mijn bureau. Die voelt na een jaar vertrouwder 
dan de paarsroze littekens die over mijn  lichaam kronkelen.
 Vroeger beschouwde ik huid als één ononderbroken geheel, 
maar tegenwoordig lijkt de mijne meer op Sara’s sprei waarop ik 
lig – een lugubere quilt van aan elkaar genaaide lapjes. Sommige 
delen zijn origineel, sommige zijn bedekt met littekens en andere 
komen van een ander stuk van mijn  lichaam en zijn er beland 
dankzij een stoelendans die de artsen met mijn opperhuid hebben 
gespeeld. In het begin zaten er zelfs stukken varkenshuid en huid 
van dode mensen op de mijne geniet terwijl we wachtten tot de 
postzegelgrote stukjes huid die ze uit mijn rug hadden gehaald in 
een of ander lab waren opgekweekt.
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 Cora kneedt mijn arm alsof het brooddeeg is en smeert de 
zalf met harde bewegingen uit. Dit is het enige moment waarop 
ze me niet behandelt als een breekbare eierschaal, waarschijnlijk 
omdat de verpleegsters in het ziekenhuis haar hebben verteld 
dat hoe harder ze masseert, hoe beter mijn littekens helen. En 
als het ‘goed is voor het genezingsproces’, dan zal Cora het doen 
ook.
 Voordat ze bij mijn been is, heb ik hem al opgetild. Ze geeft 
me deze fullbodymassage al acht maanden, dus we zijn onder-
hand net een synchroonzwemduo. Ik kan tegenwoordig weer 
voldoende bewegen om mezelf te kunnen insmeren, maar eerlijk 
gezegd vind ik het fijn om aangeraakt te worden door iets an-
ders dan de ijskoude vingers van dokter Sharp. En het masseren 
verlicht de jeuk, een bijwerking van de droogte, wat weer een 
bijwerking van mijn gebrek aan talgklieren is. Dat domino-effect 
wordt besloten met een onophoudelijk gonzende jeuk onder mijn 
huid waar ik nooit helemaal bij kan.
 ‘Ik las laatst een interessant artikel,’ zegt Cora.
 Bij het horen van dit volslagen niet-schokkende feit moet ik 
bijna hardop lachen. Leven na de brand, een tijdschrift dat hier 
trouw op de mat valt, vult Cora’s hoofd elk kwartaal met nieuwe 
ideeën om me te helpen. Ze leest elk nummer van begin tot eind 
en legt regelmatig uitgeknipte artikelen op mijn bed.
 ‘In dat artikel werd benadrukt hoe belangrijk het is dat brand-
overlevers kunnen terugvallen op leeftijdsgenoten die hen be-
grijpen.’ Cora praat en smeert tegelijk. ‘En ik weet zeker dat je 
morgen nieuwe vrienden zult ontmoeten. Ik denk echt dat het je 
gaat helpen, Ava. Dat voel ik gewoon.’
 Ik draai op mijn rug zodat ze mijn knieën kan insmeren.
 ‘Het is maar twee weken. Ik zou er niet te veel van verwach-
ten als ik jou was,’ zeg ik, al zijn haar verwachtingen duidelijk al 
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zo astronomisch hoog dat ze de stratosfeer van de aarde hebben 
verlaten.
 ‘Tja, je zegt altijd wel dat je geen vrienden nodig hebt...’
 ‘En dat is ook zo.’
 ‘Maar stel je er gewoon voor open. Laat je niet tegenhouden 
door je angsten.’
 ‘Ik ben niet bang.’ Ik laat mijn miezerige spierballen rollen. ‘Ik 
heb mijn littekenpantser om me te beschermen.’
 Cora’s lippen worden een rechte streep en ze wrijft hard 
over mijn schouders, waar ze de zalf in mijn dikste littekens  
masseert. Daar komen de brede stroken getransplanteerde huid 
die over mijn nek, rug en armen lopen als stalen bretels bij el-
kaar. Tot voor kort moest Cora me helpen bij het aantrekken 
van mijn shirt omdat ik mijn armen niet hoog genoeg kon op-
tillen.
 Ik strek mijn armen om de zalf aan de lucht te laten drogen 
voordat we mijn drukkleding weer over mijn plakkerige huid 
trekken. Tot slot smeert ze de zalf over mijn gezicht en wrijft met 
één vinger over de littekens die me in stukjes opdelen.
 ‘Ik heb gehoord dat Crossroads elk jaar een musical op-
voert,’ zegt Cora achteloos, alsof ze niet heeft gedubbelcheckt of 
de school waar ik naartoe zal gaan een uitmuntend toneelpro-
gramma heeft. Alsof we niet allebei weten dat ik sinds de brand 
geen noot meer heb gezongen. Vroeger zong ik de hele dag. 
Stortte ik mijn hart uit in de douchekopmicrofoon. Zong ik als 
ik samen met Sara met de raampjes naar beneden op de snelweg 
reed. Kwelde ik mijn arme ouders tijdens het avondeten met mijn 
nieuwste Broadway-obsessie.
 Na alle rook, slangen en operaties weet niemand of ik über-
haupt nog kán zingen. Volgens dokter Sharp is mijn keel hele-
maal genezen en zo, maar daar ben ik niet zo zeker van. Niet 
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dat het iets uitmaakt. Het meisje dat zo van schijnwerpers en 
zangsolo’s hield bestaat niet meer.
 Mijn ogen glijden door de kamer waar Sara en ik om de paar 
maanden een slaapfeestje hielden. Ik woonde een uur zuidelijker, 
op het platteland van Utah, maar toch waren we opgegroeid in 
elkaars kamer, deelden we elkaars leven. Zij noemde mijn moeder 
mama Denise en ik de hare mama Cora.
 Nu noem ik haar alleen nog maar Cora en voelt deze kamer 
eerder vreemd dan vertrouwd.
 Toen ik uit het ziekenhuis kwam waren Sara’s spullen bijna al-
lemaal verdwenen, maar toch spoken er nog altijd een paar hard-
nekkige echo’s rond: de kast is gevuld met kledingstukken die 
ik pas, Sara’s spitzen staan op een plank in de hoek, alsof ze elk 
moment binnen kan komen dansen, en haar verzameling vintage 
barbies staart me aan vanuit een enorme vitrinekast. Die poppen 
schijnen enorm veel geld waard te zijn. Niet dat Cora en Glenn 
die, of willekeurige andere spullen uit deze kamer, ooit zouden 
verkopen.
 Toch had Cora op haar eigen manier geprobeerd om er meer 
mijn kamer van te maken. Op het bureau staan ingelijste foto’s 
van mijn ouders. Aan de muren hangen dezelfde Broadwaypos-
ters als thuis.
 Maar dit is mijn huis niet.
 Ik ben een indringer, een oplichter die de leegte van twee meis-
jes probeert op te vullen terwijl ze nauwelijks nog één meisje is.
 Cora pakt mijn kin zodat ik haar weer aankijk.
 ‘Beloof me dat je dit echt een kans geeft. Dat je mensen bin-
nenlaat.’
 Cora’s ernstige ogen glijden onderzoekend over mijn gezicht. 
Ik doe hetzelfde bij haar. Zelfs in haar pyjama, zonder make-up, 
is ze prachtig. Mam zei vroeger altijd grappend dat haar kleine 
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broertje geen schijn van kans had tegen Cora’s schoonheid, die 
hem helemaal naar de stad had gelokt.
 Ik zucht. ‘Cora, als ik de komende twee weken wil overleven 
moet mijn huid zo dik mogelijk zijn. Dat komt goed uit, want 
veel dikker dan hypertrofische littekens wordt een mensenhuid 
niet.’
 Als ik op een denkbeeldig drumstel een ba-dum-ching laat 
horen, perst Cora opnieuw haar lippen op elkaar.
 ‘O, kom op,’ zeg ik. ‘Ik kan erom lachen of erom huilen en ik 
ben wel zo’n beetje uitgehuild.’
 Cora doet geen van beide. Als ze in plaats daarvan mijn han-
den pakt, lijkt mijn paarsige huid in vergelijking met de hare wel 
die van een alien. Mijn rechterhand heeft in elk geval nog vin-
gers. Het klauwachtige stompje aan het uiteinde van mijn linker-
arm is echt met geen mogelijkheid een hand te noemen. Het is 
eerder een grijper – samengesmolten vingers naast een enorme 
duim die eigenlijk mijn getransplanteerde grote teen is.
 Cora knijpt hard in mijn hand – of in mijn klauw, of wat 
het ook is. ‘Het is je een na laatste jaar op de middelbare school. 
Maak vrienden. Geniet ervan.’
 Ik adem lang en traag uit. Cora begrijpt het niet: zelfs mijn 
oude vrienden wisten na de brand niet meer hoe ze zich in mijn 
buurt moesten gedragen. Waarschijnlijk omdat ik mezelf eigen-
lijk niet meer was.
 Ik vraag me ook af of er veel mensen op mijn nieuwe school 
zitten te wachten op dat ene speciale brandwondenslachtoffer dat 
hun vriendengroep compleet maakt.
 Daarom heb ik geen kliek, maar een tactiek: ik ga alles op 
alles zetten om te verdwijnen. Niet zoals bij een goocheltruc, 
maar meer als een soort opgaan-in-de-omgevingcamouflage. 
Het overleven van deze twee zogenaamd normale weken vereist 
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een minimale blootstelling – waarbij ik mezelf zo min mogelijk 
blootstel aan hen en andersom.
 ‘Bijna vergeten...’ Ik pak mijn koptelefoon van mijn bureau en 
hang hem over de kleding voor morgen over de stoel.
 Cora verstijft; waarschijnlijk moet ze elk greintje zelfbeheer-
sing in haar een meter zestig lange  lichaam gebruiken om hem 
niet van mijn perfecte outfit te grissen. Zij haat die koptelefoon 
bijna net zo erg als ik hem liefheb. Nou ja, nodig heb.
 ‘Jij en je eeuwige muziek,’ zegt ze.
 Ik vertel haar niet dat het niet om de muziek gaat. Vaak hoor 
ik niet eens waar ik precies naar luister. Ik draag die koptelefoon 
om de wereld buiten te sluiten.
 Om makkelijker te kunnen verdwijnen.
 Oom Glenn blijft in de deuropening staan om me een goede 
nacht te wensen. Met zijn kenmerkende ongemakkelijke glimlach 
en zijn wipneus lijkt hij ontzettend op mijn moeder. Soms maakt 
dat me zo verdrietig dat ik nauwelijks naar hem kan kijken. An-
dere keren kan ik mijn blik nauwelijks van hem losscheuren. Mijn 
moeder was ook knap, maar ze was niet zo’n porseleinen poppetje 
als Cora. Mijn moeders schoonheid was minder breekbaar – zij 
had kraaienpootjes rond haar ogen en eelt op haar handen.
 Vroeger stond het puntje van mijn eigen neus ook omhoog, 
een gelaatstrek die in haar familie al eeuwenlang van generatie op 
generatie overgaat. Mijn vader streelde vaak met een vinger over 
de brug en het puntje van onze neus. ‘Mijn Zwitserse skischans-
jes,’ zei hij dan.
 Ik raak mijn neus aan, die nu eindigt in een ronde bobbel van 
littekenweefsel. De brand is bijzonder grondig te werk gegaan; hij 
heeft mijn moeder volledig verwoest, zelfs de delen die bij mijn 
 lichaam hoorden.
 Glenn stapt mijn kamer in en stampt met zijn cowboylaarzen 
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over de vloerbedekking tot Cora tegen hem begint te foeteren. 
Hij balanceert op één been om de puntlaarzen uit te trekken die 
net zo onlosmakelijk met hem zijn verbonden als zijn huid, al 
heeft hij sinds hij naar Salt Lake City is verhuisd niet meer op een 
ranch gewerkt. Hij zet de laarzen netjes tegen de muur en als ik 
eenmaal in bed lig helpt hij me mijn bandana af te doen.
 ‘Vind je het fijn dat je deze alleen nog ’s nachts op hoeft?’ vraagt 
hij terwijl hij het bandje van mijn masker iets strakker trekt.
 Ik knik.
 Glenn zet een stap naar achteren en kijkt hoe ik het masker 
op z’n plaats wiebel tot ik het vertrouwd tegen mijn huid voel 
drukken. ‘Ik ben trots op je,’ zegt hij.
 ‘Waarom?’ vraag ik door de kleine mondopening in het plastic.
 ‘Omdat je zo dapper bent,’ zegt hij. ‘Ken je die uitspraak van 
John Wayne?’
 Ik schud mijn hoofd. ‘Ik weet amper wie John Wayne is.’
 Glenn lacht. ‘Nou, dan is dit je eerste les: “Moed is doodsbang 
zijn, maar toch in het zadel springen.”’
 Ik hef mijn hand en slinger hem in het rond alsof ik met een 
lasso zwaai.
 Glenn geeft me een kus op mijn hoofd. ‘Slaap lekker, meissie.’
 Als ik mijn ogen in het schemerduister op de juiste manier tot 
spleetjes knijp, is het net of mijn moeder zich over me heen buigt. 
Dan kan ik bijna geloven dat ze vanavond aan het einde van de 
gang zal liggen wachten tot ik bij haar in bed kruip en haar vertel 
dat ik het doodeng vind om het morgen allemaal alleen te moe-
ten doen.
 Als Glenn en Cora samen mijn kamer uit lopen torenen zijn 
brede schouders boven haar  lichaam pje uit. Hij bukt en pakt met 
een hand zijn cowboylaarzen terwijl hij met zijn andere Cora’s 
slanke vingers vasthoudt.
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 Ik kijk naar mijn eigen handen, de klauw aan de ene kant en 
mijn gehavende vingers die uit mijn drukkleding steken aan de 
andere.
 Cora wil dat ik mensen binnenlaat. Het probleem is dat er 
niemand bij me aanklopt – nu niet en nooit niet.
 Dus ik moet voorbereid zijn op alles wat de middelbare school 
morgen mijn kant op kan slingeren.
 Mijn pantser dragen.
 Ik zet mijn koptelefoon op, draai het volume harder en onder 
de ingezwachtelde sensatie van de drukkleding en het gewicht 
van mijn gezichtsmasker sluit ik mijn ogen. Normaal gesproken 
geeft mijn brandoverleverstenue me het gevoel dat ik een griezelig 
soort Toetanchamon in een sarcofaag ben.
 Maar vanavond voelt het fijn.
 Alsof het een beschermend laagje vormt tussen mij en de we-
reld.
 Alsof het het enige is wat me bij elkaar houdt.


