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Bedford Square, Bloomsbury, Londen, 1898

In de schaduw tussen de staande klok en de fluwelen gordijnen

zweefden twee vlekken. Eentje hoog en eentje laag. Twee cir-

kels in een zwarte nacht, die nog donkerder werd door de ver-

duisteringslakens achter de dikke gordijnen en door de jute die

voor de bovenlichten gespijkerd zat.

De onderste vlek was het gezicht van een jongen, zwart van

het roet, die ineengedoken op de vloer van het souterrain zat te

rillen. Dit was de jonge Riley, die die avond voor het eerst zou

moeten bewijzen dat hij iemand kon doden.

De bovenste vlek was het gezicht van een man die bij zijn

werkgevers bekend was onder de naam Albert Garrick, hoewel

het publiek hem ooit onder een andere naam had gekend. Zijn

toneelnaam was de Grote Lombardi geweest, en jarenlang was

hij de populairste illusionist van West End geweest, tot hij een

keer tijdens een optreden zijn fraaie assistente daadwerkelijk in
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tweeën had gezaagd. Garrick was er die avond achter gekomen

dat iemand van het leven beroven hem net zoveel voldoening

schonk als het verrukte applaus uit de zaal, en dus was de goo-

chelaar aan een nieuwe carrière als moordenaar begonnen.

Garrick keek Riley met zijn uitdrukkingsloze moordenaars -

ogen aan en greep hem bij zijn schouder beet. Zijn lange kno-

kige vingers drukten door de stof van de jas van de jongen heen

en knepen de zenuwen af. Hij zei geen woord, maar knikte één

keer – een veelzeggend knikje om Riley bij de les te houden.

Denk aan de les die je vanmiddag geleerd hebt, insinueerde

de spitse kin. Beweeg je zo stil als de mist in Whitechapel voort

en steek het mes erin tot je vingers in de wond wegzakken.

Garrick had Riley die middag opdracht gegeven om een hon-

denkarkas van de Strand naar hun woonruimte in Holborn te

sjouwen en met een mes op het opgehangen lichaam te oefe-

nen, zodat hij aan de weerstand van bot zou wennen.

‘Beginnelingen denken ten onrechte dat een scherp mes

door een lichaam gaat als een hete staaf door was, maar dat is

niet zo,’ had Garrick uitgelegd. ‘Soms stuit zelfs een ervaren ie-

mand als ik tegen bot en spieren, dus je moet erop voorbereid

zijn dat je het mes eerst omlaag moet wrikken en dan omhoog

moet duwen. Onthoud dat goed, jongen. Omlaag wrikken en

omhoog duwen. Je moet het bot zelf als je draaipunt gebrui-

ken.’

Garrick deed de beweging nu weer voor met zijn lange stilet-

to, waarbij hij zijn brede beroete voorhoofd naar Riley toe boog,

alsof hij er zeker van wilde zijn dat de jongen goed oplette.

Riley knikte, pakte het mes en legde het lemmet dwars op de

palm van zijn andere hand, zoals hem geleerd was.

Vanuit de schaduw gaf Garrick Riley een duwtje, naar het
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grote hemelbed toe, waarop de bijna overledene lag.

Bijna overledene. Dat was een van Garricks geintjes.

Riley wist dat hij op de proef werd gesteld. Dit was een echte

moord, waarvoor van tevoren een fikse som was betaald. Of híj

maakte voor het eerst iemand koud, of Albert Garrick zou in

deze akelige, sombere kamer nog een lijk achterlaten en dan er-

gens in Londen een nieuwe leerjongen uit de goot opvissen.

Met pijn in het hart, maar Garrick zou geen andere mogelijk-

heid zien. Riley moest meer leren dan alleen maar worst braden

en schoenen poetsen.

Riley liet zijn voeten een voor een naar voren zwaaien en be-

schreef daarbij, zoals hij geleerd had, met zijn tenen een grote

boog, voor het geval er iets op de grond lag. Daardoor ging hij

minder snel, maar één krakend papiertje kon genoeg zijn om

zijn beoogde slachtoffer wakker te maken. Riley zag het mes in

zijn hand en kon bijna niet geloven dat hij hier was, op het punt

de handeling te verrichten waardoor hij in de hel zou komen.

‘Als de macht je gegrepen heeft, kun je als mijn jongste be-

diende in het familiebedrijf komen werken,’ zei Garrick vaak.

‘Misschien laten we wel visitekaartjes maken, wat jij? Garrick

en Zoon. Huurmoordenaars. We mogen dan van eenvoudige

komaf zijn, we zijn niet goedkoop.’

En dan lachte Garrick – een duister geluid dat van ver leek te

komen, waar Riley hartkloppingen van kreeg, en een knoop in

zijn maag.

Riley zette nog een stap naar voren; hij zag geen uitweg. Het

was alsof de muren op hem af kwamen.

Ik moet deze man doden, anders word ik zelf gedood. Rileys

hoofd begon te bonzen, en toen begon zijn hand te trillen en

glipte het mes bijna uit zijn vingers.
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Garrick stond binnen een tel als een spook naast hem en

raakte Rileys elleboog met één gekromde, ijspegelachtige vin-

ger aan. ‘Stof zijt gij…’ Hij fluisterde het zo zacht dat het leek

alsof de woorden van de tochtvlagen afkomstig waren.

‘En tot stof zult gij wederkeren,’ maakte Riley de zin geluid-

loos af. Garricks favoriete Bijbelcitaat.

‘Mijn eigen laatste sacramenten,’ had hij op een winteravond

tegen Riley gezegd, terwijl ze vanaf hun tafeltje in een Italiaans

restaurant over Leicester Square uitkeken. De goochelaar had

net zijn tweede karaf bittere rode wijn achter de kiezen, en van

zijn deftige accent was weinig over.

‘Ieder van ons is uit de vuiligheid en het stof tevoorschijn ge-

kropen, en daar zullen wij allemaal weer naar terugkeren, let

maar op. Ik stuur ze alleen wat sneller terug. Een paar hartsla-

gen eerder, zodat wij van de goede dingen des levens kunnen

genieten. Zo gaan wij te werk, en als je dat niet aankunt, Riley,

dan…’

Garrick had zijn dreigement nooit helemaal uitgesproken,

maar het was wel duidelijk dat voor Riley het moment was aan-

gebroken waarop hij moest laten zien wat hij waard was.

Riley voelde de kieren tussen de vloerdelen door zijn dunne

schoenzolen heen, die op de draaibank in Garricks werkplaats

zorgvuldig waren gladgeschuurd. Hij kon nu het doelwit in

het bed zien: een oude man met een bos grijs haar dat onder

een doorgestikte sprei uit stak.

Hij kon zijn gezicht niet zien. Daar was hij in elk geval blij

mee.

Riley liep naar het bed toe. Hij voelde dat Garrick achter hem

stond en wist dat hij niet veel tijd meer had.

Tot stof. Tot stof, en weg.
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Riley zag dat de hand van de oude man op het kussen lag. Hij

keek naar de wijsvinger, waarvan alleen een stompje over was,

waarschijnlijk als gevolg van een ongeluk in het verleden, en hij

wist dat hij het niet kon. Hij was geen moordenaar.

Riley keek om zich heen, maar hield zijn hoofd stil. Hij had

geleerd om in een noodsituatie gebruik te maken van zijn om-

geving, maar zijn leermeester stond achter hem en hield elke

beweging van Riley in de gaten met zijn griezelige, intense blik.

Van de oude man in het bed viel geen hulp te verwachten. Wat

kon een grijsaard in vredesnaam tegen Garrick uitrichten? Wat

kon wie dan ook uitrichten?

Riley was vier keer weggelopen en vier keer had Garrick hem

gevonden. De dood is de enige uitweg, had Riley gedacht. Die

van mij of die van Garrick. Maar Garrick kon niet gedood wor-

den, want hij was de dood in eigen persoon.

Tot stof.

Riley voelde zich plotseling slap worden en dacht dat hij op

de koude vloer in elkaar zou zakken. Misschien was dat maar

het beste ook, er bewusteloos bij gaan liggen en Garrick zijn el-

lendige werk zelf laten opknappen. Maar dan ging de oude man

ook dood, en dat besef zou in het hiernamaals zwaar op Rileys

ziel drukken.

Ik ga vechten, besloot de jongen. Hij had niet veel hoop dat

hij het er levend af zou brengen, maar hij moest toch iets.

Allerlei plannen schoten door zijn koortsachtige brein, het

ene nog hopelozer dan het andere. Al die tijd bleef hij doorlo-

pen en voelde hij de ijskoude adem van Garrick als een slecht

voorteken in zijn nek. De man in het hemelbed werd duidelij-

ker zichtbaar. Hij kon nu een oor zien, met gaatjes erin waar

ooit een rij ringetjes gezeten moest hebben.
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Een buitenlander misschien? Een zeeman?

Hij zag een blozende kaak met daaronder de aanzet van een

magere nek. Op de sprei rustte een vreemde hanger die vastzat

aan een koord om de hals van de man.

Goed naar alle details kijken, luidde een van Garricks lessen.

Zuig het allemaal in je op, misschien red je er je leven mee.

Weinig kans dat ik mijn eigen leven red – vanavond in elk ge-

val niet, dacht Riley.

Riley zette nog een stap naar voren en voelde vreemd genoeg

dat zijn voorste voet warm werd. Hij keek omlaag en zag tot zijn

verbazing dat de neus van zijn schoen groen oplichtte. Er was

een cocon van helgroen licht om de gestalte van de slapende

man verschenen, die vanuit de vreemde hanger leek te komen.

‘Krimmeneel! We worden beduveld! Steek hem dood, jon-

gen, nu!’ Garricks woorden zoefden langs zijn oor.

Riley stond als aan de grond genageld, doodsbang van het

spookachtige licht.

Garrick duwde hem verder de vreemde warme gloed in, die

ogenblikkelijk van kleur veranderde en nu een vuurrode halve

bol werd. Ergens uit het bed klonk een onnatuurlijke, snerpen-

de klaagtoon, doordringend en gruwelijk, die Rileys hersenen

in zijn schedelpan deed rammelen.

De oude man in het bed was meteen klaarwakker en schoot

omhoog als een opgewonden duvel uit een doosje.

‘Die stomme sensor ook,’ mompelde hij met een Schots ac-

cent, terwijl hij knipperde met zijn waterige ogen. ‘Ik heb pijn

in mijn…’

De man zag Riley en het mes, dat als een ijspegel uit zijn

vuist stak. Hij liet zijn hand langzaam zakken naar de lichtge-

vende druppelvormige hanger, die op zijn schriele borst lag.
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Toen tikte hij twee keer op het midden van de hanger, waarmee

hij de gruwelijke jammerklacht het zwijgen oplegde. Op het

midden van de hanger was nu een reeks oplichtende getallen te

zien, die er in fosfor op geschreven waren, leek het wel. Ze tel-

den flakkerend terug vanaf twintig.

‘Rustig aan, jochie,’ zei de oude man. ‘Niet zo hard van stapel

lopen. Laten we het er even over hebben. Ik heb geld.’

Riley was helemaal gebiologeerd door de magische hanger.

Op de een of andere manier kwam die hem bekend voor.

Garrick onderbrak Rileys gedachten met een scherpe por in

zijn ribben.

‘Geen uitstel meer,’ zei hij kordaat. ‘Korte metten. Tot stof.’

Riley kon het niet. Hij was niet van plan om zoals Garrick te

worden en zichzelf tot een eeuwig leven in de hel te verdoemen.

‘Ik… ik…’ stamelde hij. Hij wilde dat hij de juiste woorden

kon bedenken om zowel zichzelf als de vreemde oude man uit

deze benarde situatie te redden. De man stak zijn handen op

om te laten zien dat ze leeg waren, alsof het in dit donkere ver-

trek om eerlijk spel ging.

‘Ik ben niet gewapend,’ zei hij. ‘Ik beschik alleen maar over

een onuitputtelijke hoeveelheid geld. Ik kan voor je regelen wat

je maar wilt. Niks gemakkelijker dan een paar duizend pond

drukken. Maar als je me iets aandoet, komen mijn mannen

achter je aan om uit te zoeken of je mijn geheimen gestolen

hebt – mannen met wapens zoals jij van je leven nog nooit hebt

gezien.’

De oude man deed er verder het zwijgen toe, aangezien er

plotseling een mes in zijn borst was geplant. Riley zag zijn ei-

gen hand om het heft en dacht één misselijkmakend moment

lang dat zijn spieren zijn hart hadden verraden en dat híj dit op
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zijn geweten had, maar toen voelde hij de tinteling van Garricks

koude vingers, die zijn onderarm loslieten, en wist hij dat zijn

hand gedwongen was geweest.

‘Zo,’ zei Garrick, terwijl het warme bloed in Rileys mouw

trok. ‘Goed vasthouden, dan voel je hoe het leven uit hem

stroomt.’

‘Ik heb het niet gedaan,’ zei Riley tegen de man. De woorden

druppelden van zijn lippen. ‘Ik heb het echt niet gedaan.’

De oude man zat er stijf als een plank bij, en het koord van de

hanger rafelde kapot tegen het lemmet van de dolk.

‘Niet te geloven,’ kreunde hij. ‘Al die mensen die achter me

aan zitten, en twee stomkoppen doen me de das om.’

‘Deze komt niet voor jouw rekening, jochie.’ Garricks woor-

den kropen als slakken Rileys oren binnen. ‘Míjn hand heeft de

opening tussen deze iele ribbetjes gevonden, maar ik geef toe

dat de omstandigheden lastig waren. Misschien geef ik je nog

wel een kans.’

‘Niet te geloven,’ zei de oude man nog een keer, en toen bliep-

te zijn hanger en was hij verdwenen. Letterlijk verdwenen. Hij

ging sissend op in een wolk oranje vonken die het hart van de

hanger in gezogen werd.

‘Magie,’ fluisterde Garrick op een toon die aan ontzag grens-

de. ‘Magie bestaat.’

De moordenaar deed kwiek een stap achteruit om zichzelf te

beschermen tegen de gevolgen van de vonkenregen – wat die

ook mochten zijn – maar Riley had niet de tegenwoordigheid

van geest om zijn voorbeeld te volgen. Hij had nog steeds de sti-

letto in zijn hand en kon niets anders doen dan toekijken hoe de

wolk zich langs zijn arm verspreidde en hem in het niets deed

oplossen als rook.
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‘Ik ga,’ zei hij, en dat was nog waar ook, al wist hij niet waar

naartoe.

Hij zag dat zijn bovenlichaam doorzichtig werd en dat zijn

organen heel even zichtbaar waren, stevig verpakt achter door-

schijnende ribben. Toen was al het binnenwerk ook verdwe-

nen, vervangen door vonken.

Het gas waar Riley nu uit bestond werd in het hart van de

hanger gezogen. Hij voelde dat hij een draaikolk in ging en

dacht aan de keer dat hij op een strand bij Brighton door een

golf omver was geslagen terwijl een jongen vanaf het strand

naar hem had staan kijken.

Ginger. Ik herinner me je weer.

Toen werd Riley gereduceerd tot een lichtgevende stip be-

staande uit de zuiverste vorm van energie. De stip knipoogde

één keer naar Garrick, en was toen verdwenen. De oude man en

de jongen, allebei weg.

Garrick stak zijn hand uit naar de hanger, die op de lakens ge-

vallen was. Ik heb dit ding eerder gezien, of iets wat erop lijkt,

dacht hij. Jaren geleden… Maar zijn vingers raakten alleen een

veeg roet, achtergebleven op de plek waar de vreemde talisman

had gelegen.

‘Mijn hele leven,’ zei hij. ‘Mijn hele leven…’ De rest zei hij ge-

luidloos, want hij was alleen in deze kamer waar zojuist een

wonder was geschied.

Mijn hele leven ben ik op zoek geweest naar echte magie. En

nu weet ik dat die bestaat.

Garrick was een man van turbulente emoties, die hij nor-

maal gesproken diep in zijn hart opgesloten liet, maar nu

stroomden er warme tranen van geluk over zijn gezicht, die op

zijn revers drupten.
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Niet zomaar goochelen. Nee, echte magie.

De moordenaar liet zich op de grond zakken en vouwde zijn

lange stakerige benen zo dat zijn knieën zich op dezelfde hoog-

te bevonden als zijn oren. Het zitvlak van zijn dure broek was

doordrenkt van het bloed, maar dat interesseerde hem geen

zier, want niets zou ooit nog hetzelfde zijn. Zijn enige angst was

dat de magie deze kamer nu voor altijd verlaten had. Het zou

een ramp zijn als hij er zo dichtbij was geweest en het wonder

op een haar na was misgelopen.

Ik wacht hier, Riley, dacht hij. De Chinezen geloven dat ma-

gie vaak verbonden is met een bepaalde plaats, dus er zit niets

anders op dan maar te wachten. En als die mannen met hun le-

gendarische wapens komen, zal ik je wreken. Dan neem ik de

magie, zet die naar mijn hand en dan kan niemand me nog te-

genhouden.
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