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Voor iedereen die ooit oudejaarsavond bij  

mij thuis heeft doorgebracht
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Een kleine schaduw vergezelt me overal.
Waarom? Dat is wat ik nooit begrijpen zal.
Van kop tot teen is hij mijn evenbeeld. Hij waagt als 
eerste de sprong als ik in het bed duik dat hij met 
me deelt.

Uit ‘Mijn schaduw’ van Robert Louis Stevenson
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9

P r o l o o G

Elk kind kan achterna worden gezeten door zijn schaduw. 
Het enige wat hij hoeft te doen is recht op de zon af ren-
nen op een lome middag. Zolang hij in beweging blijft, 

zal die hem op de hielen zitten. Hij kan zich zelfs omkeren en 
proberen die achterna te zitten, maar hoe snel zijn mollige been-
tjes ook pompen, die schaduw zal altijd nét buiten bereik blijven.

Dat is niet het geval bij dit kind.
Hij rent door een tuin vol paardenbloemen, giechelend en krij-

send, zijn vingers sluiten zich om iets wat geen vaste vorm zou 
moeten hebben, iets wat niet eerder op het klaver en gras zou 
mogen vallen dan hij, iets waarmee hij niet zou moeten kunnen 
worstelen of wat hij tegen de aarde zou moeten kunnen drukken.

Later, zittend in de mossige koelte onder een esdoorn, prikt de 
jongen met het puntje van zijn zakmes in het topje van zijn ring-
vinger. Hij wendt zijn gezicht af zodat hij het niet hoeft te zien. Bij 
de eerste poging komt hij niet door de huid heen. Bij de tweede 
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10 HOLLY BLACK

ook niet. Pas bij de derde, als hij harder drukt en frustratie het 
wint van kleinzerigheid, lukt het hem zichzelf te snijden. Het doet 
ontzettend pijn, dus hij schaamt zich voor hoe klein het druppel-
tje bloed is dat opwelt. Hij knijpt in het topje, om te kijken of hij 
er niet meer uit kan krijgen. Het druppeltje wordt groter. Hij voelt 
de gretigheid van de schaduw. Zijn vinger prikt terwijl er zich een 
donkere mist omheen vormt.

Er steekt een bries op, die de esdoornzaadjes losschudt. Die 
dwarrelen op hun enkele vleugel om hem heen naar beneden, als 
kleine helikoptertjes.

‘Elke dag maar een klein slokje,’ had hij iemand op tv horen 
zeggen over zijn schaduw, ‘en dan zal hij je beste vriend op de hele 
wereld zijn.’

Hoewel die geen mond of tong heeft en er geen vochtigheid is 
bij zijn aanraking, weet de jongen dat die over zijn huid likt. Dat 
gevoel bevalt hem niet, maar het doet geen pijn.

Hij heeft nooit eerder een beste vriend gehad, maar toch weet 
hij dat die dit soort dingen doen. Ze worden bloedbroeders, strij-
ken met hun wondjes over elkaar tot het onmogelijk nog vast te 
stellen is waar de een eindigt en de ander begint. Hij heeft iemand 
als hem nodig.

‘Ik ben Remy,’ fluistert hij tegen zijn schaduw, ‘en ik noem jou 
Red.’
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11

1

H o N g e r i g e 
s c h a d u w e N

Charlies lelijke Crocs bleven met plakkerige, zompige ge-
luiden aan de matten op de vloer achter de toog kleven. 
Zweet zorgde ervoor dat de huid onder haar armen, bij 

de holte onder haar keel en tussen haar dijen glad was. Dit was 
haar tweede dienst vandaag. Nadat de middagjongen abrupt ont-
slag had genomen om zijn vriendje naar Los Angeles te volgen, 
zat ze met deze uren opgescheept tot Odette iemand anders had 
aangenomen.

Maar zo moe als Charlie was, ze had het geld nodig en ze kon 
maar beter wat om handen hebben. Als ze aan het werk was, dan 
kon ze niet in de problemen komen.

Er was altijd al iets met Charlie Hall aan de hand geweest. 
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12 HOLLY BLACK

Doortrapt vanaf de dag dat ze geboren was. Ze was nog nooit een 
verkeerde beslissing tegengekomen die ze niet uit pure koppig-
heid had willen nemen. Haar vingers waren gemaakt voor zak-
kenrollen, haar tong was gemaakt om te liegen en haar hart had 
het formaat van een verschrompelde kersenpit.

Als haar schaduw een van die magische varianten was geweest, 
dan was ze er vrij zeker van geweest dat zelfs dat ding was weg-
gerend.

Maar dat betekende niet dat ze niet kon proberen om anders te 
zijn, want dat probeerde ze. Tuurlijk, het was lastig geweest om 
haar ergste impulsen de afgelopen tien maanden onder controle 
te houden, maar het was beter dan als een brandende lucifer te 
zijn in een stadje dat ze al met flink wat benzine had overgoten.

Ze had een baan, compleet met dienstrooster, en een stoïcijns, 
flegmatisch vriendje dat zijn deel van de huur betaalde. Haar 
schotwond was mooi aan het genezen. Kleine succesjes, maar dat 
wilde niet zeggen dat ze er niet trots op was.

Met die gedachte keek Charlie op en zag iemand door de dub-
bele deuren van Rapture Bar & Lounge binnenkomen die haar 
vastberadenheid op de proef zou stellen.

Het gezicht van Doreen Kowalski zag er verhit en vlekkerig uit 
van het huilen. Ze had duidelijk een poging gewaagd om haar 
make-up op te frissen, maar had zo stevig over haar mascara ge-
veegd dat er aan een kant van haar gezicht nu een flinke streep 
van zat. Op de middelbare school zou ze Charlie geen blik waar-
dig hebben gekeurd en dat wilde ze vanavond waarschijnlijk ei-
genlijk ook niet doen.
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13DIEF VAN DE NACHT

Er waren talloze verschillen tussen het leven van mensen met 
geld en dat van mensen zonder geld. Een daarvan was: zonder 
de middelen om experts te betalen, was het noodzakelijk om een 
complex ecosysteem te ontwikkelen van nuttige amateurs. Toen 
Charlies vader van zijn arts te horen had gekregen dat hij huid-
kanker had, dronk hij een fles Maker’s Mark leeg en vroeg een 
bevriende slager om een flinke homp vlees uit zijn schouder te 
snijden, omdat hij zich met geen mogelijkheid een chirurg kon 
veroordelen. Toen de nicht van Charlies vriendin ging trouwen, 
schakelden ze mevrouw Silva in van drie straten verderop om 
hun bruidstaart te maken, omdat zij dol was op bakken en van die 
chique spuitmondjes had om de taart mee te versieren. En als de 
botercrème een beetje korrelig was of als een van de lagen ietwat 
droog was, tja, het geheel was nog altijd zoet en net zo hoog als 
zo’n taart uit een tijdschrift, maar dan tegen de kostprijs.

In de wereld van schaduwmagie was Charlie een succesvolle 
dief, maar voor de plaatselijke bevolking zou ze altijd een handige 
amateur zijn, bereid om een trouwring te jatten of een ontvoerde 
pitbull terug te halen.

Charlie Hall. Slechte ideeën waren voor haar net zo onweer-
staanbaar als wol voor motten, elke oplichterij een kans om haar 
ergste impulsen uit te leven.

‘Ik moet met je praten,’ verkondigde Doreen op luide toon, en 
ze stak haar hand uit naar Charlie toen die voorbij kwam.

Het was een rustige avond in de bar, maar Odette, de zowat 
gepensioneerde domina die de eigenaresse was van deze tent, zat 
voor aan een tafeltje met haar vrienden te kletsen. Het zou haar 
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14 HOLLY BLACK

opvallen als Charlie te lang met iemand praatte, en Charlie kon 
het zich niet veroorloven om deze baan te verliezen. Achter de 
bar staan bij Rapture was gezien haar verleden een mazzeltje.

Balthazar had dit geregeld. Hij runde een schaduwsalon vanuit 
de kelder, als zo’n clandestiene kroeg van weleer, en had goede 
redenen om haar in de gaten te willen houden… niet in de laatste 
plaats omdat hij wilde dat ze weer voor hem aan de slag ging.

Terwijl Charlie naar Doreen keek en ze die bekende spanning 
in zich voelde opborrelen, was ze zich bewust van hoe wankel 
haar voornemen was om het juiste pad te blijven bewandelen. Als 
een strategie voor succes die enkel uit het woord ‘winst’ bestond 
met veel uitroeptekens erachter.

‘Kan ik iets voor je inschenken?’ vroeg ze.
Doreen schudde haar hoofd. ‘Je moet me helpen om Adam te 

vinden. Hij is verdwenen, alweer, en ik…’
‘Ik kan nu niet praten,’ onderbrak Charlie haar. ‘Bestel iets zo-

dat mijn bazin niet gaat zeiken. Spa. Cranberrysap met limoen. 
Het maakt niet uit. Ik trakteer.’

Doreens vochtige, roodomrande ogen deden vermoeden dat het 
haar moeilijk zou vallen om te wachten. Of dat ze al een paar bor-
rels had gehad voor ze hierheen was gekomen. Misschien allebei.

‘Hé,’ riep een van de vaste klanten.
Charlie keerde zich om om zijn bestelling op te nemen en 

maakte een cosmopolitan die robijnrood uit de shaker gleed. Ze 
maakte de cocktail af met een piepklein stukje droogijs dat rook 
liet opstijgen alsof het een toverdrankje was.

Ze ging even langs bij een ander tafeltje, bij een man die een 
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15DIEF VAN DE NACHT

biertje voor zijn neus had staan en met bevende vingers een derde 
nicotinepleister op de binnenkant van zijn arm plakte. Hij wilde 
zijn rekening later betalen.

Charlie schonk een shot Four Roses in voor een man gekleed 
in tweed met smoezelige brilglazen die eruitzag alsof hij in zijn 
kleren had geslapen. Hij vertelde haar dat hij zijn bourbon niet 
te zoet wilde hebben. Toen stak ze over naar de andere kant van 
de ruimte, waar ze de tijd nam om een whisky met ginger ale te 
bereiden voor Balthazar, die haar had gewenkt.

‘Ik heb een klusje voor je,’ zei hij heel zacht. Hij had felle ogen, 
een lichtbruine huid en krullen die lang genoeg waren om die in 
een louche paardenstaart te trekken, en heerste over zijn scha-
duwsalon en liet de corrupte dromen van het stadje uitkomen.

‘Nee, dank je.’ Charlie liep verder.
Balthazar was niet overtuigd. ‘Kom op. Knight Singh is in zijn 

bed vermoord en de kamer was overhoopgehaald. Iemand is er 
met zijn privédagboek vol magische ontdekkingen vandoor ge-
gaan,’ riep hij haar na. ‘Dit is waar jij in uitblinkt.’

‘Nee hoor!’ riep ze zo opgewekt mogelijk terug.
Knight Singh kon de klere krijgen.
Hij was de eerste Duisterling geweest die ooit gebruik had ge-

maakt van Charlies diensten, toen ze nog een tiener was geweest. 
Wat haar betrof mocht hij wegrotten in zijn graf, maar dat bete-
kende niet dat ze het zou leegroven.

Charlie deed daar niet meer aan mee. Ze was er te goed in ge-
weest, en de nevenschade was te groot geweest. Nu was ze een 
gewoon mens.
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16 HOLLY BLACK

Een aangeschoten trio van zo te zien heksen van in de twintig 
met zwarte lippenstift op vierde een doordeweekse verjaardag. Ze 
bestelden shotjes goedkope neongroene absint en sloegen die met 
vertrokken gezicht in een keer naar binnen. Een van hen moest 
recentelijk haar schaduw hebben laten aanpassen, want ze ging 
steeds zodanig verzitten dat het licht erop viel en het haar nieuwe 
zelf op de wand projecteerde. Die had hoorns en vleugels, als een 
succubus.

Prachtig.
‘Mijn moeder vindt het vré-se-lijk!’ vertelde het meisje aan haar 

vriendinnen met ietwat dubbele tong. Ze maakte een sprongetje 
en bleef even in de lucht hangen terwijl haar vleugels fladderden.

Een paar andere gasten keken bewonderend toe.
‘Mam zei dat als ik ga solliciteren, ik er spijt van zal krijgen dat 

ik iets heb laten doen wat ik niet kan verbergen. Ik heb haar ver-
teld dat het een bezegeling is van mijn voornemen om trouw aan 
mezelf te blijven.’

De eerste keer dat Charlie een aangepaste schaduw had gezien, 
had ze moeten denken aan een sprookje dat ze als kind in de 
schoolbibliotheek had gelezen: ‘De heks en de broer met pech’.

Ze herinnerde zich nog de eerste zinnen van het verhaal: Er 
was eens een jongen die was geboren met een hongerige schaduw. 
Hij had meer geluk dan je je kon wensen, terwijl alle pech aan zijn 
tweelingbroer was toebedeeld, die zonder schaduw was geboren.

Maar natuurlijk had de schaduw van dit meisje geen geluk. Die 
zag er cool uit en gaf haar een miniem beetje magie. Ze kon mis-
schien een kleine tien centimeter van de vloer af komen, een paar 
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17DIEF VAN DE NACHT

seconden per keer. Ze zou er langer uitzien met een paar flinke 
hakken.

Het maakte het meisje ook niet tot een Duisterling.
Gemanipuleerde schaduwen waren de specialiteit van Ander-

lingen, de meest publieke van de vier disciplines. Anderlingen 
konden schaduwen cosmetisch vormgeven, die gebruiken om 
emoties op te wekken die zo sterk waren dat ze verslavend kon-
den zijn, en konden zelfs stukjes uit het onderbewustzijn van 
iemand snijden. Daar waren natuurlijk risico’s aan verbonden. 
Soms raakten mensen veel meer van zichzelf kwijt dan waar ze 
op hadden gerekend.

De andere duisterdisciplines waren veel geheimzinniger. Cara-
paxen concentreerden zich op hun eigen schaduwen, gebruikten 
die om door de lucht te zweven op schaduwvleugels of als pant-
ser. Poppenspelers stuurden hun schaduw op pad om dingen in 
het geniep te doen, naar Charlies ervaring het soort smerige shit 
waar niemand het over wilde hebben. De Maskers waren niet veel 
beter, een stel engerds en mystici die vast van plan waren om de 
geheimen van het universum te ontwarren, ongeacht wie daarbij 
gewond raakte.

Er was een reden waarom ze de Mispunten werden genoemd, 
in plaats van dat hun werkelijke titel werd gebruikt. Ze waren on-
betrouwbaar. Het maakte bijvoorbeeld niet uit wat Duisterlingen 
zeiden, ze handelden allemaal in gestolen schaduwen.

Charlies vriendje Vince was van zijn schaduw beroofd, waar-
schijnlijk zodat een of andere rijke klootzak een derde kans kreeg 
op een aanpassing. Nu wierp hij helemaal geen schaduw, zelfs 
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18 HOLLY BLACK

niet in het felste licht. Er werd gedacht dat schaduwloze mensen 
een leegte met zich meedroegen, dat ze iets ontastbaars misten. 
Soms merkten mensen die Vince op straat passeerden iets aan 
hem en liepen ze met een boog om hem heen.

Charlie wenste dat mensen haar ook zo zouden mijden. Maar 
het zat Vince dwars, dus wierp ze iedereen die dat deed een boze 
blik toe.

Toen Charlie terugkeerde, zei Doreen: ‘Doe maar ginger ale, dat 
is beter voor mijn maag.’

Odette leek afgeleid te zijn door haar vriendinnen. ‘Oké, wat is 
het probleem?’

‘Volgens mij is Adam weer bezig,’ vertelde Doreen, terwijl Char-
lie het drankje samen met een cocktailservetje voor haar plaatste. 
‘Het casino heeft gebeld. Als hij maandag niet komt werken, dan 
zullen ze hem ontslaan. Ik probeer hem steeds op zijn mobiel te 
bereiken, maar hij neemt niet op.’ Charlie en Doreen waren nooit 
echt bevriend geweest, maar ze hadden een aantal kennissen ge-
deeld. Daarnaast leek het soms belangrijker te zijn dat je iemand 
lang kende dan dat je hem of haar daadwerkelijk aardig vond.

Charlie zuchtte. ‘En wat moet ik doen?’
‘Vind hem, zorg ervoor dat hij naar huis komt,’ zei Doreen. 

‘Misschien kun je hem eraan herinneren dat hij een kind heeft.’
‘Ik weet niet of ik hem ergens toe kan dwingen.’
‘Jij bent de reden dat Adam zo is geworden,’ vertelde Doreen 

haar. ‘Hij blijft maar extra klussen aannemen die te gevaarlijk zijn.’
‘Hoezo is dat mijn schuld?’ Charlie veegde de toog schoon om 

iets omhanden te hebben.
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19DIEF VAN DE NACHT

‘Omdat Balthazar hem altijd met jou vergelijkt. Adam probeert 
zich aan jouw stomme reputatie te meten, maar niet iedereen is 
een geboren crimineel.’

Doreens partner, Adam, was een blackjackdealer bij het casino 
in Springfield en was parttime voor Balthazar aan de slag gegaan 
toen Charlie ermee was gestopt. Misschien dacht hij dat wat voor 
vage shit er dan ook aan de tafels daar gebeurde hem had voorbe-
reid op het bestelen van Mispunten. Ze vermoedde ook dat Adam 
dacht dat als Charlie het kon, het niet zo moeilijk kon zijn.

Charlie zuchtte. ‘We kunnen verder praten na mijn dienst.’ Ze 
dacht na over alle redenen waarom ze zich hier niet mee moest 
bemoeien.

Een: ze was de laatste die Adam zou willen zien, punt, ongeacht 
de context.

Twee: dit zou haar niets opleveren.
Het gerucht ging dat Adam het extra geld dat hij bij Baltha-

zar had verdiend, had uitgegeven aan verrukking: je schaduw 
zodanig laten manipuleren dat je urenlang voor je uit kon sta-
ren terwijl er geweldige emoties door je heen trokken. Adam lag 
waarschijnlijk op zijn rug in een hotelkamer, terwijl hij zich super 
voelde, en hij zou echt niet willen dat Charlie hem mee naar huis 
sleepte voor die roes was opgetrokken.

Charlie keek naar Doreen, de laatste die ze er nu bij kon gebrui-
ken, die inmiddels aan de andere kant van de bar zat en ellendig 
met haar stokje in haar glas roerde.

Charlie was bijna bij de tap met bruisend water toen er een klap 
klonk.
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20 HOLLY BLACK

Tweedman, die om ‘niet te zoete’ bourbon had gevraagd, zat nu 
op handen en knieën naast het lege podium, verstrikt in een stuk 
fluwelen gordijn. Een van de mannetjes van de schaduwsalon, 
een man genaamd Joey Aspirins, stond over hem heen gebogen 
alsof hij hem in het gezicht wilde schoppen.

Balthazar was hen gevolgd en riep: ‘Ben jij helemaal gek gewor-
den dat je me dat wilt proberen te laten verpatsen? Dat je het wilt 
laten lijken alsof ik het Liber Noctem heb gestolen? Flikker gauw 
een eind op!’

‘Dat is helemaal niet de bedoeling,’ wierp de Tweedman tegen. 
‘Salt wil hoe dan ook elk deel ervan terug hebben. Hij heeft er 
flink wat geld voor over…’

Charlie kromp ineen toen ze de naam van Salt hoorde.
Na alles wat ze had gezien en gedaan was er niet veel wat haar 

van haar stuk bracht, maar de gedachte aan hem had altijd dat 
effect op haar.

‘Houd je bek en rot op.’ Balthazar wees naar de uitgang.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Doreen.
Charlie schudde haar hoofd, terwijl ze zag dat Joey Aspirins 

Tweedman naar de uitgang duwde.
Odette stond op om met Balthazar te praten, hun stemmen te 

zacht voor Charlie om het te horen.
Balthazar keerde zich om en ving Charlies blik op terwijl hij te-

rug naar de schaduwsalon liep. Hij knipoogde. Ze had een wenk-
brauw moeten optrekken of met haar ogen moeten rollen, maar 
bij het horen van de naam Lionel Salt was ze verstijfd, houterig 
geworden. Balthazar was weg voor het haar lukte te reageren.
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21DIEF VAN DE NACHT

Het was al snel tijd voor de laatste ronde. Charlie veegde de bar 
schoon, laadde een vaatwasser in met gebruikte shakers en gla-
zen. Ze telde de opbrengst, haalde het geld voor Doreens drankje 
van haar fooi af en borg dat bij de rest van de biljetten op. Rapture 
mocht dan zwelgen in zijn vreemdheid, mocht dan wanden en een 
plafond hebben die waren bedekt met een laag Zwart 3.0, verf die 
zo donker was dat die het licht uit een kamer zoog, en er hing een 
dikke walm van wierook; het mocht dan het soort plek zijn waar de 
plaatselijke bevolking kwam om een glimp op te vangen van magie 
of iets kinky’s of als ze de sportcafés met kombucha van de tap beu 
waren, maar de afsluitrituelen waren er hetzelfde als overal.

Het grootste deel van de rest van het personeel was al vertrok-
ken tegen de tijd dat Charlie haar jas en tas uit het kantoor van 
Odette had gehaald. De wind was toegenomen en die koelde het 
zweet op haar lichaam toen ze buiten naar haar auto liep, wat 
Charlie eraan herinnerde dat de herfst al op zijn eind liep en de 
winter rap naderde, en dat ze iets warmers moest aantrekken naar 
het werk dan een dun leren jasje.

‘Nou?’ zei Doreen. ‘Ik bevries hier nog. Ga je naar hem op zoek? 
Suzie Lambton zei dat je haar had geholpen, en je kent haar nau-
welijks.’

Deze klus zou niet al te moeilijk zijn, en dan was ze van Doreen 
af. Ze kon altijd Adams portemonnee stelen als hij ergens vol ver-
rukking lag. Dan zou hij snel genoeg weer naar huis gaan. Zijn 
autosleutels zou ze ook meenemen, gewoon, om te laten zien dat 
ze het kon. ‘Jouw broer werkt toch bij de universiteit? Op de fi-
nanciële afdeling?’
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Doreen vernauwde haar ogen tot spleetjes. ‘Hij werkt bij de 
klantenservice, waar hij telefoontjes beantwoordt.’

‘Maar hij heeft toegang tot de computers, dus hij kan regelen 
dat mijn zus nog een maand de tijd krijgt om haar rekening te 
betalen. Ik vraag niet of hij de schuld kan wegwerken, alleen om 
die uit te stellen.’ Oriëntatie-, it- en verwerkingskosten moesten 
allemaal worden voldaan voor de lening werd uitbetaald. En dat 
was nog niet eens met het oude barrel meegerekend dat Posey 
nodig zou hebben om de reis van en naar de campus te maken. 
Of alle benodigde boeken.

‘Ik wil niet dat hij in de problemen komt,’ antwoordde Doreen 
stijfjes, alsof ze nu niet bezig was om een crimineel ervan te over-
tuigen haar criminele vriend op te sporen.

Charlie vouwde haar armen over elkaar en wachtte.
Uiteindelijk knikte Doreen langzaam. ‘Ik kan het hem wel vragen.’
Dat zou allerlei dingen kunnen betekenen. Charlie maakte de 

kofferbak van haar onbetrouwbare Toyota Corolla open. Haar 
verzameling prepaidtelefoons lag naast een kluwen van startka-
bels, een oude tas vol inbreekbenodigdheden en een fles Grey 
Goose die ze tegen inkoopprijs van de bar had gekocht.

Ze pakte een van de prepaidtelefoons en toetste de code in om 
die te activeren. ‘Oké, even iets proberen en dan kijken of Adam 
toehapt. Wat is zijn nummer?’

Als hij opnam dan zou ze het doen, dacht ze, zo niet, dan zou ze 
verdere betrokkenheid weigeren.

Ze wist dat ze op zoek was naar een smoes om in de problemen 
te komen, om drijfzand in te waden om te zien of ze zou zinken. 
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Ze stuurde hem een berichtje: Ik heb een klus en ik heb gehoord 
dat jij de beste bent.

Als hij bang was dat hij niet goed genoeg was, dan zou de vlei-
erij motiverend werken. Dat was de kunst van het oplichten: in-
spelen op zwakte. Het was ook een slechte manier om je geest te 
conditioneren op hoe je over mensen dacht.

‘Eens kijken of hij reageert, en…’ Haar telefoon pingde.

Wie is dit?

Amber. De naam koos Charlie ter plekke. Ze had verschillende 
identiteiten samengesteld voor zwendels die ze nooit had ge-
bruikt. Amber was de enige Duisterling. Sorry dat ik je zo laat nog 
stoor, maar ik heb echt je hulp nodig.

Amber, met het lange bruine haar?

Charlie staarde lange tijd naar haar telefoon. Was dit een list?
Je bent echt zo goed als ze zeggen. Ze voegde er een knipogende 

emoji aan toe en hoopte dat ze door vaag te zijn zijn vragen kon 
vermijden.

‘Niet te geloven dat hij reageert. Wat zegt hij?’
‘Kijk maar.’ Charlie gaf de telefoon aan Doreen. ‘Zie je? Hij leeft 

nog. Hij is in orde.’
Doreen beet op haar nagel terwijl ze uitwisseling las. ‘Je had me 

niet gewaarschuwd dat je met hem zou flirten.’
Charlie rolde met haar ogen.
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Aan de andere kant van het parkeerterrein liep Odette, gehuld 
in een volumineuze coconjas, naar haar paarse Mini Cooper.

‘Denk je echt dat je hem zover krijgt dat hij je vertelt waar hij 
is?’

Charlie knikte. ‘Ja hoor. Ik kan er zelfs heen gaan om hem vast 
te binden als je wilt, maar dan wil ik in ruil daarvoor een betere 
gunst.’

‘Suzie zei dat jou om hulp vragen is alsof je de duivel oproept. 
De duivel geeft je misschien wat je wilt, maar naderhand ben je 
je ziel kwijt.’

Charlie beet op haar onderlip, keek naar de lantaarnpaal. ‘Zoals 
je al zei, ik ken Suzie nauwelijks. Ze had het vast over iemand 
anders.’

‘Misschien,’ zei Doreen. ‘Maar al die dingen die je deed, ook 
vroeger… Wat iedereen vertelde… Je moet wel kwaad zijn op ie-
mand.’

‘Of misschien heb ik het voor de lol gedaan. Wat behoorlijk ge-
stoord zou zijn, toch? Aangezien ik je een dienst bewijs zou het 
beleefd zijn om het er verder niet over te hebben.’

Doreen slaakte een van die vermoeide zuchten waar moeders 
met kleine kinderen het patent op leken te hebben. ‘Juist. Tuur-
lijk, maar breng hem naar huis voor hij zoals jij wordt.’

Charlie keek Doreen na en stapte toen in haar Corolla, deed 
haar gordel om. Ze probeerde niet te denken aan de klus die Bal-
thazar haar had aangeboden of aan wie ze was geweest. In plaats 
daarvan dacht ze aan de noedels die ze zou bereiden als ze thuis-
kwam en hoopte dat haar zus de kat had gevoerd, stelde zich het 

Dief van de nacht_v4.indd   24Dief van de nacht_v4.indd   24 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



25DIEF VAN DE NACHT

matras voor dat op haar wachtte op de vloer van haar slaapkamer, 
stelde zich Vince voor, die al sliep, met zijn voeten verstrengeld in 
de lakens. Ze duwde haar sleutels in het contact.

De auto startte niet.
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2

K o n i n g  va n 
k e l k e n , 
o n d e r s t e b o v e N

De wind gierde door de tunnel van Cottage Street en 
striemde langs Charlies wangen, liet haar haar voor 
haar gezicht dansen.

Haar Corolla stond nog op het parkeerterrein van Rapture. 
Hoe vaak ze de sleutel ook had omgedraaid of met haar handen 
tegen het dashboard had geslagen. De startkabels hadden niets 
gedaan om de auto weer tot leven te brengen en sleepwagens 
waren duur.

Ze had overwogen om Vince te bellen, of zelfs een taxi, maar in 
plaats daarvan had ze de wodka uit de kofferbak gehaald en had 
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mokkend en vol zelfmedelijden een paar teugen uit de fles geno-
men terwijl ze naar de lucht staarde.

De laatste bladeren waren bruin geworden. Er hingen er nog 
maar een paar als slapende vleermuizen aan de takken.

Er was een auto afgeremd bij het stopbord. De chauffeur had 
een vulgair voorstel geroepen alvorens het gaspedaal diep in te 
trappen. Ze had haar middelvinger naar hem opgestoken, al was 
het niet waarschijnlijk dat hij dat had gezien.

Het was trouwens toch niets wat Charlie niet eerder had ge-
hoord. Ze had haar weerspiegeling in de ramen van haar auto ge-
zien. Donker haar. Donkere ogen. Verder was alles in overvloed 
aanwezig: borsten, billen, buik en dijen. Te vaak gedroegen men-
sen zich alsof haar rondingen een soort persoonlijke uitnodiging 
waren. Ze leken te vergeten dat iedereen in een lichaam werd ge-
boren dat ze niet als een paar sloffen weer uit konden schoppen, 
met een figuur dat ze niet konden transformeren alsof het een 
schaduw was.

Weer een windvlaag deed een paar blaadjes opdwarrelen, al had 
het merendeel ervan zich als een berg verzameld langs de kant 
van de weg.

Dat was het moment dat Charlie had beslist dat het een geweldig 
idee was om de dik twee kilometer naar huis te voet af te leggen.

Het was toch een wandelingetje van niets. Een ommetje.
Of dat zou het zijn geweest, voor iemand die niet de hele dag en 

de halve nacht op de been was geweest.
Te laat bedacht ze dat ze overmoedig was geworden door de 

alcohol.
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Ze kwam langs een donkere boekwinkel met in de etalage een 
herfstdisplay met gesneden pompoenen met plastic hoektanden 
in hun mond geramd. Die rustten grijnzend tussen horrorromans 
en decoratieve snoepjes, hun oranje vlees zakte nog maar net iets 
in door het rottingsproces.

De hele straat was donker en stil. Charlie trok haar jas strakker om 
haar heen en wenste dat Easthampton als een van de omringende 
studentensteden was, Northampton of Amherst, waar er voldoende 
aangeschoten studenten ’s nachts over straat dwaalden zodat er in 
ieder geval een pizzeria open was als de kroegen sloten, of een kof-
fietentje voor de uitslovers die de hele nacht wakker bleven.

Met al die stilte was er te veel tijd om na te denken.
Alleen in het donker kon Charlie Doreens woorden niet ont-

lopen.
Maar al die dingen die je deed, ook vroeger… Wat iedereen ver-

telde… Je moet wel kwaad zijn op iemand.
Ze schopte tegen een brokje cement.
Als kind was Charlie een en al zwart haar, bruine ogen en slecht 

gedrag geweest. Ze was van de ene hachelijke situatie in de andere 
gerold, maar had onderweg geleerd dat ze goed was in dingen op-
lossen. Het oplossen van raadsels en ontdekken hoe mensen in el-
kaar zaten. Dat was fijn, fijn om te bedenken hoe ze bij datgene kon 
komen wat ze verborgen, om te worden waar zij in wilden geloven.

Dat was de reden waarom ze opnieuw aan Adam dacht. Het 
kon geen kwaad om alles nog eens na te lopen, als afleiding van 
de nacht.

Charlie pakte haar telefoontje en tikte een bericht: Er zit een 
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boek in de Mortimer zeldzame boekencollectie van Smith College 
waar volgens mij iets belangrijks in staat. Ik kan je betalen. Of ik 
kan je een ruil aanbieden.

Duisterlingen waren altijd op jacht naar oude boeken met daar-
in technieken voor het manipuleren van schaduwen. Ze stonden 
erom bekend dat ze bereid waren elkaar ervoor te vermoorden. 
Ze bood Adam een makkelijke klus.

Die moest toch wel een beetje aanlokkelijk zijn.
Tien jaar lang had ze dingen voor Duisterlingen gestolen. Boe-

ken en perkamentrollen en van tijd tot tijd andere, ergere dingen. 
Tien jaar lang had ze haar identiteit geheimgehouden. Ze had 
zich gedeisd gehouden, had af en toe in restaurants en kroegen 
gewerkt als dekmantel, en had Balthazar als tussenpersoon ge-
bruikt. Iets langer dan een jaar geleden had ze een aanbetaling 
gedaan op een huis en had ze Posey ervan overtuigd om zich aan 
te melden voor een opleiding.

En toen had ze het allemaal verkloot.
Het leek alsof er een kachel in Charlie school die altijd brandde. 

Een jaar geleden had ze ervaren hoe gemakkelijk ze alles in de as 
kon leggen.

Adam reageerde niet. Misschien sliep hij. Of hij was high. Of 
misschien was hij gewoon niet geïnteresseerd. Ze schoof het pre-
paidtelefoontje weer in haar tas.

Vanuit haar ooghoek dacht Charlie iets olieachtig, glibberend 
tussen twee gebouwen te zien verdwijnen.

Dat leidde haar af van haar verleden, maar niet op een goede 
manier.
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Mensen hadden het over losgeraakte schaduwen die zich over 
de wereld begaven zoals ze het over urban legends hadden als het 
meisje met haar wang vol spinnen, maar Charlie wist dat Smetten 
meer waren dan een verhaal. Zij waren wat overbleef als de Duis-
terling stierf en de schaduw niet. Bijzonder echt en heel gevaar-
lijk. Onyx en vuur werkten tegen ze, maar dat was zo’n beetje het 
enige, tenzij je zelf een Duisterling was.

Haar eigen telefoon piepte, wat haar aandacht abrupt terug-
bracht naar het heden. Het was een berichtje van Vince. Alles oké?

Ben zo thuis.
Ze had hem moeten bellen toen ze nog bij Rapture stond. Hij 

zou haar zijn komen ophalen. Hij zou er waarschijnlijk niet eens 
lullig over hebben gedaan. Ze vond het echter maar niets om op 
hem te steunen. Dat zou alles er alleen maar erger op maken als 
hij weer was vertrokken.

Ergens verderop klonk er een geluid, daar waar Nashawannuck 
Pond overging in Rubber Pond, tegenover de verlaten molenge-
bouwen. Daar was iemand.

Ze ging sneller lopen, duwde haar hand in haar zak en pakte 
het heft beet van het tactische zakmes dat ze aan haar sleutelbos 
droeg. Dat was scherp gebleven, ondanks het feit dat ze het had 
gebruikt om er dozen ontbijtgranen mee open te maken en de 
kitrand bij oude ramen te verwijderen. Ze wist niet goed hoe ze 
zich ermee zou moeten verdedigen, maar het was in ieder geval 
scherp en had een heft van onyx om schaduwen mee te verzwak-
ken.

Een beweging in een steeg trok haar aandacht. Een lamp bij een 
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van de winkeldeuren verlichtte een bergje bevlekte kleding, wit 
bot en een muur die vol zwarte bloedvlekken zat.

Charlie bleef staan, haar spieren spanden zich, haar maag 
kromp ineen, terwijl haar geest alles probeerde te bevatten en 
haar alternatieven bleef aanbieden voor wat ze zag: een afgedank-
te rekwisiet uit een spookhuis, een paspop, een dier.

Maar nee, die overblijfselen waren menselijk. Rauw vlees dat 
was opengereten, aan stukken gescheurd samen met de kleding, 
alsof degene die dit had gedaan wanhopig was geweest om bij 
de ingewanden te komen. Charlie deed een stap naar voren. De 
kou hield de stank op zijn plek, maar toch hing de zoete geur 
van een slachthuis in de lucht. Het gezicht van de man was opzij 
gekeerd, zijn open ogen glazig. Zijn ribbenkast was gebroken en 
deels verwijderd, spitse bleke botten verrezen uit de vleesmassa 
als een kring zilveren berkenbomen.

Daar tegen de muur, daar was opnieuw die beweging. Zijn 
schaduw, die net zo bewegingsloos had moeten zijn als zijn lijk, 
bewoog in flarden mee op de zachte bries, als gehavende was 
aan een lijn. Alsof een flinke zucht wind die mee zou kunnen 
nemen.

Het gezicht van de man was zo veranderd door de dood dat de 
kleren haar het eerst opvielen: tweed, een beetje verkreukeld en 
viezig, alsof hij die al lange tijd had gedragen. Dit was de man die 
Balthazar uit Raptures salon had laten gooien. Die vent die een 
eigendom van Salt aan hem terug had willen verkopen.

Twee uur geleden had ze een Four Roses voor hem neergezet. 
Nu…
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Er klonk geluid van de andere kant van de steeg. Charlie hapte 
naar adem en keek vlug op. Een man in een lange donkere jas met 
een hoed op, met ogen zo donker als kogelgaten… Hij staarde 
naar haar.

Er was iets mis met zijn handen. Er was iets heel erg mis mee.
Ze bestonden helemaal uit schaduw, tot aan de geschroeide 

stompjes van zijn polsen toe.
Hij kwam in beweging en liep op Charlie af, zijn voetstappen 

klonken hard en hol op het asfalt. Haar instinct drong er aan de 
ene kant op aan dat ze ervandoor moest gaan, maar wilde aan de 
andere kant dat ze stokstijf zou blijven staan omdat wegrennen 
het verlangen van het roofdier zou aanwakkeren om jacht op haar 
te maken. Zou ze echt gaan vechten? Het mes in haar hand kwam 
haar belachelijk klein voor, was nauwelijks beter dan een nagel-
riemschaartje.

In de verte loeiden er sirenes.
Bij het horen van dat geluid bleef de man staan. Ze staarden el-

kaar aan, het lijk tussen hen in. Toen stapte hij naar achteren. Hij 
verdween de hoek om, uit het zicht. Het duizelde Charlie door de 
schok, maar toch was ze opeens verschrikkelijk nuchter.

Ze zette zich ertoe in beweging te komen, strompelde de steeg 
uit en snelwandelde in de richting van Union. Als ze in de buurt 
van het lijk was als de politie arriveerde dan zouden ze allerlei 
vragen voor haar hebben… en ze zouden een verhaal over een 
vent met schaduwhanden vast niet geloven. Vooral niet van 
Charlie, die al voor haar achttiende verjaardag twee keer wegens 
oplichterij naar het bureau was gebracht.
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Haar benen voerden haar weg, maar in haar hoofd tolde het.
Sinds de wereld zich na het Boxford-bloedbad van twintig jaar 

geleden bewust was geworden van Duisterlingen, wemelde het 
ervan in het westen van Massachusetts. Het Silicon Valley van 
schaduwmagie.

Van Springfield met zijn gesloten wapenfabrieken en dicht-
getimmerde villa’s, de universiteiten en hogescholen tot aan de 
eigenzinnige boerderijen van de heuvelstadjes, vervuilde rivie-
ren en de moerassige schoonheid van het Quabbin Reservoir, 
was de Valley goedkoop genoeg en dicht genoeg in de buurt 
bij zowel New York als Boston om aantrekkelijk te zijn. Daar 
kwam bij dat er al een hoge tolerantie was voor freaks. Je kon 
geiten huren die je grasveld maaiden. Er was een schietver-
eniging die jaarlijks een renaissancemarkt organiseerde. Je kon 
een achttiende-eeuws bed en een met de hand gemaakte pot in 
de vorm van een vagina kopen en heroïne scoren van een vent 
bij een busstation… allemaal in een tijdspanne van vijftien mi-
nuten.

Tegenwoordig kon je eraan toevoegen dat er overal schaduw-
salons zaten en dat je een Anderling ervoor kon laten zorgen dat 
hij je verlangen naar een van de eerdergenoemde zondes verwij-
derde of je er juist een nieuwe bij bezorgde. Verrukking won in 
angstaanjagend tempo aan populariteit. Hoe meer Duisterlingen 
er waren, hoe meer de stadjes veranderden, en er was niet genoeg 
onyx in de wereld om dat tegen te houden.

En toch, ondanks dat alles, kwam deze moord haar bijzonder 
gruwelijk voor. Wie of wat die had gepleegd zou over een onge-
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looflijke kracht moeten beschikken om een lichaam open te kra-
ken als was het een walnoot.

Ze duwde haar bevende handen diep in haar zakken. Haar ver-
trouwde route kwam haar nu vreemd voor, vol scherpe schadu-
wen die bij elk zuchtje wind bewogen. De geur van bedervend 
vlees bleef in haar neus hangen.

Na nog twee bloedstollend spannende straten liep ze haar oprit 
op. Ze beefde nog steeds.

De bel boven de deur rinkelde toen ze de lelijke gele keuken van 
hun huurhuis binnenstapte. Een koekenpan en twee vuile borden 
stonden in de gootsteen. Een bord dat was afgedekt met een an-
der bord stond bij de magnetron. Hun kat Luciprrr snuffelde er 
hoopvol aan.

Ze ging naar de woonkamer en trof Vince slapend aan voor de 
tv, waarvan het volume zacht was gezet. Zijn grote lijf lag uitge-
strekt op de bank die ze samen hadden gevonden, een paperback 
op zijn buik. Als ze naar hem keek, voelde ze een steek van ver-
langen, de ongemakkelijke sensatie van iemand missen die er nog 
was.

Haar blik ging naar waar zijn schaduw zou moeten zijn, maar 
daar was helemaal niets.

Toen Charlie hem die eerste keer had ontmoet, was het haar op-
gevallen dat er iets niet klopte, alsof hij altijd een beetje onscherp 
was, zijn contouren een beetje vaag. Misschien was ze afgeleid 
geweest doordat ze dronken was of omdat hij knap en keurig was 
geweest op een manier die jongens die op haar vielen dat nooit 
waren. Pas toen ze hem de volgende ochtend in een deuropening 
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had zien staan en het leek alsof er licht door hem heen stroomde, 
had ze beseft dat hij geen schaduw had.

Dat was Posey onmiddellijk opgevallen.
Nu zat Charlies zus op het sleetse grijze hoogpolige kleed naar 

een korrelig bewegend beeld op haar laptop te turen, met een stok 
kaarten voor zich uitgespreid. Ze droeg dezelfde pyjama die ze 
had aangehad toen Charlie van huis was gegaan, de manchetten 
ietwat versleten en vies. Geen beha. Haar lichtbruine haar was 
boven op haar hoofd in een rommelige knot gedraaid. De enige 
versiering die ze droeg was een gouden neusring met onyx, die ze 
nooit uitdeed. Posey nam alle Zoom-verzoeken aan met de came-
ra aan haar kant uit, deels omdat ze zich er dan niet netjes voor 
hoefde te kleden.

Ze klonk uiterst professioneel, haar stem geruststellend terwijl 
ze verderging met haar tarotlegging; ze leek zich nauwelijks be-
wust van Charlies aanwezigheid. ‘Staven negen, ondersteboven. 
Je bent uitgeput. Je wilt veel van jezelf geven, maar de laatste tijd 
heb je het gevoel dat je niets meer kúnt geven…’

De persoon aan de andere kant van de lijn moest zijn hart aan 
het luchten zijn, want Posey hield abrupt haar mond en luisterde 
alleen maar.

Toen ze klein waren had hun moeder ze meegesleurd naar al-
lerlei helderzienden. Charlie herinnerde zich dat ze zat te staren 
naar stoffige fluwelen kussens en kralengordijnen in de voorka-
mer van een huis in de buurt van de snelweg, Poseys hoofd op 
haar schoot, terwijl ze hoorde hoe haar moeder werd voorgelo-
gen over haar toekomst.
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Maar zelfs al was het oplichterij geweest, hun moeder had ie-
mand nodig gehad om mee te praten, en het was niet alsof ze 
zich bij iemand anders open zou stellen. Helderzienden waren 
therapeuten voor mensen die niet konden toegeven dat ze thera-
pie nodig hadden. Ze waren magisch voor mensen die wanhopig 
behoefte hadden gehad aan wat magie, voordat magie werkelijk-
heid werd.

Hoewel Charlie niet geloofde dat Posey speciale krachten be-
zat, was ze wel van mening dat cliënten van haar zusje iemand 
kregen die hun problemen benaderde alsof die belangrijk waren, 
die wilde helpen. Dat leek een bijdrage van vijftig dollar en een 
lidmaatschap van haar Patreon-site wel waard te zijn.

Charlie keerde terug naar de keuken en haalde het bovenste 
bord van haar eten. Vince had eiertaco’s bereid met in plakjes 
gesneden avocado en twee klodders tabasco en sriracha als gar-
nituur. Aan de borden in de gootsteen te zien had hij zelfs voor 
Posey gekookt. Charlie at haar maaltje aan de roestende klaptafel 
in de keuken, terwijl ze naar haar zus luisterde die weer aan het 
woord was.

‘Koning van kelken, ondersteboven. Je bent een slimme vrouw, 
maar soms neem je beslissingen waarvan je weet dat die niet op-
timaal zijn.’

Een huivering veroorzaakt door een laatste restje adrenaline 
zorgde ervoor dat ze haar vork even neerlegde om een paar keer 
beverig in en uit te ademen. Ze probeerde zich te concentreren 
op de stem van haar zus, op de vertrouwdheid van het verhaal dat 
Posey vertelde.
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Het gros van de mensen die belden voor een reading hadden 
problemen die gerelateerd waren aan de liefde. Misschien wilden 
ze weten of ze kans maakten bij iemand in het bijzonder. Of mis-
schien waren ze eenzaam en wilden ze van iemand horen dat het 
niet hun schuld was dat ze de juiste persoon niet tegen het lijf 
waren gelopen. Maar vaker was het omdat ze in een relatie zaten 
die de verkeerde kant op was gegaan, en ze ergens wilden horen 
dat het alle ellende waard zou zijn, al zochten ze ergens ook toe-
stemming om te vertrekken.

Het grootste deel van de bezoekjes van hun moeder aan hel-
derzienden was over relaties gegaan. Als de Hall-vrouwen ver-
liefd werden, dan was het alsof ze zich van een klif stortten. Ze 
hadden een verschrikkelijke smaak in mannen, alsof er een soort 
voorouderlijke vloek was die was ingegaan toen Nana met een 
man was getrouwd die zo vreselijk was dat ze nog steeds in de 
gevangenis zat omdat ze hem door het achterhoofd had gescho-
ten terwijl hij in zijn luie stoel tv zat te kijken. Die was voortgezet 
toen hun moeder Charlie en Posey had gedwongen stilletjes op 
de achterbank van een Kia te zitten terwijl ze rond had gereden 
in een poging hun vader te betrappen bij het vreemdgaan, ze een 
stiefvader hadden gehad die Poseys pols had gebroken en een ex 
van Charlie zo wanhopig op zoek was geweest naar geld om een 
gokschuld af te lossen dat hij haar ervan had overtuigd om belas-
tingaangifte te doen namens overleden mensen en hem het geld 
te geven dat zij terugkregen. Posey was van mening dat een man 
een gat in zijn kop, zijn hart of zijn hand moest hebben voor een 
van de Hall-vrouwen smoorverliefd op hem zou worden.
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Misschien was dat waar. Misschien moest er iets aan een man 
ontbreken, zodat Charlie zich voor haar gevoel in die leegte kon 
gieten om hem als een wondermiddel te genezen. Of misschien 
was het alleen maar dat Charlie het gevoel had dat zij ook iets was 
verloren en dat verlies aantrok.

Vince was een betrouwbare jongen. Taai, hardwerkend. De te-
rughoudende manier waarop hij verhalen over zijn familie deelde 
maakte het duidelijk dat hij het niet fijn vond om veel over zijn 
verleden te vertellen, maar zij had lang genoeg doelwitten bestu-
deerd om een paar goede inschattingen te kunnen maken. Het 
eelt op zijn handen was nieuw, en hij had het soort rechte tanden 
dat het gevolg was van beugels. Hij wist het soort dingen die je 
tijdens een vervolgopleiding leerde, maar hij had geen schulden. 
Hij kwam uit een rijk gezin.

Charlie vroeg zich af of zijn familie hem de rug toe had gekeerd 
nadat hij zijn schaduw was verloren. Ze had geprobeerd hem dat 
te vragen, maar zijn antwoorden waren ontwijkend. Ze had het 
ook niet heel hard geprobeerd, omdat ze niet zeker wist of ze over 
dat betere leven en hoe ver hij daarvan was afgedwaald had willen 
horen.

Hij was dan ook bereid om een oogje dicht te knijpen als de 
ware Charlie Hall opdook, degene die zich aangetrokken voelde 
tot problemen en vatbaar was voor sombere buien waardoor ze 
dan nauwelijks uit bed kon komen. Degene die ze jarenlang uit 
de ouroboros van haar gedachten had proberen te verdrijven met 
te veel alcohol, te veel mannen en een reeks diefstallen. Er werd 
gezegd dat iemand zonder schaduw emoties niet zo diep of volle-
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dig kon ervaren als andere mensen. Misschien was dat de reden 
waarom het Vince niets kon schelen wat ze was en wat ze had 
gedaan.

Thuis bij Vince probeerde ze zowel fabeldichter als de creatie 
van een fabeldichter te zijn, een vrouw van wie het verleden als 
oplichter lang geleden was en die niet worstelde met de neiging 
om weer het verkeerde pad te kiezen.

En als hij iets te goed kon luisteren, als ze soms vermoedde dat 
hij dat gekwetste, primitieve deel van haar kon horen dat ernaar 
hunkerde om zich af te reageren, dan duwde hij haar in ieder ge-
val niet van zich af.

‘Kom.’ Charlie duwde met haar voet tegen Vinces been. Ze wil-
de dat hij met haar mee naar bed ging, had zijn adem in haar 
haar nodig en het gewicht van zijn arm om haar heen om haar te 
beschermen tegen gedachten over wit bot of opdrogend bloed of 
mannen met schaduwhanden.

Vince deed zijn ogen open, strekte zich uit en zette de tv uit. 
Hij had die gewoonte van lange mannen om zich iets naar vo-
ren te buigen, alsof hij probeerde minder intimiderend over te 
komen.

‘Heb je het eten gezien?’ vroeg hij op weg naar de slaapkamer, 
terwijl hij zijn vingers langs haar rug liet glijden. Ze huiverde gre-
tig, ademde het parfum van chloor in dat nog aan zijn huid kleef-
de van het werk.

‘Je bent een goed mens,’ vertelde ze hem.
Hij glimlachte, verward maar gevleid.
Vince betaalde zijn rekeningen. Hij zette het vuil buiten. Hij 
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was aardig tegen de kat. En als hij verlangde naar een ander le-
ven… voor nu was hij bij Charlie. Het deed er net zomin toe wat 
er in zijn hart leefde als in dat van haar.
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H e t  v e r l e d e N

Toen Charlie dertien was had ze haar moeder verteld 
dat ze een verschijning had gezien. Haar moeder was 
na haar scheiding helemaal geobsedeerd geweest door 

kristallen en waarzeggerij en had een vriendin die ‘boodschappen 
van engelen’ kreeg, dus het was niet alsof dat idee uit de lucht was 
komen vallen. Charlie had beweerd dat de geest van een heks die 
tijdens de Inquisitie was gestorven tegen haar was gaan praten en 
later ook via haar.

Dat was geen goed plan geweest, achteraf gezien, maar Charlie 
kon op geen enkele andere manier de aandacht van haar moeder 
trekken en ze was wanhopig.

En daar was ‘Elvira de Granada’, een personage half geba-
seerd op een anime die ze ’s avonds laat had gezien en half op 
shit uit horrorverhalen uit de boekenwinkel. Maar Elvira kon 
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alles zeggen wat Charlie Hall niet kon zeggen. Elvira kon alle 
opgekropte woede eruit gooien die een hart vol littekens, toen 
al, vulde.

Het probleem was dat haar moeder er echt, echt, écht heel rap 
van moest worden overtuigd dat haar nieuwe echtgenoot een 
slechte man was. Travis was gemeen en haatte Charlie en Posey.

Maar hij was niet dom. Als hij Posey een klap gaf – om níéts, 
alleen omdat ze aan het rondspringen was en hem ergerde en niet 
op tijd naar bed wilde gaan – dan deed hij dat als hun moeder er 
niet bij was, en in plaats van te doen alsof er niets was gebeurd, 
beweerde hij dat Charlie het had gedaan en dat Posey haar zus 
beschermde.

Charlie werd natuurlijk gestraft. Net als Posey, omdat zij zou 
hebben gelogen.

Vanaf dat moment had Travis door dat hij de bovenhand had. 
Hij vertelde hun moeder dat ze meer grenzen moest stellen voor 
de kinderen, dat hun vader ze had laten doen wat ze zelf wilden, 
dat ze achterbaks waren, logen om de aandacht te trekken en geld 
uit zijn portemonnee hadden gestolen en dat als mam niet snel 
iets deed, ze nooit respect voor haar zouden hebben en ze waar-
schijnlijk in de gevangenis terecht zouden komen.

Toen hij Charlie sloeg, deed ze niet eens een poging om het te 
vertellen.

Haar moeder was gefascineerd geweest door het idee dat haar 
dochter een medium zou kunnen zijn. Ze was verbijsterd toen 
Charlie haar feiten vertelde over familieleden, al waren het alleen 
maar dingen die ze zich had herinnerd of verhalen die ze had ho-

Dief van de nacht_v4.indd   42Dief van de nacht_v4.indd   42 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



43DIEF VAN DE NACHT

ren vertellen. Af en toe waren het regelrechte leugens over overle-
den mensen die onmogelijk te ontkrachten leken te zijn.

Maar zelfs Elvira de Granada kon Charlies moeder er niet van 
overtuigen dat Travis slecht was. Charlies moeder besloot dat El-
vira verbitterd was omdat ze dood was gemarteld. Toen bedacht 
Charlie ‘Alonso Nieto’, tovenaar. In tegenstelling tot Elvira was 
hij niet alleen van tovenarij beschuldigd… hij gaf toe dat hij dat 
beoefende.

Mannen bleken over meer autoriteit te beschikken, zelfs als ze 
niet echt waren.

Mam praatte maar wat graag met Alonso. Charlie had gedacht 
dat ze overtuigend was geweest als Elvira, maar met Alonso wilde 
mam overtuigd worden.

Charlie wist dat ze toch voorzichtig moest zijn. Als Alonso 
mam wilde overhalen om bij Travis weg te gaan, dan moest de 
tovenaar haar iets concreets geven.

Het deed de zaak geen kwaad dat de ware aard van Travis steeds 
vaker naar boven kwam. In het begin van hun huwelijk had hij 
een hele show ervan gemaakt om mam te vertellen hoe perfect ze 
was en hoe geweldig hun leven zou worden, maar dat kon hij niet 
volhouden. Als ze nu ruzie kregen, dan begon hij met opmerkin-
gen over haar gewicht en over het feit dat ze niet al te snugger was. 
Bloemen en date nights gingen in rook op, net als een groot deel 
van zijn bijdrage aan hun financiën.

Charlie wist dat ze één kans had, maar ze had hulp nodig. Daar-
om deelde ze haar plan met haar jongere zusje.

Posey was in de war geweest door Elvira en Alonso, al was ze 
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blij geweest dat íémand lullige dingen zei over de stiefvader die 
ze haatte. Toch had ze het duidelijk eng gevonden om te zien dat 
haar zus bezeten was. Nu ze echter wist dat het een spel was, was 
alles anders.

Professionele helderzienden specialiseerden zich meestal in 
een van twee soorten readings, al waren de zusjes daar op dat 
moment niet van op de hoogte. De eerste was een cold reading, 
van het soort dat Posey deed als telefoonhelderziende: ter plekke 
dingen verzinnen, gebaseerd op observaties. De tweede was een 
hot reading.

Tijdens een cold reading bestudeerde een helderziende mis-
schien hoe vaak een cliënt op zijn telefoon keek, of er een bleek 
reepje huid zichtbaar was op een vinger doordat er een trouw-
ring was verwijderd, hoe nieuw of oud de schoenen waren of hoe 
zichtbaar hun tatoeages waren. Via de telefoon moest een helder-
ziende op de woordkeuze vertrouwen, op het accent en hoe ge-
agiteerd iemand al dan niet klonk. Een goede cold reading werd 
uitgevoerd door iemand die zijn cliënt zover kon krijgen om zich 
te ontspannen en zelf informatie aan te leveren.

Een hot reading was iets anders. Daarbij moest je vooraf onder-
zoek naar iemand doen. Sommige celebrity-helderzienden hin-
gen zelfs microfoontjes op in de gang of stuurden assistenten het 
publiek in om mensen af te luisteren bij optredens.

Dat was wat Charlie wilde doen, een hot reading.
Met Poseys hulp doorzochten ze de zakken van Travis. Ze ach-

terhaalden het wachtwoord van zijn computer en scrolden door 
zijn zoekgeschiedenis, zijn e-mails, zijn Facebook-berichten. 
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Ze vonden zijn voorraad porno, góór, maar er zat niets bij wat 
vreemd genoeg was om hem de das om te doen. Het bleek dat hij 
niet met een ander aan het flirten was of geld verduisterde. Travis 
was kwaadaardig, maar ook saai.

Hoewel Charlie het niet goed deed op school en al lang was 
ingedeeld bij de groep kinderen die nooit zou doorstuderen, las 
ze veel en lette ze goed op. Ze was slim.

Maar ook slimme kinderen konden verdomd dom zijn.
Charlie besloot dat als ze niets over Travis kon ontdekken, 

ze bewijs zou maken. Ze maakte een nieuwe Facebook-pagina 
aan met zijn naam en foto en begon met vrouwen te flirten. 
Binnen de kortste keren ging dat over in berichtjes uitwisselen 
via de telefoon. Het was uitputtend om een deel van de tijd 
Travis en de rest van de tijd Alonso te zijn. Het was doen alsof 
op steroïden.

Maar in plaats van het beu te worden raakte ze gefrustreerd 
door de tijd die ze als Charlie Hall moest doorbrengen, die nog 
steeds een kind was met veel wiskundehuiswerk. Ze keek uit naar 
het improviseren, als het leek alsof al die perfect passende woor-
den uit een deel van haar kwamen waarvan ze niet eens had ge-
weten dat het bestond.

Ook al lukte het haar om vals bewijs te fabriceren, ze was er niet 
zeker van dat het voldoende zou zijn om haar moeder te overtui-
gen. Ze gaf Posey de taak om hun omgeving te manipuleren. Om 
met lampen in kamers aan de andere kant van het appartement te 
knipperen, het fornuis aan te zetten en kleine dingetjes achter te 
laten waar hun moeder die zou vinden. Om Alonso’s macht te to-
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nen. Ze vonden vanaf de basisbeginselen opnieuw de victoriaanse 
spiritualistische beweging uit.

Charlie was per ongeluk in een van de meest bedwelmende wa-
nen terechtgekomen die er bestond… Alonso vertelde mam dat 
ze belangrijk was, speciaal, uitverkoren. Hij was vaag over de de-
tails, maar de details deden er niet toe.

Het duurde niet lang voor ze haar moeder in haar ban had. 
Het voelde voor Charlie soms zelfs alsof haar moeder meer ge-
interesseerd was in Alonso dan in haar, er meer naar uitkeek om 
tijd met hem door te brengen dan met haar kind. Soms kreeg 
Charlie de indruk dat het belangrijkste aan haar was dat ze een 
medium was.

Na een slechte avond waarop Travis tegen Charlie schreeuw-
de dat ze haar kamer moest opruimen en, toen hij niet tevreden 
was met het resultaat, haar exemplaar van Howl’s Moving Castle 
in tweeën scheurde, besloot ze dat het tijd was. Drie dagen later 
vertelde Alonso mam dat ze in het dashboardkastje moest kijken 
van de auto van Travis, waar Posey de prepaidtelefoon al in had 
gelegd.

Daarna ging alles heel snel.
Mam las de berichten op de telefoon en zag de beloftes die ‘Tra-

vis’ aan de andere vrouwen had gedaan en alle verschrikkelijke 
dingen die hij hen over haar had verteld. Travis ontkende alles, 
werd steeds razender toen ze hem niet geloofde.

Wat lullig voor je, dacht Charlie tevreden, toen ze zich herin-
nerde hoe vaak haar moeder hem had geloofd in plaats van haar 
eigen kinderen.
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Charlie was blij toen ze vertrokken, nog blijer toen hun moeder 
de scheiding aanvroeg, en dolblij toen ze in hun kleine nieuwe 
appartement trokken, ook al was hun financiële situatie penibe-
ler dan ooit. Maar Charlie was een beetje bang van wat ze had 
gedaan. Het was een zware last om te weten dat ze zo’n groot ver-
raad had gepleegd dat als haar moeder dat ontdekte, ze het haar 
misschien nooit zou vergeven.

En ze was er totaal niet klaar voor toen haar moeder Alonso aan 
haar vrienden wilde voorstellen. Charlie weigerde mee te werken. 
Ze huilde en hield vol dat ze niet wilde gaan, dat ze hem niet meer 
via haar lichaam het woord wilde geven.

Ze bevond zich op de overgang naar volwassenheid. Drie-
kwart kind, een kwart hunkering. Haar dromen waren verwarde 
caleidoscopen van over de sets van tv-shows paraderen, cock-
tails drinken die eruitzagen als wodka martini’s en smaakten 
naar Sprite, lippenstift dragen en pumps die onder de rode hob-
byglitter zaten en met iemand trouwen die half popster en half 
knuffel was.

Ze wist dat ze moest ophouden met doen alsof ze Alonso was 
voor ze betrapt werd, maar ze wist niet hoe ze dat voor elkaar 
moest krijgen zonder haar moeder teleur te stellen.

Laat hem gewoon doorkomen. Dit zal de laatste keer zijn. Be-
loofd, schatje.

Haar moeder haalde haar over om één keer met haar vrienden 
te praten, toen een tweede keer. Bij het derde bezoek had Charlie 
door dat sommigen van hen sceptisch waren geworden. Rand, 
een gezette man met een prachtig gewaxte snor, probeerde haar 
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in de val te lokken met geschiedkundige vragen en Charlie raakte 
in paniek. Ze praatte te veel. Tijdens de terugrit voelde ze de blik 
van haar moeder op zich rusten, ontmoedigd en op de grens van 
ontgoocheling. Charlies hele lijf voelde zo zwaar als lood.

De vierde keer maakte ze geen bezwaar, ook al leek haar moe-
der in tweestrijd te verkeren. Maar toch, Charlie had historische 
feiten opgezocht en in combinatie met Alonso’s vermoedelijke 
onwetendheid met betrekking tot antibiotica en de zwaartekracht 
dacht ze dat ze dit nog één keer kon doen.

Het belangrijkste was dat Charlie zich had herinnerd wat bij 
haar moeder had gewerkt. Charlie hoefde de groep nergens van 
te overtuigen.

Ze moest ervoor zorgen dat ze het wilden geloven.
Dus in plaats van hun vragen te beantwoorden creëerde ze een 

grillige fantasie. Ze kende alle vrienden van haar moeder derma-
te goed om te gissen naar wie er hoopte dat haar beelden in een 
tijdschrift zouden komen te staan, wie er naar liefde verlangde, 
wie er wilde dat haar kinderen dichter in de buurt zouden komen 
wonen.

Alonso vertelde hun wat ze wilden horen, en hoe.
Je hebt de man bij wie je hoort te zijn al ontmoet en je weet wie 

hij is en waarom jullie niet bij elkaar zijn.
Je kinderen zullen het gelukkigst zijn in de buurt van een meer, 

maar ze zullen zich tegen deze kennis verzetten.
Je werk zal worden gevierd na je dood.
Toen vertelde Alonso hun dat hij zijn taak had volbracht en dat 

hij eindelijk verder mocht gaan. Na een ernstig afscheid vol tra-
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nen liet Charlie haar lichaam slap worden. Ze liet zich op de vloer 
vallen en deed een hele minuut alsof ze bewusteloos was… tot ze 
zich zorgen maakte dat de anderen een ambulance zouden bellen.

Zelfs de meest sceptische vriend van haar moeder overlaadde 
haar daarna met koekjes en kruidenthee.

Daarna had ze nooit meer een geest op bezoek gehad.
Soms wierp haar moeder haar een vreemde blik toe, maar daar 

probeerde Charlie geen aandacht aan te besteden. En Posey, ja-
loers op alle aandacht die Charlie had gekregen, was met de tarot-
kaarten begonnen en haar afwezige blik had zijn intrede gedaan.

Charlie had het gevoel dat alleen de minst interessante delen 
van haar waren overgebleven en dat ze de rest was kwijtgeraakt.

Dief van de nacht_v4.indd   49Dief van de nacht_v4.indd   49 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



50

4

M e e r  k o f f i E

Helder ochtendlicht vulde de keuken. Luciprrr zat in 
de gootsteen, balanceerde met de pootjes op een vies 
bord en likte aan de lekkende kraan.

Charlie schonk koffie in, zag Poseys bloeddoorlopen ogen 
glimmen en de rusteloze manier waarop haar been onder de 
tafel bewoog. Ze droeg nog altijd de pyjama van gisteravond, 
al had ze daar eenhoornpantoffels aan toegevoegd waarvan het 
pluche een gevlekt grijs was.

‘Ben je de hele nacht opgebleven?’ vroeg Charlie, al was het 
antwoord duidelijk.

‘Ik heb een nieuw kanaal ontdekt.’ Poseys toon deed vermoe-
den dat ze verwachtte dat Charlie met haar in discussie zou 
gaan. Op de fora die Posey vaak bezocht en in de riskante vi-
deo’s die ze bekeek werd er advies gedeeld over hoe je je scha- 
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duw kon bezielen, de eerste stap om een Duisterling te worden.
De meeste mainstream-artikelen over schaduwmagie gingen 

over aanpassingen met clickbait als: is magie de nieuwe 1%? hol-
lywoodactrice begint nieuwe schaduwtrend. verwijder 
hunkeringen naar junkfood met wortel en al. de meest 
handige schaduwaanpassingen voor kersverse moeders. 
is het verwijderen van verlangen de nieuwe lobotomie? 
In die verhalen waren Duisterlingen de leveranciers, de dealers, 
de supermarkten van magie, de kerstmannen van magie.

Beroemdheden lieten hun schaduwen vaker aanpassen nu de 
trend was aangeslagen, veranderden die zoals andere mensen 
misschien van kapsel veranderden, kleedden zich voor het Met 
Ball in het museum met schaduwen in de vorm van een draak of 
zwaan of grote katachtige. Ze lieten hun emoties prikkelen om 
zich beter op rollen voor te bereiden of om meer tot de verbeel-
ding sprekende liedjes te schrijven.

En als er een paar mensen zich uithongerden tot ze stierven 
of van een brug af sprongen of zo veel van zichzelf hadden la-
ten verwijderen dat ze de dag door leken te zweven, dan was dat 
een klein offer. Als schaduwen verschrompelden of opbrandden 
of niet wilden aanhechten, dan konden de rijken altijd weer een 
nieuwe kopen.

Maar als je wat dieper groef in het moeras aan links en artike-
len, voorbij de oppervlakte van de algemene interesse, dan kwam 
je bij de theorieën over hoe men een Duisterling werd. Legitieme 
bronnen benaderden dit onderwerp op een gematigde manier. 
Een wetenschapper van de Helmholtz Research Centres was geci-

Dief van de nacht_v4.indd   51Dief van de nacht_v4.indd   51 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



52 HOLLY BLACK

teerd in een interview in The New Yorker dat inmiddels viral was 
gegaan als gezegd hebbend: ‘Schaduwen zijn als de schimmen van 
de doden van Homerus, die bloed nodig hebben om ze te be-
zielen.’ Maar het leek alsof elke wellness-influencer en would-be 
tovenaar een ingeving te verkopen had. Op YouTube en TikTok 
barstte het van de onzintutorials. hoe ik mijn schaduw met 
pijn liet ontwaken, schaduwbezieling na vuistgevecht, 
magische kracht ontdekt na verdrinking, veilige ver-
stikkingstechnieken met plastic zak: gegarandeerd re-
sultaat. Op de diepte van 8kun waren de ideeën veel vreemder 
en veel erger.

Charlie kon zich de tijd nog herinneren dat echte magie onmo-
gelijk had geleken. Gevolgd door de verwarring toen niemand er 
meer zeker van leek te zijn wat echt was en wat niet. Posey was 
echter van een kinderlijk geloof in magie overgestapt naar een 
volwassen bestaan waarin magie echt bestond, alleen had zij er 
geen toegang toe.

Charlie kon zich nog levendig herinneren dat ze thuis was ge-
komen bij een badkuip die voor de helft was gevuld met gesmol-
ten ijs en haar zus die op de vloer zat, in een handdoek gewik-
keld, haar lippen blauw van de kou. ‘Ik had er langer in moeten 
blijven,’ had Posey haar klappertandend verteld. Charlie had haar 
gesmeekt nooit meer zoiets te proberen.

In plaats daarvan had Posey een stuk vislijn gehaald dat ze aan 
een tongpiercing had gebonden en was ze aan het langzame en 
pijnlijk uitziende proces begonnen om haar tong te splijten. Blijk-
baar was het zo dat als je eraan gewend was geraakt om de spieren 
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aan beide kanten tegelijkertijd te bewegen, je brein zo getraind 
werd op een ‘gespleten bewustzijn’.

Het tweede wat elke Duisterling nodig had, na een bezielde 
schaduw.

Voor zover Charlie wist had het Posey alleen een licht gelispel 
opgeleverd.

Charlie gaapte en controleerde de berichten op allebei haar tele- 
foons. Op haar eigen telefoon was er een uitnodiging van Laura 
voor een barbecue, haar beste vriendin van de middelbare school, 
die tegenwoordig drie kinderen had en niet veel tijd. Een smeek-
bede om de bar te bemannen bij het huwelijk in de achtertuin 
van een andere vriendin. Spam van een winkel die amuletten van 
onyx in de uitverkoop had.

Ze pakte haar prepaidtelefoon en appte Adam. Nog maar weer 
een poging.

Kunnen we afspreken? Ergens waar we niet samen 
zullen worden gezien.

Dit was het lastige gedeelte, om hem aan de haak te slaan. Als hij 
haar eenmaal had verteld waar hij was, dan was hij erbij.

Dan kon Doreen hem de wind van voren geven en hem mee 
naar huis slepen.

Kon Charlie de dingen voor Posey maar zo makkelijk oplossen. 
Maar er was geen zwendel of oplichterij, geen klus die ze kon be-
denken die daarbij zou helpen.
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Morgen?

Nu haar auto het niet deed zou dat krap worden, maar… Tuurlijk. 
Ik kan morgenochtend komen, voor mijn les.

Morgenochtend kan niet.

Ze klemde haar kaken gefrustreerd op elkaar. Als ze niet wist 
wanneer hij er zou zijn, dan zou ze de plek in de gaten moeten 
houden. En aangezien ze deed alsof ze Amber de Duisterling was, 
kon ze niet doen alsof ze er een of ander baantje bij had. Ze be-
sloot voor vaag te gaan. Ik ben tot middernacht bezig. Ik kan daar-
na met je afspreken.

Hij stuurde haar een duimpje en een knipogende emoji. Toen 
hij haar daarna het nummer van zijn hotelkamer stuurde in het 
mgm in Springfield, voelde ze zich een beetje schuldig, alsof ze 
een afspraakje aan het regelen was.

Je doet helemaal niets verkeerd, dacht ze.
Oké, ze deed wel degelijk iets verkeerds, alleen niet waar het in 

eerste instantie op leek.
‘Heb je wel naar me geluisterd?’ wilde Posey weten.
‘Jazeker,’ loog Charlie.
Posey rolde met haar ogen en schopte met haar slof tegen 

de poot van Charlies stoel. ‘Er is een filmpje waarin mensen 
ayahuasca nemen en begeleid worden bij het laten ontwaken van 
hun schaduw. Iedereen op de fora gaat helemaal uit zijn dak. Ik 
ken iemand met een huis bij Lake Quinsigamond, en hij wil het 
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experiment met een groep mensen nabootsen… als iemand de 
dmt kan krijgen.’

Charlie trok haar wenkbrauwen op. ‘Dat is het spul waardoor je 
de hele nacht moet kotsen. En andere gore dingen.’

Posey haalde haar schouders op. ‘Kun jij dat regelen?’
‘dmt?’ Charlie probeerde te bepalen hoe slecht dat idee nu wer-

kelijk was. ‘Dat weet ik niet. Vraag het eens na bij Hampshire Col-
lege. Als iemand daar plaatselijk in handelt, dan gebeurt dat daar. 
Of misschien als je bij UMass begint, dan kun je kijken of iemand 
er iets van voor je kan maken in het bio-lab.’

Charlies zus had de afgelopen paar jaar veel tijd doorgebracht 
met het tot in de vroege uurtjes bingewatchen van Reddit-threads, 
filmpjes kijken en chatten met andere Duisterling-aspiranten. De 
laatste tijd was dat erger geworden. Posey sliep dagenlang niet 
en verliet het huis soms weken niet. Wanhoop leek op de loer te 
liggen nu haar schaduw maar niet bezield wilde raken. Ze was zo 
diep in het onderwerp gedoken dat Charlie bang was dat het een 
vergetelput was geworden.

Daarom was het zo belangrijk dat Posey naar school ging. Aan 
UMass kon ze Slagschaduwwetenschappen studeren met echte 
professoren in plaats van met sukkels van het internet. Misschien 
zou ze daar zelfs een andere interesse ontdekken.

Het enige probleem was het aantal formulieren en de kosten 
en de onverwachte extra bedragen. Het was Charlie gelukt het 
grootste deel van het geld voor deze laatste rekening bij elkaar 
te krijgen, maar niet alles. Dat kwam nog wel als Doreens broer 
ervoor had gezorgd dat ze wat meer tijd hadden.
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Charlie greep daarom terug op de familietraditie van de situatie 
grotendeels negeren en van tijd tot tijd met een licht schuldgevoel 
voor te stellen dat haar zus een keer eerder naar bed zou moeten 
gaan.

Alsof slapeloosheid haar probleem was. Alsof ze niet allebei 
wisten dat Posey emmers met koffie en frisdrank dronk en mis-
schien Adderall slikte tegen de uitputting. Daar zou ze in ieder 
geval iets aan hebben als eerstejaars.

Charlie had een donkerbruin vermoeden dat haar zusje al een 
idee had over waar ze dmt kon krijgen en dat er daarvoor iets 
gestolen moest worden. Hoogstwaarschijnlijk zou Charlie degene 
zijn die dat moest doen.

Poseys telefoon pingde.
Terwijl ze ernaar keek dronk Charlie haar koffie op. Die zou ze 

nodig hebben.
‘Mam heeft vandaag Kelken zeven getrokken,’ mompelde Po-

sey, die haar telefoon naar Charlie toe keerde zodat ze de foto kon 
zien van hun moeder die een tarotkaart vasthield.

De kaart van een dagdromer, een zoeker. Hun moeder woonde met 
een nieuwe vent in een motel waar je lang mocht verblijven, maar er 
was altijd een nieuwe kerel. Ze vroeg Posey graag om input over haar 
toekomst, aangezien voorspellingen gratis waren voor familieleden.

Charlie negeerde een vertrouwd schuldgevoel, dat was afge-
zwakt door de tijd, maar nooit helemaal verdween. ‘Wat ga je 
haar vertellen?’

Posey keek boos op. ‘Wat kan het jou schelen? Het is niet alsof 
je gelooft dat ik weet waar ik het over heb.’
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Bij het horen van haar toon keek Luciprrr, die in de gootsteen 
stond, op en siste.

‘Dat is niet eerlijk. En je maakt de kat van streek. Ze vindt het 
vreselijk als mensen ruzie hebben.’

Posey negeerde haar. ‘Er is een reden waarom ze schaduwen 
van mensen snijden en die doorverkopen. Iedereen wil magie. Ik 
ben niet de enige.’

Charlie wierp automatisch een blik in de richting van de bad-
kamer waar Vince onder de douche stond. Ze dempte haar stem. 
‘Ik was je niet aan het bekritiseren. Doe verdomme niet zo para-
noïde.’

Charlie had als kind een keer een trukendoos voor haar verjaar-
dag gekregen. Een zakdoek die als je die binnenstebuiten tevoor-
schijn trok van kleur veranderde. Een hoed met dubbele bodem. 
Een stapel gemarkeerde kaarten. Ze had nacht na nacht geoefend, 
maar uiteindelijk was het gewoon nog een vorm van nepperij, een 
andere manier om te liegen.

Natuurlijk wist Charlie wat het was om naar magie te verlangen.
Posey trok haar laptop naar zich toe. ‘Ik zal je iets laten zien.’
Charlie nam nog een slok koffie en maakte een stapeltje van de 

post die verspreid op tafel lag. Catalogi, elektriciteitsrekening, de 
rekening voor het propaan, nog een brief van het ziekenhuis met 
rode stempel en drie van een incassobureau. Het totaal ging elke 
maand omhoog, en dan kwam er nog de rente bij. Nu moest ze 
er ook nog eens voor zorgen dat ze haar Toyota Corolla uit 1998 
nieuw leven inblies, voor die werd weggesleept. Maar eerst: Posey.

‘Denk aan alle dingen die in de doofpot zijn gestopt,’ zei Char-
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lies kleine zusje. ‘Het testen van straling op overleden baby’s, be-
drijven ertoe dwingen om de spullen te vergiftigen waarmee clan-
destiene alcohol werd gemaakt tijdens de drooglegging. En het is 
niet alleen onze overheid, of welke overheid dan ook. Bedrijven. 
Instanties. Als er een manier is om een schaduw te bezielen, dan 
zouden ze die voor ons verbergen.’

Posey keerde haar laptop om om een video te laten zien van tie-
ners die door een ziekenhuis slopen. Eronder stond de bewering 
dat er niet was geknoeid met het beveiligingsfilmpje. De ogen van 
de jongens en meiden gloeiden in het groene infraroodlicht. Het 
was griezelig, om ze te zien giechelen bij slapende patiënten, met 
hun vingers knipbewegingen te zien maken alsof ze steen, papier, 
schaar speelden… en alleen voor schaar kozen, steeds weer.

‘Waar gebruiken ze al die schaduwen voor?’ vroeg Posey. ‘Ze 
moeten een manier hebben om die te bezielen.’

Charlie keek met gefronste wenkbrauwen naar het scherm. Ze 
was er niet van onder de indruk. Ze had geen hoge pet op van 
schaduwdieven. Ze waren de slordige overvallers van de magi-
sche onderwereld. Ze had het vermoeden dat schaduwdealers 
hun waren verkochten aan mensen die hun schaduw waren ver-
loren door buitensporige aanpassingen of die voor experimenten 
gebruikten. Als iemand echt wist hoe een schaduw bezield kon 
worden, dan dacht Charlie niet dat hij die informatie geheim zou 
houden terwijl mensen er een fortuin voor overhadden.

‘Heb je ooit gehoord dat schaduwen kunnen scheuren?’ vroeg 
Charlie, deels omdat ze dat wilde weten en deels omdat ze op een 
ander onderwerp wilde overstappen.
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Posey fronste haar wenkbrauwen. ‘Wat?’
‘Dat heb ik gezien… vannacht. Tenminste, ik weet het niet… 

Het zag eruit alsof die door een hakselaar was gehaald, of zo. En 
er was een man die…’

Posey keek haar zo verbaasd aan dat Charlie stilviel. Posey, die 
alles geloofde, leek haar niet te geloven. Was er maar een manier 
om te bewijzen dat die schaduw afkomstig was geweest van een 
kapotte plastic tas. Dat de man grijze handschoenen had gedra-
gen. Maar Charlie wist wat ze had gezien.

‘Iemand moet hebben geprobeerd die los te snijden,’ zei Posey 
uiteindelijk. ‘Er wordt gezegd dat het is alsof je ziel uit je lichaam 
wordt gesneden als je je schaduw verliest.’ Ze liet haar stem zak-
ken. ‘En je weet het, Vince…’

‘O, kom op. Kappen nou,’ onderbrak Charlie haar. ‘Hij heeft 
verdomme een ziel.’

‘Er is iets mis met hem,’ hield Posey vol. ‘Anders zou hij dat vre-
selijke klotebaantje van hem niet kunnen doen.’

Vince maakte hotelkamers schoon nadat er iets was gebeurd 
waar veel bloed of een lijk bij kwam kijken: een steek- of schiet-
partij, een overdosis. Zijn baas nam de opdrachten aan en ver-
deelde het werk onder de drie freelancers die zwart voor hem 
werkten: Winnie, een oudere vrouw met volwassen kinderen die 
hiervoor een professionele clown was geweest, en Craig, die zei 
dat hij dit voor een jaartje deed om erachter te komen hoe bloed 
en ingewanden eruitzagen voor hij zich aanmeldde voor Tom Sa-
vini’s programma voor special make-up effects. En dan was Vince 
er nog.
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‘Dat moet jij nodig zeggen, over klotebaantjes.’
Posey negeerde haar. ‘Hij is te stil. En volgens mij heeft hij gelo-

gen en spreekt hij wel degelijk Frans.’
Charlie maakte een apart, snuivend geluidje, verrast door hoe 

belachelijk die beschuldiging was en de serieuze toon waarmee 
Posey sprak. ‘Wat?’

Posey fronste haar voorhoofd. ‘We waren tv aan het kijken en 
er was een aflevering waarin een van de personages iets in het 
Frans zei. Hij grijnsde voor er in de show werd uitgelegd wat het 
betekende. Het was niet zomaar “bonjour” of iets dergelijks. Hij 
begreep een Franse grap van begin tot eind.’

‘Dus hij heeft het vak op de middelbare school gehad. Nou en?’
Posey schudde haar hoofd. ‘Niemand weet nog iets van een taal 

die hij op de middelbare heeft gehad.’
‘Ik weet niet wat jouw probleem met hem is.’ Charlie wierp haar 

handen in de lucht. ‘Volgens mij weet je dat zelf niet eens.’
‘Hij ziet er wel goed uit, maar je wéét dat er iets ontbreekt. Jij 

appt achter zijn rug om met andere mannen.’ Posey pakte Char-
lies prepaidtelefoon van tafel. ‘Zie je wel? Ooo, Adam, laten we 
ergens afspreken waar niemand ons ziet.’

‘Geef hier!’ Charlie griste die uit haar hand.
‘Geef toe, wat je het beste aan Vince bevalt is wat hij allemaal 

van je pikt.’
Voor Charlie het kon uitleggen kondigde Vinces zware voetval 

zijn komst aan. Zijn haar was vochtig, zijn shirtje zat strak om het 
brede, gespierde deel van zijn bovenarmen, zijn grijze ogen leken 
groen te zijn door de gele wanden.
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Posey stond op, wrong zich langs hem heen, haar laptop onder 
haar arm. Ze was er ook niet subtiel mee, maar duwde met haar 
schouder tegen zijn borst.

Vince trok zijn wenkbrauwen op. ‘Gaat ze eindelijk slapen?’ Hij 
schonk koffie voor zichzelf in.

‘Ik hoop het.’ Het kostte Charlie moeite om haar blik af te wen-
den. Ze vroeg zich af hoeveel hij had gehoord en of hij haar ermee 
zou confronteren, wat hij zou toegeven als hij loslippig werd uit 
woede. Zou hij haar vertellen dat hij wenste dat hij ergens anders 
was, bij iemand anders? Dat dit een soort bezigheidstherapie voor 
hem was? Zou hij dan niet langer zo terughoudend zijn?

Charlie Hall, duveltje van het perverse. Ze waardeerde een re-
latie omdat die rechttoe, rechtaan was, maar kwam toch in de 
verleiding om te kijken of ze er een ingewikkelde chaos van kon 
maken.

Impulsief pakte ze haar telefoon en zocht naar vragen in het 
Frans. ‘Voulez-vous plus de café?’ Ze verprutste de uitspraak.

Hij staarde haar verward en wat bezorgd aan, wat begrijpelijk 
was aangezien ze net onzin had uitgekraamd. ‘Wat?’

Charlie schudde haar hoofd, voelde zich belachelijk. ‘Niets.’
‘We kunnen maar beter naar je auto gaan kijken.’ Hij nam een 

flinke slok uit zijn mok.
Ze beet op haar onderlip. ‘Oké. Ja.’

Vince reed een wit busje, waarvan de verroeste delen wa-
ren bijgewerkt met huisverf. Die was makkelijk net zo 
oud als Charlies auto en de kans was net zo groot dat die 
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op een ongelegen moment de geest zou geven, al was dat tot nu toe 
nog niet gebeurd. Ze hees zich aan de passagierskant naar binnen. 
Er zat een oude koffiebeker van Dunkin’ Donuts in de middencon-
sole, naast een telefoonoplader met de prepaidtelefoon eraan die 
hij altijd gebruikte en een vergeelde paperback getiteld Cry of Evil 
met een dame op de voorkant die een pistool vasthield in een sexy, 
maar onwaarschijnlijke houding. Een luchtverfrisser in de vorm 
van een boompje bungelde aan de achteruitkijkspiegel, wat alleen 
maar een laagje citroenolie toevoegde aan de agressieve geur van 
bleek, azijn en ontsmettingsmiddel die van achteren kwam.

Vince staarde naar de weg. Charlie bestudeerde zijn profiel, zijn 
kaaklijn, zijn handen op het stuur.

‘Volgens mij heb ik vannacht een lijk gezien.’
Hij wierp haar een schuine blik toe. ‘Was dat waar je ruzie over 

had met je zus?’
‘We hadden geen…’ Ze viel even stil. ‘Posey heeft gewoon ie-

mand nodig tegen wie ze kan schreeuwen. Ze is helemaal opge-
fokt door alle cafeïne, geïrriteerd door slaapgebrek. En er was een 
filmpje van tieners die in een ziekenhuis hadden ingebroken dat 
haar dwarszat.’

Zo te zien geloofde Vince haar niet helemaal. ‘Waar heb je dat 
lijk gezien?’

‘Op weg naar huis.’
Hij keek haar met een frons aan. ‘Lopend?’
‘Er was niets aan de hand,’ zei ze, terwijl hij het verder verlaten 

parkeerterrein van de bar op reed. ‘Het was gewoon raar. Ik had 
nog nooit eerder een dode gezien.’
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Hij moest met zijn werk zo vaak lijken zien, maar hij probeerde 
haar niet te overtroeven door haar daarop te wijzen.

Hij zei niet dat ze niet in haar eentje over straat had moeten lo-
pen, probeerde haar niet te laten beloven dat ze dat niet meer zou 
doen. Hij zei haar nooit hoe ze zich moest gedragen of wat voor 
kleding ze moest dragen – wat voor de duidelijkheid een ontzet-
tend saai zwart t-shirt was met v-hals op een zwarte spijkerbroek 
met zwart-wit geblokte Vans – en dat was natuurlijk goed. Maar 
een deel van haar wilde met hem kibbelen. Misschien had zij, net 
als Posey, iemand nodig tegen wie ze kon schreeuwen. Misschien 
wilde ze dat er tegen haar werd geschreeuwd.

Charlie probeerde die impuls te onderdrukken.
Het portier aan haar kant stond open en ze draaide zich zo dat 

haar benen uit het busje bungelden, terwijl Vince de motorkap 
van haar Corolla opendeed. Hij begon in de ingewanden ervan 
te porren en liep toen om om te proberen de auto te starten. De 
wagen beefde niet eens.

‘Weet je wat er aan de hand is?’
‘Volgens mij is het de startmotor,’ mompelde hij fronsend.
Ze werd onrustig door daar maar te zitten, ook al wist ze nau-

welijks iets over auto’s. ‘Kan ik iets doen?’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Nu niet.’
Ze keek toe terwijl hij aan de slag ging, naar de houding van 

zijn lichaam, de zekerheid van zijn handen en de manier waarop 
hij het zonlicht leek te tarten door geen schaduw op de grond te 
werpen.

Charlie kende een meisje uit de buurt dat haar schaduw had 
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verkocht. Ze was paaldanseres geweest, bij wat de plaatselijke be-
volking heel onaardig het ‘Whately Ballet’ noemde. Haar dienst 
was rond dezelfde tijd afgelopen als die van Charlie, dus ze kwa-
men elkaar soms tegen bij de paar eettentjes die de hele nacht 
open waren.

‘Hij heeft me vijfduizend betaald!’ had Linda haar fluisterend 
toevertrouwd met een moeilijk te lezen uitdrukking. ‘En het is 
niet alsof ik er iets mee deed.’

‘Wíé heeft dat betaald?’ had Charlie gevraagd, waarna ze een 
hap van een heel erg vettig gebakken ei nam.

‘Ik had die gast nooit eerder gezien. Hij kocht een lapdance en 
toen deed hij zijn aanbod. In eerste instantie moest ik erom la-
chen, maar hij was serieus, zei dat er iemand was die een schaduw 
als de mijne wilde hebben.’

Het restaurantje was schemerig verlicht geweest en Linda had 
gezeten. Vanuit die hoek was het niet duidelijk geweest dat er iets 
mis was.

‘Mis je die?’ Charlie had fronsend naar de vervaagde randen 
van haar eigen schaduw gekeken.

Linda had een flinke slok koffie genomen. ‘Ken je dat gevoel dat 
er een woord op het puntje van je tong ligt? Zo is het. Er zat iets 
in me wat er nu niet meer is, maar ik weet niet wat. Ik weet niet 
zeker of ik het mis, maar voor mijn gevoel zou dat wel moeten.’

Elke keer als Charlie aan dat gesprek dacht, vroeg ze zich af 
of het voor Vince ook zo voelde. Maar toen ze hem ernaar had 
gevraagd, had hij haar verteld dat hij zich niet kon herinneren 
hoe het ervoor was geweest. Toen ze hem had gevraagd of hij een 
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nieuwe schaduw wilde, had hij gezegd dat hij die niet nodig had.
Charlie pakte haar prepaidtelefoon en scrolde door het plaatse-

lijke nieuws, op zoek naar iets over een lijk dat in Easthampton 
was gevonden. Niets, ook al was de plaatselijke misdaadverslag-
geving dermate saai dat zelfs winkeldiefstal en dronken studenten 
werden vermeld. Wie was die dode man? Had hij echt een boek 
van Lionel Salt gestolen?

De naam van die rijke klootzak stond boven aan de lijsten van 
sponsors van musea en liefdadigheidsinstellingen en koek-en-
zopies. Kinderen vertelden elkaar verhalen over dat ze Salts auto 
langzaam over verschillende wegen hadden zien rijden – een 
matzwarte Rolls-Royce Phantom Mansory Conquistador met 
zilverkleurige accenten – een auto waarvan de jongens op de 
middelbare school de naam met veel plezier zo vaak in zijn ge-
heel uitspraken dat die als een irritant liedje in je hoofd bleef 
hangen.

Maar de meeste mensen waren niet in Salts horrorhuis geweest, 
hadden hem niet iemand zien vergiftigen in de hoop een bezielde 
schaduw te stelen. Als er een andere set regels voor de rijken was, 
dan handelde Lionel Salt zonder welke regel dan ook. Alleen al 
door aan hem te denken werd Charlie zenuwachtig.

Ze richtte haar gedachten weer op de dode man. Hij had bour-
bon besteld en had met creditkaart betaald. Dat betekende dat er 
een bonnetje in het kantoor van Odette zou liggen met zijn naam 
erop. Als ze wist wie hij was, zou ze navraag kunnen doen, meer 
te weten kunnen komen over waar hij mee bezig was geweest.

Haar telefoon zoemde, en het duurde even voor het tot haar 
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doordrong dat het haar prepaidtelefoon was. Adam. We hebben 
het nog niet over de betaling gehad.

Dit was de reden waarom Adam Balthazar als tussenpersoon 
nodig had, niet alleen wegens anonimiteit, maar omdat Balthazar 
als eerste de prijs zou hebben bepaald.

Aangezien ze toch niet van plan was om hem te betalen, had 
ze hem elk bedrag kunnen beloven, maar ze besloot de kans aan 
te grijpen om te achterhalen hoeveel verrukking hij precies had 
gebruikt. Kunnen we iets regelen?

Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Wat voor netwerk 
heb je?

Charlie fronste haar wenkbrauwen. Ze had verwacht dat hij 
over verrukking zou beginnen, niet dit. Ik ken mensen.

Het duurde even voor hij reageerde, maar toen volgde er een 
langer bericht: Ik heb iets waar ik vanaf moet Iest groots maar ik 
wil niet dat iemand weet dat ik achter die deal zit. Doe alsof jij het 
bent en dan bezorg k je gratis wat jij wilt.

Met een klus zoals zij hem die bood had hij makkelijk duizend 
dollar kunnen scoren. Tweeduizend, als de cliënt wanhopig was. 
Wat moest Adam verbergen? Hij was volgens horen zeggen niet 
een bijzonder getalenteerde dief en hij liet Balthazar zijn spullen 
doorverkopen.

Tuurlijk. Met wie sluit je die deal?
Zijn antwoord kwam onmiddellijk. Je hoeft alleen maar via de 

hoteltelefoon met iemand te praten. Ik vertel je wel wat je moet 
zeggen.

Het drong tot Charlie door dat Vince naar haar keek en ze duw-
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de haar telefoon schuldbewust in haar zak. ‘Waar heb je die ken-
nis over auto’s vandaan?’

‘Ik heb je toch verteld dat mijn grootvader streng was?’ Vince 
richtte zijn aandacht weer op de ingewanden van de Corolla. 
‘Hij heeft me allerlei dingen geleerd. Hij geloofde dat je beter 
werd van hard werken, ongeacht je leeftijd. Hij geloofde niet 
in smoesjes. En hij had een limo waar hij af en toe pech mee 
kreeg.’

‘Dus hij was chauffeur?’ vroeg Charlie. ‘Mocht je soms achterin 
met hem meerijden?’

Hij haalde zijn schouders op. ‘Hij zette me af op mijn eerste 
schooldag. Iedereen staarde me aan alsof ik iemand was.’

Ze probeerde zich hem toen voor te stellen. Was hij een slun-
gelige jongen geweest die enorm veel at, maar nooit breder werd? 
De jongen die achter in de klas strips zat te lezen? De topatleet? 
Niets paste bij hem.

‘Je had mij niet leuk gevonden.’ Charlie liet de neuzen van haar 
sneakers tegen het portier bonzen. ‘Ik was een vreemd kind.’

Op haar tiende had ze haar tieten gekregen, die boven haar 
goedkope beha’s uit hadden gepuild. In combinatie met haar 
thuissituatie had dat ervoor gezorgd dat ze zich gedeisd had ge-
houden tot de middelbare school, waar ze manieren had bedacht 
om zichzelf afschrikwekkend te laten overkomen. Te grote kleren, 
veel eyeliner en haar dat voor haar gezicht hing. Frankenstein-
laarsjes die ze had gedragen tot de zolen loslieten.

Vince keek haar met half geloken ogen aan.
Zou hij een grapje maken?
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‘Ik hou van vreemd,’ zei hij in plaats daarvan, en hij ging verder 
met iets loskoppelen.

Hij had geen idee.
Even later reed Odettes glimmende paarse Mini Cooper het 

terrein op. Ze stapte uit, haar volumineuze zwarte kaftan golfde 
om haar heen. De vervaagde gezichtstatoeages op haar dunne, ge-
rimpelde huid en de zware zilveren piercings langs haar lippen, 
wang en de gehele rand van haar oorschelpen maakten duidelijk 
dat zij al een stoer wijf was geweest toen Vince en Charlie nog in 
een luier hadden rondgelopen.

Ze stevende op hen af, wuifde met een gehandschoende hand 
met metalen klauwen aan de vingertoppen.

‘Zie jij er even lekker uit.’ Odette nam Vince van top tot teen in 
zich op. Haar blik raakte het asfalt niet, waar zijn schaduw ontbrak.

Vince veegde zijn hand af aan zijn broek en stak die uit. ‘Vince. 
U bent vast Odette. Ik heb veel over u gehoord.’

Charlie vroeg zich af wat haar baas zag terwijl ze hem zo be-
keek. Hij had vieze nagels door het werken aan de auto, een dikke 
bos donkerblond haar dat zijn gezicht deels bedekte, grijze ogen 
die wat hol in de kassen lagen in het verkeerde licht. Hij was knap, 
met brede schouders en een strakke kaaklijn die totaal niet over-
dreven overkwam. Knap genoeg dat het haar dwarszat als mensen 
eerst naar hem keken, dan naar haar en vervolgens allerlei onflat-
teuze conclusies trokken.

Na een tel of twee gaf Odette hem haar hand, alsof ze een ko-
ningin was die hem aan een ridder aanbood. ‘Alleen maar slechte 
dingen, hoop ik.’
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‘Verschrikkelijk.’ Hij schonk haar een scheve lach.
Odette knipoogde naar Charlie. ‘De stille mannen verrassen je 

altijd.’ Toen ging ze naar binnen.
Vince was bijna klaar met de reparatie toen er een Lexus ach-

ter Rapture parkeerde, zo ver mogelijk bij hen vandaan. Een man 
met grijs haar en een zonnebril met spiegelglazen op stapte uit. 
Hij droeg een casual colbertje en smetteloze instappers.

‘Is die gast verdwaald?’ vroeg Vince.
‘Hij is waarschijnlijk een cliënt.’ Charlie wist dat Odette er nog 

een paar had.
‘Huh.’
De man moest langs hen heen om bij de ingang te komen en 

bleef nerveuze blikken op hen werpen.
‘Sommige van die kerels worden al veertig jaar door haar vast-

gebonden,’ fluisterde Charlie. Dat was iets meer dan tien jaar lan-
ger dan zij leefde.

‘Rijk,’ merkte Vince op.
‘Ongetwijfeld,’ beaamde Charlie. ‘Grappig. Ze zien er nooit zo 

uit zoals ik verwacht. Hij lijkt me een gewone zakenman, het 
soort vent dat een tweede huis in Florida heeft om daar te over-
winteren, opschept over zijn kleinkinderen en rechts stemt. Die 
een Poppenmeester in dienst heeft voor bedrijfsspionage, maar 
die nooit recht in de ogen durft te kijken.’

Vince tuurde nadenkend naar de man. ‘Hij draagt een horloge 
van Vacheron Constantin. Dat huis staat in Zuid-Frankrijk. Hij 
kan het zich veroorloven.’

Charlie fronste. ‘Ik hoop dat ze hem extra hard slaat.’
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Vince richtte zijn aandacht opnieuw op de motor.
Charlie keek naar de vliegen die over het terrein zoemden. 

Naarmate het later op de middag werd, drong het tot haar door 
dat het vreemd was dat Vince van het bestaan van zo’n deftig hor-
loge op de hoogte was terwijl zij er nog nooit van had gehoord.

Misschien kende zijn grootvader met de limo rijke mensen. Of 
misschien nam Vince spullen mee die mensen in hotelkamers 
achterlieten. Het idee dat hij misschien wel geheimen had zat 
Charlie niet lekker, ook al had ze er zelf genoeg. Maar hij hoorde 
niet op haar te lijken.

‘Vertel me eens wat over Odettes andere klanten terwijl ik werk.’
Vince was gek op roddels, zelfs over mensen die hij niet ken-

de. Als je hem ontmoette, zwijgzaam en langer dan een meter 
tachtig, zou je dat niet verwachten, maar hij luisterde en gaf 
commentaar, alsof die verhalen ertoe deden. Hij herinnerde 
zich de details.

Soms wenste ze dat hij niet zo was. Daardoor maakte ze zich 
zorgen dat hij door haar kletspraatjes heen zou kunnen kijken 
en de échte reden zou ontdekken waarom ze uit het criminele 
wereldje was gestapt.

Charlie had er zo veel jaar in doorgebracht met het beroven 
van bibliotheken, musea, boekenbeurzen voor antiquairs. Ze had 
gelogen en gecharmeerd, zakken gerold en sloten open gekregen, 
en ze had zelfs een keer een Schim in een onyx opbergdoosje ge-
vangengezet. Ze bezat dan misschien geen magie, maar ze had de 
magische wereld kruisbestoven als was ze een bij.

Duisterlingen beschikten niet zozeer over spreuken, maar ze 
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hadden aantekeningen over technieken en experimenten die 
door de eeuwen heen door Mispunten waren gebruikt. In eer-
ste instantie was er een beweging geweest om die te digitaliseren 
en te delen in een grote, gratis onlinebibliotheek, tot mensen ge-
hackte versies begonnen te uploaden.

De bibliotheek was formeel afgeschaft nadat een kopie van de 
Cosmometria Gnomonica was geüpload, met daarin tot in detail 
een manier waarop Duisterlingen macht konden krijgen door 
voorbij eerdere limieten te gaan door hun schaduw een onein-
dige hoeveelheid levensenergie te voeden. Dertig Duisterlingen 
stierven voor het duidelijk werd dat het essentiële laatste stuk, 
waarin werd uitgelegd hoe men kon berekenen wat de limiet was 
en hoe de toevoer kon worden afgesneden, uit de pdf-versie was 
verwijderd.

Sinds die tijd bewaakten Duisterlingen wat ze hadden en wan-
trouwden ze alles wat ze niet konden verifiëren, wat ertoe had 
geleid dat mensen als Charlie werden ingehuurd om originelen 
te bemachtigen.

Het was eng werk, om met mensen om te gaan die met geweld 
een deel van haar konden verwijderen. Een keer was ze betrapt 
en had een Duisterling haar schaduw zodanig bewerkt dat ze het 
grootste deel van een week in haar kast had zitten beven. Niet 
alleen dat, maar zwendels vereisten dat ze iemand anders werd. 
Als Charlie tussen de klussen door in de normale wereld boven-
kwam, wist ze niet helemaal wie ze was. Ze nam dan nog een 
tatoeage, alsof dat haar kon aarden. Ze werd dronken. Misschien 
zocht ze iemand op die haar hart zou breken of gaf ze een enorme 
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hoeveelheid geld uit, verstopte ze de rest ergens en begon weer 
van voren af aan.

Er kwam een eind aan toen ze een boek voor Vicereine stal, 
hoofd van een plaatselijke bende Anderlingen die zichzelf de 
Kunstenaars noemden. Een negentiende-eeuwse memoire, die 
niet makkelijk te stelen was van een Poppenspeler in Albany die 
het van een of andere man in Atlanta had gejat. Charlie had een 
maand de tijd genomen om zichzelf op de juiste positie te ma-
noeuvreren om die te bemachtigen.

Toen had Charlies vriendje, een laffe klootzak genaamd Mark, 
geprobeerd die te verpatsen. Hij had een afspraak gemaakt met 
een andere bende voor veel minder dan het boek waard was. Net 
als Posey had hij een bezielde schaduw willen hebben en was hij 
bereid om te geloven dat de Duisterlingen hem konden helpen.

Charlie had hem kunnen vertellen dat ze erachter was gekomen 
waar hij mee bezig was en hem kunnen dumpen. Maar nee, Char-
lie had haar punt heel nadrukkelijk willen maken.

Toen Mark de uitwisseling probeerde te maken, was hij tot de 
ontdekking gekomen dat het boek leeg was. Charlie had de om-
slag zorgvuldig verwijderd en de binnenkant vervangen door een 
gelinieerd schrift. Uit wraak hadden ze Marks schaduw verwij-
derd, samen met alle vingers van zijn rechterhand.

Hij was musicus geweest.
Charlie had geprobeerd zichzelf wijs te maken dat hij het had 

verdiend en dat het niet haar schuld was, maar dat voorkwam 
niet dat ze in een diep gat van depressie en zelfverachting viel.

Op dat moment had ze bij Bar Ten gewerkt en had ze na haar 
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dienst in bed gelegen tot ze weer moest werken, te uitgeput om 
zich te bewegen. Uiteindelijk was ze haar baan kwijtgeraakt en 
had ze haar spaargeld opgemaakt. Een paar maanden later had-
den Mark en zijn broer haar auto met kogels doorzeefd toen ze 
voor een rood stoplicht stond. Maar één ervan had haar geraakt, 
al was dat voldoende geweest. Twee ervan raakten de jongen op 
de passagiersstoel, iemand die ze had opgepikt, en hij was op slag 
dood geweest.

Het besef dat Posey op zijn plek had kunnen zitten plaagde haar.
Mark en zijn broer gingen regelrecht de bak in, waar ze tot op 

de dag van vandaag zaten.
Allemaal omdat Charlie stoer had willen doen, wraak had wil-

len nemen. Charlie Hall, op haar best als ze op haar ergst was. 
Telkens wanneer ze iets probeerde op te bouwen, stortte het in 
elkaar. Maar iets kapotmaken? Op dat vlak bezat Charlie een feil-
loos instinct voor grootsheid.

Ze zou geen magie meer stelen, zo had ze zichzelf beloofd tij-
dens haar herstel. Geen Duisterlingen meer. Geen zwendels. Niet 
meer haar leven leiden met het volume op elf. Ze zou mensen 
van wie ze hield niet langer in gevaar brengen. Ze durfde het niet 
meer.

Niet lang nadat het verband was verwijderd had ze iets met Vin-
ce gekregen. Toen ze hem naast zich aan de bar had zien zitten, 
had ze meteen zo ver mogelijk bij hem uit de buurt willen komen. 
Hij had een harde uitstraling, grote handen en bozig gefronste 
wenkbrauwen. Hij had zich over zijn drankje gebogen alsof hij 
zich erop zou willen afreageren. Ze had een slechte dag gehad in 
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een slechte maand in een nog erger jaar en werd al doodmoe bij 
het idee lastig te worden gevallen.

Maar hij had de aandacht van de barman getrokken toen ze 
werd genegeerd en had zichzelf tussen haar en de avonddrukte 
geplaatst. Toen hij sprak, had hij haar het soort vragen gesteld die 
niet veel van haar eisten.

Zijn diepe stem beviel haar, net als zijn vreemde ogen, zo licht-
grijs dat ze eigenlijk kleurloos leken te zijn. Ze had het op prijs 
gesteld dat hij haar niet probeerde op te pikken. Daar kwam bij 
dat hij er niet slecht uitzag. Objectief gezien was hij veel lekkerder 
dan de mannen die ze normaal aantrok: mooi, droevig, mager 
met een vlotte babbel. Objectief bekeken zag hij eruit alsof hij die 
gasten in tweeën kon breken.

Misschien had ze iets anders nodig. Een soort mannennicoti-
nepleister. Iets om haar ergste impulsen te onderdrukken, in ie-
der geval voor een avond.

Buiten de bar had hij heel zacht zijn vingertoppen over de ta-
toeage van rozen en gevleugelde kevers om haar hals laten glij-
den. Toen ze haar armen om zijn nek had geslagen en hem had 
gekust, had hij haar ruggelings tegen de ruwe bakstenen gedrukt 
met alle vurigheid die ze zich had kunnen wensen, zijn lengte en 
kracht opeens een reëel en eerder onvermoed voordeel.

Ze nam hem mee naar huis, en de volgende ochtend was hij 
er nog steeds. Hij had koffiegezet en haar een mok gebracht ter-
wijl ze nog in bed lag, samen met toast die maar een beetje was 
verbrand aan de randjes. Misschien hield ze op dat moment een 
beetje van hem, al zou ze dat nooit toegeven. Hij was op zoek 
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naar onderdak, zei hij. Of ze iemand wist die een kamer wilde 
verhuren?

Maar Charlie vergat nooit dat Vinces leven met haar een soort 
ballingschap was. Hij had een foto in zijn portemonnee zitten van 
hem met een andere vrouw, een over wie hij het nooit had. Die 
eerste nacht had ze erin gekeken en had er tien dollar, een rij-
bewijs uit Minnesota en die foto in aangetroffen, helemaal dun 
geworden door de aanraking van zijn vingers.

Heel af en toe rolde ze zijn zakken weer, om te kijken. Die foto 
zat er altijd in.

Dief van de nacht_v4.indd   75Dief van de nacht_v4.indd   75 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



76

5

B i n n e n s t e - 
b u i t e N

Hoewel het ze lukte om de Corolla thuis te krijgen, 
langzaam, maakte die een schrikbarend ratelend ge-
luid. Vince dacht dat hij een onderdeel nodig had 

dat hij nu niet meer op tijd zou kunnen bemachtigen en bood 
aan haar weer bij Rapture af te zetten, al zou hij waarschijnlijk 
niet op tijd klaar zijn met zijn schoonmaakwerk om haar op te 
halen.

Charlie regelde dat haar vriendin Barb haar een lift naar huis 
zou geven. Ze wilde niet opnieuw alleen over straat gaan. Barb 
was chef-kok bij een vegan restaurant in Northampton waar je op 
vrijdagen vanaf elf uur niet meer terecht kon. Tegen de tijd dat ze 
de laatste tafel hadden afgeruimd, de keuken hadden schoonge-
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maakt en het voedsel voor de volgende dag hadden voorbereid, 
was het al bijna sluitingstijd bij Charlie.

Charlie stond buiten met haar jas strak om zich heen en zag 
Balthazar samen met Joey Aspirins vertrekken. Ze moest onwil-
lekeurig aan de naamloze vermoorde man en zijn gerafelde scha-
duw denken en vroeg zich af of Balthazar die vent had verlinkt 
aan Salt. Ze hoopte het niet. Ze mocht Balthazar en wilde graag 
dat dat zo bleef.

Als kind had ze zich voorgesteld dat ze Salt zou laten boeten 
voor wat hij haar had aangedaan. Het idee van wraak was ech-
ter kinderachtig, en dat was samen met haar jeugd gestorven. 
Charlie was pragmatisch ingesteld. Mensen zoals zij namen geen 
wraak op mensen als Salt.

Toch dacht ze soms aan het Liber Noctem, dat boek dat hij 
blijkbaar wanhopig graag terug wilde hebben. Ze vroeg zich 
dan af hoe het zou zijn om iets in haar bezit te hebben wat hij 
wilde hebben. Om de macht te hebben om iets van hem af te 
nemen.

Toen herinnerde Charlie zichzelf eraan dat ze niet als een 
lijk in een steegje wilde eindigen, en al helemaal niet in het 
steegje om de hoek van haar huurhuis. Als ze vermoord zou 
worden, dan zou ze dat graag in Parijs laten plaatsvinden. Of 
in Tokio.

Wat ze wél wilde was haar schulden afbetalen en dat haar zusje 
ging studeren.

Nou ja, dat was wat ze wílde willen.
‘Je kunt er niet mee ophouden,’ had Balthazar gezegd toen ze 
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hem had verteld dat ze geen klusjes meer zou aannemen. ‘Je bent 
te goed. Dit is het enige waar je goed in bent.’

Soms was Charlie bang dat hij gelijk had met dat laatste.
Uit verveling haalde ze haar telefoon tevoorschijn en tikte ze 

‘Liber Noctem’ in het zoekbalkje. Een veilingbericht van Sothe-
by’s kwam naar boven:

liber noctem. In de volksmond ook wel bekend als 
boek der smetten. Elke letter is afzonderlijk op de 
bladzijdes van nikkellegering gedrukt. Gecreëerd in 1831 
in Schotland door de anonieme auteur. Dit boek is een 
van de belangrijkste documenten met betrekking tot 
het fenomeen van onstoffelijke schaduwmanifestaties. 
Geruchten dat een daadwerkelijke Smet betrokken 
was bij het schrijven van het boek zijn niet bevestigd, 
maar dragen wel bij aan het historische belang.
Catalogusnotitie: Sotheby’s raadt ten strengste af een 
van de rituelen in dit boek uit te voeren en zal de 
koper verzoeken documenten te tekenen om Sotheby’s 
van elke mogelijke gerelateerde schade te vrijwaren.
Bieden vanaf 520.000 Britse ponden.

De foto die erbij stond was van een zilverkleurig boek met gede-
tailleerde sluitingen, als die van een oude bijbel. Niet echt makke-
lijk om te verstoppen.

Was dat misschien wat Adam wilde verkopen? Waar hij Amber 
voor wilde laten opdraaien?
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Barb kwam in haar ietwat gedeukte felblauwe busje tot stilstand, 
waardoor Charlie opschrok. Barb draaide het raampje omlaag en 
glimlachte breed. ‘Stap maar in, schattebout.’

Charlie liet haar tas op de vloer bij de passagiersstoel vallen en 
klom in het busje. Barbara Panganiban was haar favoriet van alle 
mensen die ze had ontmoet tijdens het proces van baantjes als 
barvrouw bemachtigen en kwijtraken door de hele Valley.

‘Er is vanavond een stel mensen bij mij thuis,’ vertelde Barb, die 
de auto in zijn achteruit zette. Haar dikke zwarte haar ging schuil 
onder een olijfkleurige hoofddoek en ze droeg haar koksbuis 
open over een mouwloos hemdje. ‘Ik heb nog overwogen of ik dat 
zou zeggen, maar het leek me makkelijker om je te kidnappen.’

Een paar keer per maand, meestal in het weekend, ontvingen 
Barb en haar vriendin Aimee thuis een steeds wisselende groep 
restaurantpersoneel en andere mensen die diensten hadden die 
na middernacht klaar waren. Barb maakte dan een enorme pan 
pancit met het recept dat haar grootmoeder ooit in de Filipijnen 
aan haar moeder had doorgegeven, of ze ontdooide arroz caldo, 
en de rest bracht iets mee (vooral drank) of maakte iets (vaak iets 
experimenteels).

Charlie was er vroeger vaak heen gegaan, toen ze nog met Barb 
had samengewerkt. Maar na die zwendel in Worcester, gevolgd door 
nog een raardere in Albany, was ze neergeschoten. Tegen de tijd dat 
ze Vince had ontmoet, was ze al lang niet meer geweest. Maar toch, 
Charlie had eraan moeten denken om bij de Slack te kijken waar de 
data werden opgehangen, dan was ze er nu niet door verrast.

‘O, kom op,’ zei Barb. ‘Aimee mist je.’
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Dat leek haar onwaarschijnlijk. Aimee was zo’n tien jaar ouder 
dan Barb, mager en zo stil dat zelfs als ze sprak, dat een fluiste-
ring was. Charlie wist niet of Aimee in het geheim genoot van 
de extreem extraverte energie van deze bijeenkomsten, of dat ze 
gewoon zo veel van Barb hield dat ze de gruwelijke opvattingen 
van haar vriendin met betrekking tot lol maar voor lief nam. Hoe 
dan ook, Charlie had nooit de indruk gekregen dat Aimee precies 
wist wie ze was.

‘Als je het niet erg vindt dat ik met lege handen kom.’ Misschien 
zou een uitje goed voor haar zijn. Thuis zou ze alleen maar zitten 
piekeren over of Adam Salts boek had en of ze dat in handen kon 
krijgen, of met Posey discussiëren over het bemachtigen van dmt. 
‘Vince kan me komen ophalen als hij klaar is met zijn werk.’

‘Zeg maar dat hij binnen moet komen. Ik wil die mysterieuze 
man ontmoeten. Weet je hoe moeilijk het is om iemand in de Val-
ley te vinden die niet al iets met een kennis heeft gehad?’

Dat wist Charlie maar al te goed.
Vijftien minuten later reden ze een volle oprit op van een oude 

boerderij gelegen in de schaduw van Mount Tom, bij het Ox-
bow-deel van de Connecticut River. Die was van Aimees familie 
geweest en zij had die geërfd na de dood van een oudtante. Het 
was een groot gebouw waar in de jaren vijftig voor het laatst grote 
updates waren uitgevoerd. Een grillig mosterdkleurig elektrisch 
fornuis nam een hoek van de keuken in beslag, de vloer werd 
verder overal bedekt met een roestkleurig tapijt, ook in de bad-
kamers.

Ze kwamen binnen onder begeleiding van muziek uit een Sonos 

Dief van de nacht_v4.indd   80Dief van de nacht_v4.indd   80 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



81DIEF VAN DE NACHT

die zeker drie mensen tegelijk probeerden te bedienen. Het rook 
er naar gember, gebakken ui en pizza.

Aimee, gekleed in een legging en een mouwloos hemdje dat de 
tatoeages van koikarpers op haar armen bloot liet, verschool zich 
half achter haar bruine haar dat tot op haar kont viel. Ze kwam 
naar Barb toe om haar een kus te geven en fluisterde tegen Char-
lie dat de drankjes en het eten in de eetkamer stonden en dat het 
ijs op was.

Charlie bedankte haar, besloot dat ze Aimee niet als een een-
denkuiken kon volgen en liep door de grote ruimte in de rich-
ting van de drank. Ze kwam langs Angel en Ian op het kleed, die 
zo te zien aan het schaken waren met snacks in plaats van met 
echte schaakstukken. Bij Ian hing er een vape pen uit zijn mond-
hoek alsof het een ouderwetse sigaar was. Ze werkten allebei bij 
Cosmica, een knus restaurantje waar hamburgers van bizonvlees 
en veel cocktails werden geserveerd. Toen Ian haar zag, ging zijn 
mond zo ver open dat de vape pen op het bord viel en er een 
Cheetos tegen een chipje rolde.

Ze was laat op een avond een keer met Ian naar bed geweest, 
toen ze geen van beiden goede beslissingen namen. Ze hoopte dat 
het de avond niet ongemakkelijk zou maken.

Er zat een man op de bank die helemaal opging in zijn schets-
boek. Ze herkende hem als een webcomictekenaar. Hij creëerde 
al jaren een verrassend expliciet en gedetailleerd verhaal over 
een muizenkrijger, maar dat had pas recentelijk een breed pu-
bliek bereikt. Het gerucht ging dat hij er nu serieus geld mee 
verdiende.
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De langharige man naast hem moest hebben gedacht dat hij er 
goed mee boerde, want hij probeerde hem te overtuigen in een 
wiettruck te investeren, als een soort ijscoman, maar dan om eet-
bare producten en joints en crèmepjes te verkopen. Die zou dan 
door de woonwijken rijden en zou, zo hield Langharige Man vol, 
heel goed zijn voor oudere mensen die niet zo mobiel waren. De 
mensen om hen heen waren er niet zo zeker van of dat wel legaal 
was, maar het echt verhitte debat draaide om welk opgewekt wiet-
liedje de truck zou moeten afspelen.

Dat leidde tot het onderwerp van verrukking, wat meerdere 
mensen hadden gebruikt. ‘Ik ben naar zo’n Anderling in Pittsfield 
geweest, Raven,’ vertelde Langharige Man. ‘Door haar voelde ik 
me zo geweldig dat ik bijna onder een vrachtwagen liep, maar het 
was het waard. Het was als dat gevoel dat je als kind had, dat de 
zomer net is begonnen gecombineerd met al het optimisme van 
je eerste liefde.’

In de keuken was Don aan het ruziën met zijn vriendin Erin. 
Het was een dramatisch stel, genegen tot tranen en geschreeuw 
over wie als eerste gemeen was geweest tegen wie. Don was bar-
man bij Top Hat, een goede kroeg, een van de eerste waar Charlie 
was ontslagen.

Ze goot een flinke hoeveelheid Old Crow bourbon in een plas-
tic beker en schuifelde langs Don en Erin heen om wat ijs uit de 
diepvries te halen voor ze zich herinnerde dat dat op was. Ze nam 
genoegen met een klein beetje koud water om het ergste branden 
eraf te halen. Don boog zijn hoofd om te verbergen dat hij zijn 
tranen wegveegde.
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In ieder geval was zij dit keer niet degene die in de keuken stond 
te huilen.

‘Charlie Hall!’ riep José. ‘Lang niet gezien. Vind je ons niet aar-
dig meer?’

Hij stond bij Katelynn en Suzie Lambton, die die opmerking 
tegen Doreen had gemaakt over dat Charlie als de duivel was.

‘Heb je nog van hém gehoord?’ wilde José weten toen ze bij hem 
kwam staan. Hij werkte bij een piepkleine homobar genaamd Ma-
lebox, waar hij zijn ex had ontmoet, degene die naar Los Angeles 
was vertrokken voor een andere man en Charlie met de dubbele 
diensten had opgezadeld.

Charlie schudde haar hoofd. ‘Maar Odette heeft misschien een 
adres in het archief om zijn laatste cheque naartoe te sturen, als 
je een behekst voorwerp of iets dergelijks bij hem wilt laten be-
zorgen. Er is ook een dienst die pakjes vol glitter naar je vijanden 
stuurt. Ze noemen dat spul niets voor niets de herpes van hand-
vaardigheid.’

Hij schonk haar een mager glimlachje, maar voelde zich duide-
lijk ellendig. ‘Hij ligt vast lekker in de zon, eet avocado’s van de 
boom uit zijn eigen achtertuin en heeft elke nacht seks met een 
lekkere surfer, terwijl ik nóóit mijn ware liefde zal vinden.’

‘Ik heb het je gezegd,’ meldde Katelynn, ‘ik kan een afspraakje 
voor je regelen met mijn neef.’

‘Is hij niet die ene die een dode mot van de badkamervloer had 
opgegeten?’ José trok zijn wenkbrauwen op.

‘Als kind! Dat kun je hem niet aanrekenen,’ wierp Katelynn tegen.
‘Ik moet mijn gevoelens gewoon door een Mispunt uit me laten 
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snijden,’ verklaarde José op dramatische toon. ‘Misschien dat ik 
dan gelukkig zal zijn.’

‘Je kunt niet gelukkig zijn zonder gevoelens,’ verklaarde Kate- 
lynn, betweterig tot op het laatst.

Charlie leek te zijn gearriveerd op het precieze moment dat 
iedereen te veel gedronken had en strijdlustig was geworden of 
somber. Ze dronk haar bourbon snel op. Ze kon ze maar beter 
proberen in te halen.

‘Ik hoorde dat Doreen naar jou op zoek was,’ zei Suzie, terwijl 
Katelynn en José bleven discussiëren over of je ooit met plezier 
iemand kon zoenen die een mot in zijn mond had gehad. Suzie 
droeg een jurk met een geel patroon erop en met wijde mouwen 
en had een grote, grove ketting om. Haar donkere haar was opge-
stoken met een bruine klem. Ze droeg het soort tweedehandskle-
ding dat meer kostte dan nieuw spul.

Sommige mensen op het feest hadden misschien gehoord dat 
Charlie dingen had ‘geregeld’ voor mensen die in de problemen 
hadden gezeten, of dat ze een licht criminele kant had, zonder 
al te veel details te weten. Zij zagen wat ze verwachtten te zien: 
Charlie Hall, eeuwige loser, wie het maar niet wilde lukken om 
haar baan te houden en die bereid was om te rotzooien als ze heel 
erg dronken was.

Suzie Lambton wist iets meer. Toen ze aan Hampshire Colle-
ge had gestudeerd, had een professor geprobeerd haar te laten 
schorsen omdat ze plagiaat zou hebben gepleegd met een essay. 
Charlie had een manier gevonden om hem op andere gedachten 
te brengen.
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Ze haalde haar schouders op. ‘Adam is verdwenen. Ze wil dat 
ik hem voor haar vind, hem ervan overtuig om naar huis te gaan.’

‘Als ik jou was zou ik niet betrokken willen raken bij zijn pro-
blemen,’ raadde Suzie haar aan. ‘Als mensen een zekere leeftijd 
hebben bereikt dan veranderen ze of dan gaat het verkeerd. Hij is 
bijna dertig en wil leven alsof hij twintig is, wil nog dronken van 
de vorige avond op zijn werk verschijnen, gokken, dat soort shit. 
Ik ga volgende week naar een yogaweekend. Je kunt beter met mij 
meegaan.’

‘Te laat.’ Charlie hief haar plastic beker. ‘Op wijze raad en slech-
te beslissingen.’

Suzie, die hoogstwaarschijnlijk wel degelijk plagiaat had ge-
pleegd, hief haar glas.

Vince dook een half uur later op, met sinaasappelsap en ijsblok-
jes, nadat hij een berichtje van Charlie had gekregen dat die alle-
bei op waren.

Ze ging naar hem toe en omhelsde hem, begroef haar gezicht in 
de wol van zijn jas. Daar kleefde de geur van bladeren en de kou-
de nachtlucht aan. Hij trok een mondhoek iets op, en ze voelde 
opeens een vreemde, bitterzoete hunkering naar iemand die al 
van haar was.

Tina, die bij de Hampshire Gazette werkte en dronk als een 
journalist in een film, was hardop aan het mijmeren over het aan-
passen van haar schaduw om een kattenstaart te krijgen. ‘Man-
nen zijn gek op een staart,’ verklaarde Tina, waarna bijna iedereen 
protesteerde. Aimee was van mening dat Tina geen fetisjen zou 
moeten overwegen naar aanleiding van een binair geslachtsmo-
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del. Ian wilde dat iedereen wist dat hij het wálgelijk vond en dat 
mannen helemaal niet dieren wilden molesteren. De tekenaar zei 
dat het ergens best sexy was, maar dat zijn strip over brutale mui-
zen ging.

Charlie merkte op dat de aandacht van mannen eerder naar an-
dere lichaamsdelen ging.

‘Gaat het over zeemeerminnen?’ vroeg Vince op zo’n argeloze, 
ik-heb-me-net-bij-het-gesprek-aangesloten-toon dat het lastig 
vast te stellen was of hij een grap maakte, of dat hij het niet goed 
had verstaan.

Dat deed er niet toe. Iedereen moest lachen. Dit was hoe dan 
grappig.

Terwijl Charlie meer bourbon inschonk – mét ijs dit keer – be-
sloot ze dat ze blij was dat ze was gekomen. Ze was nu net aan-
geschoten genoeg om een warme genegenheid te voelen voor de 
aanwezigen. Zie je wel, ze redde het prima als normaal persoon 
die normale dingen deed. Ze at blokjes kaas die Tina had gemaakt 
van de melk van haar eigen geiten waarvan niemand haar durfde 
te vertellen dat die raar smaakte, en glimlachte zonder reden.

Toen hoorde ze Ian. Hij sprak luid genoeg om boven de Sonos 
uit te komen.

‘Hé, Vince. Wat is het ergste wat jij ooit op dat werk van je hebt 
gezien?’ Door zijn toon klonk het als een uitdaging.

Vince, die met Suzie en José in gesprek was, keek op uit de fau-
teuil waar hij in zat. Die stoel, zo viel Charlie nu op, zag eruit alsof 
die was aangevallen door een kat en er staken plukken vulling uit 
bij de armleuningen.
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‘Het is allemaal niet zo schokkend.’ Vince probeerde duidelijk 
de situatie te de-escaleren.

‘Ja, maar er moet toch iets zijn. Een oogbal in de gootsteen. 
Haar tegen het plafond. Kom op.’ Ian grijnsde heel onvriendelijk. 
‘Vermáák ons!’

Charlie had zich tot op dat moment behoorlijk goed gevoeld. 
Haar huidige vriendje zat niet in een hoekje te mokken, zei niets 
onaangenaams en zocht geen ruzie, zoals haar exen dat wel had-
den gedaan. Vince was bereid om te luisteren en het soort be-
moedigende geluiden te maken waardoor mensen bleven praten: 
kattenkruid voor de zelfingenomenen. Maar ongeacht hoeveel 
van haar vrienden het met Vince konden vinden, de nacht ging 
toch de verkeerde kant op.

‘Ian!’ Charlie probeerde haar stem zo streng te laten klinken als 
die van Odette die de gesel toepaste in haar kantoortje.

Hij grijnsde naar haar.
Opeens was ze er zeker van dat dit niet om een onaangename 

nieuwsgierigheid ging, maar om een of ander apart gevoel dat Ian 
voor Charlie koesterde. Hij wilde haar iets bewijzen, of iets voor 
haar verpesten.

‘Het is maar een vraag. Om die gast beter te leren kennen. Ik 
bedoel, als jij met hem neu…’

Vince onderbrak hem door uit de stoel omhoog te komen. ‘Ik 
heb ooit iemand gezien die binnenstebuiten was gekeerd.’

Charlie was eraan gewend dat hij zich iets kleiner maakte om 
niet te veel ruimte in te nemen of te intimiderend over te ko-
men. Nu had hij zijn schouders gerecht, de spieren in zijn ar-
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men gespannen. Hij klonk even kalm als altijd, maar ze kreeg 
kippenvel.

‘Botten en organen en vingers en tenen. Alles. Als een sok. Bin-
nenstebuiten.’

‘Serieus?’ Ian leek onder de indruk te zijn.
‘Nee,’ antwoordde Vince met een strak gezicht.
Iedereen in de buurt moest lachen. Zelfs Charlie, tot haar eigen 

verrassing.
‘Prima, klootzak, dan vraag ik je niks over je stomme baan.’ Ian 

kwam dichterbij, ging recht voor hem staan, daagde hem uit te 
slaan. Toen Vince niet reageerde, gaf Ian hem een duw.

Vince ging iets naar achteren, maar er lag een nauwelijks inge-
togen vrolijkheid in zijn ogen die ze daar nog nooit had gezien. 
‘Ik ben veel tijd kwijt aan hersenen van de muren schrapen. Ver-
der valt er weinig te vertellen.’

Heel even staarden de twee mannen elkaar aan.
Ian trok bleek weg en hij liet zijn hoofd zakken. ‘Ik had geen 

idee dat je zo saai zou zijn,’ mompelde hij.
Vince haalde zijn schouders op en ging zitten, alsof er niets was 

gebeurd, alsof er niets op het punt had gestaan te gebeuren.
Charlie wilde haar excuses gaan aanbieden toen Suzie Lamb-

ton op de armleuning van Vinces stoel ging zitten. Ze raak-
te zijn schouder aan terwijl ze iets zei, wierp haar haar over 
haar schouder, en lachte. Vince glimlachte, een van zijn echte 
lachjes.

Charlie voelde een haast overweldigende behoefte om haar een 
klap te verkopen. In plaats daarvan nam ze een slok bourbon.
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‘Je kunt haar niet spontaan laten ontbranden door zo naar haar 
te staren,’ merkte Barb op.

Charlie voelde zich betrapt en wendde haar blik af. ‘Dat was ik 
niet…’

Barb lachte. ‘Zeg hem dat hij het goed heeft gedaan. Het is niet 
makkelijk om je door een of andere sukkel te laten beledigen.’

‘Ik weet zeker dat het prima gaat met Vince.’ Charlie fronste 
haar wenkbrauwen. ‘Hij wordt nooit boos.’

Maar vrouwen probeerden hem wel te verleiden. Vince, met het 
haar in de kleur van oud goud, was het type van veel mensen. 
Charlie bezat een ordinair soort schoonheid. Haar rondingen 
waren niet subtiel, net zomin als haar decolleté. Misschien dacht 
Suzie dat ze kans maakte bij hem.

Suzie was bezig met een masteropleiding aan Smith. Het ge-
rucht ging dat haar rijke ouders nog steeds haar huur betaalden. 
Ze kon die yogahouding doen waarbij je op je hoofd stond. Mis-
schien maakte ze ook wel kans.

‘Hard, hoor,’ zei Barb. ‘Om hem aan de wolven over te laten. 
Nou ja, één wolf, maar je begrijpt wat ik bedoel.’

Charlie haalde haar schouders op.
‘Kom niet bij mij uithuilen als je in een trio verzeild raakt.’
Charlie rolde met haar ogen en ging naar de veranda die om 

het hele huis heen liep. Ze had wat frisse lucht nodig. De inten-
siteit van haar woede jegens Suzie zat haar dwars. Zij werd nooit 
jaloers. Niet op deze manier.

Het sloeg nergens op om te verlangen naar iemand die al van 
jou was.

Dief van de nacht_v4.indd   89Dief van de nacht_v4.indd   89 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



90 HOLLY BLACK

Het kwam door de alcohol, dacht ze, terwijl ze op een schom-
melbank ging zitten waarvan ze hoopte dat die niet onder de 
spinnen zat.

Bij de meeste huizen in de buurt brandden er geen lampen, 
maar hier en daar was er licht. De zachte gloed van een roze 
nachtlampje in een kinderkamer. Een televisie, waar verschillen-
de beelden over het scherm flitsten. Een baken dat brandde boven 
een garagedeur, wachtend tot er iemand terugkeerde. Dit gebied 
had ooit vol boerderijen gestaan. Tabak, waarschijnlijk. Je kwam 
op de binnenwegen nog steeds langs oude droogschuren.

Voorbij de snelweg lag de Connecticut River, een zwarte slang 
die zich om Mount Tom krulde tot die zich transformeerde en 
overging in de Chicopee River en daarna in de Swift River, om 
uiteindelijk uit te monden in het Quabbin Reservoir. Charlie her-
innerde zich dat ze daar had rondgelopen toen ze er als kind op 
schooluitje was geweest. Ze waren naar een viskwekerij gegaan 
en hadden de uitkijktoren beklommen. Charlie had van bovenaf 
over het water uitgekeken en had zich afgevraagd of ze de ver-
dronken gebouwen onder de golven zou kunnen zien.

Het Quabbin was een aangelegd reservoir, dat was gemaakt 
door vier stadjes onder water te laten lopen. Hoewel de inwoners 
waren verhuisd, waren hun huizen, winkels en gemeenschappe-
lijke ruimtes achtergebleven. Die waren daar beneden nog, samen 
met alles wat was achtergelaten. Geheim, tenzij je wist waar je 
moest zoeken, en hoe.

Ze dacht aan schaduwen die zich door het donker bewogen, 
bijna net zo onmogelijk te zien als verdronken stadjes.
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‘Klaar om te gaan?’ vroeg Vince, terwijl de deur achter hem 
zwaar in het slot viel.

Ze schrok.
Zijn ogen lichtten griezelig zilverkleurig op in het licht van de 

veranda.
‘Geen triootje?’ vroeg ze na een paar tellen.
Hij keek haar op dezelfde verwarde manier aan als toen ze die 

Franse zin van haar telefoon had opgelezen. Kon ze hem maar 
dwingen om haar te vertellen wat hij dacht. Natuurlijk was het 
mogelijk dat hij alleen maar dacht dat hij moe was, dat hij zich 
aan haar vrienden ergerde en naar huis wilde gaan.

Het was ook mogelijk dat hij dacht dat er iets serieus mis met 
haar was.

‘Laat maar.’ Ze stond op van de schommel en sloeg het stof van 
haar broek.

Ze moest niet langer naar problemen zoeken die er niet waren. 
Ze moest überhaupt niet meer op zoek gaan naar problemen.

Thuis maakte ze zich klaar om naar bed te gaan, waste 
haar gezicht en trok een t-shirt aan. Ze wilde over Vince 
heen naar haar kant van het bed klimmen toen hij zijn 

hand op haar heup legde. Ze bleef wijdbeens op zijn borst zitten.
Door het raam was de maan een heldere zilveren schijf in de 

zwarte lucht, die de kamer dermate goed verlichtte dat ze zijn in-
tense blik kon zien. Hij ging met zijn handen door haar haar.

‘Je vrienden zijn aardig.’ Zijn mondhoek ging omhoog. ‘De 
meesten dan.’
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Zou hij haar iets over Ian vragen? ‘Je was een succes.’
‘Omdat ik ijsklontjes meebracht.’ Hij geloofde haar duidelijk 

niet. ‘Iedereen houdt van de man die ijsklontjes meebrengt.’
Ze had kunnen uitleggen hoe erg haar exen waren geweest die 

ze in het verleden had meegebracht en hoe geweldig Vince verge-
leken met hen was, maar dat zou op hen allebei niet goed afstra-
len. ‘Dat geldt in ieder geval zeker voor mij.’ Het was eruit voor ze 
besefte wat dat betekende. Ze had het als grapje willen zeggen om 
te suggereren dat ze van ijsklontjes hield, niet dat ze hem wilde 
vertellen dat ze van hem hield.

Maar hij leek niet te schrikken en even later was de scherpe 
scheut paniek vervaagd. Ze was gewoon dronken. Dronken men-
sen zeiden stomme dingen.

‘Kom eens hier.’
Ze boog zich naar hem toe en hij streek met zijn duim langs 

haar jukbeen, zachtjes over haar huid. Haar haar zakte als een 
gordijntje om hen heen.

Hij kwam iets omhoog om haar te zoenen, heel teder, alsof ze 
iets fragiels was, kostbaar, van suiker, als de vleugel van een vlin-
der. Iemand die niet zo gehard was als zij. Iemand die geen Char-
lie Hall heette.

Misschien dacht hij dat hij vrouwen zo hoorde te zoenen, had 
hij de vrouw op de foto in zijn portemonnee zo gezoend. Mis-
schien wilde hij respectvol zijn. Maar elke keer als hij dit deed, 
zag Charlie het op de een of andere manier als een uitdaging.

Ze legde haar hand op zijn borst, liet haar vingers onder de elas-
tische band van zijn pyjamabroek glijden. Het was geweldig hoe 
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zijn ademhaling stokte, onregelmatig werd. Ze was dol op hoe hij 
haar nu zoende, inniger, hartstochtelijker.

Ze maakte zich van hem los, stroopte haar slipje langs haar be-
nen omlaag en schopte het naar de andere kant van het bed, zon-
der de moeite te nemen haar t-shirt uit te trekken. Toen kroop ze 
op handen en knieën terug. Hij boog zich over haar heen, bedekte 
haar lichaam met het zijne. Hij liet zijn mond langs haar keel glij-
den, langs haar schouder, naar het deel van haar borst vlak boven 
haar hart.

Toen genot onder aan haar ruggengraat toesloeg, vergat ze 
daardoor alle berouw.
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6

H e t 
m a r s h m a l l o w -
e x p e r i m e n T

Charlie kreunde en draaide zich om. Elders in huis prut-
telde er koffie. Door de geur daarvan voelde ze zich iets 
wakkerder. Buiten was er iemand bezig met een bladbla-

zer. Het geluid was een constant, doordringend zoemen. Boven 
haar vormden de vertrouwde opgedroogde bruine ringen van een 
watervlek in hun lekkende plafond Rorschach-achtige patronen. 
Een pistool. Een geit. Een zandloper. In theeblaadjes zouden dat 
allemaal waarschuwingen zijn. Ze wreef met de muis van haar 
hand over haar gezicht en stond op.

Haar slipje lag ergens onder het dekbed. Ze snorde het op en 
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gooide het samen met het shirtje waar ze in had geslapen op de 
berg was.

Naakt liet ze zich languit voorover op het matras vallen en haal-
de haar prepaidtelefoon tevoorschijn. Ze had een beter plan no-
dig dan (1) zomaar naar het mgm te gaan en Adam teleur te stellen 
omdat ze Amber niet was en (2) hem zover te krijgen dat hij naar 
huis ging en Doreen teleur zou stellen door zichzelf te zijn.

Maar… als Adam echt het Liber Noctem had, dan wilde Charlie 
het hebben.

Ik denk dat ik vannacht tegen kwart over een bij je kan zijn. Laat 
een sleutel achter bij de receptie en dan kom ik naar je toe.

Je had bijna voor elke hotellift een sleutel nodig om die te bedie-
nen, wat zou betekenen dat als ze er geen had, hij naar beneden 
moest komen om haar te halen. Misschien was hij bereid om het 
hun allebei wat makkelijker te maken.

Oké.
Tot vanavond.
Zodra ze in het hotel was zou ze die sleutel halen. Dan zou ze 

hem een berichtje sturen dat ze van gedachten was veranderd 
en het niet fijn vond om rechtstreeks naar de kamer te gaan van 
een onbekende man. Op de casinoverdieping werden tot vier uur   
’s ochtends drankjes geserveerd. Ze zou voorstellen om daar af 
te spreken. Hij zou moe kunnen zijn, zou misschien gefrustreerd 
raken, maar ze dacht niet dat hij een klus zou laten schieten alleen 
maar omdat ze hem had gevraagd eerst naar beneden te komen.

Ze zou dan zijn kamersleutel hebben, dus dan kon ze daar naar 
binnen gaan terwijl hij bij de bar van het casino op haar wachtte. 
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Zolang hij het boek niet in de wandkluis bewaarde, kon zij het 
vinden en meenemen. Zelfs als hij het in het kluisje bewaarde, 
dan beschikte ze doordat ze Doreen kende over voldoende infor-
matie – verjaardag van hun kind, zijn verjaardag, trouwdag – om 
de meest voor de hand liggende codes te kunnen raden.

Zich vermommen zou geen groot probleem zijn. Charlie wilde 
er alleen net anders genoeg uitzien dat ze niet zou opvallen op be-
veiligingscamera’s, voor het geval hij iemand van het hotel zover 
zou krijgen om hem het beeldmateriaal te laten zien. Ze had een 
verzameling pruiken verpakt in afsluitbare plastic zakjes onder in 
een la liggen, speciaal voor dit soort situaties.

Ze gooide een kastanjebruin exemplaar in haar rugzak, samen 
met een lippenstift in een opvallende kleur rood, een glinsteren-
de, maar strakke jurk en een paar ballerina’s waar ze op kon ren-
nen. Toen kleedde ze zich voor het werk: een zwart t-shirt, een 
rokje over een wielrenbroekje en haar vertrouwde, lelijke Crocs.

Zolang haar Corolla haar naar Springfield en terug kon bren-
gen, dan kon ze misschien iets krijgen wat ze nooit had gedacht te 
zullen krijgen: de voldoening dat ze iets van Lionel Salt had afge-
nomen. Misschien zou ze het vernietigen en hem de verwrongen, 
gesmolten metalen restanten opsturen.

Als ze het boek had, dan zou ze Adam bij Doreen verlinken en 
dan mocht zij bedenken hoe ze hem thuis kreeg.

Charlie handelde op de automatische piloot terwijl ze bit-
ters door old-fashioneds roerde, biertjes tapte en walge-
lijke Smirnoff Ice vermengde met een half shotje Cham-
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bord. Op het podium zong een trio drag queens in sinistere, maar 
glinsterende Elvira-eske kleding liedjes uit de jaren negentig. Ze 
was blij iets om handen te hebben om haar af te leiden van haar 
gepieker.

Gedurende de uren voor een klus begon de adrenaline te stro-
men. Ze was alert, geconcentreerd. Alsof ze pas écht wakker werd 
als er een puzzel op te lossen was, een mogelijke triomf die buiten 
de sleur van alledag viel. Iets anders dan opstaan, eten, naar het 
werk gaan, weer eten, en dan een paar uurtjes overhebben voor 
bedtijd waarin je kon sporten, de was doen, seks hebben, de keu-
ken schoonmaken, een film kijken of dronken worden.

Maar die sleur was het leven. Je hoorde niet naar iets anders te 
hunkeren.

Ze had een aantal studiepunten verzameld bij de plaatselijke 
hogeschool voordat ze ook dat had verpest. ‘Criminelen,’ zo had 
haar oude en enigszins seniele professor verklaard, ‘bezitten geen 
zelfbeheersing.’

Er was een experiment, waarbij er een marshmallow voor een 
kind werd gelegd. Het kind kreeg te horen dat als het kon wach-
ten tot de onderzoeker terugkwam, het twee marshmallows zou 
krijgen. De kinderen die die ene marshmallow opaten waren de-
genen met de grootste kans om als crimineel te eindigen. Ze wa-
ren roekeloos, zochten boven alles naar genot en opwinding en 
stalen als ze dachten dat ze ermee weg konden komen, logen als 
het ze uitkwam. Zij verkozen de tijdelijke kick boven het perma-
nente gewin.

Charlie schonk drie shotjes gifgroene chartreuse in. Ze schudde 
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een dirty martini door elkaar en liet extra olijven in de troebele 
hartige drank glijden.

In gedachten liep ze alles na wat er mis kon gaan, en ze dacht 
aan de bonnetjes in Odettes kantoor, waarvan er een de naam van 
de dode man zou onthullen die die bladzijde uit het Liber Noctem 
had willen verkopen. Als hij degene was geweest die de rest van 
het boek in zijn bezit had en het de taak van Adam was geweest 
om ervan af te komen, dan was ze de sjaak. Dan zou het niet in 
het hotel zijn. Maar als ze de naam van de dode man wist, dan 
kon ze daarna op zijn adres gaan kijken.

Misschien was ze toch niet zo veel veranderd.
Als iemand een marshmallow voor haar had neergelegd toen 

ze klein was, dan had ze die meteen opgegeten, omdat je er niet 
op kon vertrouwen dat volwassenen zich aan hun woord zouden 
houden.

Om tien uur had Charlie een pauze van een half uur. Dat was 
haar kans om te plassen en iets te eten voor ze weer aan de slag 
moest tot een uur, waarna ze nog maar een kwartier pauze zou 
hebben. Meestal ging ze naar Daikaiju een paar straten verderop 
om ramen te eten, maar vanavond liep ze naar het supermarktje 
op de hoek en haalde macaroni met kaas voor in de magnetron, 
een doosje ietwat verschrompelde druiven en kokoswater.

Ze dronk het kokoswater op de terugweg op en gooide het pak-
je in de vuilnisbak voor ze weer door de grote zwarte dubbele 
deuren van Rapture liep. Ze ging regelrecht naar de kantine. Hoe-
wel die technisch gezien een afgeschermd deel van het podium 
was, stond er een magnetron en was er een plekje om te zitten.
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Aangezien de artiesten op het podium waren, was er niemand 
die bezwaar tegen haar aanwezigheid kon hebben. Ze liep naar 
de glimmende roze bank die slechts een beetje door de motten 
aangevreten leek te zijn. Een lange plank onder een spiegel lag 
vol make-up. Glinsterende kostuums hingen aan een kledingrek 
dat in het midden doorboog alsof die het onder het gewicht zou 
begeven. Er hingen een paar achtergebleven kledingstukken aan 
een haak aan de wand op hun eigenaar te wachten, waaronder 
een donkerrood satijnen broekpak dat Charlie dolgraag wilde 
hebben. Op een klein bijzettafeltje naast de bank stond een groe-
zelige crèmekleurige vaste telefoon.

De bar en het podium van Rapture waren helemaal niet zo 
groot. Je kon er misschien honderd mensen in kwijt, dicht op el-
kaar, tenzij je de schaduwsalon van Balthazar in de kelder mee-
telde, dan steeg dat aantal met ongeveer dertig. Er liep maar één 
gang naar achteren, naar de kleedkamer waar Charlies macaroni 
met kaas op de glazen plaat van de magnetron draaide. Daar recht 
tegenover bevond zich de grote metalen deur naar Odettes kan-
toor.

Ik ga alleen maar even op dat bonnetje kijken, maakte Charlie 
zichzelf wijs. Zijn naam was geen geheim. Ze had zelf zijn credit-
card door de machine gehaald. Ze had hem het bonnetje en de 
pen gegeven om het te ondertekenen. Als ze iets beter had opge-
let, dan had ze het al geweten.

Charlie stapte eropaf, klopte op de deur. Toen er geen reactie 
kwam, ging ze naar binnen.

Behang met een patroon van blinkende gouden messen bedek-
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te de wanden. Een felpaars gepoedercoat stalen bureau stond in 
het midden met daarop een brandende koperen lamp. Langs de 
achterwand liep een boekenplank in art-decostijl, vol stapels pa-
pier. Daarnaast bevond zich een tweede stalen deur. Deze stond 
op een kier, waardoor Odettes kerker werd onthuld.

Vanaf de plek waar Charlie stond kwam die klein, maar netjes 
over, met een hondenkooi in een hoek en een bondagekruis dat 
de rest van de ruimte domineerde.

Charlie mocht Odette. Het werk in Rapture beviel haar. Odet-
te liet haar droogijs bestellen, liet haar de wodka infuseren met 
Meyer-citroenen of gember of peperkorrels in grote glazen potten 
die ze op een koel plekje onder het podium bewaarden. Charlie 
kreeg uitbetaald en kreeg ook fatsoenlijke fooien, en als iemand 
haar lastigviel, dan werd die uit de bar verwijderd.

Het was stom om een goede baan op het spel te zetten voor iets 
wat er niet echt toe kon doen. Zelfs als ze het boek vond, nou en? 
Oké, dan had ze iets van Salt afgenomen… dat stelde niets voor 
vergeleken bij wat hij van haar had afgenomen.

Maar zelfs terwijl ze dat dacht zocht ze tussen de bonnetjes op 
Odettes bureau. Charlie Hall, die faalde in het marshmallow-ex-
periment. Geen controle over haar impulsen. Zo nieuwsgierig als 
een kat.

En daar was het: Four Roses, vier dollar vijfentwintig. Hij had 
er een fooi van vijftig cent bij gedaan, wat klote was, maar what-
ever, niets dan goeds over de doden. Paul Ecco. Charlie stopte 
de bonnetjes terug in de neonpaarse envelop en ritste die dicht, 
terwijl ze zijn naam in gedachten herhaalde. Ze pakte een pen 
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en wilde net terugkeren naar de kantine om die op haar hand te 
schrijven toen Odette binnenkwam. Ze was verrast om Charlie 
daar aan te treffen.

Fuck, dacht Charlie. Fuck. Fuck. Fuck.
‘Charlotte?’ vroeg Odette, zo streng als een schooljuf. Dit moest 

precies de toon zijn die ze gebruikte voor ze iemand ervan langs 
gaf met een zweep en die persoon vervolgens met de rekening 
ervoor presenteerde.

‘Sorry.’ Charlie hield haar hand op. ‘Ik zocht een pen.’
‘Dat zijn míjn pennen, liefje.’ Odettes ergernis nam niet af, maar 

ze leek de overtreding die Charlie had opgebiecht te geloven.
‘Sorry,’ mompelde ze weer.
‘En ik heb liever niet dat je hier komt zonder mijn uitdrukkelij-

ke toestemming. Bij Rapture zijn we decadent en informeel, maar 
dat betekent niet dat er geen regels zijn.’

‘Natuurlijk.’ Charlie knikte.
‘Mooi!’
Door de manier waarop Odette het zei, wist Charlie dat ze kon 

gaan. Ze sloop de kamer uit, zich er maar al te zeer van bewust 
hoeveel geluk ze had gehad.

Terwijl ze haar zielige maaltje overgoten met chilisaus uit een 
zakje at in de kleedkamer, googelde ze ‘Paul Ecco’ op haar tele-
foon. Geen overlijdensbericht, niets in het plaatselijke nieuws. Ze 
voegde ‘boek’ toe aan de zoekopdracht en zag tot haar verrassing 
dat hij bij de derde hit werd genoemd als een ‘handelaar in zeld-
zame en antieke boeken’ bij een zaak genaamd Curiosity Books. 
Volgens de website beschikten ze over een groot onlineaanbod 
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en was er een soort fysieke winkel in een van de molengebouwen 
in Easthampton waar klanten ‘enkel op afspraak’ langs konden 
komen. Er stonden een paar eerste edities vermeld, voornamelijk 
sciencefiction en stripboeken, en een hele afdeling gewijd aan an-
tieke magische werken.

Zeldzame boekhandelaars namen een interessante positie in in 
het ecosysteem van het duistere. Zij waren degenen die bereid 
waren om obscure tweedehandsboekenwinkels af te struinen, om 
door stapels vol oude, stoffige boeken te spitten op zoek naar die 
ene verborgen schat. Ze ontdekten misschien werken waarvan 
niemand ooit had geweten dat die bestonden. Of ze konden als 
helers dienen namens dieven die op zoek waren naar de hoogste 
bieder.

Het was natuurlijk mogelijk dat Paul Ecco zowel een hande-
laar in zeldzame boeken was als een dief, maar het was veel waar-
schijnlijker dat hij degene was geweest met wie Adam een af-
spraak had gemaakt om het Liber Noctem te verkopen. Na Ecco’s 
dood zou Adam iemand anders nodig hebben, wat dan de reden 
zou zijn geweest waarom hij Charlie had gepolst.

Als dat waar was, dan had Adam het boek waarschijnlijk ge-
houden, wat goed nieuws was. Maar waarom had Ecco rondge-
lopen met een paar pagina’s als hij toegang tot het hele ding had 
gehad? Had hij Balthazar willen bedriegen?

Misschien kon ze toch beter langs zijn winkel gaan. Daarvoor 
moest ze weten of er iemand thuis was.

De oude telefoon liet een kiestoon horen toen Charlie de 
hoorn tegen haar oor hield. Ze toetste het nummer van de boe-
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kenwinkel in. Hij ging twee keer over en toen werd er opgeno-
men.

‘Curiosity Books.’ De stem klonk bruusk en net iets te gretig.
‘Is Paul er ook?’ Charlie vroeg zich af wat het antwoord zou zijn.
‘Daar spreekt u mee. Bent u op zoek naar een boek?’
‘Een geïllustreerde versie van De heks en de broer met pech.’ 

Charlie zei maar wat. Haar hart bonkte in haar keel. Tenzij dit 
een andere Paul Ecco was, deed degene aan de andere kant van de 
lijn alsof hij een dode man was. ‘We hebben het er gisteren over 
gehad?’

Gisteren, een dag nadat hij vermoord was.
‘Ah, ja,’ zei de man. ‘Er zijn net een paar dozen binnengekomen, 

dus ik zal daarin moeten kijken en dan bel ik u later terug. Mag ik 
uw naam en nummer noteren?’

Hij liet een stilte vallen, wachtte tot Charlie hem die gegevens 
zou geven.

Het probleem met telefoons en nummerweergave was dat hij 
het nummer van Rapture al had, dus het enige wat erop zat was 
om over haar naam te liegen.

‘Juffrouw Damiano.’ Ze gaf hem Vinces achternaam in plaats 
van die van haarzelf. ‘U kunt op dit nummer naar me vragen.’

‘Ik zal héél snel contact met u opnemen,’ zei hij onheilspellend. 
‘Goedenavond, juffrouw Damiano.’

Want dat was helemaal niet griezelig.
Ze keek op haar mobieltje. Nog zeven minuten en dan moest 

ze weer achter de bar staan. Er was niet veel tijd, maar er was nog 
één iemand die iets nuttigs over Paul Ecco wist.
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Charlie schoof het fluwelen gordijn opzij, zette die eerste stap 
op de eerste tree van onyx met boven haar een latei van onyx, en 
daalde de trap af naar Balthazars schaduwsalon.

Hoewel het niet bijzonder handig was dat de kracht van de 
schaduwen heel even afnam bij het passeren van die tree, was de 
andere eigenschap van onyx dat zeker wel. Het zorgde ervoor dat 
bezielde schaduwen solide werden. Dat was wat het onyx dat in 
wapens was verwerkt heel waardevol maakte: het betekende dat 
de schaduw van een Duisterling geraakt kon worden.

De ruimte had een laag plafond, met dezelfde zwarte lichtabsor-
berende wanden als de rest van Rapture. Aan een paar tafeltjes za-
ten mensen onder het genot van een drankje met elkaar te praten. 
Een meisje had haar ogen dicht terwijl het Mispunt naast haar 
iets met haar schaduw deed wat veel op naaien leek. Een jongen 
met een skateboard hing onderuitgezakt op een stoel, leunde met 
zijn hoofd tegen de wand. Het wit van zijn ogen was zichtbaar.

Achterin hing nog een fluwelen gordijn. Daarachter stonden 
twee lage stoelen voor cliënten, tegenover een klein verweerd 
houten bureau waar Balthazar achter zat. Joey Aspirins leunde 
iets verderop tegen de muur, zijn armen over elkaar gevouwen.

‘Heb je een afspraak?’ vroeg Joey Aspirins, luider dan noodza-
kelijk.

Balthazar wuifde luchtig met zijn hand. ‘O, doe niet zo raar. Dat 
is dat meisje van de bar. Hoe heet je ook alweer? Shar? Cher?’

‘Heel grappig,’ zei ze.
‘Charlie!’ Hij knipte met zijn vingers alsof die naam op het 

puntje van zijn tong had gelegen. ‘Je hebt je bedacht en wilt weer 
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een klus aannemen. Dat wist ik wel. Nu ben je weer bij mij in 
de gratie.’

Balthazar had golvend zwart haar en lange wimpers. Hij droeg 
een gekreukt zwart pak met een gekreukte zwarte das op een 
overhemd vol kreukels. Er zat een dasspeld met onyx op zijn la-
pel. Het gerucht ging dat hij een Anderling was geweest en dat hij 
zijn schaduw had verkwanseld door die te intensief te gebruiken. 
Hij had nog steeds de gespleten tong van een Mispunt en droeg 
een zilveren piercing bij de splitsing. Hij arriveerde laat, vertrok 
vroeg en vergat vaak de huur te betalen aan Odette. Hij was pre-
cies het soort magere gladjanus met wie Charlie normaal gespro-
ken iets kreeg om daar later spijt van te krijgen.

Joey Aspirins was in vergelijking klein, pezig, met ingevallen 
wangen die een verleden met slechte gezondheid aangaven, mis-
schien wel een verslaving. Hij droeg zijn grijze haar zo kort als 
een soldaat. Hij zat onder de tatoeages, inclusief een aantal op 
zijn keel, droeg legerkistjes en zijn garderobe leek uit enkel witte 
t-shirts te bestaan met daaroverheen een overhemd met korte 
mouwen. Toen hij Charlie aankeek, wist ze dat hij geen enkele 
intelligentie van haar kant verwachtte. Nou, in haar ogen was hij 
ook bepaald geen genie.

Charlie zette haar hand op haar heup. ‘Mijn pauze zit er bijna 
op. Ik wilde even vragen of ik je iets van de bar kan brengen.’

‘Wat attent van je.’ Balthazar klonk sceptisch, maar hij zou een 
drankje niet afslaan. ‘Misschien zo’n old-fashioned van je, met 
amaro?’

‘Met sinaasappelschil en een kers?’
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‘Een paar kersen,’ zei hij. ‘Ik hou van veel zoet bij het bitter.’
Goede opmerking. Het kostte Charlie heel wat wilskracht om 

niet met haar ogen te rollen. ‘En ik wilde je iets vragen?’
‘Nee, echt?’ Balthazar was het toonbeeld van onschuld.
Ze zuchtte. ‘Ik zag laatst een man op straat. Hij had schaduwen 

in plaats van handen. Ken je hem?’
‘Je hebt de nieuwe Hogepriester ontmoet.’
De Hogepriester. De tovenaar bij tarot en een positie bij de 

Duisterlingen. Plaatselijke schaduwtovenaars kwamen bij elkaar 
om vertegenwoordigers van elke discipline te kiezen voor een 
‘Cabal’, zoals zij het noemden.

De vertegenwoordigers waren wijd en zijd bekend. Vicereine, 
beroemd omdat ze een uitgerangeerde acteur had geholpen om 
met zijn volgende optreden na het aanpassen van zijn schaduw 
een Oscar te winnen en omdat ze haar beroemde vriendje, die 
influencer was, zodanig had bewerkt dat het hoofd van zijn scha-
duw eruitzag als de kop van een varken. Haar bende Kunstenaars 
was door de jaren heen zeer invloedrijk geworden, deels omdat 
het zo lucratief was om aanpassingen te doen.

Het gerucht ging dat Malik zijn schaduw eropuit had gestuurd 
om een extreem grote robijn uit het British Museum te stelen 
voordat er onyx was geïnstalleerd, terwijl Bellamy van de Maskers 
eigenlijk geen reputatie had, wat op zich al een reputatie was voor 
degenen van de Masker-discipline.

Dan was er Knight Singh. Na de moord op hem zouden ze ie-
mand anders moeten vinden.

De Cabal overzag de arbitrage die buiten de wet om nodig was 
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tussen de Duisterlingen, en ze droegen allemaal wat geld bij om 
op datgene te jagen en het te vangen waarvan geen enkele Duis-
terling wilde dat de buitenwereld er iets over zou weten: Smetten.

Welke klootzak ook de pech had om de woede van de Cabal op 
zijn nek te halen kreeg de positie van Hogepriester.

‘Hij zag er niet zo vriendelijk uit toen ik hem zag,’ merkte Char-
lie op. ‘Maar dat zullen ze allemaal wel niet zijn.’

Als de Hogepriester in de steeg bij het lijk was geweest, dan 
was het zeer waarschijnlijk dat Paul Ecco was vermoord door een 
Smet.

‘Die gast die jou laatst zover probeerde te krijgen om iets voor 
hem te verkopen,’ zei Charlie. ‘Waarom heb je hem eruit gezet?’

‘Weet je waarom ze deze man Joey Aspirins noemen?’ Baltha-
zar knikte naar zijn metgezel.

Charlie haalde haar schouders op.
Balthazars gemoedelijke glimlach vervaagde.
Nu werd ze zich bewust van de dreiging die van hem uitging.
‘Omdat hij ervoor zorgt dat mijn hoofdpijn verdwijnt. En jij 

bezorgt me er nu een. Je was goed, Charlie. Een van de besten. 
Kom weer voor me werken en dan kunnen we het erover hebben. 
Anders mag je vertrekken.’

Ze keerde terug naar de bar en bereidde Balthazars cocktail. 
Ondertussen bedacht ze dat de moord van Paul Ecco haar niets 
zou moeten doen. Zijn uitverkoren drankje was niet bijster in-
teressant en hij had een belabberde fooi gegeven. Hij was dood, 
tuurlijk, maar er gingen zo veel mensen dood. Trouwens, Adam 
was vermoedelijk degene die het boek had.
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Nadat ze Balthazar zijn drankje had gebracht, werd ze staande 
gehouden door een man met netjes getrimd sikje en dreadlocks. 
Hij wilde de hele absint-ervaring meemaken, inclusief het water 
en het brandende suikerklontje, en wilde dat vijf van zijn vrien-
den met hem mee zouden doen. Toen was er een whiskydrinker 
aan de andere kant van de bar die wilde discussiëren over de rela-
tieve rokerigheid en ziltigheid van Speysides.

Tegen de tijd dat Rapture dichtging, had Charlie haar haar in 
twee zweterige staartjes zitten en een natte handdoek om haar 
nek liggen. Balthazar en Joey Aspirins waren weg. De artiesten 
zaten in een hoekje bij Odette lichtpaarse aviations te drinken ter-
wijl Charlie haar fooien voor die avond verzamelde en de kassa 
opmaakte.

‘Had je gedacht dat dit je leven zou zijn?’ vroeg Odette.
‘O, nee, lieverd,’ zei een van de artiesten. ‘Mijn moeder wilde dat 

ik arts zou worden.’
Ze lachten met zijn drieën terwijl Charlie de vaatwasser inlaad-

de. Sam, een van de hulpjes, was gebroken glas aan het opvegen.
Toen gingen de deuren open. Een man met een baard in een 

donkergroen vissersjasje kwam binnen, zijn schaduw in de vorm 
van vleugels op zijn rug.

‘We zijn gesloten,’ riep Odette, die zich omdraaide op haar stoel 
en met een hand een groots gebaar maakte. ‘Kom een andere keer 
maar terug, liefje.’

De blik van de bebaarde man ging van Odette en haar tafelge-
noten naar Charlie. ‘Juffrouw Damiano?’

Heel even begreep Charlie niet waar hij het over had, maar toen 
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het besef tot haar doordrong kreeg ze het ijskoud van schrik. Dit 
was de man die ze aan de telefoon had gehad, degene die had ge-
daan alsof hij de overleden Paul Ecco was.

Ze wees naar zichzelf. ‘Charlie Hall.’
Dit was toch een kroeg. Mensen kwamen en gingen, gebruikten 

de telefoon. Haar stem was niet zo opvallend dat hij er zeker van 
kon zijn dat zij degene was die had gebeld.

Maar toen hij haar kant op kwam, naar de toog, kon ze zien dat 
hij de knoop had doorgehakt. Zijn schaduw werd groter naarma-
te hij dichterbij kwam. De veren werden langer en rolden toen als 
mist op Charlie af.

Aan de andere kant van de kamer hapten de artiesten naar 
adem en Odette ging zo snel staan dat haar stoel omviel.

Charlie verroerde zich niet.
Het duister reikte opeens met mesachtige klauwen naar haar. 

Ze wierp zich tegen de schappen, waardoor de flessen achter haar 
gevaarlijk heen en weer schudden.

En toen gleed het weg, alsof ze het zich allemaal hadden inge-
beeld. Alsof er niets was gebeurd. De schaduw van de man zag er 
heel normaal uit, alsof er niets aan was gedaan, en had niet eens 
meer de vorm van vleugels.

‘Abracadabra, bitch.’ Hij grijnsde en leunde met zijn arm op het 
bekraste hout van de toog.
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7

H e t  v e r l e d e N

Charlie had niet gedacht dat ze iemand minder kon mo-
gen, tot Rand verscheen.

Hij was een van de kristallen-en-tarot-vriendjes van 
haar moeder en was bijzonder sceptisch geweest of ze al dan niet 
als spreekbuis voor Alonso kon dienen. Hij had geen hoge pet 
op gehad van haar, dus het was een verrassing geweest toen haar 
moeder haar op een dag had gezegd dat hij op haar zat te wachten 
in de woonkamer van hun appartement.

‘Wat doet hij hier?’ had Charlie willen weten.
‘Hij zei dat hij met een reading bezig was toen er iets voorbij-

kwam wat met jou te maken had. Hij wilde het je zelf vertellen.’ 
Haar moeder zette groene thee in een pot met verschillende stuk-
jes kristal op de bodem, om helder nadenken te bevorderen. ‘Ga 
maar naar binnen. Ik kom zo.’
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Rand zat op de bank. Zijn snor zag er zelfs langer uit dan nor-
maal, de punten ervan waren aan beide zijden omhoog gedraaid 
met wax in een stijl die hij ‘imperialistisch’ noemde, maar alle an-
deren ‘hipster’. Hij droeg een tweed jasje en pantalon, die slechts 
heel licht versleten waren bij de ellebogen en knieën. Die com-
binatie gaf hem de innemende uitstraling van een professor, een 
salooneigenaar uit vroegere tijden en het Monopoly-mannetje.

Een van zijn belangrijkste tactieken was oudere vrouwen ervan 
overtuigen dat hij speciaal was en dat zij speciaal waren door hun 
band met hem. Charlie had er geen idee van dat Alonso voor hem 
een bedreiging vormde.

Ze wist ook niet dat Rand een oplichter was.
‘Ga zitten.’ Hij klopte naast zich op de bank.
Ze koos de stoel die het verst bij hem vandaan stond zonder dat 

dat onbeleefd overkwam.
Hij schonk haar de gemaakte, te brede glimlach die volwassen 

voor kinderen bewaarden. ‘Je moeder heeft je zeker al verteld dat 
ik een boodschap voor je heb.’

Ze keek hem alleen maar aan. Het enige goede wat was voortge-
komen uit het samenwonen met Travis was dat ze niet langer de 
behoefte had om volwassenen tevreden te stellen.

Hij schraapte zijn keel, leunde naar voren en sprak verder. 
‘Maar het is niet echt een boodschap van mij, maar van Alonso!’

Charlie deed haar mond open om te protesteren, voor ze be-
sefte dat ze dat niet kon doen. Als ze dat deed, dan gaf ze toe dat 
Alonso niet echt was.

‘Weet je…’ Rand keek haar recht aan, alsof hij wist wat ze dacht. 
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‘… hij bezocht me in een droom en onthulde aan me dat het be-
langrijk is dat jij me helpt. Jij gelooft toch in Alonso?’

Later zou ze wensen dat ze vele dingen zou hebben gezegd. Ze 
wenste dat ze zo slim was geweest om hem te vertellen dat aan-
gezien Alonso via haar sprak, ze hem nooit had ontmoet. Dat 
ze huilend aan Rand had uitgelegd dat ze het vreselijk vond dat  
Alonso dat deed en dat hij al genoeg van haar had afgenomen. 
Het kwam erop neer dat ze wenste dat ze al de oplichter was die 
hij van haar zou maken.

Maar op dat moment was ze te bang. Ze voelde zich in de hoek 
gedreven, betrapt. Daarom knikte ze alleen maar.

‘Mooi. Jij gaat dit weekend met mij mee naar een feestje. Zeg 
tegen je moeder dat je mee wilt gaan.’

‘Ik doe geen seksdingen,’ vertelde Charlie hem.
Rand keek verrast, maar toen beledigd. ‘Dat is niet…’
‘Mijn kleren blijven aan,’ voegde ze eraan toe, voor het geval hij 

niet begreep wat ze bedoelde. Haar moeder had haar verteld dat 
als mannen je vroegen een geheim te bewaren, het meestal om 
seksdingen draaide.

‘Het enige wat je op het feest hoeft te doen is liegen,’ verzekerde 
hij haar op gemene toon. ‘En daar ben je goed in, toch?’

Wat zo goed als een bedreiging was. Toen haar moeder haar 
vroeg of ze met Rand mee wilde gaan, zei ze hartgrondig ja.

Veel later besefte ze dat haar moeder dat niet oké had moeten 
vinden. Meisjes van twaalf hoorden niet op stap te gaan met 
volwassen mannen die ze niet heel goed kenden. Maar haar 
moeder had toen veel gewerkt en had het zo druk dat het een 
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opluchting was dat Charlie in het weekend een paar uur het huis  
uit was.

Het feest werd in de Berkshires gehouden. Charlie zat stilletjes 
op de passagiersstoel van zijn auto, al had hij geprobeerd haar 
aan de praat te krijgen. Hij liet haar de zender op de radio uitkie-
zen. Hij nam haar mee naar de McDrive van de McDonald’s en 
liet haar bestellen wat ze maar wilde: frietjes en een milkshake. 
Hij had haar een verhaal verteld over haar moeder dat een beetje 
grappig was geweest.

Het zorgde er niet voor dat ze hem minder haatte, maar wel dat 
ze meer van de rit genoot.

Eindelijk, terwijl ze over een met bomen omzoomde weg reden, 
langs villa’s die kilometers uit elkaar lagen, bezweek ze en stelde 
ze hem de vraag die ze had moeten stellen voor ze überhaupt bij 
hem in de auto was gestapt.

‘Wat moet ik straks doen?’
‘Jij sluipt tijdens het feest naar boven.’
Charlie keek hem ongelovig aan. ‘Wil je dat ik iets ga stélen? En 

als ze me betrappen?’
Hij lachte zacht, alsof haar overduidelijke conclusie overdui-

delijk verkeerd was. ‘Dat is het helemaal niet. Het is niets ille-
gaals. Je hebt dan een nachthemd aan onder je jas. Je gaat naar 
boven, de derde kamer aan de linkerkant. Zorg dat niemand je 
ziet. Ik wil dat je wacht tot ik je het teken geef en dan ga je in 
dat nachthemd voor het raam staan. En voor je het vraagt, het 
is niet doorzichtig of iets dergelijks. Het is niets wat jouw tere 
zieltje zal beschadigen.’
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Hij liet het heel makkelijk klinken, maar het was behoorlijk wat. 
‘Waarom?’

Hij staarde naar de weg.
Ze zoog het laatste beetje aardbeienmilkshake door het rietje en 

de zoetheid ervan vermengde zich met het zout op haar lippen. 
Ze zoog nog een keer, maakte dat slurpende geluid waar volwas-
senen een hekel aan hadden. ‘Als je wilt dat ik het doe, dan kun je 
me maar beter uitleggen waarom.’

Rand wierp haar snel een blik toe, alsof hij net pas had beseft 
hoe groot de rol was die hij haar had toebedeeld. ‘Zie het maar als 
doen alsof. Je blijft daar een paar minuten staan alsof je een mooie 
prinses bent, dan sluip je weer naar buiten en wacht je in de auto 
op me. Je hoeft tegen niemand iets te zeggen.’

Hij dacht zeker dat ze zeven was in plaats van twaalf. ‘Whatever.’
Hij parkeerde de auto bij een haag en rommelde wat in de kof-

ferbak. Toen hij terugkwam, had hij een tasje bij zich van een 
warenhuis met daarin een witkatoenen nachthemd en een blonde 
pruik. ‘Alsjeblieft.’

‘Niet kijken,’ waarschuwde ze, en toen klom ze achterin, waar ze 
meer ruimte zou hebben.

‘Dat ben ik niet van plan.’
‘En ga op wacht staan zodat niemand anders me kan zien.’
Hij maakte een geërgerd geluidje, maar ging met zijn rug tegen 

het raampje staan en vouwde zijn armen over elkaar.
Ze trok snel het nachthemd aan over haar kleren en wurmde 

zich met moeite uit haar shirtje. Ze stopte de onderkant van het 
nachthemd in haar spijkerbroek. Het materiaal zat opgepropt, 
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maar het was de enige manier waarop ze het hemd helemaal on-
der haar jas zou kunnen verbergen. Toen zette ze de pruik op 
en probeerde de verdwaalde plukjes van haar eigen donkere haar 
eronder te verstoppen.

Toen ze uitstapte, liet hij een puntje van zijn snor tussen duim 
en wijsvinger heen en weer draaien, als een schurk uit een ouder-
wetse film die op zoek was naar iemand om op het spoor vast te 
binden. Hij keek met een frons naar haar spijkerbroek. ‘Die kun 
je niet dragen als je voor het raam gaat staan.’

‘Oké.’ 
Hij werd duidelijk zenuwachtiger naarmate de uitvoering van 

zijn plan dichterbij kwam.
‘En je hebt die pruik niet goed op.’
‘Ik weet niet hoe dat hoort,’ wierp ze tegen. ‘Er is niet eens een 

spiegel.’
‘Doe gewoon…’ Hij aarzelde even. ‘Dat weet ik ook niet. Geef 

eens hier.’
Hij probeerde die zo bij haar op te doen dat er meer van haar haar 

werd verborgen, schoof tegen haar haarlijn tot hij zo gefrustreerd 
raakte dat hij het opgaf. Charlie herinnerde zich een buurvrouw op 
leeftijd met een hele verzameling pruiken en heel veel schuifspeld-
jes, maar ze durfde te wedden dat Rand daar nooit van had ge-
hoord, laat staan dat hij eraan had gedacht die mee te brengen.

‘Het doet er niet toe,’ mompelde hij, meer tegen zichzelf dan 
tegen haar.

Ze trok haar eigen jas weer aan. Dat was een roze gewatteerd 
exemplaar met een zielig uitziend aan elkaar geklit bontrandje 
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langs de capuchon. Die had ze tweedehands gekregen, via een van 
de vriendinnen van haar moeder met een iets oudere dochter. Die 
kwamen aldoor kleren afgeven… allemaal een stuk vrolijker en 
kleurrijker dan wat Charlie voor zichzelf zou hebben uitgekozen.

Niets van wat ze droeg was geschikt voor een plek als deze. Ze 
zou hoe dan ook opvallen. Ze was er opeens van overtuigd dat 
Rand geen idee had van waar hij mee bezig was.

Dat werd alleen maar erger toen ze de poort naderden. Stenen 
muren maakten plaats voor gietijzeren spijlen met in beide helf-
ten uitsparingen in de vorm van paarden.

Hij leunde naar de intercom toe aan een kant van de stenen 
pilaren, drukte op een knopje en noemde zijn naam. Ze wachtten 
terwijl de gietijzeren poort openzwaaide.

‘Zo weten ze toch dat we te voet zijn? Dat is toch raar,’ fluisterde 
ze tegen hem, terwijl ze langs een heel erg lange oprit naar een 
enorme villa keek van drie verdiepingen, waarvan de bovenste 
grotendeels was bedekt met leisteen en daaronder steen. Klim-
op woekerde rond de ramen en grote witte pilaren stonden aan 
weerszijden van de dubbele voordeur.

‘Maak je niet zo druk.’ Hij trok haar van de weg af. ‘Men ziet mij 
als “excentriek”, waardoor ik alles wat ik doe kan verklaren vanuit 
mijn excentriciteit. Weet je wat dat woord betekent?’

‘Ja,’ antwoordde ze gepikeerd. Had ze niet in ieder geval een 
paar volwassenen ervan overtuigd dat ze een dode tovenaar was? 
Daar kon hij haar wel een beetje waardering voor geven.

Hij wees naar een stukje terrein waar maar een paar bomen groei-
den en dat naar de zijkant van de enorme villa leidde. ‘Ga die kant op.’
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‘Waarheen?’ vroeg ze.
Hij zuchtte en drukte haar een telefoon in haar handen. ‘Ga via 

de zijkant naar binnen. De rest heb ik je verteld. Tweede verdie-
ping, derde deur links. Snel, maar niet rennen. Trek geen aan-
dacht en laat je niet afleiden. Wat er ook gebeurt, je gaat me niet 
bellen met deze telefoon. Die is bedoeld zodat ik jou een signaal 
kan sturen. Als die zoemt, dan ga je op de juiste plek staan en dan 
heb je die spijkerbroek uitgetrokken!’

Charlies hart bonsde in haar keel en haar vingers voelden koud 
aan vanwege spanning. ‘Ik wil daar niet in mijn eentje naar bin-
nen gaan.’

‘Ik wacht bij de zijingang op je, oké?’ Hij wierp een blik op de 
poort. Ze waren onzichtbaar voor iedereen die vanaf het huis hun 
kant op keek, maar als er een andere auto aankwam dan zou hun 
kleine vergadering er extreem verdacht uitzien.

‘Ik denk niet dat ik dit kan.’
Hij legde zijn hand onder haar kin en hief haar gezicht iets. 

‘Jammer dan,’ zei hij ongeduldig. ‘Als je dit verprutst dan ga ik 
een lang gesprek voeren met je moeder. Bedenk maar even wat 
erger is.’

Ze schudde zijn hand van zich af. Wat hij wilde dat ze zou doen, 
de villa binnenglippen, een truc uithalen met de mensen daar… 
het leek haar onmogelijk, maar haar moeder kwijtraken zou erger 
zijn. Ze zou het Charlie nooit vergeven, niet alleen de misleiding 
of dat haar huwelijk was mislukt of dat ze haar in het bijzijn van 
haar vrienden voor gek had gezet, maar omdat ze de magie had 
verpest. Charlie zou naar haar vader worden gestuurd en zijn off 
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the grid, experimentele boerderij met kippen en een composttoi-
let dat niet goed was geïnstalleerd. En zijn nieuwe vrouw zou haar 
nooit laten blijven. ‘Dan zeg ik dat je liegt.’

‘Je hebt je zus erbij betrokken, hè?’ Rand grijnsde. ‘Ze is nog 
een klein kind. Denk je echt dat zij niet alles zou toegeven als je 
moeder haar onder druk zet?’

‘Posey haat Travis,’ zei Charlie. ‘Nog meer dan ik.’
Er was iets te zien op Rands gezicht wat daar eerder niet te zien 

was geweest, een soort berekenende blik. Misschien had hij niet 
geraden waarom ze de rol van Alonso had gespeeld, misschien 
had hij gedacht dat het voor de lol was geweest, om met men-
sen te spelen, of zelfs om iets van haar moeder gedaan te krijgen:  
‘Alonso zegt dat je maar beter een gloednieuwe Xbox voor me 
kunt kopen. De geesten eisen dat.’

Charlie wist niet of ze nu meer of minder in de problemen zat.
‘Travis was een eikel,’ merkte hij uiteindelijk op.
Ze schonk hem een half glimlachje, niet gemeend, maar ook 

niet gemaakt.
Daarom liep Charlie over het terrein, haar handen in haar jas-

zakken, het hoofd gebogen. De lucht boven haar was bewolkt. 
Tijdens het wandelingetje besefte ze dat ze om écht overtuigend 
te zijn de pruik pas boven had moeten opzetten, maar ze wist niet 
zeker of ze al haar haar er weer onder kon krijgen. Trouwens, het 
was beter voor haar om de hele tijd vermomd te zijn. Op die ma-
nier zou ze niet in de problemen komen bij Rand, als hij zelf later 
in de problemen kwam.

Ze zette toch haar capuchon op.
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De zijingang waar hij haar heen had gestuurd was overgeno-
men door de cateraar. Er was een tent opgezet en er brandde een 
grill. Hele dienbladen vol bladerdeeghapjes en garnalen en ande-
re dingen die Charlie nooit eerder had gezien werden voorbereid 
en naar binnen gestuurd, waarschijnlijk om daar op een of andere 
chiquere schaal te worden gelegd.

Vlak bij de deur was een klein stenen terras waar een paar per-
soneelsleden in hun zwart-witte kelneroutfits zaten te roken. Een 
man dronk koffie uit een bekertje, zijn adem en de damp van de 
warme drank verschenen als wolkjes in de lucht.

Een ander sprak op zachte toon in het Spaans met een collega. 
Ze verstond het niet helemaal omdat ze niet genoeg had opgelet 
tijdens de les, maar ze dacht dat hij aan het klagen was over een 
jongen die zowel heel lekker als verschrikkelijk was.

Ook al waren ze afgeleid, ze durfde niet langs hen heen te lopen. 
Na een blik op haar zouden ze weten dat zij hier niet thuishoorde. 
Haar sneakers zaten onder de modder, en het waren snéákers! 
Met glinsterende veters.

Maar ook al kon ze niet langs hen heen lopen, ze kon hier ook 
niet blijven wachten. Ze zouden haar uiteindelijk tussen de strui-
ken zien staan en dan zou ze geen enkele keus hebben. Het eer-
dere gevoel dat Rand geen idee had van waar hij mee bezig was 
keerde terug. Misschien moest ze haar moeder bellen met die te-
lefoon. Als ze ervoor zorgde dat Rand in de problemen kwam, 
dan zou haar moeder misschien niets geloven van wat hij zei.

‘Hé, meid?’
Ze schrok van Rands stem.
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‘Kom. Schiet op.’
Hij hield de deur voor haar open. Ze zag in andere vertrek-

ken wat bewegen, maar er was niemand in de buurt. Ze boog het 
hoofd en haastte zich zonder naar iemand te kijken het huis in.

Eventjes stond ze zo versteld van hoe deftig het daar allemaal 
was dat ze alleen maar om zich heen kon staren. Geboend hout. 
Crèmekleurig behang met gouden strepen. Schilderijen in zware, 
antieke lijsten zonder beschermend glas ervoor.

Hij stuurde haar naar de trap. ‘Denk aan je opdracht.’ Zijn 
stem klonk zacht en intens. ‘Derde deur links. De kamer van 
een klein kind. Trek alles uit behalve je nachthemd. Als ik je het 
signaal geef ga je voor dat raam staan, en niet eerder! Achter het 
doorzichtige gordijn, zodat je gezicht wazig is, oké? Begrepen? 
Pas als je het signaal hebt gekregen. Je blijft daar één minuut 
staan, dan trek je je jas weer aan en maak je dat je daar weg-
komt. Het is jouw taak om niet gezien te worden en geen spoor 
achter te laten.’

Charlie knikte. Ze voelde zich onhandig, was bang. Ze was er 
zeker van dat ze zou worden betrapt en dat hij dan alsnog alles 
aan haar moeder zou vertellen.

‘Oké. Sta daar niet zo te treuzelen, gá!’ Hij keerde haar zijn rug 
toe en liep weg in de richting van het feestgedruis.

Charlie haastte zich de trap op.
Het was stil op de overloop. Schitterende kristallen bungelden 

aan wandlampen, wierpen regenbogen op de houten vloer.
Ze draaide aan de knop van de derde deur en kwam terecht in 

een enorme kamer, helemaal in het roze ingericht met een bed in 
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de vorm van Assepoesters koets in het midden. Op de wanden 
waren ranken geschilderd.

Maar in tegenstelling tot op de gang was het meubilair hier met 
stof bedekt.

Alsof degene die ooit in deze kamer had geslapen al heel lang 
weg was. Alsof iemand niet wilde dat de ruimte verstoord zou 
worden.

Charlie trok de jas uit en legde die voorzichtig naast een mu-
ziekdoos op de ladekast. Door de trilling klonken er een paar 
griezelige tonen. Ze deed ook haar sneakers uit, aangezien die 
onder de modder zaten en er een lichtroze kleed tussen haar en 
het raam in lag. Toen volgde haar spijkerbroek.

In gedachten daagde ze een denkbeeldige Rand uit: Zie je dat? 
Dat heb ik helemaal uit mezelf gedaan.

Toen ze daar klaar mee was liep ze door de kamer. Maar in 
plaats van naar het raam te gaan, deed ze de binnendeuren open. 
De eerste leidde naar de badkamer die ook in het roze was inge-
richt, waar een kroontje de stof boven de badkuip bij elkaar hield. 
Een stuk roze zeep lag op een schaaltje bij de wasbak, maar die 
was ingedroogd en gebarsten.

De tweede leidde naar een gigantische kast, zo groot dat er een 
zitje was inclusief kaptafel. Foto’s van een blond meisje waren te-
gen de lijst van de spiegel geplakt met regenboogkleurig plakband. 
Hailey. Daar was haar naam, achter op een roze voetbalshirtje. En 
daar was ze, met haar armen om haar vriendinnen heen. Op een 
andere foto reed ze op een enorm kastanjebruin paard. Ze zag er 
gelukkig uit. Levend.

Dief van de nacht_v4.indd   121Dief van de nacht_v4.indd   121 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



122 HOLLY BLACK

Maar dat was ze duidelijk niet meer.
Charlie ging bij de kaptafel zitten. Ze begreep waarom Rand 

haar hier had gebracht.
Ze stelde zich voor wat hij tegen Haileys diepbedroefde ouders 

zou zeggen. ‘Kijk naar jullie dochter bij het raam. Willen jullie 
met haar blijven praten? Nou, ik zou dolgraag helpen, maar dan 
heb ik een financiële bijdrage nodig. Yerba Maté-thee en snorwax 
zijn niet gratis.’

In een van de lades trof ze een kam, elastiekje en twee glinste-
rende schuifspeldjes aan. Ze trok de pruik van haar hoofd en deed 
haar haar met behulp van het elastiekje in een staart zodat toen ze 
de pruik goed opzette, er niet de hele tijd donkere plukjes onder 
vandaan piepten. Toen gebruikte ze de kam in een poging haar 
haar zo te doen als dat van het meisje op de foto’s.

Charlie staarde naar zichzelf. Ze was het, maar toch ook weer 
niet. De gedachte zo in een ander leven te glijden was ietwat dui-
zelingwekkend. Het was alsof ze een andere identiteit uitprobeer-
de, van iemand die zo geliefd was dat haar slaapkamer een graf-
tombe was geworden waar alleen de mummie uit ontbrak.

Rand had nog steeds niets van zich laten horen, dus ze ging 
door de spullen van het meisje tot ze het minst opvallende t-shirt 
had gevonden en een tas die groot genoeg was voor de pruik en 
het nachthemd. Die plaatste ze bij de deur net toen de telefoon 
trilde. Er stond maar één woord op het schermpje.

Nu!!!
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Charlie ging voor het raam staan, waarbij ze ervoor zorgde dat ze 
de fijne stof van het gordijn tussen haar en het glas hield.

Ze verwachtte Rand buiten te zien om de actie te begeleiden, 
maar hij was er niet. Heel even dacht ze dat er niets zou gebeuren, 
dat niemand omhoog zou kijken, maar toen deed een vrouw dat 
wel, en ze gilde.

Het was geen gil van afschuw of angst, maar van puur verdriet. 
Charlie had nooit eerder zo’n geluid gehoord.

Ze was blij dat het gordijn tussen hen in hing. Ze wilde het ge-
zicht van de vrouw niet al te duidelijk zien.

Maar toen ze in elkaar zakte, haar gezicht nog altijd naar het 
raam geheven, drukte Charlie een hand tegen het glas.

Het was beter dat Haileys moeder geloofde dat haar dochter 
haar kon zien, toch? Beter om haar een soort uitkomst te bieden. 
Iets.

Het drong tot haar door dat er waarschijnlijk al meer dan een 
minuut was verstreken. Ze stapte naar achteren en haastte zich 
om haar spullen te halen. ‘Maak dat je wegkomt,’ had hij gezegd. 
Natuurlijk, want het eerste wat je deed als je een geest had gezien, 
was de kamer bezoeken waar je die had gezien.

Charlie rukte de pruik van haar hoofd, trok razendsnel het 
nachthemd uit. Een tel lang stond ze daar in haar beha en had ze 
het vreselijke gevoel dat ze zo betrapt zou worden. Toen had ze 
het t-shirt dat binnenstebuiten zat over haar hoofd aangeschoten, 
haar jas weer aan en dichtgeritst en was het op naar de trap.

Voor ze naar beneden kon gaan, hoorde ze stemmen uit die 
richting komen. Ze keerde zich om en liep de andere kant op. Het 
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was een groot huis. Er moest een badkamer zijn waar ze zich kon 
verstoppen.

Ze kwam een andere trap tegen die grootser was en rende naar 
beneden, naar een open ontvangsthal met marmeren vloer. Dit 
was de laatste plek waar ze gezien mocht worden.

Ze schoot door de dichtstbijzijnde openstaande deur en kwam 
in een muziekkamer terecht. Een kleed met patroon in groen-
tinten lag op de vloer. Ze sprintte naar een bank die er te stijf en 
klein uitzag om lekker te zitten. Daarnaast stond een instrument 
met snaren dat een beetje op een kruising tussen een gitaar en 
rechtopstaande piano leek. Ze was niet te oud om het kinderlijke 
verlangen te hebben om op de toetsen te drukken, ook al had ze 
geen idee hoe ze het moest bespelen. In plaats daarvan liet ze een 
vinger over de glanzende zwarte lak glijden.

‘Daar ben je,’ siste Rand, terwijl hij haar bij de arm greep. ‘Wat is 
jouw probleem? Zeg alsjeblieft niet dat je iets hebt gestolen. Laat 
ook maar, ik hoef het niet te weten. Maak dat je wegkomt.’

‘Je doet me pijn,’ klaagde Charlie, en ze probeerde zich los te 
maken.

Maar hij hield vast, verstevigde zijn greep terwijl hij zijn sleutels 
in haar hand drukte. ‘Wacht in de auto.’

‘Ze zouden me hebben betrapt als ik had gedaan wat jij zei,’ ver-
telde ze hem, boos dat Rand niet doorhad dat het juist slim van 
haar was geweest en nog bozer op zichzelf dat ze had verwacht 
dat hij eerlijk zou zijn.

Hij duwde haar in de richting van de voordeur. ‘Wegwezen.’
Charlie ademde diep in en ging naar buiten. Tussen die enorme 
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witte pilaren door. De stenen trap af. Ze staarde strak naar de 
grond voor haar, zodat als ze de vrouw passeerde wier kind ze had 
nagedaan ze haar niet zou zien en in paniek zou raken.

Ze kwam langs het personeel dat de auto’s wegbracht en op-
haalde met het gevoel dat ze ontzettend opviel. Een paar stelletjes 
vertrokken. Ze hoorde een man tegen zijn vrouw zeggen: ‘Hij is 
een oplichter. Waarom ziet ze dat niet in?’

Charlies gezicht gloeide, maar ze kwam pas bij de poort tot stil-
stand. Daar wachtte ze tot er een auto passeerde en glipte toen 
naar buiten. Weer een situatie die ze in haar eentje had opgelost.

Eenmaal bij de auto stapte ze in en sloeg het portier achter zich 
dicht. Kon ze maar rijden, dan zou ze hem hier achterlaten. Mis-
schien dat ze hem uiteindelijk zou oppikken, misschien niet. Wat 
kon hij doen? De politie bellen?

Op dat moment voelde ze zich ontzettend jong, maar tegelij-
kertijd ook alsof ze nu nog niet zo volwassen zou moeten hoeven 
handelen.

Toen Rand terugkeerde, verwachtte ze dat hij gemeen zou zijn, 
zoals binnen, maar in plaats daarvan was hij uitgelaten.

‘Je was fantastisch!’ zei hij, waarna hij met een vreugdekreet de 
weg op reed. ‘Wat een kick, toch? Serieus, je was een natuurtalent. 
Ik wist dat je het in je had.’

‘Dat ik wat in me had?’ vroeg Charlie.
‘Jij bent net als ik. Dit is waar mensen als wij voor zijn gemaakt. 

Geboren huichelaars. Lachende hyena’s, met een glimlach op het 
gezicht, sluipend langs de randen van de maatschappij, op zoek 
naar degenen die zwak en langzaam zijn.’
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Toen Charlie niet reageerde, gaf hij haar een zet tegen haar 
schouder. ‘O, doe niet zo nukkig vanwege hoe ik daarbinnen te-
gen je deed. Dat kwam door de spanning! Er is geen tijd om be-
leefd te zijn als je met een klus bezig bent. Het zit wel goed tussen 
ons, toch?’

Charlie knikte, blij om geprezen te worden, zelfs door hem. Dat 
gaf haar het gevoel alsof alles in orde zou komen. Hij zou haar 
naar huis brengen en dit zou gewoon een rare gebeurtenis zijn 
die één keer was voorgekomen. Daarna kon ze hem weer zien als 
vriend van haar moeder en hem vermijden.

Dan kon ze zichzelf ervan overtuigen dat hij het mis had, en dat 
ze niet op elkaar leken.

Een uur en heel veel geklooi met de radio later kwamen ze voor 
haar appartementengebouw tot stilstand.

‘Hier.’ Hij gaf haar een briefje van twintig. ‘Dat heb je verdiend.’
‘Bedankt.’ Charlie nam het aan en stapte uit.
Samen liepen ze naar de tweede verdieping.
Charlies moeder was met Posey een puzzel aan het leggen op de 

eetkamertafel. Er stond een pizzadoos naast ze.
‘Ik ben blij dat je terug bent,’ zei haar moeder. ‘Het begint al laat 

te worden. Heb je het naar je zin gehad?’
Charlie was vergeten waar ze volgens Rand zouden zijn ge-

weest, maar ze knikte.
‘Nou, bedank hem dan,’ drong haar moeder aan, met een ver-

moeide glimlach naar Rand.
Hij glimlachte terug, twee volwassenen die een kind leerden 

verantwoordelijk te zijn.
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Als dit maar voorbij is, dacht Charlie. ‘Dank je,’ zei ze tegen 
Rand.

‘We moeten het nog eens doen,’ reageerde hij. ‘Dan krijgt je 
moeder ook wat rust.’

Charlie liep naar de doos met pizza en pakte een punt, negeerde 
hem.

Haar moeder nodigde Rand uit te blijven eten, maar tot Char-
lies opluchting sloeg hij het aanbod af.

Een week later probeerde ze zichzelf op straat te leren ska-
teboarden. Ze was al flink wat keren gevallen. Haar knie 
bloedde toen Rand uit zijn auto stapte.

‘Ik heb nog een klusje voor ons, mijn kleine charlatan. Charla-
tan Hall. Geweldig.’

Charlie schudde haar hoofd, voelde zich van top tot teen verdoofd.
‘Nee?’ Hij klonk geamuseerd. ‘O, kom op. Ik zal je dit keer beter 

betalen. En het is niet alsof je echt een keus hebt.’
Ze staarde hem met open mond aan. ‘Je kunt niets doorvertel-

len. Ik weet wat jíj hebt gedaan! Dat kan ík vertellen.’
‘O?’ Hij hield zijn telefoon omhoog, met op het scherm een foto 

van een geest voor het raam. ‘Het zou eerst mijn woord tegen het 
jouwe zijn geweest, maar nu niet meer. Ik heb bewijs dat jij een 
kleine oplichter bent.’

Charlie keek naar de foto en de moed zonk haar in de schoe-
nen. Je kon niet goed zien dat zij het was, maar de gestalte had 
haar lengte. En haar moeder zou weten dat ze die dag met Rand 
op stap was geweest.
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‘Maar jíj hebt me daarheen gebracht. Jíj bent degene die tegen al 
die mensen hebt gelogen,’ wierp Charlie tegen.

‘O, ze zou ook de pest aan mij hebben.’ Rand glimlachte nog 
steeds. ‘Maar wat kan mij dat schelen? Trouwens, je vond het 
leuk. Je had het lang niet zo goed gedaan als dat niet het geval 
was geweest.’

Het zou jaren duren voor ze de techniek begreep die hij had 
toegepast om haar voor zijn karretje te spannen. Het drijfzand 
van zwendels, de overgang van iets kleins hebben om iemand 
boven het hoofd te houden naar ze volledig in je greep hebben. 
Je begon met chantage. Een detail, misschien, zodat iemand wat 
moeite zou doen om het verborgen te laten blijven. Misschien 
zou hij bereid zijn om iets voor je te stelen, met wat getallen te 
sjoemelen, een cijfer voor een werkstuk aan te passen, wat geld uit 
de kassa te halen, wat dan ook. Maar dan had je hem aan de haak. 
Want als hij toegaf, dan was hij niet alleen die eerste misstap aan 
het verbergen, maar ook wat hij had gedaan om die te verbloe-
men. En hoe dieper het gat werd dat hij voor zichzelf groef, hoe 
onmogelijker het werd om er nog uit te komen.

Niets leerde je zo goed hoe je iemand in het nauw kon drijven 
als het zelf te ondergaan.
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8 

H e t  L i b e r 
N o c t e M

Toen de Duisterling sprak verstijfde Charlie, die met haar 
rug tegen de achterste rand van de bar gedrukt stond.

Hij wierp een blik op Odette, de twee drag-artiesten en 
het hulpje. ‘Eruit.’

De artiesten stonden op en renden zo snel als ze konden langs 
het podium naar de achteruitgang, die naar de afvalcontainers 
leidde. Toen Odette ze volgde, keek ze om en zei ze geluidloos 
iets tegen Charlie.

Helaas had ze geen idee wat Odette haar probeerde te vertellen. 
Hopelijk was het dat ze van plan was de politie te bellen. Niet dat 
Charlie een hoge pet op had van hun moed waar het magie be-
trof, maar misschien zou deze kerel schrikken van bodycamera’s.
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‘Noem me Hermes. Wat heb je op tap?’ Er klonk heel licht een 
accent uit het zuiden van Boston door in zijn stem.

Ze dacht dat hij in de dertig was, met donker haar en lichte 
huid, al lag er een blos op zijn wangen door de wind. Hij kwam 
over als een praktische man, niet iemand die geïnteresseerd was 
in magie. Niet als iemand die over magie beschikte.

‘Blijkbaar hebt u de eigenaresse niet horen zeggen dat we ge-
sloten zijn,’ zei Charlie vastberaden. Op het moment was zijn 
schaduw zo onwerkelijk als een straal maanlicht. Ze wist dat het 
Duisterlingen iets kostte om die te manipuleren, ze wist alleen 
niet precies wat.

‘De eigenaresse is er niet meer. We zijn nu met zijn tweeën.’
De etherische vorm kwam weer naar haar toe, nu zo groot dat 

de hele ruimte donker leek te worden. Charlie sloeg haar armen 
over elkaar.

Hermes sloeg met zijn hand op de toog.
Ze schrok.
‘Weet je wat ik jou zou kunnen aandoen?’
De adrenaline gierde door haar lijf waardoor het lastig was na te 

denken, maar ze bracht zichzelf in herinnering dat hij geen idee 
had van wie ze was. Wat hem er ook toe had gebracht de con-
frontatie met haar op te zoeken, hij dacht niet dat hij met Charlie 
Hall, magiedief, sprak. Hij zag alleen Charlie Hall, te nieuwsgie-
rige barvrouw. Zo zou ze het nu spelen, met de arrogantie van de 
onschuldigen.

‘Wat jij mij zou kunnen aandoen? Geen idee, wat kun jij alle-
maal met je ontzettend enge schaduw? Een stukje zweven? Er vijf 
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centimeter langer uitzien als ik mijn ogen niet tot spleetjes knijp? 
Lekkerder ruiken?’

Heel even kreeg ze de voldoening een verbijsterde uitdrukking 
op het gezicht van Hermes te zien verschijnen. Toen snoof hij. ‘Jij 
weet echt niets, hè? Je weet helemaal nergens iets van.’

‘Dat ben ik. Een stuk onbenul.’ Charlie was er trots op hoe kalm 
ze klonk. ‘Ik heb bijvoorbeeld geen idee waarom je mij lastigvalt.’

De schaduw van de man rekte uit als toffee in de richting van 
Charlie en glipte toen door een smalle naad in het hout van de 
bar, over de spoelbak en extra glazen en plastic flesjes met grena-
dine en suikersiroop.

Al die tijd dat ze van hen had gestolen was ze bang geweest door 
een van hun schaduwen gevangen te worden genomen. Om op de 
ergst mogelijke wijze de limieten te ontdekken van de machten 
van de Duisterlingen. Ironisch, dat ze dat toen had weten te ont-
wijken en dat dat nu gebeurde.

Ze deed een stap opzij, maar door het smalle gangetje achter de 
toog kon ze niet ontsnappen. Ze zat gevangen met de spiegelplan-
ken vol alcohol, een kassa en een temperamentvolle cappuccino-
machine achter haar.

‘Paul Ecco,’ zei Hermes tijdens die stilte. ‘Jij bent misschien de 
laatste die hij hier op aarde heeft gesproken. Zo’n mooie meid 
als jij. Ik durf te wedden dat hij heeft opgeschept over hoe rijk 
hij zou worden. Misschien heeft hij je een zeldzaam voorwerp 
laten zien dat hij wilde verkopen. Maar, weet je, dat voorwerp 
is van meneer Salt. Vertel ons hoe Ecco het in zijn bezit heeft 
gekregen. Vertel ons dat en dan kun je verdergaan met je zielige 
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leventje en doen alsof je nooit de dood in de ogen hebt gekeken.’
Lionel fucking Salt.
Hij was naar informatie aan het hengelen. Hermes had geen 

idee dat Charlie iets wist, maar ze had aan de telefoon gelogen 
om hem op de proef te stellen, en daardoor was ze nu verdacht. 
Ze was een jaar geleden uit dat wereldje gestapt en ze was slordig 
geworden. ‘Het enige wat ik heb gedaan is een borrel inschenken 
voor die man.’

Er is geen enkele reden waarom hij me pijn zou doen, dacht ze, 
al betwijfelde ze of iemand die voor Salt werkte een reden nodig 
had. Het was stil in de ruimte, alsof zij en die man een enkele in-
gehouden adem deelden.

‘Weet je wat ik dit ding voer?’ zei de man, terwijl hij weg stapte 
bij haar en zijn schaduw. ‘Bloed. Misschien dat van jou.’

Op de een of andere manier werd de schaduw van Hermes soli-
de. Heel even leek het erop alsof hij op twee plekken tegelijk was, 
zo overtuigend bootste de schaduw hem na. Die kwam massief 
over, al bleef de navelstrengachtige verbinding met de voeten van 
de man met de baard vaag zichtbaar.

Een schaduwvinger reikte naar haar en Charlie zette zich 
schrap. Toen die langs haar huid streek voelde dat koud, een beet- 
je als een elektrisch veld, alsof ze zich in een storm bevond. Ze 
verstijfde, deinsde achteruit toen ze door angst werd overmand, 
een angst die te groot en verlammend was om van haarzelf te zijn.

Charlies hart sloeg sneller, de onwerkelijkheid van het moment 
maakte haar duizelig. ‘Oké, haal dat ding weg. Jij wint.’ Haar stem 
beefde toen ze haar handen in overgave opstak en een stap naar 
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achteren deed. Ze beet op de binnenkant van haar wang om zich 
te vermannen. ‘Ik ben overtuigd. Ik zal een biertje voor je tappen, 
ook al zijn we dicht.’

De schaduw bewoog niet.
‘Jij bent een echte grapjas, hè?’ merkte Hermes op.
Charlie pakte een bierglas van een van de spiegelplanken. Het 

voelde glad in haar klamme hand. De schaduw hing in de lucht, 
zweefde naast haar, terwijl ze een glas van hun beste ipa tapte.

Misschien kon ze de waarheid proberen. Nou ja, een deel van 
de waarheid. ‘Ik liep naar huis en zag hem. Paul Ecco, dood. Ik 
herkende hem van Rapture. Het zag er erg uit, wat er met hem 
was gebeurd. Toen er niets over in het nieuws verscheen werd ik 
nieuwsgierig.’

‘Je liegt. Jij kende hem. Je was naar hem op zoek.’
‘Ik had niet verwacht dat er iemand zou opnemen! En toen 

dacht ik dat als ik naar Paul vroeg, degene aan de lijn me zou 
vertellen wat er was gebeurd. Ik had niet verwacht dat je zou doen 
alsof je hem was.’

‘Ik geloof het niet.’ Zijn woede had een wanhopige ondertoon, 
alsof het zorgwekkend was om met lege handen bij zijn baas terug 
te keren.

‘Ik had Paul voor die avond nog nooit ontmoet,’ zei Charlie na-
drukkelijk, wetende dat het zinloos was toen ze het gezicht van 
Hermes zag. Hij wilde niet dat zij er niets mee te maken had.

Ze zou de achteruitgang niet halen, maar misschien moest ze 
het toch proberen. Had ze dat stomme mesje met het onyx heft in 
haar tas maar! Iets!
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‘Probeer me niet te belazeren,’ snauwde hij tegen haar. Zijn 
schaduw leek aan de randen te flakkeren, alsof die uit een soort 
donker vuur bestond. ‘Jij bent hier op de een of andere manier 
bij betrokken. De volgende keer dat jij je mond opendoet, kun je 
maar beter heel goed nadenken over wat je gaat zeggen.’

Hij had al besloten wat hij wilde horen en hij stond verder voor 
niets anders open. Ze zou vergeefs moeten proberen te vluchten 
of ze zou hem een ontzettend goed verhaal moeten voorschotelen.

Hermes wilde het Liber Noctem voor zijn baas bemachtigen en 
geloofde dat Paul Ecco meer dan alleen de bladzijden had die hij 
wilde verkopen, bladzijden die vermoedelijk door Ecco’s moord 
waren verkregen. Charlie kon zeggen dat hij aan Balthazar had 
gevraagd om wat hij had te verkopen, maar ze vermoedde dat hij 
Balthazar al had gesproken en dat hij haar had verlinkt. Hermes 
leek er dan ook behoorlijk zeker van te zijn dat zij de beller was.

Charlie schoof het biertje over de toog en slaakte een drama-
tische zucht. ‘Paul kwam hier niet alleen,’ loog ze. ‘Er was een 
andere man bij hem en ik hoorde hem iets zeggen over “een heel 
boek”. Heb je daar wat aan?’

Hermes had het niet over het boek gehad, dus misschien zou 
dit hem overtuigen. Dat hád kunnen gebeuren, als hij het boek 
daadwerkelijk voor Adam had willen verkopen.

‘Weet je zeker dat het ding bij hem een man was?’ vroeg Her-
mes.

‘Dat denk ik wel.’ Ze vroeg zich af of hij had verwacht dat er 
iemand anders bij betrokken was. Had iemand die avond daad-
werkelijk met Ecco gesproken?
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‘Edmund Carver,’ zei Hermes. ‘Noemde Paul die naam?’
Charlie aarzelde. Ze had wel door dat als ze ja zei, hij daar te-

vreden mee zou zijn, maar ze had geen idee wie dat was, en ze zou 
met details moeten komen die ze niet had. Ze schudde opnieuw 
haar hoofd. ‘Ik heb geen naam gehoord, en zijn schaduw leek me 
niet…’

Zijn schim sloeg Charlie in het gezicht, zodanig hard dat ze uit 
balans raakte. Ze botste met haar heup tegen de spoelbak en viel, 
belandde op handen en knieën op de vloer.

‘Lieg niet!’
Charlie was zich van veel dingen tegelijk bewust: van hoe plak-

kerig de vloer was, de overrijpe stank van drank die over de da-
tum was, het tintelen van haar wang, haar afschuw over wat er 
gebeurde, de honkbalknuppel die ze steevast van Odette achter de 
bar moesten houden, onder de ijsmaker, net buiten bereik.

De tijd leek langzamer te verstrijken, maar tegelijk voorbij te 
schieten, terwijl Charlie naar de knuppel toe kroop.

De schim van de bebaarde man flakkerde boven haar, een 
etherische hand raakte de plank vol flessen waardoor het glas-
scherven over haar heen regende.

Charlie bedekte automatisch haar hoofd. Een halfvolle fles 
raakte haar op haar schouder terwijl andere flessen om haar heen 
tegen de vloer kapotsloegen. Piepkleine flintertjes glas spatten op, 
drongen in haar kleren en prikten in haar huid. Gemorste alcohol 
vormde een plas rond haar knieën.

Charlie kwam bij de knuppel, pakte die en krabbelde overeind, 
bevend van adrenaline en angst en woede.
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Bij gebrek aan een goed idee, ging ze maar voor een slecht idee.
Het motto van Charlie Hall. Dat konden ze maar beter op haar 

grafsteen zetten.
Ze haalde hard uit naar de schim. De knuppel vloog er zo door-

heen, bijna alsof hij een geest was. Door de vaart struikelde ze en 
ze belandde haast op haar achterste.

Hermes kakelde. Hij stond op een afstandje van de bar, alsof hij 
een toeschouwer was bij wat er gebeurde, niet de aanstichter. ‘Jij 
bent me er echt een, hè? Laatste kans, en nu de waarheid. Aan wie 
heeft Ecco de bladzijden uit dat boek gegeven?’

De lucht om haar heen leek dichter te worden.
‘Jij herkent de waarheid nog niet als je erover struikelt,’ vertelde 

ze hem zo spottend mogelijk.
Dit keer dook de schim zo door haar keel naar binnen.
Het voelde alsof ze verdronk, alsof haar longen met iets werden 

gevuld wat zwaarder was dan lucht, iets wat ze niet kon ophoes-
ten.

Vol paniek klauwde ze aan haar keel, stikte in de schaduw. Haar 
gegil was geluidloos.

Slierten ervan kringelden op uit haar mond en neus en van 
achter haar ogen. Het werd donker om haar heen en ze wist niet 
zeker of het door het zuurstofgebrek kwam of door de schaduw.

Heel even voelde het alsof ze uit haar lichaam was getreden en 
ze zag dat haar lippen blauw werden. Ze keek toe terwijl ze naar 
adem hapte, haar kin hief alsof ze kopje-onder was gegaan en bo-
ven water probeerde te komen.

Toen Charlie haar ogen opendeed, besefte ze dat ze op de tegel-
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vloer lag. Ze kon weer ademen, al deed dat pijn.
Ze keek op naar de discobal aan het plafond en zag een gestal-

te achter Hermes staan die een arm om zijn keel had geklemd. 
Door de wazigheid ervan kon ze de nieuwkomer niet identifice-
ren. Hermes had zijn schaduw zeker teruggeroepen vanwege zijn 
komst.

Ze kroop langzaam over de glasscherven met het plan om als ze 
de open ruimte voorbij de bar had bereikt, ze naar de achterdeur 
zou rennen en die met haar schouder open zou beuken zonder 
om te kijken.

‘Je hebt je schaduw vanavond te lang laten voeden.’
Dat was de stem van Vince, maar die klonk helemaal verkeerd, 

zacht en dreigend. Ongevoelig voor het kronkelen van Hermes, 
alsof dat er niet toe deed. Onmogelijk! ‘Er is niet veel meer van je 
over. Voel je de spanning, alsof er iets uit je stroomt?’

De man maakte een stikkend geluid, zijn lichaam schokte, pro-
beerde wanhopig los te breken.

‘Dat doet er nu niet toe.’
Charlie herkende deze Vince bijna niet, zoals hij midden in de 

verlaten club stond. Zijn greep verstrakte.
Toen klonk er een geluid alsof er een natte tak brak.
Haar adem stokte.
Weerkaatst in een tiental piepkleine spiegels hing de bebaarde 

man slap in de armen van Vince.
Charlie kon haar blik niet afwenden.
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H e t  v e r l e d e N

Charlie was een natuurtalent op het gebied van zakken-
rollen. Toen ze twaalf was regelde Rand dat ze les zou 
krijgen van een gepensioneerd goochelaar die had ge-

leerd als onderdeel van haar optreden portemonnees en horloges 
te stelen. Elke dinsdag en zondag zette hij haar na school af bij 
juffrouw Presto. Hij maakte de moeder van Charlie wijs dat het 
voor pianoles was.

Juffrouw Presto rookte en haar hele huis stonk ernaar. Het was 
een klein huis in Leeds, met een piepklein achtertuintje. Het 
stond binnen vol antieke prullaria, inclusief een robot die ooit in 
een warenhuis had gestaan maar nu in een hoek was geplaatst. 
Die droeg een hoge hoed en het halve gezicht ontbrak. ‘De enige 
goochelaars van wie mensen hebben gehoord zijn mannen, maar 
een aantal van de beste waren vrouwen,’ zei juffrouw Presto dan, 
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terwijl ze met haar sigaret gebaarde. ‘En ik zal je nog iets ver-
tellen, de beste oplichters waren altijd vrouwen. Wij weten hoe 
mensen denken, wij hebben het lef en wij worden niet betrapt.’

Het beviel Charlie hoe juffrouw Presto haar bij die verklaring 
betrok. Wij. Het idee dat ze mogelijke gevolgen kon ontduiken 
beviel haar al helemaal.

‘Dus het eerste wat je moet begrijpen is de tik. Je tikt het doelwit 
ergens op het lichaam terwijl je toeslaat. Misschien bots je tijdens 
het lopen tegen hem of haar aan of raak je hun schouder aan ter-
wijl ze in een druk restaurant zitten. Mensen denken dat de tik 
misleiding is, maar dat is niet zo. Het brein kan het gevoel tege-
lijkertijd op twee plekken te worden aangeraakt niet verwerken, 
dus de geest wordt alleen op de hardere tik geattendeerd. Tik ie-
mand op de schouder en dan voelt hij je hand niet in zijn zak of in 
de tas. Er komt geen finesse bij kijken. Gewoon grijpen die hap.’

Daar dacht Charlie over na.
Juffrouw Presto gaf haar een kardamomsnoepje uit een zilveren 

schedel op de salontafel.
‘Wat als je je hand in een tas stopt en er zit te veel in? Wat als 

die dicht is geritst?’
‘Ah, daar komt de misleiding. Verras ze. Verbijster ze. Of je kiest 

een makkelijker doelwit. Daar zijn er zat van en sommigen dra-
gen massief gouden kettingen.’

‘Hoe zit het met slotjes?’ Toen juffrouw net aan haar verhaal 
was begonnen had het allemaal eenvoudig geleken, maar hoe 
meer Charlie erover nadacht, hoe moeilijker het leek. Het kostte 
drie pogingen om een ketting om te doen, laat staan die met een 
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hand bij iemand af te doen, terwijl ze die persoon moest afleiden.
‘Hand op de nek, een beetje druk en soepele vingers,’ antwoord-

de juffrouw Presto. ‘Het is allemaal hetzelfde. We gaan oefenen.’
Eerst hingen ze jasjes om de robot en deden horloges om arm-

leuningen van stoelen. Toen Charlie dat onder de knie had, liep 
juffrouw Presto door haar huis zodat Charlie kon doen alsof ze 
tegen haar opbotste of haar in een menigte benaderde.

Eindelijk waren ze klaar om eropuit te gaan.
Op een middag bracht Rand haar naar de Holyoke Mall in 

plaats van naar het huis van juffrouw Presto.
‘Gaan we winkelen?’ vroeg Charlie.
Rand leek haar toon niet eens erg te vinden. Hij grijnsde als-

of zij het onderwerp van de grap was. ‘Je les vindt vandaag hier 
plaats.’

Juffrouw Presto wachtte in Macy’s op haar, waar ze een paar 
sneakers kocht. ‘Het kan nooit kwaad om een tas bij je te hebben.’ 
Toen glimlachte ze. ‘Of een oude vrouw.’

Ze liepen het grote winkelcentrum in.
‘Kijk ik vandaag hoe u het doet?’ vroeg Charlie hoopvol.
Juffrouw Presto schudde haar hoofd. ‘Het heeft geen zin het on-

vermijdelijke uit te stellen. Laten we in de richting van Starbucks 
lopen. Daar is het altijd druk.’

Zo begon Charlies praktijkopleiding. Ze gleed langs mensen in 
smalle gangen met een ‘pardon’ en een aanraking op de arm. Dat 
werkte in Sephora en in de Apple Store. Het ging ook makkelij-
ker dan ze had verwacht, maar niet bijzonder precies. Het lukte 
haar een portemonnee te rollen van een man, maar alle pogingen 
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met handtassen leverden alleen maar willekeurige voorwerpen 
op. Een sleutelbos, een lippenstift, en een keer een verfrommelde 
tissue.

Na vijf pogingen kocht juffrouw Presto een frappuccino voor 
haar.

‘Twee dingen,’ zei ze. ‘Toen je het voorwerp eenmaal had, stopte 
je het in je zak. Wat deed je daarna?’

Charlie haalde haar schouders op. ‘Ik liep weg?’
‘In de toekomst…’ Juffrouw Presto keek haar ernstig aan. ‘… 

haal je een snoepje tevoorschijn. Of wat geld. Wat je de mensen 
ook wilt laten denken over waarom je je hand in je zak hebt ge-
stopt. Zorg dat je altijd iets bij je hebt om te pakken. Altijd. An-
ders zijn er twee dingen die hun kunnen opvallen. Het rollen zelf 
en de hand die leeg uit de zak komt.’

Ook al had niemand er iets over gezegd tegen Charlie, ze kreeg 
klamme handen bij de gedachte dat ze zo’n overduidelijke fout 
had begaan.

‘O, en je komt niet echt op me over als iemand die ervan houdt 
anderen te omhelzen,’ merkte juffrouw Presto op.

Charlie haalde opnieuw haar schouders op. In haar familie 
hield niemand daarvan, behalve haar grootmoeder, die ze niet 
vaak zag. Posey en zij omhelsden elkaar niet eens.

‘Zorg dat je eraan went dat je mensen aanraakt tijdens een ge-
sprek. Een hand op de arm of een hand op de schouder. Omhels 
iemand als je die tegenkomt en weer als je vertrekt. Op die manier 
weet je hoe je het er natuurlijk uit moet laten zien als je het móét 
doen.’
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‘Oké.’ Charlie nam een flinke slok van haar frappuccino. Dit was 
het enige advies, hoe wijs dan ook, waarvan ze zeker wist dat ze 
het niet zou opvolgen.

‘Mooi, goed zo.’ Juffrouw Presto ging staan. ‘Kom daarna naar 
Macy’s. Ik moet die sneakers terugbrengen.’

‘Wat moet ik doen?’ vroeg Charlie, terwijl ze al wist dat het ant-
woord haar niet zou bevallen.

‘Jij gaat de mensen zoeken van wie je iets hebt gestolen en 
geeft ze hun spullen terug.’ Juffrouw Presto schonk haar die ta-
daa!-glimlach van haar en slenterde weg met haar tasje in haar 
hand dat er een stuk zwaarder uitzag dan aan het begin van hun 
uitje.

Een uur later had Charlie de sleutels en de portemonnee te-
ruggeven en had ze het opgegeven verder nog iemand te zoeken. 
Rand wachtte op haar buiten Macy’s.

‘Ik heb gehoord dat je goed was,’ zei hij toen ze instapte. ‘Heel 
erg goed.’

‘Ja?’
Hij lachte. ‘Laat het niet naar je hoofd stijgen, meid.’ Hij nam 

haar echter mee naar het hamburgerrestaurant waar je zo veel 
pinda’s kon eten als je wilde en liet haar alles bestellen waar ze zin 
in had, dus ze wist dat juffrouw Presto haar een goede beoorde-
ling had gegeven.

Charlie was stiekem blij met het idee dat ze aanleg had voor 
zakkenrollen, maar wat ze het leukst vond om te doen was inbre-
ken.

Ze vond het geweldig om in ruimtes te zijn die van andere men-
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sen waren, om over hun kleden te lopen, hun levens te passen 
zoals je hun kleren kon passen.

En het was makkelijk, meestal. Mensen in grote, dure huizen 
hadden heel veel deuren, en ze kon er meestal wel een vinden die 
open was. Soms lag er een sleutel onder een mat en anders was er 
ergens wel een open raam. Dan wurmde ze zich naar binnen als 
er geen auto’s stonden. Heel weinig mensen hadden een alarm-
systeem en zelfs nog minder mensen namen de moeite om het 
aan te zetten.

Als Rand haar een huis in stuurde, was hij meestal op zoek naar 
iets specifieks. Een ring met een enorme saffier. Antieke servet-
ringen in de vorm van piepkleine spinnenwebben van filigrein. 
Een getekende eerste editie van The Maltese Falcon die volgens de 
geruchten voor een bedrag vanaf een ton zou worden verkocht. 
Hij zag zichzelf graag als een van die heroïsche criminelen uit 
films, degenen die zich er nooit toe zouden verlagen om tv’s te 
stelen.

Maar soms fietste Charlie naar de andere kant van het stadje om 
op eigen houtje ergens in te breken.

Toen ze klein was had haar vader voor een bedrijf gewerkt dat 
zwembaden en hottubs had geïnstalleerd. Soms had hij haar mee-
genomen naar een klus en dan staarde ze naar zo’n enorm huis 
met gemanicuurd gazon en een glinsterend zwembad, zo helder-
blauw als die tropische zeeën op kalenders.

Tegenwoordig was het zo dat als zij en Posey hun vader zagen, 
hij hen meenam voor een ijsje en dan deed alsof alles in orde was, 
ook al was hij hertrouwd en wilde zijn nieuwe, zwangere vrouw 
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duidelijk niets te maken hebben met zijn twee dochters uit zijn 
eerste huwelijk.

Haar vader wilde zijn glimlachende, blije dochters met blosjes 
op de wangen, dat ze zouden giechelen en in koor ‘aju, paraplu’ 
zouden herhalen op zijn ‘aju, paraplu’, zoals toen ze klein waren 
en zeker van het feit dat er altijd van hen gehouden zou worden. 
Ze moesten meespelen, anders werd hij afstandelijk en gemeen. 
Als ze lastig of chagrijnig waren, dan negeerde hij hen compleet.

Dus als Charlie over Travis probeerde te klagen of hun vader 
iets over haar zorgen of angsten probeerde te vertellen, dan richt-
te hij gepikeerd zijn aandacht op haar zusje. Als Posey ook een 
duit in het zakje deed, dan bracht hij hen regelrecht naar huis.

De genegenheid van hun vader was honderd procent voor-
waardelijk en daar maakte hij geen geheim van.

Maar die huizen waar hij haar vroeger mee naartoe had geno-
men? Dat waren de huizen waar ze in haar eentje inbrak.

Charlie keek in hun koelkast, belegde broodjes met wat ze daar 
dan ook aantrof. Tonijn en augurk. Kimchi en een restje var-
kenshaas. Tofu en brie. Ze paste de kleren uit hun kasten aan, 
ging in hun bed liggen en soms, als ze er zeker van was dat de 
bewoners op vakantie waren, dan zwom ze in die kristalheldere 
zwembaden die haar vader had geïnstalleerd en staarde naar de 
wolken.

Dan deed ze alsof dat gezin haar gezin was. Dat iemand elk mo-
ment kon roepen dat ze binnen moest komen om haar huiswerk 
te maken, haar een standje zou geven omdat ze zich niet met zon-
nebrandcrème had ingesmeerd en op het kleed drupte.
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In een van die huizen keek ze naar een programma waar een 
Duisterling te gast was. Ze legde schaduwmagie uit en had drie 
modellen om haar aanpassingen te laten zien. Een van hen had de 
schaduw van een vogel. Bij de tweede schaduw was het hart eruit 
gesneden. En de derde droeg een kroon, waarvan de punten tot 
hoog boven het schimmige hoofd reikten.

Toen de gastheer naar andere gebruiken voor magie vroeg, had 
de Duisterling gelachen. ‘Is dit niet voldoende?’

‘Waarom hebben jullie je zo lang voor de wereld verborgen?’ 
had de man op de tv gevraagd.

Charlie, met een bak gestolen ijs op schoot en een lepel in de 
hand, luisterde terwijl de vrouw uitlegde dat de eerste Duisterlin-
gen zich niet van elkaars aanwezigheid bewust waren geweest. Ie-
der ontdekte de discipline opnieuw en hun ontdekkingen gingen 
bij hun dood verloren. Er waren een paar brieven die het bewijs 
vormden dat een aantal van hen elkaar hadden ontmoet en er 
waren af en toe telegrammen uitgewisseld in de jaren veertig van 
de vorige eeuw. Er veranderde pas écht iets met de Bulletin Board 
Systems van de jaren tachtig. Veel van het duisteren dat vandaag 
de dag werd beoefend was ontwikkeld op messageboards en be-
sloten fora, toen mensen met bezielde schaduwen van over de 
hele wereld eindelijk beseften dat ze niet alleen waren.

Charlie had naar het model gestaard waarvan de schaduw een 
hartvormig gat in de borst had gehad en had zich afgevraagd hoe 
het zou zijn om hem te zijn.

Als ze die huizen verliet waar ze in haar eentje inbrak, nam ze 
helemaal niets mee.
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F u l l - T i lt 
B o o g i E

Starend naar de dode man op de vloer van Rapture besefte 
Charlie dat ze iets moest doen, maar ze was verstijfd door 
de pure schok van het geweld.

Vince, háár Vince, zo vol zelfbeheersing dat hij niet eens rea-
geerde als hij werd geduwd… Hij had iemand vermoord.

En hij had niet door dat ze hem had gezien.
Als ze zich weer liet zakken en op de natte, met glas bedekte 

vloer ging liggen, dan kon ze doen alsof ze de hele tijd be-
wusteloos was geweest. Pas als hij haar aanraakte zou ze hem 
verdwaasd aankijken als Sneeuwwitje bij wie er een stuk appel 
vast was komen te zitten in de keel. Dan kon hij elke leugen 
bedenken die hij maar wilde en zij kon die dan klakkeloos ac-
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cepteren: ‘O, die dooie? Hij is vast uitgegleden over een bana-
nenschil.’

In plaats daarvan hees ze zich overeind, waarbij ze zich vast-
hield aan de toog, en deed alsof ze verbaasd was door zijn aanwe-
zigheid. ‘Vince? Wanneer ben jij…’

Door het licht kwamen zijn gelaatstrekken hard over en ze her-
innerde zich dat ze hem eng had gevonden die eerste nacht in de 
bar, voor hij iets had gezegd.

Hij zag haar blik van hem naar de dode man gaan, naar de ma-
nier waarop de nek van Hermes in een verkeerde hoek lag. Het 
gezicht van Vince was verschrikkelijk uitdrukkingsloos.

Verbaasd blijven kijken, dacht ze, alles is verrassend.
‘Hij is er niet meer.’ Vince kwam naar haar toe. ‘Je bloedt.’
Apart dat hij Hermes kon doden, maar hem niet als ‘dood’ zou 

beschrijven en voor een beleefd eufemisme ging: is er niet meer.
‘Het is niets.’ Al was Charlie daar niet helemaal zeker van. Haar 

lichaam deed zeer na de bekogeling met de flessen. Ze voelde 
oppervlakkige sneetjes prikken en de kans was heel groot dat er 
glasscherfjes in haar beha zaten. Haar gedachten waren absurd.

En dan lag er ook nog een lijk midden op de vloer.
Een lijk waarvan de schaduw nog steeds bewoog, kronkelend 

en trekkend aan de verbinding met de man alsof die zich wilde 
bevrijden.

Charlie huiverde door een diepgewortelde afschuw die door 
haar heen trok. ‘W-wat is dát?’

‘Die kalmeert wel over een paar minuten,’ zei hij na een korte 
pauze, terwijl ze allebei naar de worstelende schaduw keken.
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‘Is dat een Smét?’
Charlie begreep de details niet van hoe energie-uitwisseling 

werkte voor Duisterlingen, maar ze wist er voldoende van om te 
weten dat hoe meer ze van zichzelf in hun schaduw stopten, hoe 
meer die kon doen. Een Duisterling kon zijn schaduw direct van 
zijn energie gebruik laten maken, maar hij kon ook stukjes van 
zichzelf – ongewenste herinneringen of verlangens, emoties die 
hem hinderden – in zijn schaduw stoppen. Bij de dood van een 
Duisterling kon die dan een Smet worden. Eenzame schaduwen, 
niet alleen afgesneden van een mens, maar van de eigen mense-
lijkheid. De meesten waren niet beter dan beesten, en de Duister-
lingen beschouwden het als hun taak om daar jacht op te maken. 
Anderen konden nadenken en redeneren. Charlie had er niet veel 
gezien, en had nooit verwacht aanwezig te zijn bij de geboorte 
van zo’n ding.

Vince keek haar niet aan. ‘Dat zou het kunnen worden.’
Charlie dacht aan de schaduw van Paul Ecco, aan de manier 

waarop die aan flarden was gereten, alsof die los van zijn dood 
was vernietigd. Toen dacht ze aan Vince, die veel meer over duis-
teren wist dan ze had gedacht.

‘Gaat die dood?’ vroeg ze met zachte stem.
Hij knikte. ‘Tenzij die wordt losgemaakt of zich los weet te trek-

ken.’
Ze herinnerde zich hoe ze die schaduw tot in haar longen ina-

demde, herinnerde zich de klap. Het was misschien zielig om dat 
ding te zien worstelen, maar ze was blij dat het niet bij haar kon 
komen en ook dat het er weldra niet meer zou zijn.
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Vince schudde zijn hoofd. ‘Is er verder nog iemand?’
Charlie wierp een blik op de achterste ruimte. Odette en de an-

deren waren langs het podium in de richting van de uitgang ge-
rend, maar het was mogelijk dat een van hen zich in haar kantoor 
had opgesloten in plaats van te vertrekken of dat ze dat allemaal 
hadden gedaan. ‘Misschien.’

Hij knikte. ‘Ik moet het lichaam naar mijn busje brengen. Red 
jij het in je eentje?’

‘Ik zei toch dat het niets was.’ Charlie plaatste beide handen op 
de toog. Ze voelde zich een beetje licht in het hoofd, maar dat was 
alles.

Hij knikte, alsof hij haar niet geloofde, maar geen tijd had om 
erover in discussie te gaan.

Charlie kwam achter de bar vandaan en liep voorzichtig om het 
glas heen. Er hadden zich al scherven in de zolen van haar Crocs 
geboord, waardoor die oneven liepen en een hard geluid maak-
ten, als tapschoenen.

Glazen muiltjes.
Behoedzaam ging ze naar een tafeltje. Daar stond nog steeds 

een brandend waxinelichtje waarvan de was vloeibaar was en het 
glaasje lichtte donker op.

Dat was het moment dat de Smet zich losrukte en regelrecht op 
Charlie af vloog.

Onyx was op twee manieren handig om bezielde schaduwen 
tegen te houden. Het verzwakte ze en dwong ze vaste vorm aan 
te nemen, zodat een mes met onyx erin door ze heen kon snijden 
ongeacht hoe doorzichtig ze leken te zijn. Maar Charlie had geen 
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onyx bij zich en wat schaduwen de meeste schade berokkende 
was het allerfelste licht: vuur.

Charlie greep het kaarsje beet, zonder dat het haar iets kon 
schelen dat de hete was op haar pols spatte of dat het glaasje gloei-
endheet was. Ze smeet het met een vloeiende beweging naar de 
Smet toe zodat het vuurtje die raakte. De schaduw vatte vlam en 
laaide op als droog struikgewas.

Eventjes staarde ze alleen maar naar het kapotte theelichtje, de 
gemorste was, naar haar verbrande vingers.

Vince staarde naar haar. ‘Slim van je.’
Charlie liet zich op de eerste de beste stoel zakken en knikte.
Vince hief het lichaam over zijn schouder, alsof het een dood 

hert of iets dergelijks betrof, en liep naar de dubbele voordeuren 
van Rapture.

Was hij de eerste die je hebt gedood? Die woorden lagen op het 
puntje van Charlies tong. Ze slikte ze door. Het was zijn werk om 
plaatsen delict op te ruimen. Ze wilde graag geloven dat dat hem 
enig perspectief bood voor wat betreft het omgaan met de doden, 
een reden om zo kalm te zijn. Maar iemand vermoorden, dat was 
totaal iets anders.

De broer van haar ex, degene die haar uiteindelijk had neerge-
schoten, had in de gevangenis gezeten omdat hij een slijterij had 
beroofd. Hij had haar verteld dat iemands geest niet meer goed 
functioneerde na de eerste gepleegde moord. Ze werden full-tilt 
boogie, raakten in de ban van hun natuurlijke driften. Dat was de 
reden waarom ze fouten maakten, zelfs als ze normaal zorgvuldig 
waren, zelfs als ze alles van voor naar achter hadden gepland. Ze 
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deden dingen die nergens op sloegen, zoals kalmpjes de politie 
binnenlaten terwijl hun slaapkamer onder het bloed zat. Of een 
vluchtauto huren onder hun eigen naam.

Vince gedroeg zich niet zo. Hij had dit eerder gedaan.
En een verleden met moord erin was niet zijn enige geheim, 

gezien de manier waarop hij over de schaduw van de Duisterling 
had gesproken. Hij wist veel meer over die wereld dan hij ooit had 
laten blijken. Hij had net zo veel verborgen gehouden voor haar 
als zij voor hem.

Ze keek naar het stomme wielrenbroekje dat ze droeg, naar 
haar elastische jurkje, doorweekt met de gemorste drank. Drup-
peltjes bloed welden op op haar kuiten waar de glassplinters haar 
hadden geraakt, en toen ze naar de rug van haar handen keek zat 
daar tot haar verrassing ook bloed.

Het was echter moeilijk om Vince iets kwalijk te nemen. Wat 
zijn geheimen ook waren, ze kon nog steeds op hem rekenen. Hij 
was nu bezig om een lijk voor haar weg te werken. Betrouwbaar-
der dan dat kon je niet worden.

Er ontsnapte haar een lachje, een raar soort gegiechel.
Haar blik viel op de vloerplanken en haar eigen schaduw. 

Die leek te rimpelen. Ze knipperde twee keer met haar ogen, 
wachtte tot ze weer helder kon zien. Had Hermes er iets mee 
gedaan?

Verbaasd boog ze zich naar voren en ze raakte met haar hand 
de schaduw ervan aan op de vloer. Die kwam haar tegemoet, zo-
als altijd. Toen ze omhoogkwam bleef er een veegje bloed achter 
van de sneetjes op haar vingers.
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De vaste lijn achter de bar rinkelde opeens en daar schrok ze 
van.

Charlie strompelde terug naar de bar. ‘Ja?’
‘Lieverd.’ Odette klonk met haar temende stem als een filmster-

retje uit het verleden. ‘Ik hoorde een enorme klap en toen werd 
alles stil.’

‘Ben je nog in je kantoor?’ Charlie schaamde zich ervoor dat 
haar stem niet zo rustig klonk als haar bedoeling was geweest. 
‘Hij is weg, maar hij heeft een enorme puinhoop achtergelaten. Je 
had niet moeten blijven.’

De verbinding werd verbroken. Even later hoorde ze cilinder-
sloten bewegen. Odette slenterde de ruimte in net toen Vince 
door de dubbele deuren binnenkwam.

‘Is de politie er eindelijk? Ik heb ze eeuwen geleden gebeld.’ Ze 
nam hen en de kamer in zich op, bestudeerde de ravage in haar 
club en de aanwezigheid van Vince met een ietwat verbijsterde 
uitdrukking op haar gezicht.

‘We zijn verder alleen.’ Opeens besefte Charlie dat het toch niet 
goed met haar ging. Haar handen beefden. Misschien moest ze 
gaan zitten, maar ze zou het niet halen tot die stoel.

Odette praatte verder. ‘Kende je die man? Ik wilde het pistool 
uit de kluis achter halen, maar ik kon me de combinatie niet her-
inneren.’

Charlie knielde op de vloer, dwong zichzelf diep en regelmatig 
te ademen. Dat deed ze als ze een paniekaanval had en ze had 
het vermoeden dat dit de moeder van alle paniekaanvallen zou 
worden. ‘Wat?’
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‘Die man!’ Odette fronste. ‘Hij leek te denken dat hij je kende. 
Misschien kun je beter opstaan. Een stoel is vast veel comfortabe-
ler en zeker schoner.’

‘Hij dacht dat ik iemand kende, maar dat is niet zo. Dat was niet 
zo.’ Misschien was Charlie degene van wie de geest full-tilt boogie 
was gegaan. ‘Ik zit hier goed.’

Odette nam plaats op een barkruk. Ze keek naar de verwoeste 
wand waar de drank had gestaan en slaakte een diepe zucht. ‘Ik 
begrijp de wereld niet meer. Volgens mij word ik oud.’

Charlie schudde haar hoofd. ‘Nooit.’
‘Heb je gezien wat die man deed? Met zijn…’ Odette staarde in 

de richting van de dubbele deuren, zoals ze had gedaan toen de 
magie op haar af was komen rollen. ‘Met Balthazars schaduw-
salon? Ik zag altijd de wonderbaarlijke kant van duisteren, maar 
niet de verschrikkelijke kant.’

‘Ja,’ zei Charlie zachtjes.
‘Het was afschuwelijk!’ Odette wierp een blik op Vince en toen 

weer op Charlie. ‘Denk je dat dit iets met Balthazar te maken 
heeft?’

‘Die kerel was op zoek naar een man die ze er laatst uit hebben 
gegooid,’ zei ze na een korte aarzeling.

‘Maar waarom wilde hij jou dan spreken?’ vroeg Odette.
Een uiterst redelijke vraag. Charlie deed haar mond open, pro-

beerde een of andere logische verklaring te bedenken toen Vince 
haar onderbrak. ‘Is er ergens een verbanddoos? Ze bloedt.’

‘O… natuurlijk. In mijn kantoor.’ Odette liet zich van haar kruk 
glijden.
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‘Zeg maar waar…’ begon Charlie.
Odette onderbrak haar. ‘Doe niet zo mal. Blijf daar.’ Ze ver-

dween opnieuw naar achteren.
Charlie zuchtte, keek bewust niet naar haar schaduw, die al dan 

niet bewoog. Wat wel of niet iets zou kunnen betekenen. ‘Er is 
niets aan de hand!’

‘Ik weet het.’ Vince kwam naast haar op zijn hurken zitten en 
liet zijn handen zacht over haar armen glijden, op zoek naar ver-
wondingen. Behoedzaam, net zoals hij zoende, niet ruw of hard.

‘Vince?’
Hij pakte haar hand vast en glimlachte als een willekeurig attent 

vriendje, eentje dat niet dacht dat ze hem over magie had horen 
praten en hoopte dat ze niet wist of het niet erg zou vinden dat hij 
een moordenaar was.

Odette keerde terug, haar mobieltje tegen haar oor gedrukt. ‘Je 
weet heel goed dat als ik uit een verrekte tgi Friday’s had gebeld 
je ogenblikkelijk iemand had gestuurd.’ Ze liet een bobbelige rode 
tas met het symbool van een esculaap naast Vince vallen. ‘Is mijn 
belastinggeld je soms te min omdat er een zweep op mijn bord 
geschilderd staat?’

Vince grabbelde erin, haalde een rolletje gaas tevoorschijn en 
maakte dat toen bij de spoelbak nat met zeep en water. ‘Er zijn 
een paar stukjes glas die ik wil verwijderen.’

‘Je kunt beter gaan,’ fluisterde ze tegen hem. ‘Nu.’ Er lag een lijk 
in zijn busje. De politie kon dat bewijs onmogelijk over het hoofd 
zien.

‘Een momentje.’ Hij veegde wat bloed weg.
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Hij vond een pincet die naar Charlies mening eerder bedoeld 
was om wenkbrauwhaartjes weg te plukken. Ze vroeg zich af of er 
ook een eyeliner voor noodgevallen in de tas zat. Odette kennen-
de was dat heel goed mogelijk.

Het glas kwam er moeiteloos uit. Bij het zien van het scherfje 
met de felblauwe kleur van een fles Bombay Sapphire gin werd 
Charlie een beetje duizelig. Ergens wenste ze dat ze een shotje 
van het een of ander had genomen voor hij was begonnen, maar 
het laatste wat ze nu kon gebruiken was dat ze niet helder kon 
nadenken.

‘Als de politie er niet binnen tien minuten is, bel ik de burgemees-
ter wakker,’ spinde Odette in de telefoon. ‘Let op mijn woorden.’

Charlie had geen idee of Odette de burgemeester daadwerkelijk 
kende, maar het was zeker een mogelijkheid.

‘Ik zie je thuis wel,’ zei Vince. Hij legde de laatste hand aan het 
verband om haar been, zijn handen kalm en zeker, alsof hij niet 
alleen het moorden, maar ook dit eerder had gedaan.

Charlie ademde diep in en blies de lucht toen uit. De hele nacht 
had gevoeld als een lange, bizarre nachtmerrie en die was mis-
schien nog niet eens voorbij. ‘Ja, ga. Je moet gaan.’

Vince kwam overeind, legde een hand op haar schouder en ging 
toen naar de achterdeur.

‘Waar gaat je vriend heen?’ vroeg Odette. Ze stond achter de bar 
in de laatjes te rommelen, haalde er extra servetjes en roerstaafjes 
in allerlei thema’s uit.

‘Hij wil het plaatselijke politiekorps mijden.’ Charlie hees zich 
overeind. ‘Wat zoek je?’
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Odette trok haar getatoeëerde wenkbrauwen op, maar toen het 
duidelijk werd dat Charlie niets meer over Vince zou zeggen, gaf 
ze toe. ‘Een ontzettend oud pakje kruidnagelsigaretten. Dat heb 
ik hier ergens neergelegd, misschien iets van vijf of tien jaar ge-
leden? Ik heb iets nodig. Mijn handen beven. Misschien moet ik 
een gummybeertje pakken.’

‘Misschien,’ beaamde Charlie.
‘Wil jij er ook een?’
Ze kwam in de verleiding, maar schudde haar hoofd. Ze had 

geen borrel genomen, dus het leek een beetje zinloos om iets te 
nemen wat minder effectief was.

Odette haalde een plastic potje uit haar handtas, maakte het 
open en gooide een handje thc-snoepjes in haar mond. Over on-
geveer een half uur was ze bewusteloos of ontzettend high.

‘Vind je het oké om niets over Vince te zeggen?’
‘Misschien, maar ik zou het fijn vinden als je me vertelde wat 

voor problemen hij wil vermijden.’
‘Dat weet ik niet.’ Charlie verzon in gedachten een hele achter-

grond voor hem. ‘Hij zei dat het vanwege zijn jeugd was. We heb-
ben allemaal een rugzak. Het verleden doet er nu niet meer toe.’

‘O, schat.’ Odette legde haar hand op Charlies hand en kneep er 
vol genegenheid even in. ‘Het verleden is het enige wat telt.’

De politie arriveerde een kwartier later. De sirenes gilden alsof 
ze zich de hele tijd hadden gehaast, in plaats van vijfenvijftig mi-
nuten de tijd te hebben genomen na het eerste telefoontje. Odet-
te liet ze binnen. Een rechercheur genaamd Juarez nam Charlies 
verklaring op dat een man met geweld was binnengedrongen en 
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de tent had verwoest. Hij bewaarde het ongelovig rollen met de 
ogen voor toen Odette verklaarde dat er geen camera’s waren om-
dat ze de privacy van haar cliënten belangrijk vond. Er werd niets 
gezegd over schaduwen of magie.

Rechercheur Juarez zei dat hij een rapport zou opstellen en dat 
een fotograaf en iemand van de technische recherche de volgende 
dag zouden langskomen om de schade vast te leggen. Toen gaf hij 
zijn kaartje aan Odette en zei dat hij nog contact zou opnemen.

Charlie betwijfelde of Odette ooit nog niets van hem zou ver-
nemen.
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11 

E e n  s t r a l e n d e r 
s t e R

Charlie stapte in de Corolla en draaide de sleutel om in 
het contact, liet de warme lucht van de verwarming 
over haar heen stromen. Op de passagiersstoel lag de 

tas met de glitterjurk en de pruik die ze had meegebracht om 
het casinohotel in en uit te komen. Tot zover dan de makkelijke 
kans om het manuscript van Adam te stelen.

Op het klokje in het dashboard was te zien dat het half drie 
was. Het plastic van haar prepaidtelefoon was gebarsten en 
er stonden drie boze berichtjes op het schermpje, de laatste 
een verontrustend exemplaar met een waarschuwing dat als ze 
hem bedroog, hij haar de hersens zou inslaan. Ze stuurde een 
smoesje dat ze autopech had, maar er kwam geen bevestiging 

Dief van de nacht_v4.indd   158Dief van de nacht_v4.indd   158 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



159DIEF VAN DE NACHT

dat het was afgeleverd. Hij had haar nummer vast geblokkeerd.
En ondertussen wachtte Vince thuis op haar.
Charlie legde haar voorhoofd tegen het stuur en ademde hui-

verig in en uit.
In ieder geval startte haar auto. Ze reed de paar straten naar 

huis, waarbij ze omreed om zo de steeg te vermijden waar ze twee 
nachten geleden het lijk van Paul Ecco had gezien.

Vinces busje was er niet toen Charlie op de oprit parkeerde.
Natuurlijk niet. Hij moest van het lijk af zien te komen en ze 

had er geen idee van hoelang dat duurde of wat daarbij kwam 
kijken. Charlies onbehulpzame brein leverde beelden uit films 
aan: betonblokken aan de voeten gebonden, zuurbaden, hak-
selaars.

Terwijl ze uit de auto stapte, stram en bevend, werd ze eraan 
herinnerd hoe het had gevoeld om van een schnabbel terug te 
keren. Dan kwam ze bij haar huis na een of andere zorgvuldig 
geplande en hectisch uitgevoerde klus in een wereld waarin ze 
niet langer thuis leek te horen. Net als toen voelde het surreëel 
om door hetzelfde piepkleine voortuintje te lopen dat nodig ge-
maaid moest worden, over hetzelfde stukje veranda waar een vie-
ze spooklantaarn op zijn kant lag, de stekker ernaast.

Ze deed de deur open, uitputting viel als een deken over haar 
heen toen de adrenaline wegebde.

Posey stond bij het fornuis gehakt en uien te bakken. Ze keek 
om toen de hordeur achter Charlie dichtviel en hapte naar adem. 
‘Wat is er met jou gebeurd?’

‘Iemand kwam Rapture binnen. Hij was op zoek naar een man. 
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Die ene waar ik je over vertelde, met de kapotte schaduw. Hij 
heeft me een beetje door elkaar gerammeld.’

Posey zette een hand op haar heup. ‘Een beetje?’
Charlie dwong zichzelf de schouders op te halen. ‘Het had erger 

gekund. Wat ben je aan het maken?’
‘Spaghetti bolognese. Lekker belangrijk. Wil je me vertellen wat 

er écht aan de hand is?’
Ze moest iets zeggen en ze had wat tijd voor zichzelf nodig om 

te bedenken hoe ze haar hersenen weer op gang kon krijgen. ‘Na 
een douche. Ik ben doorweekt met alcohol. Het is smerig en het 
prikt gruwelijk in de snijwondjes.’

Posey duwde de metalen spatel hard door het vlees. ‘Waar is 
Vince? Ik dacht dat hij je zou halen?’

‘Hij is een boodschapje voor me aan het doen. Pleisters.’ Een 
zielige leugen, gezien het tijdstip, maar ze waren een soort nach-
telijke familie geworden. Vleermuizen, met hun werk en feesten 
en boodschappen gedurende de donkere uren. Tegen de tijd dat 
hij met lege handen terugkeerde zou Posey zich druk kunnen ma-
ken om de dringende kwestie van magie.

Posey slikte duidelijk nog een preek in over het feit dat er iets 
mis was met Vince wat betreft zijn ziel toen Charlie naar hun 
badkamer ontsnapte.

Haar zus was op de hoogte van haar verleden als dief. Charlie 
had een paar boeken mee naar huis gebracht voor haar, digitale 
kopieën die wat vaag waren maar nog altijd interessant, en een 
keer een dun boekje met aantekeningen over schaduwmagie voor 
beginners uit het begin van de industriële tijd. Ze had het echter 
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vermeden Posey over de enge dingen te vertellen, over de keren 
dat ze bijna was betrapt, de zwendels die verkeerd waren gelopen, 
de manieren waarop Duisterlingen magie tegen elkaar hadden 
gebruikt en tegen mensen zonder bezielde schaduw.

Het was makkelijker geweest om haar hele carrière als een grap 
te zien. Als een reeks avonturen. Als Charlie zich nu maar kon 
vermannen, dan wist ze zeker dat ze dit net zo oppervlakkig kon 
laten klinken.

Hun kleine gezamenlijke badkamer bestond uit een enkele was-
bak en een bad met douche erin. Een spotgoedkoop douchegor-
dijn, vettig door opgedroogde zeepresten, hing aan plastic haken 
eromheen. Charlie draaide de kraan zo heet mogelijk open.

Terwijl de ruimte zich met stoom vulde, trok Charlie voorzich-
tig haar kleren uit. Ook al had ze haar best gedaan om haar haar 
en rok uit te schudden, toch waren er piepkleine flintertjes glas 
op haar huid te zien. Ze balde haar wielrenbroekje op, maakte 
die nat en probeerde de laatste restjes weg te deppen. Toen ze 
daarmee klaar was, rolde ze al haar kleren op en propte ze die in 
de kleine metalen prullenbak, waarbij een bergje verfrommelde 
tissues verder naar beneden werd geduwd. Ze wilde die dingen 
nooit meer dragen.

Er trok een hevige huivering door haar heen toen het hete water 
haar huid raakte. De stank van alcohol steeg in een wolk op. Beel-
den van die nacht dansten voor haar ogen: de regen van flessen, 
het gevoel van bliksem op haar huid toen de schim haar sloeg, 
Vince weerspiegeld in de glimmende spiegels terwijl hij de be-
baarde man tegen zijn borst in bedwang hield, de dikke duisternis 
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die op haar af kwam rollen, de metalige smaak van de schaduw op 
haar tong. Ze dacht aan het sterrenstelsel aan namen: Paul Ecco, 
de Hogepriester, Hermes, Edmund Carver, Lionel Salt. Ze dacht 
aan flarden schaduw en uitstekende witte botten.

Charlie dwong zichzelf wat Dr. Bronner’s pepermuntzeep op 
haar handen te spuiten en zichzelf ermee in te smeren. Ze waste 
haar haren twee keer en wreef met een washandje zo stevig over 
haar huid dat die roze en wat ruw werd. De zeep prikte. Een paar 
van de verbandjes die Vince had aangebracht raakten al los, slin-
gerden door het water in de kuip totdat die in het afvoerputje 
werden opgevangen.

Vince, die het nodige verborgen had gehouden. Ze werd kwaad 
bij de gedachte dat juist hij háár had misleid.

Ze had het moeten merken. Het was vreemd hoe vrijblijvend 
alles bij hem was, zelfs voor iemand die een ander leven had ach-
tergelaten. Niemand was een onbeschreven blad, een tabula rasa, 
zonder vijanden of vrienden. Je kwam niet zomaar iemand tegen 
die jou onmiddellijk zó leuk vond dat hij bereid was bij jou en je 
maffe zus in te trekken en de hélft van de huur te betalen ook al 
nam hij maar een derde van de ruimte in.

Hij had gezegd dat hij zijn naam niet op het contract wilde heb-
ben omdat hij niet kredietwaardig was. Dat was dezelfde reden 
waarom hij een prepaidtelefoon had. Hij werkte zwart. Maar was 
het zo niet beter, want hij bracht op deze manier zijn hele salaris 
mee naar huis? Dat had los van elkaar logisch geklonken, maar 
alles bij elkaar bezorgde het haar nu een knoop in haar maag.

Hij heeft je leven gered!
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Wat voor geheimen hij ook had, ze kon niet ontkennen dat hij 
dat had gedaan. Ze was blij dat Hermes dood was en dat zij nog 
leefde.

Was Vince een Duisterling geweest? Er waren normaal gespro-
ken twee manieren om dat vast te stellen. Als je vanaf twee ver-
schillende kanten licht op een normaal persoon richtte dan spleet 
hun schaduw in tweeën, maar een bezielde schaduw bleef heel. 
De tweede manier was de gespleten tong die de meeste Duister-
lingen hadden.

De tong van Vince was heel en aangezien hij geen schaduw had, 
konden ze niet kijken of zijn schaduw uiteen zou splijten. Maar 
als hij geen Duisterling was, wat was hij dan wel? Wat had hij 
achtergelaten?

Ze stapte uit het bad, sloeg een handdoek om zich heen en 
verliet druppend de badkamer. Terwijl ze haar badjas aanschoot 
speelde het licht van koplampen over de wanden en verdween 
toen. Vince reed de oprit op.

Toen ze weer in de keuken kwam, was hij er niet, al stond het 
eten klaar. Stoom steeg op van de spaghetti op het bord.

Ze schepte een kom vol en ging zitten, draaide met haar vork in 
de pasta met rode saus.

‘Charlie…’ zei Posey.
‘Ja?’ Er was iets aan de stem van haar zus waardoor ze geschrok-

ken opkeek.
Posey staarde naar het linoleum. ‘Er is iets mis met je schaduw,’ 

zei ze zachtjes.
Charlie keek naar beneden. Er was geen rimpeling, maar er was 
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een kleine vertraging tussen haar bewegingen en de reactie er-
van. Op alle andere manieren volgde haar schaduw precies haar 
handelingen, toch kreeg ze de verontrustende indruk dat die ze 
nabootste.

‘Weet jij wat er aan de hand is?’ Charlie dacht aan een artikel 
dat ze had gelezen. ‘Tien manieren om je schaduw te wekken’, 
volgens Buzzfeed. Trek een zak over je hoofd. Houd je adem on-
derwater in. Sla met een hamer op je hand.

Eén ding dat daar niet bij was vermeld: aangevallen worden 
door een andere schaduw.

Posey fronste alsof dit het begin was van een bijzonder onaar-
dige grap. Dat zou het ook zijn, als Charlie kreeg wat Posey het 
liefst wilde hebben. Niemand wist waarom sommige schaduwen 
bezield raakten, terwijl dat bij andere nooit lukte. Trauma leek 
er een onderdeel van te zijn, maar dat was geen onfeilbare me-
thode. Maar als Charlie magie bezat, tja, dan was het lastig om 
aan iets anders te denken dan aan het feit dat haar zus haar zou 
haten.

Posey stapte over op een ander onderwerp. ‘Ga je me vertellen 
wat er is gebeurd?’

Charlie zuchtte. ‘Die man liet zijn schaduw veranderen, die 
kreeg vaste vorm. Die sloeg dingen omver, sloeg míj omver.’

‘Hoorde hij bij een van de bendes?’
Charlie dacht aan Salt en schudde haar hoofd. ‘Volgens mij 

werkte hij voor iemand die onafhankelijk is.’
Haar zus keek sceptisch. ‘Heb je iets van hem gestolen?’
‘Nog niet.’ Charlie stond op, bracht haar halfvolle bord naar de 

Dief van de nacht_v4.indd   164Dief van de nacht_v4.indd   164 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



165DIEF VAN DE NACHT

gootsteen. Terwijl ze dat deed zag ze dat het witte busje op de op-
rit stond geparkeerd en dat de lampen uit waren. Er leek niemand 
in te zitten. ‘Is Vince al binnengekomen?’

Posey haalde haar schouders op, alsof niets minder interessant 
was. ‘Geen idee. Is hij dan al terug?’

‘Ik ga kijken hoe het met hem gaat.’ Charlie schoof haar voeten 
in een stel werklaarzen die Vince bij de deur had laten staan. Er 
zat een dikke laag modder op de zolen. Die waren veel te groot 
en haar voeten gleden heen en weer, maar ze dacht dat ze er wel 
mee kon schuifelen.

‘Hij is oké. Waarom zou er iets zijn?’ Posey kwam overeind. ‘Ik 
ga met wat vrienden praten. We hebben vanavond een chat.’

‘Je mag niemand iets vertellen over wat ik heb gezegd,’ waar-
schuwde Charlie haar.

‘Ik hoef er niet bij te zeggen dat het mijn zus is overkomen.’ Po-
sey klonk geërgerd, alsof het idee van het anderen niet vertellen 
belachelijk was.

‘Niemand!’ hield Charlie vol.
‘Whatever.’ Posey hief haar telefoon om een foto te nemen van 

Charlies schaduw. Bij het zien van Charlies uitdrukking zuchtte 
ze dramatisch. ‘Ik probeer alleen maar te ontdekken wat er met je 
schaduw aan de hand is.’

Charlie had verwacht dat Posey in ieder geval de mogelijkheid 
ter sprake zou brengen dat die bezield was. Dat ze dat niet had 
gedaan was een opluchting, en als Charlie een heel klein beetje 
teleurgesteld was, dan was dat mogelijk over het hoofd te zien.

Charlie ging naar buiten. De klap van de hordeur die dichtsloeg 
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maakte een eind aan die gedachten. Haar voeten schoven heen en 
weer in de te grote kistjes van Vince terwijl ze om het huis heen 
liep en ze trok haar badjas strakker om zich heen tegen de ijzige 
bries.

Ze trof Vince aan op het trapje achter, waar hij naar de sterren 
staarde.

Hij droeg geen jas. Hij had zijn armen om zijn knieën geslagen 
en liet zijn voorhoofd op zijn polsen rusten. Zijn t-shirt zat strak 
om zijn schouders gespannen. De lamp bij de achterdeur die op 
beweging reageerde gaf een lichtgouden gloed af die hem omhul-
de. Motten cirkelden boven hem, wierpen kleine schaduwtjes op 
zijn schaduwloze lijf. Hij moest daar al een tijdje zitten.

Toen hij zich een slag omdraaide, was zijn gezicht uitdruk-
kingsloos, alsof hij zich schrap had gezet.

Charlie legde haar hand op de koele huid van zijn arm en zijn 
adem stokte. ‘Gaat het?’

Hij knikte.
Bedroefd besefte ze hoe gek ze nu echt op hem was. Dat had 

ze moeten weten bij Barb thuis, toen ze zo kwaad op Suzie was 
geweest. Of toen ze steeds maar naar die foto in zijn portemonnee 
bleef zoeken. Of op elk willekeurig moment voor nu, nu ze tot de 
ontdekking was gekomen dat ze hem helemaal niet kende.

Hij liet zijn hoofd iets naar achteren zakken. ‘Denk je dat ster-
ren een schaduw hebben?’

Ze volgde zijn blik. Ze waren zodanig dicht bij Springfield dat 
lichtvervuiling de nachtelijke hemel afzwakte, maar er sprankel-
den nog altijd heelallen boven hen. De maan had bijna het eind 
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van haar wandeling bereikt, klaar om bij het ochtendgloren naar 
haar eigen bed te strompelen.

‘Als er ergens een fellere ster in de buurt is…’ Maanden gele-
den had ze op de bank gelegen, waar ze naar een man met diepe 
stem had geluisterd die op tv het universum had verklaard terwijl 
ze zichzelf zover had proberen te krijgen om een nieuwe baan 
te zoeken. ‘Zoals zo eentje die op het punt staat een zwart gat te 
worden. Vlammen die niet eerst op?’

Vince knikte. ‘Quasars. Die vlammen op terwijl ze sterven. Dat 
zal elke ster in de buurt vast wel een schaduw geven.’

Ze dacht aan het kronkelende, worstelende ding dat vast had 
gezeten aan de bebaarde man. Ze dacht aan hoezeer Vinces nacht 
verkeerd was gegaan, van een poging tot een goede daad naar het 
dumpen van een lijk. Dat hij tegen haar had gelogen, wilde niet 
zeggen dat ze geen begrip had voor hoe vreselijk de afgelopen 
uren moesten zijn geweest. Ook al kwam hij kalm over, ook al 
had hij eerder gedood, dat betekende niet dat het goed met hem 
ging. Misschien was ze niet de enige die deed alsof er niets bijzon-
ders was gebeurd. Ze pakte zijn hand vast.

Hij kromp een beetje in elkaar, alsof ze hem had verrast.
‘Die man had me kunnen vermoorden.’ Het was lastig voor 

Charlie om in te schatten hoelang ze bewusteloos was geweest, 
maar dat was lang zat geweest. ‘Dus als je je schuldig voelt, dan is 
dat niet nodig.’

‘Dat is het niet.’
Ze keek naar hem en probeerde de uitdrukking op zijn gezicht 

te lezen. Het zat haar dwars dat dat niet lukte.
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‘Kom mee naar binnen. Het is koud en Posey heeft spaghetti 
gemaakt.’

Hij wierp haar een zijdelingse blik toe.
Ze kwam in de verleiding om aan te dringen, om antwoorden 

los te peuteren, om hem te vertellen dat ze had gehoord wat hij in 
Rapture tegen Hermes had gezegd. Om te eisen dat hij haar al zijn 
geheimen zou vertellen.

Je hebt je schaduw vanavond te lang laten voeden. Er is niet veel 
meer van je over.

Hij keek haar aan met zijn lege grijze ogen. ‘Ik ben kwaad. Ik 
ben nog steeds zo kwaad.’

Charlie deed verrast haar mond open, maar sloot die toen 
weer.

‘Gisteravond, nadat je in slaap was gevallen, bleef ik maar naar 
de ronding van je wang staren. Naar je donkere haar dat in de 
war zat. De deels afgebladderde zwarte nagellak op je teennagels 
die je had opgekruld door wat je dan ook aan het dromen was. 
De manier waarop je het onderlaken los had getrokken door het 
geweld van je slaap. Ik keek naar je en ik voelde iets wat zo intens 
was dat ik er duizelig van werd en een beetje misselijk.’ Nu staarde 
hij naar het zilverkleurige gras van het gazon. ‘Het is niet goed om 
je zo te voelen.’

Charlies hart bonkte tegen haar ribbenkast. Hij had nooit eer-
der zo tegen haar gesproken. Niemand had ooit eerder zo tegen 
haar gesproken. ‘Vince?’

‘Toen ik je vannacht zag… wat hij had gedaan, waar hij mee 
bezig was… ik wilde hem vermoorden. Ik was razend en dat ben 
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ik nu nog. Ik voel me niet schuldig. Leefde hij nog maar zodat ik 
het nog een keer kon doen.’

Ze was met stomheid geslagen. Vince werd niet boos. Hij had 
het niet over zijn gevoelens. Hij ging niet in zijn eentje in het don-
ker zitten, praatte niet over schaduwen en sterren.

Hij keerde zich naar haar toe. ‘Doe maar alsof ik niets heb ge-
zegd. Doe maar alsof vannacht niet is gebeurd, als dat je lukt, 
Charlie.’

Ze glimlachte een beetje, probeerde haar kalmte te bewaren. 
‘Wat doen we hier dan samen in de kou?’

‘Wat je maar wilt…’ Hij kuste haar. Het was een wanhopige 
zoen en zijn mond was kneuzend hard. Totaal anders dan hoe hij 
haar eerder had gekust.

Charlies lichaam reageerde, de scherpe schok van haar verlan-
gen kwam als een verrassing. Hij liet zijn lippen langs haar juk-
been naar haar hals glijden en ze slikte een kreun in, liet haar 
nagels in de spieren van zijn armen zinken.

Ze wilde hem, hier, nu, op het betonnen trapje. Ondanks alles 
wat er die nacht was gebeurd. Misschien, gruwelijk genoeg, wilde 
een deel van haar hem júíst daarom.

Niets aan hem was voorzichtig toen hij zich over haar heen 
boog. Het enige wat ze droeg was de badjas, makkelijk te openen.

‘Ik wil…’ Hij aarzelde. ‘Je bent vast…’
Moe. Hebt vast pijn. Zit hier ongemakkelijk.
Ze kuste hem voor hij die gedachte kon afmaken.
Hij liet een van zijn handen langs haar ribbenkast glijden, een 

vingertop streek over de rand van de oude kogelwond alvorens 
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verder te gaan naar haar dij. Hij schoof haar benen uit elkaar. Zijn 
begeerte was rauw, kwetsbaar. Alsof hij haar voor het eerst iets 
over zichzelf liet zien wat waar was.

Ze ging met haar vingers door zijn haar, beet op zijn lip.
Boosheid bracht haar lichaam in de war, liet haar eigen begeerte 

feller oplaaien, wat alles sneller en scherper en heter maakte. Be-
ter. Zijn honger was gelijk aan haar razernij. De nacht verdween, 
net als de angst en de kou en al het andere.

Terwijl haar gedachten in rook opgingen viel haar blik op de 
aluminium gevelbekleding van het huis. Ze zag haar schaduw de 
rug welven en in een onmogelijke hoek omhoogkomen van de 
trap. Zonder de schaduw van Vince was het alsof ze zich in de 
armen van een demonische minnaar bevond. Bezeten. Reikend 
naar iemand die er niet was.
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H e t  v e r l e d e N

Vrijpas, zo noemden ze haar in de brugklas, als in: ‘Heb 
jij je vrijpasje al gehaald?’ De jongens stelden elkaar die 
vraag, de meiden grinnikten erom. Er was een bepaal-

de glorie uit te halen, om te worden beschouwd als het meisje met 
alle ervaring, vooral omdat Charlie in werkelijkheid geen enkele 
ervaring bezat. Maar het was grotendeels vernederend. Haar li-
chaam trok jongens aan en stootte ze tegelijk af. Het zorgde er-
voor dat groepsopdrachten beladen waren. Na de bureaus tegen 
elkaar te hebben geduwd had Matt Panchak het grootste deel van 
de tijd met een sneaker langs haar been op en neer gewreven en 
haar gebrek aan klagen voor begeerte aangezien.

Het maakte niet uit dat ze samen op de kleuterschool hadden 
gezeten.

Het maakte niet uit dat hij een keer tijdens de gymles zo hard 
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een voetbal in zijn maag had gekregen dat hij moest kotsen en 
dat zij degene was geweest die met hem naar het kantoor van de 
verpleegster was gelopen.

Nee, nu was ze een paar benen met tieten erop, en ze beschikte 
over het vermogen om al zijn onzekerheden te doen verdwijnen. 
Venus op een presenteerblaadje.

Een keer tijdens de gym, toen ze zich had omgekleed, had 
Doreen Kowalski Charlie allerlei vragen gesteld over wanneer ze 
ongesteld was geworden en of ze haar onderarmen schoor en wel-
ke maat beha ze droeg. In eerste instantie had ze zich afgevraagd 
of Doreen vriendinnen met haar wilde worden, maar toen Char-
lie antwoord had gegeven was Doreen meteen giechelend naar 
haar kliekje vriendinnen teruggekeerd.

Ze begrepen niet dat haar behabandjes in haar schouders en de 
beugels in haar ribben sneden, en dat de beha’s die haar pasten 
eruitzagen alsof een moederlijke verpleegster in een oude oor-
logsfilm die zou dragen. Er was geen enkele manier om ze dat te 
laten inzien.

Charlie bracht donkerdere eyeliner aan en droeg wijdere kle-
ding en nog lompere laarsjes.

Rand leek ook niet te weten wat hij met haar aan moest. Toen 
hij haar op twaalfjarige leeftijd had gerekruteerd had ze er al ou-
der uitgezien dan ze was. Tegen de tijd dat ze op de middelbare 
school begon, kon ze dankzij haar lichaam voor een volwassen 
vrouw doorgaan.

Het hielp ook niet dat Charlie een beetje te goed werd in de 
verkeerde dingen. Ze had een neus voor waar een open raam of 
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deur zou kunnen zijn als ze een huis benaderde. Ze kon zo goed 
zakkenrollen dat ze niet meer dicht bij Rand in de buurt mocht 
komen. En als ze een rol speelde, dan ging ze daar helemaal in op.

Het idee zijn kennis door te geven aan een tiener met wat aan-
leg beviel hem wel, maar hij wilde niet dat ze beter zou zijn dan 
hij. En hij wilde haar al helemaal niet als concurrentie.

‘Jij en ik, wij zijn hetzelfde,’ vertelde hij haar keer op keer, voor 
het geval ze dat zou vergeten. ‘We doen alsof, zodat mensen ons 
aardig zullen vinden. Maar ze zouden ons niet aardig vinden als 
ze ons kenden, of wel soms? Daarom moeten wij samenwerken.’

Soms reageerde hij wat verbitterd als ze een klus bijzonder goed 
had gedaan. Dan noemde hij haar spottend ‘kleine Charlatan’ en 
nam hij elke vergissing die ze had gemaakt met haar door, gaf hij 
haar minder van de buit dan ze verdiende.

Maar als Charlies groeiende talent hem frustreerde, hij genoot 
er ook duidelijk van iemand te hebben tegen wie hij kon klagen, 
opscheppen of tieren. Het natuurlijke gevolg van zijn criminele 
carrière was dat hij er discreet over moest zijn en Rand was van 
nature niet discreet.

Soms was het leuk om bij hem te zijn. Hij nam haar mee naar de 
Moose Lodge in Chicopee waar een stel oude gangsters kwamen 
drinken en liet haar erbij zitten terwijl ze ontzettend bittere koffie 
dronk met heel veel melk terwijl ze haar verhalen vertelden. Daar 
sprak ze met helers en vervalsers. Ze leerde er kaarten tellen van 
Willie Lead, die haar over Leticia, zijn overleden vrouw, vertelde, 
die volgens hem de beste overvaller was die ooit een slijterij had 
beroofd.

Dief van de nacht_v4.indd   173Dief van de nacht_v4.indd   173 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



174 HOLLY BLACK

‘De keelkanker is haar uiteindelijk fataal geworden,’ vertrouwde 
hij haar droevig toe. ‘De politie is nooit bij haar in de buurt ge-
komen.’

De Moose Lodge was waar Charlie op veertienjarige leeftijd als 
barvrouw begon. Ze schonk shotjes in als niemand anders dat 
wilde doen, maakte cocktails volgens uiterst eigenaardige in-
structies.

‘Zwaai gewoon even met de fles vermouth over de gin heen,’ zei 
Benny dan. ‘Dan maak je een goede martini.’ Hij zat achter rijke 
weduwes aan en hij zag er altijd uiterst goed verzorgd uit, ook al 
rook hij vaak uit zijn mond door de alcohol.

Willie was het daar helemaal niet mee eens en riep dat ver-
mouth zeker een vierde van het hele drankje uit moest maken, 
dat Benny een zatlap was die zijn goede smaak had verkwanseld, 
als hij die überhaupt ooit had gehad.

‘Dus ik ben een zatlap?’ riep Benny dan terug. ‘Als je een zatlap 
niet kunt vertrouwen waar het alcohol betreft, wie dan wel?’

Charlie mocht hen. Ze vertelde hun over haar grootmoeder en 
het geweer, en het detail dat haar grootvader in zijn luie stoel zat 
toen hij werd geëxecuteerd liet ze huilen van het lachen. Willie 
beloofde dat ze Charlie op een dag naar het North Central Cor-
rectional Institute in Gardner zouden brengen om de oude dame 
te bezoeken, al hadden ze dat nooit gedaan.

Door tijd met hen door te brengen kreeg Charlie het gevoel 
dat er misschien toch niets mis met haar was. Het deed er niet 
toe dat ze er op school niet bij hoorde of dat haar lichaam steeds 
maar bleef veranderen. Het was oké toen de ouders van haar beste 
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vriendin één blik op haar wierpen en besloten dat ze voor pro-
blemen zou zorgen. Toen zelfs Laura zelf, die haar al sinds haar 
achtste kende, zich vreemd begon te gedragen. Het was prima dat 
ze niet langer hoopte dat haar moeder zou merken dat het een 
beetje raar was dat Rand constant met haar op pad ging. Al die 
mensen die haar veroordeelden of zich niet voor haar interesseer-
den waren doelwitten. Zij zou het laatst lachen.

‘In deze business moet je als een haai zijn,’ vertelde Benny haar, 
met zijn zachte stem en zijn achterovergekamde haren. ‘Op zoek 
naar de geur van bloed in het water. Het leven met de tanden eerst 
begroeten. En wat er ook gebeurt, blijf zwemmen.’

Charlie nam dat advies ter harte, en van het geld van haar laat-
ste klus voor Rand liet ze een tatoeage zetten. Dat had ze al lan-
ger gewild en ze had ook willen weten of ze de artiest zover kon 
krijgen, ook al zou het nog drie jaar duren voor ze achttien werd.

Ze moest flink praten en een handtekening op het toestem-
mingsformulier vervalsen, maar het lukte. Haar eerste tatoeage. 
Het deed nog een beetje zeer als ze zich bewoog. Op de binnen-
kant van haar arm stond met elegante, cursieve letters het woord 
fearless, al had de artiest ze op een vreemde afstand van elkaar 
geplaatst waardoor het leek alsof er fear less stond.

Het was een herinnering aan wat ze wilde zijn, een herinnering 
aan het feit dat haar lichaam van haar was. Ze kon het helemaal 
vol laten zetten als zij dat wilde.
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Door de jaren heen, terwijl duisteren in het algemene 
bewustzijn van de wereld opdook, raakte Rand er in 
toenemende mate door gefascineerd. Hij had jarenlang 

zwendels gedaan die op het occulte waren gebaseerd, zoals toen 
Charlie had gedaan alsof ze een geest was. Hoewel het hem beviel 
hoe hij met een beetje vingervlugheid echt indruk kon maken op 
rijke oude dames, voelde hij dat er grotere dingen mogelijk waren 
met echte magie.

Willie was niet onder de indruk en liet dat aan iedereen in de 
Moose Lodge weten. ‘Toen ik klein was, was er die man, Uri Gel-
ler, die lepels kon buigen met zijn geest. En raad eens waar dat toe 
heeft geleid? Niets. Wie heeft er een gebogen lepel nodig?’

Benny kende echter een mannetje. Rand keerde enthousiast te-
rug van die ontmoeting. Hij vertelde Charlie dat die persoon ze 
een flinke som geld had beloofd als ze iets voor hem zouden be-
machtigen. ‘Die man weet waarschijnlijk niet eens hoe waardevol 
dat boek dat hij heeft is. Hij is een rijke oude knar, geen Duister-
ling. We moeten alleen de juiste invalshoek hebben.’

‘Als de man die ons inhuurt een echte Duisterling is en het doel-
wit niet, waarom steelt de Duisterling het dan zelf niet?’ vroeg 
Charlie. ‘Waarom laat hij zijn schaduw het dan niet halen?’

‘Vanwege de onyx,’ zei Rand, alsof dat duidelijk had moeten 
zijn. ‘Daardoor worden schaduwen solide, zodat ze niet door kie-
ren of iets dergelijks kunnen glippen.’

Charlie was sceptisch. ‘Als die oude gast dat weet, dan weet hij 
vast ook dat zijn boek waardevol is.’

‘Wij kunnen dit,’ hield Rand vol. ‘Als het ons lukt, zegt hij dat 
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hij meer werk voor ons heeft. Als we dapper zijn, dan worden we 
rijk. Dat weet ik zeker.’

Charlie rolde met haar ogen. Rand droomde van die ene grote 
klus zoals Charlies moeder van de liefde droomde. Dat was het-
geen waardoor hij het luizenleventje kon leiden waar hij dacht 
recht op te hebben en dat altijd nét buiten bereik was. Altijd een 
luchtspiegeling, altijd nét over de volgende duin.

‘De naam van onze cliënt is Knight, meer ga ik je niet vertellen. 
Zolang we hem zijn boek brengen mogen we van hem die rijke 
stinkerd tillen voor alles wat we kunnen krijgen.’

Het beviel Charlie niet. Ze werkten meestal voor zichzelf. Een 
cliënt kon voor problemen zorgen.

‘Het is me gelukt een ontmoeting te regelen in het huis van die 
man, Lionel Salt. Het familiefortuin is verdiend met medische 
productiebedrijven. Daar zit het grote geld: in dat kleine dingetje 
te maken dat precies in een chirurgisch dingetje past. Ik heb hem 
laten weten dat ik en mijn jonge dochter occultisten zijn die met 
de onzichtbare wereld communiceren, inclusief demonen. En die 
demonen gaan hem helpen om zijn schaduw te bezielen.’ Rand 
klonk kalm, maar hij bleef aan een puntje van zijn snor draaien.

‘Lionel Salt?’ vroeg ze. ‘Die man met de auto?’ Zelfs toen was ze 
zich bewust geweest van zijn matzwarte Phantom, die liefdevol 
tot in detail werd besproken door zeker de helft van de jongens 
in haar klas.

‘Hij, ja,’ antwoordde Rand minzaam.
Charlie fronste. ‘Hij zal ons belachelijk vinden. Demonen?’
Maar Rand liet zich niet overtuigen. ‘Mensen die willen geloven 
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blijven geloven. Hij wil toch zijn schaduw laten bezielen? Dat wil-
len ze allemaal. Wij kunnen hem hoop bieden.’

En zo zat Charlie op de passagiersstoel van zijn auto, oefenend 
om zodanig met haar ogen te rollen dat alleen het wit nog zicht-
baar was. Dat was geen makkelijke techniek om uit te voeren zon-
der eerst je ogen te sluiten… maar wel enger.

Als ze dit had kunnen doen toen ze als medium voor Alonso 
had gediend, dan was ze er bijna zeker van dat haar moeder bij 
Travis was weggegaan na het eerste bezoekje. Zo overtuigend zag 
het eruit.

Charlie hoopte dat de klus zodanig goed zou gaan (of dat ze 
in het huis iets mee kon grissen dat voldoende waard zou zijn) 
om een leren jas te kopen waar ze een oogje op had. Die had ze 
bij een kringloopwinkel zien hangen voor honderdvijfenzeventig 
dollar, en hoewel ze dacht dat ze de eigenaar kon overhalen om 
die voor minder aan haar te verkopen, zou het nog steeds een 
flinke uitgave zijn.

‘Weet je het plan nog?’ vroeg Rand voor de zoveelste keer tij-
dens de rit.

Ja. Rand zou doen alsof hij haar vader was en uitleggen dat 
Charlie (die natuurlijk een andere naam zou gebruiken) een paar 
jaar eerder met onzichtbare wezens was gaan praten. Men wilde 
haar laten behandelen voor een psychische aandoening, maar hij 
had beseft dat het een talent was waardoor ze contact kon leggen 
met de bovennatuurlijke wereld, inclusief de hel. Daarom had hij 
haar talent aangemoedigd.

Rand wilde dat de man ietwat van hem walgde. Mensen geloof-
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den dat als iemand iets vreselijks deed, de beloning echt moest 
zijn.

Het enige wat Charlie hoefde te doen was voor de special effects 
zorgen. Ze moest alleen een geïntimideerd, zwijgzaam meisje zijn 
tot haar ogen wegrolden en ze bietensap over alles heen kotste. 
Tot slot zou ze hun ‘het geschenk van de duivel’ geven.

De rijken geloofden dat ze het geluk aan hun zijde hadden en 
dat elke meevaller die ze nog niet hadden gehad kon worden ge-
kocht. Ze hadden al zo veel dat een teleurstelling onvoorstelbaar 
was.

‘Je zou me moeten leren rijden,’ zei ze, terwijl ze naar de snel-
weg keek en de glinsterende lichtjes van de Connecticut River.

Rand snoof. ‘Daar ben je te jong voor.’
‘Bedoel je dat dat verboden is?’ Ze haalde haar schouders op. 

‘O, nee!’
Hij maakte een geërgerd geluidje. ‘Dat zou ik kunnen doen. 

Ik heb volgende week tijd. Je weet nooit wanneer dat van pas 
komt.’

Ze namen de afslag, lieten de stad achter zich en doken de 
buitenwijken in en het beboste gebied daar voorbij, waar villa’s 
waren gebouwd toen Springfield een productieknooppunt was 
geweest.

Charlie beet op haar nagel en keek door het raam. Ze was een 
beetje misselijk door een combinatie van bietensap en zenuwen.

Ze zag een villa opdoemen terwijl Rand de oprit op reed. Ze 
had nooit eerder zoiets gezien. Het was net een museum, of een 
gebouw uit een sprookje waar vervloekte prinsessen sliepen.
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‘Dit is een slecht idee,’ mompelde ze, maar Rand negeerde haar.
Hij stapte uit, liep om en trok het portier voor haar open. ‘Plan-

kenkoorts. Wil je een slok whisky?’
‘Ik ben vijftien.’
‘O?’ Hij deed haar stem na. ‘Is dat verboden?’
De voordeur ging open. Er stond een kleine man met rood haar, 

die met tot spleetjes geknepen ogen naar hen keek.
Charlie besefte dat ze geen idee had hoe Lionel Salt eruitzag.
‘Kan ik u helpen iets naar binnen te brengen, meneer?’ vroeg 

hij, waarmee het duidelijk werd dat hij de butler of iets dergelijks 
was.

‘Wij hebben geen rekwisieten!’ vertelde Rand hem, alsof dat 
idee alleen al beledigend was.

Charlie zat in haar rol en alleen daarom rolde ze niet met haar 
ogen.

Eenmaal binnen zaten een aantal oude mannen op groenleren 
stoelen in een grote bibliotheek. De echte Lionel Salt was een 
oude man met een bos wit haar. Er leunde een wandelstok met 
zilveren punt naast hem tegen zijn stoel. Een van zijn vrienden 
leek ongeveer net zo oud te zijn, maar de andere was misschien 
twintig jaar jonger. Rand stelde zich aan hen voor en gebaarde 
toen naar Charlie, alsof ze een soort getrainde aap was in plaats 
van een mens. Ze probeerde ongemerkt de titels van de boeken 
te lezen.

Het exemplaar dat ze moesten zien te bemachtigen had een 
rode omslag en heette Het boek van Amor Pettit. Maar na een blik 
op de planken had ze die nergens gezien. Ze zag wel een interes-
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sant gedeelte waar een aantal boeken stond met ‘grimoire’ in de 
titel. Die leken haar veelbelovend.

Het plan hoorde als volgt te verlopen: Rand gaf het voorzetje, 
Charlie gaf haar optreden. Als het boek in deze ruimte was, dan 
zou Rand het pakken. Was dat niet het geval, dan zou hij haar 
gebruiken om de aanwezigen af te leiden en met een smoesje de 
andere kamers op de begane grond doorzoeken. Zijn opdrachtge-
ver had hem ervan verzekerd dat hij het daar had gezien.

Charlie vervulde haar rol en deed alsof ze verlegen en afstan-
delijk was. Als ze bezeten was, was ze van plan om helemaal los 
te gaan.

Ze mochten gaan zitten. De roodharige man vroeg iedereen 
wat hij of zij wilde drinken. Rand besprak verschillende magische 
theorieën met een glas whisky in zijn hand, terwijl Charlie een 
slokje water nam.

‘Hebben jullie gehoord van de uitdrukking “niemand kan over 
zijn eigen schaduw heen springen”?’ vroeg Salt.

Dat had Rand niet.
‘Het is een Duitse uitdrukking, die betekent dat iedereen zijn 

grenzen heeft.’
‘Maar dat gelooft u niet,’ stelde Rand vast.
‘Nee,’ bevestigde Salt. ‘Ik heb altijd geloofd dat er een geheim is 

dat toegang geeft tot het universum. Een manier waarop de mens 
goddelijkheid kan bemachtigen. Schaduwen zijn daarbij van es-
sentieel belang. U beweert dat u de mijne kunt laten ontwaken.’

Rand voelde dat dit het moment was en stond op. ‘Zullen we 
dan maar beginnen?’
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‘Ah, ja, prima,’ zei een van de andere mannen.
Zijn glimlach beviel Charlie niet.
‘Zoals de heren weten,’ begon Rand, ‘bevat de wereld een na-

genoeg grenzeloze vreemdheid voor degenen die ernaar zoeken. 
Wij zijn niet alleen gelovigen. Wij zijn niet de getrouwen, die het 
werk voor lief nemen. Wij zijn avonturiers, ontdekkers van de 
duisternis, en daarom zult u het begrijpen als ik u vertel hoe ver-
baasd ik was om het talent van mijn eigen kind te ontdekken. Ze 
kan zichzelf tot een leeg omhulsel maken zodat allerlei zeer wijze, 
machtige wezens via haar kunnen spreken.’

Twee van de mannen keken elkaar eens aan.
Charlie beet op de binnenkant van haar wang. Er was een on-

derstroom in het gesprek die alarmbellen bij haar liet rinkelen. 
Kon ze de blik van Rand maar vangen, maar de whisky en het 
gesprek leken hem naar het hoofd te zijn gestegen.

‘Dat is fascinerend,’ zei een van hen, maar zijn verveelde toon 
was in tegenspraak met zijn woorden. ‘Wat voor dingen onthult 
ze normaal gesproken? De locatie van een verborgen schat? Iets 
over aandelen?’

Er werd gelachen.
Rand fronste, merkte eindelijk dat hij ze kwijt was. Hij leek zich 

echter geen zorgen te maken, leek zich niet bewust te zijn van het 
dreigende gevaar dat Charlie voelde. ‘Ik weet van tevoren nooit 
wat door zal komen, maar ik verzeker u dat het voor een hoger 
doel zal zijn. Als u een bezielde schaduw zoekt, dan zullen we ons 
daarop richten. Maar misschien vergis ik me in u. Misschien zijn 
jullie toch slechts amateurs.’
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‘Laat een duivel komen,’ zei een van hen. ‘Hoe vind je die? Ik wil 
met een wezen uit de hel praten.’

‘Weet u dat zeker?’ vroeg Rand.
De anderen vielen stil, glimlachten naar elkaar.
Charlies blik ging naar de hoek van de kamer, waar een scha-

duw zich uitstrekte over het vloerkleed, langer werd. Die was haar 
eerder niet opgevallen, maar nu dat eenmaal was gebeurd, bleef 
ze staren. Er leek niets te zijn wat die kon werpen.

‘Mijn liefste Lexi,’ zei Rand. ‘Ben je er klaar voor?’
Charlie rukte haar blik los en ademde in. ‘Ik vind dit niet fijn.’ 

Dat was de waarheid, maar ook onderdeel van haar rol.
‘Dat weet ik, liefje.’ Rand gaf haar een klopje op haar hoofd. 

Toen zweeg hij en fronste, alsof hij was vergeten wat hij nu moest 
zeggen.

Haar handpalmen waren klam. Dat kwam door de zenuwen, 
dacht ze.

‘Ik…’ Zijn gezicht werd rood. ‘Jullie…’
Nee, geen zenuwen. Er was iets mis. Haar maag deed pijn.
Een van de mannen keek Salt met een grijns aan. ‘Het werkt snel-

ler dan ik had verwacht. Ik had zo gehoopt hun optreden te zien.’
‘Het is heel ondeugend om te proberen mij te bedriegen,’ zei 

Salt, terwijl hij met zijn vinger naar haar zwaaide. Hij keerde zich 
naar zijn vrienden toe.

De drankjes. Er had iets in het water gezeten, in Rands whisky.
Charlie sloeg haar hand voor haar mond, liet haar hoofd zak-

ken zoals ze had gepland voor als ze ‘bezeten’ was en duwde haar 
vinger naar binnen, drukte tegen haar harde gehemelte. Na een 
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keer kokhalzen stond ze op uit haar stoel en liet ze haar lichaam 
beven net zoals ze tijdens haar optreden zou hebben gedaan. 
Toen braakte ze bietensap over hun dure kleed.

Er klonken kreten terwijl de mannen naar achteren sprongen, 
maar zij liet zich voorover zakken, hield haar ogen dicht en haar 
lichaam stil. Ze bleef roerloos liggen, ondanks het feit dat ze met 
haar wang in haar eigen braaksel lag.

‘Gaat ze dood?’ vroeg een van hen.
‘Je hebt haar te veel gegeven.’ Een andere mannenstem. Er klonk 

een vage afkeer in door.
Ze hoorde scharnieren kraken ergens in de buurt van de boe-

kenplanken. De muffe geur van oud papier. Het ratelen van de 
draaischijf van een kluis. Geroezemoes van mannenstemmen.

‘Laat haar maar. Neem die man mee.’
‘Er is een experiment dat ik wil proberen. Eens kijken hoe zijn 

schaduw reageert op een aderlating.’
‘Als het meisje sterft, dan kunnen we nog altijd die van haar 

oogsten.’
En toen wist ze niets meer.

Charlie kwam bij. Ze lag op haar rug op het kleed. De stof 
onder haar was nog vochtig door gal en bietensap. Er 
kon niet veel tijd zijn verstreken.

‘Er komt iemand aan. Blijf liggen,’ zei een stem achter haar, een 
jongen.

Was hij echt hier of was hij de echo van een droom die ze had 
gehad voor ze wakker werd?
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Ze onderdrukte de neiging om zich om te draaien. Even later 
hoorde ze voetstappen in de gang, het tikken van harde zolen op 
de stenen vloer. Charlie probeerde rustiger adem te halen en bleef 
stil liggen tot ze voorbij waren.

Toen het geluid was verdwenen keerde ze zich om en probeerde 
ze haastig overeind te krabbelen. Het duizelde haar. Wat haar ook 
was toegediend, dat was nog niet uitgewerkt.

‘Kijk niet om,’ zei de stem.
Ze bleef op handen en knieën zitten.
‘Als je niet naar me kijkt, dan leid ik je dit huis uit.’
‘En als ik dat wel doe?’ fluisterde ze.
‘Dan sta je er alleen voor. Ze denken dat je in een plas van je 

eigen bloed ligt, dus ze maken zich op het moment niet druk om 
jou. Misschien red je het.’

‘En die man met wie ik ben gekomen? Hoe kan ik hem helpen?’
Er viel een lange stilte. ‘Hij valt niet meer te helpen.’
De betekenis hiervan drong tot haar door, maar ze kon nog niet 

zo helder nadenken dat ze het kon accepteren. Ze kwam lang-
zaam overeind en zocht steun door de boekenkast vast te houden. 
Een van de werken, een dun boek met een rode omslag bedrukt 
met gouden vlammen, hing vreemd genoeg wat scheef. Inferno, 
was de titel.

Ze staarde ernaar tot het tot haar doordrong dat het helemaal 
geen boek was, maar een hendel.

Nu ze stond kon ze zien dat een wand vol planken naar bin-
nen was gezwaaid, een deur naar een verborgen kamer die open 
was gelaten. Zelfs in haar huidige toestand kon ze het niet laten 
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naar binnen te gluren. Daar was nog een bibliotheek, maar hier 
stonden opvallend oudere, meer kostbaar uitziende boeken. Een 
sinister olieschilderij hing tegen de achterwand, een trompe l’oeil 
met een zwarte geit op een houten tafel, de buik opengereten, de 
ingewanden bungelden eruit, met daarnaast een kelk en een ar-
rangement van granaatappels. Met al dat rood had de kunstenaar 
er zorgvuldig voor gezorgd dat de glanzende zaadjes afstaken te-
gen het bloed.

Charlie nam het in zich op, vooral gezien de vreemde manier 
waarop het was opgehangen. Verder weg van de wand aan een 
kant dan aan de andere, alsof het een deur was. Daar zou de kluis 
zijn, achter het schilderij.

Ze stapte naar voren, over de drempel, en speurde de planken 
af. Daar stond het, nog een werk met rode omslag. Het boek van 
Amor Pettit.

Ze stak haar hand uit, maar aarzelde. ‘Vind je het erg?’ Het voel-
de alsof ze zich in een sprookje bevond, compleet met sprookjes-
regels. Kijk niet om. Betekende dat dat ze ook niet mocht stelen?

‘Het is niet aan mij om dit erg te vinden of niet,’ sprak de stem.
Oké dan. Ze pakte het van de plank en stopte het in haar tas, die 

ze over haar schouder had geslingerd.
‘Ga twee stappen naar links.’ De stem klonk vlak achter haar, 

zo dichtbij dat ze kippenvel kreeg, al voelde ze de warmte van 
zijn adem niet. ‘Je loopt door die dubbele deuren de eetkamer in. 
Daar komt niemand, dus het zou moeten lukken om de bedien-
dentrap in de open ruimte bij de keuken te bereiken zonder dat 
iemand je ziet.’
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‘En dan?’
‘Dan kijk je niet meer om!’
Het voelde nog steeds als een droom om door het huis te lopen 

met alleen die stem vlak achter haar. Een gang in waar de glim-
mende glazen ogen van aan de wanden gehangen dierenkoppen 
naar haar staarden. Gazelle. Steenbok. Neushoorn. Ze kwamen 
langs een salon waar Charlie een blond meisje door een tijdschrift 
zag bladeren. Ze keek niet op toen Charlie voorbij sloop in het 
donker. Toen ze de open ruimte bereikte, hoorde ze iemand van 
het personeel aan de telefoon artisjokken en biologische spinazie 
bestellen. Er stond daarbinnen een radio aan. Nina Simone zong 
‘Sinnerman’.

‘En nu?’ fluisterde ze.
Lange tijd kwam er geen antwoord. Charlie wilde zich omke-

ren, maar dacht aan Orpheus die zijn vriendin de onderwereld uit 
leidde. Sprookjesregels. Ze bleef staan.

Of hij er nu was of niet, de jongen had haar met een reden deze 
kant op gestuurd. Hij zou niet willen dat ze de keuken in ging, 
aangezien daar mensen waren. Hij had het specifiek over de trap 
gehad. Ze ging naar boven, liep de hoek om en kwam in een lange 
gang uit. Ze herinnerde zich van de vorige keer dat ze in een groot 
huis als dit was geweest dat er een tweede, luxere trap was bij de 
hoofdingang. Misschien was het zijn bedoeling geweest dat ze op 
die manier bij de voordeur zou komen, terwijl de rest van het 
huishouden zich onder haar bevond.

Of misschien was Charlie zodanig verdoofd dat ze zich hem 
helemaal had ingebeeld.
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Ze liep door de gang, de tas tegen haar borst geklemd. Vanuit de 
richting van de salon beneden hoorde ze een meisjesstem. ‘Dat is 
niet eerlijk! Ik wil hem lenen.’

En een jongensstem, misschien wel de stem die ze eerder had 
gehoord. ‘Hij mag jou niet.’

Het meisje lachte. ‘Dat is niet waar. We doen samen spelletjes 
die hij nooit met jou zou doen.’

Charlie daalde de trap af. Ze werd onderweg weer duizelig, 
maar het lukte. Eenmaal beneden trok ze de koperen grendel van 
de voordeur open. Die zwaaide naar buiten toe toen ze ertegen 
duwde en sloeg vervolgens achter haar dicht.

Zo luid dat iedereen dat wel moest hebben gehoord.
Charlie rende weg.
Het landgoed lag midden in het bos, dus ze dook tussen de bo-

men door zonder zich zorgen te maken over de takken die aan 
haar kleren trokken. Zonder dat het haar kon schelen dat haar 
hoofd bonsde en ze kotsmisselijk was.

Ze sprintte door de nacht, worstelde zich door duindoornstrui-
ken die langs haar huid krasten en struikelde over de varens. Ach-
ter haar werd geschreeuwd, maar dat was in de verte. Het licht 
van zaklampen zwaaide heen en weer. Charlie rende in blinde 
paniek verder.

Verder en verder door het donker, de maan en sterren wervel-
den boven haar hoofd in het rond, tot ze bij een open plek kwam. 
Een zwarte man van middelbare leeftijd met een pet op en een 
dikke jas aan leek verrast te zijn haar zo uit het bos te zien ver-
schijnen.
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‘Je verjaagt zo de uilen,’ zei hij vermanend. Hij zette grote ogen 
op toen hij haar eens goed bekeek.

Er zaten twijgjes in haar haar, krassen op haar huid en gedroogd 
bietensap om haar mond. ‘Vlucht. U moet vluchten,’ zei ze hij-
gend. ‘De mensen uit het paleis zitten me op de hielen.’

Hij schudde zijn hoofd, terwijl hij een telefoon uit zijn zak haal-
de. ‘O, nee, jongedame, jij bent niet het soort problemen dat ik 
vandaag kan gebruiken.’

‘De mensen uit het paleis. Ze komen,’ herhaalde ze, waarna ze 
aan zijn voeten op de aarde viel.

Drie dagen later werd de auto van Rand ontdekt. Zijn 
lijk lag erin, en hij leek zelfmoord te hebben gepleegd 
door zijn polsen door te snijden, al kon de technische 

recherche niet verklaren waarom er maar zo weinig bloed was. 
De politie trof het in verregaande staat van ontbinding verkeren-
de lichaam van een tienermeisje aan in zijn kofferbak. Het meisje 
werd al bijna drie jaar vermist.

Een week later belde Benny Charlie thuis op. Of ze het boek 
had? Want de koper was nog altijd geïnteresseerd.

‘Als een haai,’ zei hij bewonderend toen ze had gezegd dat ze het 
inderdaad had. ‘Met de tanden eerst.’

Knight Singh ontmoette haar op de parkeerplaats achter een Dun-
kin’ Donuts. Hij had een gestroomlijnde zilverkleurige auto, droeg 
een modieus wollen jasje met een opstaand kraagje en betaalde haar 
tweeduizend dollar voor het boek. ‘Ik heb meer werk voor je als je 
wilt,’ zei hij, terwijl hij haar over de rand van zijn zonnebril aankeek.
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Charlie nam zich voor om op een dag terug te keren naar de 
villa van Salt en wraak te nemen op die klootzakken. Dat hield 
ze voor zich, zodat niemand teleurgesteld zou zijn als ze dat niet 
deed.
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13

O n m o g e l i j k e 
e n g e l e N

Charlie knipperde verward met haar ogen bij het zien van het 
late ochtendlicht dat de kamer binnenstroomde. De snij-
wondjes prikten nog, haar heup was gekneusd door haar 

val, en haar haar was een Medusa-achtige kluwen doordat het half-
bevroren was na haar douche en ze er daarna mee was gaan slapen.

Ze stond op. Tegen de wand zag ze haar eigen schaduw, precies 
zoals die altijd was geweest.

Vergeet wat er vannacht is gebeurd, Charlie.
Goudblond haar bedekte de armen van Vince, de wimpers van 

zijn gesloten ogen waren ook goudblond. Ze keek naar het rijzen 
en dalen van zijn borst, de kromming van zijn stompe vingers, 
alsof ze betoverd was.
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Hij keerde zich om in zijn slaap.
‘Adeline,’ mompelde hij in het kussen. ‘Adeline, niet doen!’
Charlie deed gekwetst een stap naar achteren. Was dat het meis-

je op de foto in zijn portemonnee? En wat probeerde hij te voor-
komen?

Doe alsof vannacht nooit is gebeurd.
Charlie had sinds het begin van hun relatie gedaan alsof, had 

gedaan alsof haar verleden het verleden was en dat de toekomst 
haar niets kon schelen. En dat had hij toegestaan, omdat hij ook 
had gedaan alsof.

Ze knielde aan zijn kant van het matras en fluisterde: ‘Vou-
lez-vous plus de café?’ Dezelfde zin die ze twee ochtenden geleden 
op haar telefoon had opgezocht.

Vince begroef zijn gezicht dieper in het kussen, alsof haar adem 
zijn huid had gekieteld.

Charlie voelde zich dwaas. Ze was bijna bij de deur toen hij 
zachtjes in zijn slaap mompelde: ‘Je voudrais un café noir, merci.’

Ze dacht dat dat waarschijnlijk betekende dat hij graag koffie 
wilde, bedankt. Het betekende ook dat ze genaaid was.

Er waren heel wat verschillende leugens. Kleintjes om de maat-
schappij te laten draaien. Misleidingen, om gevolgen te vermij-
den. Verdraaiingen om je achter te verschuilen, omdat je bang 
was dat een ander het niet zou begrijpen of je niet aardig zou 
vinden, of omdat wat je had gedaan verkeerd was en je je ervoor 
schaamde. En dan waren er de leugens die je vertelde omdat alles 
aan jou een leugen was.

Poseys beschuldiging dat hij Frans verstond was grappig ge-
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weest, omdat iemand iets niet vertellen niet hetzelfde was als het 
achterhouden. Misschien had hij een jaar in het buitenland door-
gebracht, of was er een Franse connectie binnen zijn familie, of 
had hij Duolingo gedownload en heel erg geoefend.

Maar toen ze in het Frans tegen hem had gesproken, had hij 
gedaan alsof hij er niets van had verstaan.

Een affiniteit met moord verbergen was verontrustend, maar 
begrijpelijk. Er kon een redelijke verklaring zijn voor een voorge-
schiedenis met schaduwmagie.

Iets verbergen wat niet belangrijk had moeten zijn zorgde er-
voor dat Charlie zich afvroeg of er wel iets waar was van wat ze 
over hem wist.

Charlie ging naar de badkamer, deed de deur op slot en nam 
plaats op de rand van het bad. Ze verborg haar gezicht in haar 
handen.

Dat Vince een leugenaar en een moordenaar was bewees dat 
haar instinct puur slecht was, net als dat van haar moeder en 
grootmoeder. Tuurlijk, het was met hem begonnen als een one- 
nightstand, maar Vince had een betrouwbare, verantwoordelijke 
man lijken te zijn. Een beetje te goed voor haar, misschien, en de 
kans was klein dat hij een blijvertje zou zijn, maar hij was nog 
altijd het bewijs dat ze ertoe in staat was om verantwoordelijke 
keuzes te maken. Dat er hoop was voor haar om deel uit te maken 
van de wereld die op het rechte pad was.

Maar nu was ze er erger aan toe dan ooit.
Charlie Hall, aangetrokken tot problemen als een mot tot licht. 

Het ergste was dat ze hem fascinerender vond nu ze bij hem weg 
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zou moeten gaan, nu hij een raadsel was dat erop wachtte om te 
worden opgelost.

Maar als het onmogelijk was voor haar om de hele tijd te doen 
alsof, dan gold datzelfde voor hem. Hij had aanwijzingen achter-
gelaten. En als wat ze vond haar niet beviel, tja, ze had geweten 
dat hij haar hart zou breken. Dat was de nalatenschap van de fa-
milie Hall. Het was altijd een kwestie geweest van wanneer.

Kop op, sprak ze zichzelf vermanend toe. Doe wat lippenstift op 
en scheer je benen.

Vince was niet haar enige probleem. Als Hermes iemand had 
verteld waar hij gisteravond heen ging, dan was hij misschien niet 
de laatste die haar zou komen opzoeken. En Balthazar had hem 
iets verteld, daar was ze bijna zeker van. Ze hadden een gesprek 
gevoerd, over haar.

Ze pakte een washandje en wat zeep, liet water in de badkuip 
lopen. Ze waste zich onder haar armen en tussen de benen, zeep-
te ze in. Een paar van de nieuwe korstjes werden door het botte 
mesje meegenomen, waardoor de wondjes opnieuw begonnen te 
bloeden.

Ze dacht na over die zin: ‘Schaduwen zijn als de schimmen van 
de doden van Homerus, die bloed nodig hebben om ze te bezie-
len.’

Ze dacht aan Hermes: ‘Weet je wat ik dit ding voer? Bloed. Mis-
schien dat van jou.’

Wat als…
Charlie doopte haar vinger in het bloed op haar been. Er welde 

voldoende van op dat ze er wat van naar haar schaduw kon wer-
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pen. Die leek te rimpelen, alsof die huiverde. Er kwam niets op de 
vloer terecht.

Ze knipperde een paar keer met haar ogen, probeerde zich op 
de vloer te concentreren. Misschien kon ze het bloed gewoon niet 
zien omdat het zulke kleine spettertjes waren. Of misschien had 
ze daadwerkelijk haar schaduw gevoed.

Maar als die bezield was, dan zou er toch zeker iets gebeuren? 
Dan zou er toch een of ander onmiskenbaar teken zijn daarvan?

Ze schoof die vraag voor zich uit en trok een shirtje en jogging-
broek aan die bij de berg was lagen. Ze draaide haar haar in een 
losse knot op haar hoofd en ging koffiezetten.

Er waren drie berichtjes binnengekomen op haar eigen tele-
foon. Een van Doreen, met de eis dat ze een update kreeg over 
waarom het allemaal zo lang duurde en het dreigement dat ze 
Poseys gegevens op negatieve manier zou laten wijzigen als 
ze Adam niet bij haar thuis zou brengen. Een andere was van 
Odette, die naar alle medewerkers van Rapture was gestuurd 
met de mededeling dat de bar was gesloten tot er iemand van 
de verzekering kon komen om de schade op te nemen na een 
poging tot overval. Odette schatte dat het drie tot vier dagen 
kon duren.

Toen was er nog een privéboodschap van Odette:

Heb je iemand iets verteld over wat we hebben gezien?

Charlie wist niet zeker waar dit over ging, maar reageerde wel.
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Nee, jij?

Er kwam geen antwoord.
Charlie was niet graag paranoïde, maar ze vroeg zich af waarom 

Odette haar dat had gevraagd. Terwijl Charlie gemalen bonen, 
kaneel en water in het koffiezetapparaat deed, vroeg ze zich af of 
Odette Salt kende.

Als Balthazar een gesprek met Hermes had gevoerd, dan werd 
het tijd dat hij ook met Charlie zou praten.

Ze was ooit eerder bij hem thuis geweest, een oude brandweerka-
zerne van baksteen met uitzicht over het kanaal in Holyoke. Toenter-
tijd had hij een feest gegeven en had hij haar niet binnen uitgenodigd.

Dit keer zou hij pech hebben.
Charlie trok haar jas aan, pakte haar sleutels en maakte een ritje.
Het was een bewolkte dag. Ze rook de dreigende regen al in de 

lucht toen ze uit haar auto stapte en om het stenen gebouw heen 
liep, naar de ingang. Het was zo onopvallend dat het er bijna ver-
laten uitzag, maar het viel haar op dat er binnen zeker één lamp 
brandde.

In dit deel van Holyoke stonden er nog wat verlaten fabrieken, 
die nog niet in goedkope industriële werkruimtes waren veran-
derd voor kunstenaars en andere mensen met ondernemingen 
die een grote, rommelige ruimte nodig hadden of dat geen be-
zwaar vonden. Een paar straten verderop stonden appartemen-
tengebouwen en een paar huizen met wat overwoekerde tuinen.

Ze bonkte op de zwartgeverfde deur en negeerde daarbij de met 
een stencil aangebrachte woorden: ga weg!
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Toen er geen geluid binnen volgde bonkte ze weer.
‘Kun je niet lezen?’ werd er geroepen.
Charlie schopte met haar voet tegen de deur. ‘Weet jij wat een 

lockpick gun is? Ik heb er een in mijn kofferbak liggen en die 
maakt dit slot in een paar seconden open. Het mechanisme gaat 
er misschien aan, misschien ook niet, maar dan ben ik nog steeds 
binnen.’

Balthazar rukte de deur open. Hij droeg een rode kamerjas, zijn 
haar zat in de war, en hij leek de persoon die hem had gewekt in 
elkaar te willen slaan. Hij knipperde een paar keer met zijn ogen, 
duidelijk verbijsterd haar te zien.

‘Door jou ben ik vannacht bijna vermoord,’ zei ze.
‘Nou, fuckaduck. Hallo, lieverd.’
Ze wrong zich langs hem heen, de brandweerkazerne in. ‘Ver-

rast dat ik nog in het land der levenden ben?’
‘Dolblij. Kom binnen, ik wilde net koffie gaan zetten.’
Door zijn toon wist ze dat hij zich ergerde omdat ze hem op 

deze manier had gestoord, maar niet zodanig dat het er iets toe 
deed. Hij gebaarde naar een trap en ging toen naar boven, waar 
een verrassend zonnige keuken was met een paar potplanten die 
aan het verleppen waren. Op een van de pitten stond de grootste 
cafetera die Charlie ooit had gezien.

‘Ik zei nog tegen die oude Aspirins: “Die meid heeft meer in 
haar mars dan je denkt.” En Joey, híj zei toen dat ik gewoon senti-
menteel deed, dat je een leeghoofd was, een…’

‘Laat maar zitten,’ onderbrak Charlie hem, voor hij echt op 
stoom kwam. ‘Ik wil informatie.’
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‘Ga zitten.’ Hij wees naar een tafeltje dat eruitzag alsof een hoek 
ervan ooit in brand had gestaan. Raceformuliertjes van Raynham 
Park van de vorige week dienden als tafelkleed.

‘Ik wil meer weten over dat boek dat Paul Ecco heeft gepro-
beerd aan je te verkopen.’

‘Jij bent aan het luistervinken geweest, hm?’ Hij haalde een bus 
Café Bustelo tevoorschijn en schepte wat koffie in het metalen 
kooitje, vulde de onderkant met water. Hij zette het ding weer 
op het fornuis en zette het gas aan zodat blauwe vlammen aan de 
onderkant likten. ‘Jij was goed. De meeste mensen die denken dat 
ze dit werk kunnen doen, kunnen het niet. Maar je hebt het heel 
duidelijk gemaakt dat jij het niet langer wilt doen.’

Rand had gezegd dat sommige mensen waren geboren voor de 
wereld van zwendels en leugens en diefstal en dat Charlie er een 
van was. Haar handen werden stabiel, haar vingers rap, en ze had 
meteen een onzinnig praatje paraat. Ze was goed geweest en ze 
had het leuk gevonden. Dat was het probleem.

‘Ik heb Pauls lichaam gezien die nacht, op weg naar huis,’ vertel-
de ze. ‘Het zag eruit alsof het opengereten was. Dus, oké, ik wilde 
weten wie zoiets had kunnen doen. Toen kwam er een of andere 
zware jongen langs die deed alsof ik wist waar Paul die bladzijde 
vandaan had. Toen was ik helemaal nieuwsgierig, vooral naar wie 
mij verklikt had.’

‘Je vergist je,’ zei Balthazar met gespeelde onschuld. ‘Het is niet 
mijn schuld als jij een neus hebt voor problemen. Het enige wat 
ik heb gedaan is een paar vragen beantwoorden voor een geïnte-
resseerde partij.’
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Balthazar draaide zich om om een blikje gecondenseerde melk 
te pakken, maar niet voordat ze zag dat hij zijn lippen kort op 
elkaar perste. Onder criminelen en hun aanverwanten was er 
misschien een flexibele opvatting van moraliteit, maar er was één 
ding waar elke schavuit het over eens was: geen verklikkers.

‘Waarbij je het deel hebt weggelaten dat Paul heeft geprobeerd 
die bladzijde aan jóú te verkopen?’ Ze vroeg zich af hoelang het 
zou duren voor het bekend werd dat Hermes werd vermist. Het 
was het waard om hem eraan te herinneren dat als zij te grazen 
werd genomen, ze hem met zich mee kon nemen. ‘Wat is er zo 
belangrijk aan dit boek?’

‘Het heet het Liber Noctem,’ vertelde hij haar op verveelde toon. 
‘In de volksmond het Boek der Smetten, omdat er vermoedelijk 
rituelen in staan die specifiek met hen te maken hebben. Sommi-
ge Duisterlingen denken dat het de sleutel naar onsterfelijkheid 
bevat, om voort te kunnen leven als je eigen Smet. Maar ongeacht 
wat er ook in staat, het is echt een magnifiek voorwerp. Metalen 
bladzijden, gedrukt in plaats van bedrukt. Op een veiling gekocht 
door die bijzonder verdorven oude heer, Lionel Salt. Zo rijk als 
een De’ Medici, en met dezelfde interesses.’

Charlie trok haar lip op.
‘Ken je hem?’ vroeg Balthazar.
‘Natuurlijk niet,’ antwoordde ze. ‘Maar hij is degene die Hermes 

heeft gestuurd.’
Balthazar zette twee grote mokken neer, liet de bodem ervan 

vollopen met stroperige gecondenseerde melk. Hij goot koffie 
erop en gaf een mok aan haar, ging zitten en streek zijn kamer-
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jas glad. ‘De kleinzoon van Salt heeft blijkbaar het Liber Noctem 
gestolen en is verdwenen. Ed Carter, was zijn naam volgens mij. 
Carver? Hoe dan ook, die kleinzoon is betrokken geraakt bij een 
of andere moord-zelfmoord, maar moet het boek daarvoor heb-
ben verkocht, want het zat niet bij de rest van zijn spullen. Salt wil 
dat boek zo graag terug hebben dat hij standaard een beloning 
heeft staan van vijftigduizend dollar voor degene die het terug-
brengt, zonder dat er vragen worden gesteld.’

Edmund Carver. Dat was de naam waar Hermes haar naar had 
gevraagd, maar het had niet geklonken alsof dat joch dood was.

‘Heeft hij het aan Paul Ecco verkocht?’
Balthazar schudde zijn hoofd. ‘Het lijkt me waarschijnlijker dat 

hij het aan iemand anders heeft verkocht, die daarna op zijn beurt 
een bladzijde eruit aan Paul Ecco heeft verkocht.’

‘Maar waarom dan niet het hele boek? Vijftigduizend is niet 
niets.’

Balthazar vouwde zijn expressieve handen open. Daar had ze 
een punt mee. ‘Misschien wilde iemand Salts aandacht trekken en 
heeft hij dit als lokaas gebruikt.’

Charlie nam een slokje koffie. Die was zo zoet dat ze in elkaar 
kromp en zo sterk dat ze blij was dat hij zo zoet was. ‘Om de prijs 
op te drijven?’

‘Vlak nadat het Liber Noctem verdween heeft hij een van mijn 
mensen ingehuurd. Die nieuwe.’

Charlie trok beide wenkbrauwen op. ‘Adam?’
‘Ja, hij. Maar dat werd niets. Hij heeft niets gevonden. De oude 

man leek er niet erg van op te kijken.’
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‘Huh.’ Het zat haar dwars dat iedereen had geweten dat Paul 
Ecco had geprobeerd die bladzijde te helen vlak nadat hij Rapture 
uit was gezet. Zo snel werd een gerucht niet verspreid. En niet 
alleen de aanwezigheid van de Hogepriester, maar de brutaliteit 
van de moord liet haar denken dat een mens dit niet had gedaan. 
Een Smet zou een reden hebben om een schaduw aan flarden te 
scheuren, de kracht bezitten om een ribbenkast open te breken.

Waarom zou een Smet op zoek zijn naar het Liber Noctem?
En wie had het, verdomme?
Als Salt Adam had ingehuurd om naar het boek te zoeken, was 

het dan mogelijk dat hij de verstopplek van Edmund Carver had 
gevonden en het ding in zijn bezit had?

Natuurlijk had het stellen van dat soort vragen ertoe geleid dat 
Odettes zaak kort en klein was geslagen en dat Charlie bijna was 
vermoord. Ze had gedacht dat ze de droom van wraak op Salt ja-
ren geleden had laten varen, maar dat zou ze nu alsnog definitief 
moeten doen. Het was onmogelijk, en kinderachtig.

‘Jíj zou die klus kunnen aannemen,’ stelde Balthazar voor. ‘Jij 
wilt deze wereld voorgoed verlaten? Doe dat dan in stijl. Kom op, 
Charlatan, jij zou de lucht uit een lichaam kunnen stelen, de haat 
uit een hart, de maan uit de hemel.’

‘Al die vleierij is niets voor jou.’ Vijftigduizend dollar was veel 
geld, maar het was slechts een fractie van wat Salt zou moeten 
betalen. ‘Ik zal erover nadenken.’

Balthazar glimlachte, alsof ze al akkoord was gegaan. ‘Prima. Ik 
wist wel dat je je zou bedenken.’
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Toen Charlie het asfalt naar haar auto overstak zag ze aan 
de andere kant van de straat een man staan. Hij was haar 
misschien niet opgevallen als hij zich had bewogen, een 

telefoon vast had gehad, zoals wie dan ook zou hebben gedaan. 
Deze man stond echter stokstijf stil, staarde naar de brandweer-
kazerne met zijn handen, zelfs een deel van zijn armen, diep in 
zijn jaszakken.

In het daglicht zag ze dat de Hogepriester een jonge man was, al 
brandde er iets eeuwenouds in zijn ogen.

Als hij op Smetten joeg, wat deed hij dan bij het huis van Bal-
thazar? Ze kon de manier waarop hij in de steeg met een schijn-
baar sinistere doelbewustheid naar haar toe was komen lopen 
niet uit haar hoofd krijgen.

Charlie huiverde, stapte in de Corolla, en trapte het gaspedaal 
in. Bij het wegrijden zag ze dat hij langzaam zijn hoofd keerde 
en dat hij met zijn blik haar auto volgde. Zijn schaduw verdeelde 
zich achter hem in enorme vleugels, die hem de lucht in tilden. 
Hij zweefde tegen een helderblauwe hemel als achtergrond, een 
onmogelijke engel, en zijn jas wapperde om hem heen.

Ze zwenkte bijna een greppel in, haar hart bonkte in haar keel. 
Bij het eerste stopbord keek ze opnieuw om. Het leek er niet op 
dat hij haar was gevolgd.

Eenmaal thuis was Charlie één brok zenuwen, vol cafeï-
ne. Ze waste de borden in de gootsteen af waar de saus 
van de spaghetti bolognese nog op zat, veegde het aan-

recht schoon. En toen dat niet voldoende was maakte ze de hele 
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koelkast schoon. Niet alleen de normale vluchtige blik, waarbij de 
meest gore dingen eruit werden gehaald… een vergeten komkom-
mer die aan een kant was ingezakt en een kolonie van schimmel 
huisvestte, een piepklein stukje kaas dat wit en hard was geworden 
en dat niemand meer zou opeten, een afgesloten bakje met grijzige 
noedels waarvan het deksel alarmerend bol stond. Dit keer haalde 
ze alles eruit, inclusief de sausjes, en veegde ze de schappen af met 
vaatdoekjes vochtig door met water verdunde bleek.

‘Heb je hulp nodig?’ Vince kwam de slaapkamer uit en reikte 
naar de koffiepot.

Ze schrok bij het horen van zijn stem.
Hij leek dezelfde man te zijn met wie ze maandenlang had sa-

mengewoond. Blond haar in de war door de slaap. Baardstop-
pels. Terwijl hij door de keuken liep zonder het over de afgelopen 
nacht te hebben, kwam het haar onmogelijk voor dat hij dezelfde 
persoon was die iemands nek had gebroken en haar daarna op 
een gehavend trappetje in het maanlicht had geneukt.

En had gelogen.
En had gelogen en gelogen en gelogen…
‘Kan ik wat van je schoonmaakspullen uit je busje lenen?’ vroeg 

Charlie.
Hij aarzelde. ‘Ik zal het wel even…’
‘Super,’ onderbrak ze hem opgewekt. Als hij niet wilde dat ze in 

zijn busje rommelde, dan was dat waarschijnlijk omdat hij iets te 
verbergen had. Misschien zou ze daar een hoofd aantreffen.

Of misschien was hij attent, met zijn aanbod om de spullen 
voor haar te halen.
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Of misschien lag daar het lijk van Hermes in plasticfolie inge-
pakte stukken en wilde hij haar de aanblik besparen.

Met hernieuwde energie viel Charlie weer op de koelkast aan. 
Ze schrobde alsof ze al haar verlangen naar hem kon verwijderen, 
al haar dwaasheid.

Vince bracht de schoonmaakbenodigdheden binnen en nam 
zijn mok koffie mee naar buiten, om de goten schoon te maken.

En om het hoofd te verbergen, voegde Charlies onbehulpzame 
geest eraan toe.

Posey stond zelfs nog later op dan normaal, rond vier uur. Ze 
zag er afgepeigerd uit toen ze de keuken binnen kwam gestrom-
peld. Ze vulde een kom met alle overgebleven koffie en zette die 
in de magnetron.

Charlie had een paar maanden lang iets gehad met een me-
de-inbreker, voor hij ervandoor ging met een paar oorbellen 
waarvan het haar was gelukt hem ervan te overtuigen dat die met 
diamanten waren bezet. Hij had haar verteld dat toen hij net was 
begonnen met het inbreken in huizen, hij had gedacht dat rijke 
mensen hun echt dure dingen in een kluis zouden bewaren, maar 
dat het was gebleken dat mensen hun spullen meestal bewaarden 
waar ze die konden zien. Rijke mensen hadden net als alle an-
deren een sleutel onder de mat liggen, omdat zij ook soms hun 
sleutels kwijt waren. Ze borgen geboorteakten, het trouwboekje 
en juridische documenten op in plaats van kostbare spullen. Sie-
raden lagen in de grootste kast in de slaapkamer, zelfs de ontzet-
tend dure, omdat mensen die wilden dragen. Laptops stonden op 
het bureau of lagen op de bank. De tv hing aan de wand. Dure 
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drank stond op een barretje. Pistolen lagen in het bovenste laatje 
van het nachtkastje.

Mensen hielden hun dingen graag dicht in de buurt, inclusief 
hun geheimen. Wat zorgde ervoor dat je je veilig voelde als je  
’s nachts ging slapen? Het feit dat je makkelijk kon controleren of 
je geheimen nog verborgen waren.

Als er iets te vinden was, dan was de kans groot dat Vince dat in 
hun slaapkamer bewaarde.

Toen ze die gedachte eenmaal had gehad, kreeg ze die niet meer 
uit haar hoofd.

Ze moest hem het huis uit zien te krijgen, en snel, voor de ver-
leiding te groot werd en die haar gezond verstand verdrong, en 
ze zijn spullen zou doorzoeken op een moment dat hij haar zou 
kunnen betrappen.

Een uur later kwam Vince binnen, met roet aan zijn handen. 
Tegen die tijd had ze haar verhaal klaar.

‘Katelynn heeft gevraagd of ik vanavond koffie met haar ga 
drinken.’ Charlie probeerde het achteloos te zeggen.

Hij zeepte zijn handen en onderarmen tot aan de ellebogen in 
bij de gootsteen. ‘Die tatoeëerder. Met de neef die motten eet.’

‘Ja,’ antwoordde ze nerveus. Het was haar niet opgevallen dat ze 
elkaar op het feestje hadden gesproken. ‘Ik zit eraan te denken om 
iets nieuws te laten zetten.’

‘O ja?’ Hij veegde zijn natte handen af aan zijn zwarte spijker-
broek.

De uitdrukking op zijn gezicht – het lichte glimlachje, de 
schijnbaar oprechte interesse, geen veroordeling voor de pro-
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blemen van afgelopen nacht – maakte haar ook van streek. Hij 
leek echt om haar te geven. Hij had iemand vermoord om haar 
te redden.

Ze wilde hem vertrouwen.
‘Vince?’ Ze pakte zijn hand vast en keek in zijn lichtgrijze ogen. 

‘Hoe ben je je schaduw verloren? Ik wil het serieus graag weten.’
Hij wendde zijn blik af. ‘Die ben ik niet verloren. Ik…’ Hij viel 

stil en begon opnieuw. ‘Ik begreep niet in hoeveel gevaar we ver-
keerden.’

Dat was niet noodzakelijkerwijs een leugen. De waarheid was 
vaak ingewikkeld en moeilijk uit te leggen. ‘Wat voor gevaar?’

Hij schudde zijn hoofd en tilde hun composteeremmer op, 
door Posey online aangeschaft in een poging hen allemaal mili-
eubewuster te maken, nu gevuld met slijmerige komkommerres-
tanten en andere overblijfselen uit de koelkast, in combinatie met 
veel koffieprut.

‘Dat is geen antwoord!’ riep ze hem na.
Maar wat ze dan ook had willen weten, het antwoord kreeg 

ze niet. Hij ging naar buiten om de compost in een soort rare 
wormentoren te deponeren waarvan ze geen van allen wisten of 
die werkte. Door alle koffiedrab die ze erbij gooiden was het eni-
ge waar Charlie zeker van was dat die wormen helemaal hyper 
moesten zijn. Als een vogel er daar een van at, dan zou die recht-
streeks naar de zon vliegen.

Tegen de tijd dat hij weer binnenkwam hield hij zijn telefoon bij 
zijn oor. Hij was opgeroepen voor een klus. Een dubbele moord 
in de relationele sfeer.
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‘Ik kan hier blijven als je wilt,’ zei hij tegen haar, terwijl hij de 
telefoon iets bij zijn mond vandaan hield.

In de verte hoorde ze zijn baas tegen iemand schreeuwen. Daar-
voor was ze er niet zeker van geweest of Vince had gedaan alsof, 
gewoon zodat hij niet met haar zou hoeven praten.

Ze schudde haar hoofd. ‘Ik ga er zelf ook zo vandoor. Katelynn, 
weet je nog?’

Hij haalde zijn jas, kuste haar op haar mond en op de rand van 
haar kaak. Een kus die overduidelijk íéts betekende, maar of het 
een verontschuldiging was of een belofte, dat wist ze niet.

Toen hij weg was staarde ze naar de slaapkamerdeur. Als hij 
geen oproep van het werk had gehad, dan had hij haar misschien 
antwoorden gegeven. Daarnaast besefte ze donders goed dat elke 
adviescolumnist uit een krant zou zeggen dat ze beter kon wach-
ten, zijn privacy moest respecteren en hem verdere vragen moest 
stellen als hij terug was.

Ze hield het vijftien minuten vol voor ze opstond en zich uit-
gebreid uitrekte. ‘Nou, ik ga even een dutje doen voor ik vertrek.’

‘Momentje,’ zei Posey. ‘Ik was aan het wachten tot hij weg was. 
Er is iets waar ik het met je over moet hebben.’

Charlie wilde niets meer horen over dmt en over dat het absoluut 
noodzakelijk was er iets van te stelen voor Poseys laten-we-op-ons-
zelf-experimenteren-in-het-bos-uitje. ‘Het duurt niet lang.’

In de slaapkamer, met de deur stevig achter zich dichtgetrok-
ken, keek Charlie om zich heen. Verkreukelde lakens. Kleren en 
schoenen overal op de vloer. Een ladekast vol vergeelde paper-
backs en potjes make-up en een vaas gevuld met bonnetjes.
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Toen ze naar haar handen keek, zag ze tot haar verbazing dat 
die beefden.

Charlie trok het beddengoed helemaal van het bed en duwde 
toen het matras tegen de wand omhoog. Dat was zwaar en wie-
belde, maar het lukte. In films werden dingen onder bedden ver-
stopt, wat betekende dat mensen die films keken dingen onder 
het bed verstopten.

Maar onder het matras trof ze alleen een slipje aan dat ze kwijt 
was geweest, een verfrommelde tissue en iets goors en harigs wat 
misschien ooit een van Luciprrrs haarballen was geweest.

Ze dacht aan haar moeder, op zoek naar het bewijs dat er een 
andere vrouw in het spel was, in lades, in zakken. Die onmogelijk 
genoeg negatief bewijs hoopte te vinden. Die hoopte op niets, in 
de wetenschap dat niets alleen maar betekende dat je niet goed 
genoeg zocht. Charlie had zich voorgenomen om nooit zo te wor-
den.

Maar hier was ze dan.
Charlie ging verder met Vinces kant van de ladekast, schoof 

haar handen helemaal naar achteren, haalde toen alles eruit en 
keerde de lades om. Vince was netjes, liet nooit zijn kleren op 
de vloer liggen, of zijn haar in het afvoerputje, dus het was een 
verrassing om shirtjes en spijkerbroeken zo rommelig bij elkaar 
aan te treffen. Ze hoopte maar dat er geen systeem in die chaos 
zat, want dit zou ze nooit kunnen nabootsen. Als hij vijf balletjes 
sokken in een bepaalde volgorde had liggen om vast te stellen of 
er iemand door zijn spullen was gegaan, dan was ze genaaid.

Ze kwam niets interessants tegen. Niets belastends.
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Nu was de kast aan de buurt. De meeste spullen daarin waren 
van haar, maar hij had helemaal links een winterjas opgehan-
gen en een paar laarzen erin gezet. Ze wrong haar handen in de 
zakken en haalde er twee bonnetjes uit. Een voor benzine, nog 
eentje voor melk, brood en eieren. Die waren allebei contant 
betaald.

Turend in het donker viel haar een leeg uitziende zwarte week-
endtas op de vloer op, achter de laarzen. Ze sleepte die naar zich 
toe en maakte de rits open.

Onderin vond ze een metalen schijfje zo groot als een kwartje 
en een rijbewijs. Ze hield de tas ondersteboven en schudde. Op 
die twee dingen na was er verder niets.

Ze pakte het metalen schijfje op. Dat was dikker en zwaarder 
dan ze had verwacht, bijna als een muntje van vijf cent, maar zon-
der tekens erop. Een onderdeel van iets elektronisch? Een stuk 
van een spelletje? Ze stopte het in haar zak.

Toen keek ze naar het rijbewijs. De foto was van een jongere 
Vincent, met een brede glimlach en een keurig kapsel waar dui-
delijk haarproducten op waren aangebracht, in een shirtje met 
een kraag die net zichtbaar was. Er stond een adres in Springfield 
op, met het nummer van een appartement. Boven de hoofdstad 
van de staat stond een totaal andere naam.

Edmund Vincent Carver.
Heel even dacht ze dat ze naar een vervalst identiteitsbewijs 

keek, maar het kaartje had gelijkmatige randen en boog op de 
goede manier, en toen ze die tegen het licht hield was het verra-
derlijke metaalachtige kinegram over zijn foto zichtbaar.
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De kleinzoon van Lionel Salt. Degene die het Liber Noctem had 
gestolen. Degene die dood hoorde te zijn.

De erfgenaam van Lionel Salt, die naast haar lag in het donker.
Charlie kreeg niet voldoende zuurstof binnen. Ze was er vrij 

zeker van dat dit een regelrechte paniekaanval was, en dat als ze 
snel en oppervlakkig bleef ademen, ze haar longen zou kneuzen.

Ze pakte haar telefoon erbij en maakte een foto van zijn rijbe-
wijs, verbijsterd dat zelfs dat haar lukte. Alles leek te snel te gebeu-
ren. Ze zette zich ertoe naar haar laptop te gaan en het internet op 
te gaan. Ze tikte ‘Edmund Carver’ en ‘Springfield’ in de zoekbalk.

De eerste hit was een artikel van afgelopen zomer uit The Re-
publican.

springfield – De verbrande restanten van twee 
lichamen zijn in de vroege uurtjes van maandag 
ontdekt in een auto op twee straten afstand van het 
mgm-casino in de binnenstad.

De politie heeft een ervan geïdentificeerd als Edmund 
‘Remy’ Carver, 27, societyman en kleinzoon van Lionel 
Salt. Het andere was van Rose Allaband, 23, die vier 
maanden geleden als vermist was opgegeven uit 
haar appartement in Worcester. Voorlopig forensisch 
onderwijs wijst op een moord-zelfmoord.

Het sheriffsbureau is momenteel niet op zoek naar 
verdere verdachten.
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Charlies hart klopte in haar keel.
Na nog een paar keer klikken vond ze een foto van Vince met 

een stuk of twaalf jonge mannen met brede schouders die bij het 
schermteam hoorden van New York University. Hij droeg een wit 
pak met kraag, had de armen voor de borst gevouwen en zijn haar 
was korter dan op het rijbewijs, aan de zijkanten bijna tot op de 
hoofdhuid kortgeschoren. Het leek alsof hij een kostuum droeg, 
op de manier na waarop hij naar de camera glimlachte: alsof hij 
geloofde dat de wereld was gemaakt voor mensen als hij.

Vince glimlachte niet zo.
In die tijd had hij zich natuurlijk ‘Remy’ genoemd en was hij 

rijk en gelukkig geweest. Hij had niemand vermoord of zijn eigen 
dood in scène gezet. Hij ruimde toen niet zwart lijken op voor 
zijn werk en woonde niet samen met een of andere meid die plat-
zak was om een dak boven zijn hoofd te hebben.

Ze herinnerde zich het zweet dat tussen haar schouderbladen 
had gepareld in die drukke bar op de avond dat ze elkaar hadden 
ontmoet, de smaak van een gin-tonic van goedkope alcohol om-
dat ze goedkoop zat wilde worden, dat haar vriendin vroeg was 
vertrokken en dat Vince als een muur had gediend zodat ze niet 
tegen de nooduitgang zou worden gedrukt.

Als ze had geweten dat hij fucking schathemeltjerijk was, had 
ze hem dan mee naar huis genomen omdat ze zich dwaas en zelf-
destructief had gevoeld? Echt niet. Natuurlijk zou ze hem nooit 
hebben geloofd. Dat zou voor haar ’s werelds ergste versiertruc 
zijn geweest.

O, de kleinzoon van een miljardair? Nee, dat is me te min. Dan 
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moet je toch echt rijker zijn. Heb jij even pech, zou ze hebben ge-
dacht.

Zou hij haar daarvan hebben kunnen overtuigen? Nee. Een 
jongen die was afgestudeerd aan een prestigieuze universiteit, een 
jongen met een trust fund en een toekomst. Ze zou hem nooit 
mee hebben genomen naar haar huurhuis zodat hij kon neerkij-
ken op hoe zij woonde, op haar werk, haar gebrek aan opleiding 
en al haar keuzes.

En als ze had geweten dat hij familie was van Salt, dan had ze 
een fles kapotgeslagen op zijn hoofd.

Charlie probeerde zich te concentreren, om zich voor te stellen 
waar híj die nacht aan had gedacht. Waarschijnlijk had hij zich 
zorgen gemaakt dat hij juist géén toekomst had. Toch? Hij had het 
Liber Noctem gestolen en toen was er iets misgegaan. Had het iets 
met het meisje te maken? Iets wat was geëindigd met twee doden 
en de noodzaak om zijn eigen dood in scène te zetten?

Hij had op de een of andere manier dat vervalste rijbewijs uit 
Minnesota bemachtigd, eentje dat er zo echt uitzag dat Charlie 
er niet aan had getwijfeld. Natuurlijk had ze nog nooit een echt 
rijbewijs uit Minnesota gezien of dat van hem uit het plastic hoes-
je gehaald om het te bestuderen, en ze vermoedde dat dat voor 
veel andere mensen gold. Maar hij had geen creditcard en geen 
krediet, geen burgerservicenummer, alleen een gruwelijke baan 
waarbij hij zwart hotelkamers moest schoonmaken.

En daar kwam Charlie. Waarschijnlijk had hij haar in haar een-
tje een drankje zien drinken en had hij gedacht dat ze een makke-
lijk doelwit zou zijn. Een droevige jonge vrouw, die er klaar voor 
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was om meteen met hem het bed in te duiken. Wanhopig genoeg 
om niet te veel vragen te stellen. Dat is wat goede oplichters de-
den. Ze hoefden je nergens van te overtuigen, omdat je te druk 
bezig was om jezelf te overtuigen.

Bijna een jaar later liep Vince Rapture binnen en trof daar de 
huurling van zijn grootvader aan. Als Hermes hem zag, dan zou 
hij pas echt in de problemen zitten. Dus Hermes moest verdwij-
nen. Hij had het niet gedaan om Charlie te redden.

Ze voelde zich wat licht in het hoofd, een beetje duizelig.
‘Was het je bedoeling om…’ Posey leunde tegen het deurkozijn, 

had haar hand nog steeds op de knop. Haar ogen werden iets gro-
ter toen ze het matras tegen de wand zag, de omgekiepte lades, en 
toen ging haar blik naar Charlie die op de vloer zat. ‘Wist je dat je 
dertig dollar in briefjes van een in die kleren had laten zitten die 
je in de vuilnisbak had gegooid?’

‘Shit,’ zei Charlie. Haar fooien van die nacht. Ze raakte van het 
padje. Serieus.

Posey kwam de kamer binnen om haar het geld te geven en 
keek toen opnieuw om zich heen. ‘Wat is er aan de hand? Want 
het heeft er veel van weg dat je geen dutje aan het doen bent.’

‘Nee, geen dutje,’ gaf Charlie toe.
Posey slaakte een diepe zucht. ‘Ik ga wat noedels maken en kof-

fiezetten. Je hebt tien minuten de tijd om af te ronden waar je 
hier mee bezig bent, en dan gaan wij eens goed praten.’

Zodra haar zus weg was, keerde Charlie terug naar het internet. 
Ze tikte opnieuw ‘Edmund Carver’ in. Er verschenen foto’s uit 
societyblogs waar hij op verschillende feestjes te zien was. Niets 

Dief van de nacht_v4.indd   213Dief van de nacht_v4.indd   213 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



214 HOLLY BLACK

van de afgelopen vier jaar, maar van daarvoor, berichtjes over zijn 
aanwezigheid bij openingen en bals.

Ze vond een artikel over een gala van de French Heritage So-
ciety met een foto van hem met een blonde vrouw die in het 
commentaar werd geïdentificeerd als Adeline Salt. Ze droeg een 
witzijden hemdjurk die bijzonder duur overkwam op haar ge-
bruinde, afgetrainde, slanke en uiterst verzorgde lichaam.

Op de foto had Vince, Edmund, een arm om haar schouder ge-
slagen en een champagneglas in zijn hand. Hij lachte en het licht 
viel zo dat zijn schaduw over hen allebei viel.

Charlie kende het meisje. Dit was het meisje op de foto in de 
portemonnee van Vince. Salts dochter, wat haar tot Edmunds 
tante zou maken, ook al leken ze rond dezelfde leeftijd te zijn.

Adeline. De naam die hij in zijn slaap had gezegd.
Verschillende mensen hadden opmerkingen geplaatst onder 

het artikel.

Dat is het probleem met het vieren van de parasitaire 
1 procent. Het is oké als hij een moordenaar is, zolang 
hij de juiste mensen kent.

Ik geloof de beschuldigingen aan het adres van Remy 
niet, net zomin als iedereen die hem kent. Hij was 
bereid om vreselijk veel moeite te doen voor anderen, 
om doorweekt te raken bij het helpen van personeel 
om een tent op te zetten nadat een hevige regenbui een 
feest in de Hamptons dreigde te verpesten, om languit 
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op zijn buik te gaan liggen op een smerige stoep om 
de tas van een vreemde te pakken die door een rooster 
was gevallen. Ik zal nooit die keer vergeten dat ik was 
weggeglipt van de Central Park Conservatory-lunch 
om samen met hem door het park te lopen. Dat is de 
Edmund die ik me wil herinneren. 

Misschien ben ik een slecht mens, maar ik ben blij dat 
hij dood is. Ik wou dat hij was gestorven voordat hij 
een onschuldig meisje had kunnen vermoorden. Het 
is walgelijk dat iemand hem zou willen verdedigen, of 
zich hem zelfs zou ‘willen herinneren’ om iets anders 
dan wat hij was – een sociopaat.

Charlie hoorde haar zus iets in de gootsteen zetten en wist dat ze 
nog maar even had voor ze met Posey zou moeten praten. Er was 
nog één ding dat ze wilde doen. Ze voerde de naam Lionel Salt in 
op Google, iets wat ze in geen jaren had gedaan.

Er was een profiel over zijn landgoed in West Springfield, blijk-
baar gekocht voor $8,9 miljoen in 2001, met wat links naar zijn 
naam in verband met lopende rechtszaken. Zodra ze een foto van 
het huis zag, stond het zweet haar in de handen.

Het leek precies op het paleis dat ze zich herinnerde.
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14

E e n  z w e r m 
z wa r t e  v l i e g e N

Posey slurpte een hap noedels met een flinke hoeveelheid 
chili-knoflooksaus naar binnen toen Charlie de slaapka-
mer verliet.

Posey was gekleed in een legging en een te groot shirt en had 
haar haar in een vlecht. Normaal, behalve dan dat ze eyeliner, lip-
gloss en kuithoge laarsjes droeg. Ze was van plan ergens naartoe 
te gaan. Charlie hoopte maar dat het geen laboratorium was.

‘Oké, dus je wilde me spreken zonder dat Vince erbij was.’ Char-
lie dwong zich ertoe zich op dit gesprek te concentreren en niet 
op alles wat ze te weten was gekomen. ‘Waarom?’

Posey porde in haar noedels. ‘Je gaat me niet vertellen waarom 
je je slaapkamer overhoop hebt gehaald?’
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Misschien moest ze een tarotlezing laten doen, zoals andere 
sukkels. Misschien moest ze van iemand anders horen dat hij niet 
goed voor haar was. ‘Ga jij maar eerst.’

‘Oké. Dus gisteravond sprak ik die man…’
Charlie wenste abrupt dat ze de vorige avond een stuk minder 

openhartig was geweest. ‘Je had me beloofd dat je dat niet zou 
doen.’

‘Ik ging niet langer met je in discussie. Ik heb helemaal niets 
beloofd.’

Na één stom telefoontje was Charlie bijna vermoord. Wat zou 
er gebeuren als Salt op de een of andere manier Poseys verhaal 
hoorde en dat in verband bracht met Hermes?

‘Ik ben voorzichtig geweest,’ zei Posey nadrukkelijk.
‘Verwijder het. Wat je ook hebt gepost… haal het weg!’ Charlie 

keek om zich heen op zoek naar Poseys laptop alsof ze die in Nas-
hawannuck Pond kon gooien en daarmee wat ze ook op het inter-
net had gezet kon verwijderen.

‘Het was niet online,’ protesteerde Posey. ‘Het was een versleu-
telde chat waar alles werd verwijderd nadat het was gelezen.’

Charlie ging aan tafel zitten. Haar hoofd bonsde. De gebeurte-
nissen van de afgelopen vierentwintig uur werden haar te veel. Ze 
wilde zich verstoppen op een donkere plek en zich misschien aan 
wat schreeuwtherapie wagen.

‘Vergeet dat allemaal even. Want dat is niet waar ik het met je 
over wil hebben.’

‘Fuck!’ zei Charlie, bij gebrek aan een meer samenhangend ant-
woord.
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‘Er is een promovendus aan UMass. Madurai Malhar Iyer. Hij 
werkt aan een proefschrift over het bezielen van schaduwen. De 
jongen die me over hem vertelde probeert al tijden met Malhar in 
contact te komen, maar Malhar bleef hem afwijzen.’

Charlie had het gevoel dat ze al wist wat er nu zou komen, en 
dat ze het vreselijk zou vinden.

‘Ik wist dat jij hem niet zou willen ontmoeten, dus ik heb hem 
geschreven en gezegd dat alles wat jou is overkomen mij is over-
komen. Maar…’

Charlie staarde haar onbehulpzaam aan.
‘Maar ik kan niet alleen gaan.’
‘Waarom niet?’
‘Omdat het mij niet is overkomen,’ zei Posey, alsof dat duidelijk 

zou moeten zijn.
Charlie stak een vork in de noedels van haar zus, nam een hap 

en liet haar mond verschroeien door de hete chili terwijl ze erop 
kauwde. ‘Dat lijkt me een groot probleem voor jóú.’

‘Ik heb hem gezegd dat we hem vanavond in de bibliotheek 
van UMass kunnen ontmoeten om te praten.’ Poseys stem had 
die zangerige klank van iemand die iets wilde vragen zonder het 
daadwerkelijk te vragen. ‘Vanavond.’

‘Nee… néé!’ Charlie stak haar handen afwerend op. ‘Ik ga dus 
echt niet mee. Dat gaat niet gebeuren.’

Posey vernauwde haar ogen tot spleetjes. ‘Heb je iets anders te 
doen? Wilde je de woonkamer nog overhoopgooien?’

Charlie stond op. ‘Gisternacht was verschrikkelijk en ik wil het 
daar vandaag niet met een vreemde over hebben.’
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‘Je hebt helemaal niet met Katelynn afgesproken. Dat weet ik 
zeker. Je was naar iets op zoek en je wilde niet dat Vince hier 
was terwijl je dat deed.’ De dreiging was subtiel, maar kwam heel 
effectief over.

Ze staarden elkaar aan.
Charlie had haar handen onbewust zo stevig tot vuisten gebald 

dat haar nagels in haar huid drukten. ‘Doe dit niet.’
‘Ik heb geen auto. Breng me er in ieder geval heen,’ zei Posey. 

‘Alsjeblieft.’
Charlie kreunde en ging naar haar slaapkamer.
‘Waar ga je heen?’ riep Posey haar na.
‘Mijn jas halen.’
Ze kwam langs Luciprrr, die met zwiepende staart naar een van 

de wanden nabij de badkamer keek. Soms kon je daar muizen in 
horen scharrelen en daar werd de kat gespannen van. Maar, zo 
dacht ze, ze waren tegenwoordig allemaal gespannen.

Terug in de slaapkamer probeerde Charlie iets van orde te her-
stellen. Ze verschoonde het bed om het alibi te hebben van een 
grote schoonmaak voor als er iets niet op de juiste plek lag.

Terwijl ze de oprit verlieten was het een chaos in Charlies hoofd 
van herinneringen aan de moord op Rand door Salt en het ge-
mak waarmee Vince een moord had verdoezeld. Had hij voor zijn 
grootvader gedood? Had hij dat meisje voor Salt gedood dat in 
zijn auto was aangetroffen? Had hij haar vanwege persoonlijke 
redenen vermoord?

Vince was zorgvuldig, grondig en zenuwslopend competent ge-
weest… maar het was niet op haar overgekomen alsof hij het fijn 
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had gevonden of dat hij niet kon wachten om het weer te doen. Ze 
kon zich niet voorstellen dat hij iemand voor de lol pijn zou doen.

Natuurlijk was het niet alsof ze zich hem makkelijk voor had 
kunnen stellen op het soort gala dat ze alleen van tv kende, ge-
kleed in een outfit die ongetwijfeld meer had gekost dan haar auto 
terwijl hij champagne dronk waarvoor je de hoofdletter c mocht 
gebruiken omdat die uit het juiste deel van Frankrijk kwam. Het 
was mogelijk dat Charlie over een bijzonder gebrekkige verbeel-
ding beschikte.

‘Vertel me iets over die man, Malhar,’ zei Charlie, om zichzelf 
af te leiden.

Posey haalde haar schouders op. ‘Zo veel weet ik niet. Hij kwam 
aardig over via de chat.’

‘Niet lullig bedoeld, Posey, maar er zijn heel veel promovendi 
in de Valley en zo belangrijk zijn die niet. Wat doet je geloven 
dat deze gast over meer informatie beschikt dan jij? Ik bedoel, jij 
doet elke nacht research. Je hebt waarschijnlijk wel een miljoen 
verhalen gelezen over bezielde schaduwen.’

Poseys frons werd ernstiger. ‘Maar ik doe geen onderzoek. 
Mensen kunnen verhalen verzinnen of ze overdrijven om aan-
dacht te trekken. Filmpjes kunnen nep zijn. Ik weet misschien 
veel, maar zo veel dingen waarvan ik dacht dat ze echt waren ble-
ken niet te werken. In de tussentijd verifieert hij de informatie die 
hij binnenkrijgt. Hij heeft bewijs.’ Ze schoof wat ongemakkelijk 
op haar stoel heen en weer. Vermoedelijk omdat de stoelen net 
als al het andere in de Corolla zo goed als kapot waren. ‘Nu ik het 
daar over heb…’
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‘Wat?’
Posey trok een gezicht. ‘Ik heb misschien ook een aantal dingen 

overdreven…’
‘Om zijn aandacht te trekken.’ Charlie staarde door het raam 

naar de naderende duisternis. ‘Dat is je dan gelukt.’
Daarna zweeg Posey de rest van de rit tot ze over de Calvin 

Coolidge Memorial Bridge reden.
De Universiteit van Massachusetts verrees uit het niets als een 

onverwachte stad, compleet met footballstadion, hoge gebouwen, 
files en een Stonehenge in het klein. Als je verkeerd afsloeg bij 
een boerenmarkt dan werd je opeens omringd door een zwerm 
studenten, die hier elk jaar als sprinkhanen neerdaalden, dorstig 
naar bier en bubbelthee. Studenten waren het levensbloed voor 
de Valley, en ook al stoorde Charlie zich aan ze, ze wist dat ze hen 
nodig had als ze drankjes wilde blijven schenken.

En binnenkort zou Posey een van hen zijn en zou ze, samen 
met hen, verdergaan naar een toekomst vol mogelijkheden. Ten-
minste, dat was Charlies hoop.

Charlie parkeerde op een enorm terrein, eentje dat was gemar-
keerd met een aantal letters die wel of niet konden betekenen dat 
ze op de juiste plek was.

Toen ze uitstapten kreeg Charlie opnieuw spijt dat ze voor haar 
leren jasje had gekozen. Het was fris. De laaghangende rode zon 
kon elk moment in de verte verdwijnen. De bliksemboerderij in 
Sunderland was zichtbaar, die energie oogstte met onheilspellend 
gekraak en geknetter.

‘Alles oké?’ vroeg Charlie.
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‘Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik hier elke dag heen ga,’ 
antwoordde Posey.

Ze bleven daar even staan tot Charlie Posey eraan herinnerde 
dat zij degene was met de routebeschrijving. Ze staarde even naar 
haar telefoon. ‘Volgens mij moeten we in de richting van die vij-
ver lopen.’

Ze raakten twee keer de weg kwijt en dwaalden over de campus, 
kwamen langs groepjes studenten in pyjamabroeken en ugg’s. 
Een zwarte vrouw met geweldig aangebrachte eyeliner zat bij het 
studentencentrum voor te lezen uit een feministische vertaling 
van Beowulf. Een blanke jongen probeerde Charlie een flyer te 
geven voor een animefestival. Drie jongens in joggingkleding van 
het plaatselijke team kwamen op een drafje voorbij.

Vince was naar een universiteit als deze gegaan, had colleges 
bijgewoond, had leren schermen. Een duurdere universiteit, die 
hem had moeten afleveren om over de minder gefortuneerden te 
heersen.

Hij had alles gehad. Geld. Privileges. Macht.
Voor het eerst vroeg Charlie zich af wat er in vredesnaam voor 

had kunnen zorgen dat hij dat alles achter had gelaten.

Madurai Malhar Iyer wachtte op hen in de ontvangst- 
hal van de bibliotheek. Hij was lang, jong, met een 
bruine huid, en hij droeg een bril met metalen mon-

tuur en een flanellen overhemd over een shirtje. Hij was slank op 
een manier die deed vermoeden dat hij zo veel aan het studeren 
was dat hij vergat te eten.
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‘Ik ben Posey,’ stelde Posey zich voor. ‘En dit is mijn zus Charlie.’
Malhar noteerde hen als zijn gasten en nam ze mee naar een 

studiekamer achterin. ‘Bedankt dat je zo snel kon komen,’ zei hij, 
toen ze tussen de rijen met boekenkasten door liepen.

Posey knikte, maar ze geneerde zich duidelijk een beetje.
Ze wilde indruk op hem maken, zo besefte Charlie.
Malhar liet de draagriem van zijn tas van zijn schouder glijden 

en zette die op tafel, haalde er zijn laptop en een notitieboek uit. 
Er vielen een aantal pennen uit, gevolgd door een appel. ‘Wil-
len jullie iets drinken? Er is een koffieapparaat, maar die koffie is 
niet echt lekker. De warme chocolade is oké, maar iemand heeft 
me ooit verteld dat hij een gekookte kakkerlak in zijn beker heeft 
aangetroffen.’

Posey rimpelde haar neus. ‘Ik hoef niets, dank je.’
‘Ik neem de kakkerlakkoffie,’ zei Charlie. De adrenaline van 

Balthazars mierzoete koffie was uren geleden al weggeëbd en ze 
had energie nodig.

‘Ik zal het wel halen,’ zei hij, maar toen aarzelde hij. ‘Het zal vast 
te drinken zijn. Ik bedoel, er zijn zo veel mensen die het drinken.’

Hij keerde terug met drie bekertjes. Twee keer koffie en een 
warme chocolademelk. Hij zou zich er wel toe verplicht voelen, 
als een gastheer die het eerste slokje wijn nam om aan te tonen 
dat hij zijn gasten niet vergiftigde.

‘Dus…’ Hij schraapte zijn keel. ‘Posey, ik wil graag dat je je ver-
haal opnieuw vertelt, en dan zou ik het graag vastleggen. Oké?’

Posey rechtte haar schouders. ‘Het gaat eigenlijk om mijn zus. 
Ik heb je verteld dat het mij is overkomen, omdat ze niet zeker 
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wist of ze erover wilde praten. Maar ik heb haar ervan overtuigd 
dat het belangrijk was.’

Zijn blik ging naar Charlie.
Ze haalde haar schouders op.
‘Dus jij bent degene met de bezielde schaduw?’ Malhar leek he-

lemaal in de war te zijn.
Charlie nam het hem niet kwalijk. Ze keek Posey aan. ‘De wát?’
Posey schonk haar een schaapachtige blik. ‘Dat is zo! Tenmin-

ste, er is iets aan de hand. Je weet hoe raar die zich gisternacht 
gedroeg.’

‘Ik ga je vermoorden.’ Charlie stond op. ‘Het wordt koelbloedi-
ge moord. Niemand zou het me kwalijk nemen. Niet te geloven 
dat ik me heb laten meesleuren…’

Malhar hief zijn handen om geweld te voorkomen. ‘We kunnen 
een paar testjes doen.’

Posey had haar in de auto verteld dat ze haar verhaal had 
aangedikt, maar toch had Charlie dit niet zien aankomen. ‘Echt 
niet. We gaan. Ze verspilt je tijd. Het enige wat ze wil is dat 
jij haar vertelt hoe ze haar schaduw kan wekken. Ze zou alles 
zeggen als ze dacht dat ze je zo zou kunnen overhalen om dat 
te doen.’

‘Wacht…’ Posey greep haar arm beet. ‘Laat hem ernaar kijken. 
Vertel hem wat er is gebeurd.’

Charlie schudde haar hand van zich af. Ze wilde haar bekertje 
koffie omgooien. Ze wilde een stoel door de kamer smijten.

En toch, ergens vroeg ze het zich af… zou haar schaduw ma-
gisch kunnen zijn? Was dit het niet waard dat haar zus een ont-
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zettend irritante streek met haar had uitgehaald als iets van de 
informatie die ze kregen daadwerkelijk nuttig zou zijn?

‘Prima.’ Charlie liet zich weer op de stoel vallen. ‘Ga je gang. 
Stel mijn schaduw op de proef. Whatever. Maar als dit allemaal 
onzin blijkt te zijn, dan hoef je niet bij mij aan te kloppen. Ik heb 
je gewaarschuwd.’

Malhar hield zijn telefoon op. ‘Is het dan goed als ik dit op-
neem?’

‘Nee. Helemaal niet,’ zei Charlie.
‘Ah, kom op!’ protesteerde Posey.
‘Je hoeft je naam niet te noemen op de opnames,’ suggereerde 

Malhar. ‘Ik kan je identiteit geheimhouden in mijn aantekenin-
gen. Dit is gewoon zodat ik ernaar kan luisteren, om te controle-
ren dat ik alles goed heb. Niemand anders zal dit horen.’

Charlie keek van hem naar Posey. ‘Oké, geen namen.’
Hij drukte op een knopje en legde de telefoon tussen hen in. 

‘Oké, nou, we nemen op. We komen er wel achter wat er aan de 
hand is. Vertel me eerst wat over jezelf. Leeftijd. Andere details 
die je belangrijk lijken.’

‘Ik ben achtentwintig.’ Verder was er niets wat Charlie wilde 
vastleggen. ‘Veel meer valt er niet te weten.’

‘En jij?’ Hij keek Posey aan.
‘Ik?’ Ze had zenuwachtig aan een velletje bij haar duimnagel 

gepulkt. Ze beet erop en leek zich toen pas bewust te zijn van wat 
ze aan het doen was. Ze vouwde haar handen op tafel.

‘Jij zult ook te horen zijn op de opname.’ Hij glimlachte gerust-
stellend.
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Posey verhief haar stem iets, alsof ze bang was dat ze anders niet 
verstaanbaar zou zijn. ‘Ik ben vijfentwintig. Ik ben haar zus en 
doe tarotleggingen via het internet.’

‘Echt?’ vroeg Malhar.
Ze knikte, hield haar hoofd schuin. ‘Ik zou een keer kaarten 

voor je kunnen trekken.’
‘Ja, misschien kan ik dat wel gebruiken.’ Hij keek alsof hij al 

spijt had van deze avond. ‘Ik zal het een en ander uitleggen over 
het project waar jullie deel van zullen uitmaken. Het begon als 
een etnografie… een culturele studie over Duisterlingen. Een 
diepgaand onderzoek in die gemeenschap, snap je? Dat leek me 
belangrijk nu er nog mensen zijn die zich herinneren dat het ge-
heim was en anderen die het hoofdzakelijk kennen door aange-
paste schaduwen te zien in tijdschriften.’

‘Maar hoe meer mensen ik spreek, hoe meer ik geïnteresseerd 
raakte in bezielde schaduwen en in hun eigen etnografie. Het was 
een verrassing hoe anders er over schimmen in verschillende tijd-
perken en bij verschillende groeperingen werd gedacht. Dat paste 
niet bij het oorspronkelijke concept van het proefschrift. Dus, eh, 
het onderwerp mijn dissertatie verbreedde zich. Ik begon histori-
sche verwijzingen te verzamelen en die met moderne verhalen te 
vergelijken. Toen moest ik meer interviews afnemen. Ik heb heel 
veel tijd doorgebracht met het verdedigen van mijn werk tegen-
over mijn professoren. En mijn studiegenoten. En mijn ouders.’

‘Ze zouden blij moeten zijn dat je daarmee bezig bent,’ zei Char-
lie. ‘Deze universiteit wil op een dag toch een soort school voor 
tovenarij en magie oprichten?’
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Malhar snoof. ‘Er zijn natuurkundigen die experimenteren met 
aphotische schaduwen. Folkloristen die verhalen verzamelen. 
Biologen die kattenschaduwen aan muizen bevestigen. Maar ik 
hoor etnograaf te zijn, en iedereen lijkt te denken dat ik van het 
padje raak.’

‘Aha,’ zei Charlie. ‘Jíj bent degene die geïnteresseerd is in het 
oprichten van die school voor tovenarij en magie.’

Hij schudde zijn hoofd, maar glimlachte nog steeds. ‘Je weet dat 
ik alles wat gênant is uit het transcript weglaat, hè?’

‘Wat als ik iets wil zeggen wat onder ons moet blijven?’ vroeg 
Charlie.

‘Dan zet ik de opname stil en zet ik die weer aan als we klaar 
zijn,’ antwoordde hij. ‘Is er iets wat je wilt zeggen waarvan je niet 
wilt dat het wordt vastgelegd?’

‘Misschien.’
Malhar wachtte tot ze meer zou zeggen, maar toen ze dat niet 

deed, knikte hij bemoedigend, alsof hij eraan gewend was om pa-
ranoïde mafkezen te interviewen. Uiteindelijk schraapte hij zijn 
keel. ‘Kun je me vertellen wat voorafging aan de verandering van 
je schaduw?’

Charlie nam een slokje koffie en probeerde te bedenken hoe 
ze dit verhaal moest vertellen zodat ze er later geen problemen 
mee zou krijgen. ‘Er kwam een man binnen op mijn werk die zijn 
schaduw gebruikte om mij te mishandelen. Het ene moment was 
zijn schaduw een soort mist, maar toen was die opeens bijna als 
een kruising tussen een uit papier geknipte versie van een mens 
met een zwart gat. Een vorm gemaakt uit een gebrek aan licht. 
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Die werd zo vast dat die een paar flessen drank kon omgooien. 
En die…’

Charlie viel stil bij de herinnering aan toen dat ding haar lon-
gen was binnengedrongen, de hulpeloosheid van dat moment. 
Ze dronk de rest van de koffie in een keer op, in de hoop dat 
de bitterheid ervan zou helpen. Helaas was die tot de laatste slok 
smakeloos en flauw.

‘Toen dook die schaduw door mijn keel naar binnen. Die voel-
de dik en zwaar aan, alsof ik een donderwolk had ingeslikt. Ik 
kreeg geen lucht.’ Ze staarde naar de deels afgebladderde nagellak 
op haar duim zodat ze de anderen niet aan hoefde te kijken. ‘Ik 
was bewusteloos, maar dat heeft niet lang geduurd.’

Ze dacht aan Vinces stem, die ze had gehoord toen ze wakker 
was geworden. Hoe zacht die had geklonken toen hij op het trapje 
had gesproken: ‘Leefde hij nog maar zodat ik het nog een keer 
kon doen.’

‘Ik wil even een paar dingen ophelderen,’ zei Malhar. ‘Kun je 
me vertellen hoe ver die schaduw zich van het lichaam van die 
persoon kon bewegen?’

‘Iets van een meter of zeven,’ vertelde Charlie, blij om zich op 
de technische details te concentreren in plaats van op hoe ze 
zich voelde. ‘Maar het grootste deel van de tijd minder dan drie 
meter.’

Hij werkte een reeks dergelijke vragen af. Hoe vaak had die vas-
te vorm aangenomen, en hoe vast was vast? Had die vast lijken te 
zitten aan de Duisterling? Was de Duisterling gespannen overge-
komen of had die de tijd genomen om de schaduw bloed te ge-
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ven? Of Charlie had gebloed, en zo ja, of de schaduw afgeleid was 
geraakt of was die geïnteresseerd geweest in het bloed?

Hij maakte een aantekening. ‘En heeft de schaduw iets gezegd?’
Charlie schudde haar hoofd, keek op van die vraag. Smétten 

spraken, in ieder geval sommige. De heel sterke, zoals Rowdy Joss, 
die verantwoordelijk was geweest voor het Boxford-bloedbad, of 
Xiang Zheng, die rond 220 na Christus over de hele wereld veel 
bevindingen had bepaald en die als geest werd beschouwd. De 
meeste Smetten waren minder slim dan dieren. Ze bezaten wat 
listigheid, ontleend aan hun menselijke herinneringen, vermengd 
met de waanzin waar de meeste last van hadden.

Maar schaduwen waren nog verankerd. Ze konden niet spre-
ken, in ieder geval niet uit zichzelf. Nou ja, ze had gedácht dat ze 
dat niet konden.

Posey vroeg zich blijkbaar hetzelfde af. ‘Kunnen ze spreken?’
Malhar aarzelde, niet alsof hij probeerde te beslissen of hij ant-

woord zou geven, maar alsof hij probeerde te bepalen hoe hij 
het moest verwoorden. ‘Ik weet niet wat jullie weten over hoe de 
energie-uitwisseling tussen Duisterling en schaduw werkt?’

Posey fronste. Ze gaf niet graag toe wat ze niet wist, maar Char-
lie dacht dat dit een van de dingen was waar ze graag wat concrete 
antwoorden op wilde hebben.

‘Vertel het ons,’ zei Charlie.
‘De gemiddelde mens produceert in rust voldoende energie om 

een lampje te laten branden. Om een telefoon op te laden. Als we 
rennen, dan produceren we voldoende om een oven te laten wer-
ken.’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik moet het wat preciezer formule-
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ren. Volgens de eerste wet van thermodynamica kan energie niet 
worden gecreëerd of verwoest. Dus wij maken de energie niet. 
We onttrekken die aan voedsel en water.’

Posey knikte.
‘Dat is de energie die wordt doorgegeven aan schaduwen. Die 

zijn een beetje als parasieten. Het lichaam produceert toch al 
overtollige energie, en de magische parasiet tapt die af. Hoe meer 
energie die opslaat, hoe krachtiger die wordt.’

‘En zo kun je die dingen laten doen,’ stelde Posey vast.
‘Het viel me op dat je tong is gespleten,’ merkte Malhar op, ‘dus ik 

weet zeker dat je van een gespleten bewustzijn hebt gehoord. Duis-
terlingen trainen hun hersenen zodat die tegelijkertijd hun scha-
duw en hun eigen lichaam onder controle kunnen houden. Twee-
handige mensen zijn in het voordeel. Als je een Duisterling zonder 
gespleten tong ziet, dan is de kans groot dat ze tweehandig zijn.’

‘Tuurlijk,’ zei Posey ongedurig. Voor haar was dit gesneden koek.
‘Het probleem is dat een bezielde schaduw op zich niet veel 

energie opslaat. Dus, stel dat een Duisterling iets wil doen wat 
meer energie vereist dan zijn schaduw heeft… dan kan hij een 
voorraad beschikbaar stellen, zodat die energie ontleent aan de 
Duisterling. Maar als hij die voorraad te lang beschikbaar stelt 
dan zal de Duisterling sterven. Daar komt de gespleten ziel bij 
kijken. Als een Duisterling iets van zichzelf in zijn schaduw stopt, 
dan kan hij een aparte entiteit creëren die energie bevat. De 
schaduw wordt een spiegelzelf, een weerkaatste zelf, tweede zelf, 
ondersteboven zelf, maar hoe machtiger je schaduw wordt, hoe 
meer die jou beheerst.’
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‘Smetten,’ zei Charlie.
Malhar knikte. ‘Inderdaad, als de Duisterling sterft. Maar ik ben 

van mening dat ze lang daarvoor al over bewustzijn beschikken.’
Het drong tot Charlie door dat Malhar had gezegd dat hij de et-

nografie van schaduwen bestudeerde en begreep opeens waarom 
zijn adviseurs zouden kunnen denken hij te veel bij zijn onder-
werp betrokken was geraakt. Hoopte hij er een te interviewen? 
Had hij er een geïnterviewd?

‘Uh, nou, we moeten maar verdergaan met de testjes.’ Misschien 
had hij de uitdrukking op haar gezicht gezien. ‘Er zijn drie dingen 
die ik zou willen proberen, maar dan moet ik eerst iets opstellen.’

‘Je wilt beeldmateriaal?’ vroeg Charlie.
‘Dat hoort bij de test,’ antwoordde hij behoedzaam.
Charlie fronste toen hij een statief tevoorschijn haalde en zijn 

telefoon met een snoertje met zijn laptop verbond. ‘Als je ons ge-
zicht maar buiten beeld laat.’

Hij knikte verstrooid terwijl hij de ringlampen pakte. Daarna 
haalde hij een bloedlancet in plastic verpakking tevoorschijn.

‘Charlie, zou je willen gaan staan?’ vroeg hij, toen hij zijn spul-
len op de juiste plek had.

Ze stond op.
‘Zo, kan een van jullie me vertellen wat je hebt gezien waardoor 

je denkt dat je schaduw beïnvloed is door deze ervaring?’
‘Die bewoog raar,’ vertelde Posey. ‘Niet alsof zij die stuurde of 

zo, maar raar.’
Hij keerde zich naar Charlie toe. ‘Heb je hem bloed gevoed?’
‘Ik was die nacht gewond,’ zei ze. ‘En vandaag in de bad-
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kamer heb ik een korstje eraf gekrabd. Dus ik weet het niet. 
Misschien.’

Posey keek gekwetst dat ze dit nu voor het eerst hoorde, maar 
aangezien ze hier niet zouden zijn als ze Charlies vertrouwen niet 
had beschaamd, weigerde Charlie zich schuldig te voelen.

‘Zou je bereid zijn om nu in je vinger te prikken?’ vroeg Malhar. 
‘Voor de camera?’

‘Tuurlijk.’ Charlie pakte de lancet en maakte de verpakking 
open. Ze stak het uiteinde ervan in haar vingertop en zag een 
rood druppeltje opwellen.

Ze keken allemaal zwijgend toe. Er gebeurde niets. Uiteindelijk 
likte Charlie aan haar vinger. ‘Oké, dat werkte niet. Zijn we klaar?’

Ze wist niet zeker hoe ze zich voelde. Ze zou niet graag een 
Duisterling zijn, maar toch voelde dit als falen.

‘Kun je proberen je schaduw te bewegen?’ vroeg Malhar, al 
moest hij hebben geweten dat het zinloos was.

Charlie concentreerde zich. Ze was een beetje tweehandig, 
maar haar hersenen voelden niet bijzonder gespleten aan.

‘Probeer je het?’ vroeg Posey.
Charlie wierp haar zus een blik toe.
‘Oké, het laatste testje.’ Malhar zette de lampen aan.
De eerste wierp een grote schaduw op de wand links van haar.
Toen ging de tweede aan. Die zou de schaduw moeten hebben 

verdubbeld, maar er gebeurde helemaal niets.
Charlie staarde, wilde haar ogen niet geloven. ‘Is dat…’
Malhar knikte en toen hij sprak, deed hij dat met zachte stem. 

‘Je hebt een bezielde schaduw. Het proces is nog niet helemaal vol-
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tooid, maar als je die nog een dag of twee bloed voedt, dan is het 
zover. Volgens mij heb ik er nog nooit een in dit stadium gezien.’

Charlie staarde naar haar schaduw, die boven haar uittorende, 
en haar hart bonkte tegen haar ribben. Die was een deel van haar, 
dat wist ze, maar ze was er toch een beetje bang voor. ‘Wat moet 
ik doen?’

‘Je kunt hem niet voeden,’ vertelde Malhar. ‘Dan komt die tot 
rust.’

Ze knikte.
‘Maar dat ga jij niet doen,’ stelde Posey, alsof het idee alleen al 

een belediging was.
Charlie pakte het genegeerde derde bekertje en dronk nog wat 

van de lauwe, waterige koffie.
‘Of je kunt een Duisterling worden.’ Malhar begon met een 

grijns de opstelling af te breken. ‘Sommige mensen voelen zich 
niet op hun gemak bij het idee van bezielde schaduwen. Er zijn 
zelfs randgroepen die geloven dat we voor de gek worden gehou-
den over hun aard.’

Posey snoof. ‘Hij heeft het over de mensen die denken dat de 
schaduwen demonen zijn.’

Hij knikte. ‘Of buitenaardse wezens. Ze denken dat onze herse-
nen wat onze ogen zien verkeerd opvatten, omdat de waarheid te 
gruwelijk is voor de menselijke geest om die te kunnen bevatten.’

‘Maar Charlie is niet gek,’ zei Posey.
Daar was Charlie niet helemaal zeker van. ‘Oké, maar wat zijn 

bezielde schaduwen dan?’
‘Theoretisch gezien? Je hebt vast wel van donkere materie ge-
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hoord: het spul dat ervoor zorgt dat de zwaartekracht ons heel-
al uit elkaar rukt. Dat moet er zijn, anders klopt er geen enke-
le andere wiskundige berekening meer, maar niemand kan dat 
bewijzen. En, tja, donkere energie is zelfs nog theoretischer dan 
dat. Dat werd gebruikt om geesten te verklaren, maar het is beter 
toepasbaar op schaduwen. Op een bepaalde manier kun je ze als 
geesten van de levenden beschouwen. En net zoals geesten echo’s 
lijken te zijn van traumatische gebeurtenissen, wordt er van  
aphotische schaduwen gezegd dat die uit trauma voortkomen. 
Sommige professoren hier geloven dat aphotische schaduwen net 
als geesten herinneringen naspelen in plaats van dat ze echt leven. 
Wat trouwens onzin is.’

‘Aphotisch?’ vroeg Charlie.
‘Die groeien bij de afwezigheid van licht,’ legde Malhar ver-

ontschuldigend uit. ‘Die term is blijven plakken in academische 
kringen.’

‘Dus trauma zorgt ervoor dat schaduwen bezield raken?’ Posey 
klonk een beetje ademloos nu ze bij het gedeelte van het gesprek 
waren gekomen waar zij het meest in geïnteresseerd was.

Malhar fronste. ‘Daar lijkt het wel op, maar trauma is uiterst 
persoonlijk. Er zijn een aantal bijzonder verontrustende filmpjes 
van mensen die extreme en onverantwoordelijke dingen doen om 
hun schaduw te laten ontwaken. De kans dat die werken is klein, 
omdat ze geen emotioneel gewicht met zich meebrengen. Trauma 
is meer dan pijn.’

Charlie wierp een schuine blik op haar zus. ‘Dus geen ayahuasca?’
Malhar barstte in lachen uit.
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Posey, gevangen tussen schaamte en boosheid, viel stil.
‘We moeten gaan.’ Charlie ging staan en probeerde niet te veel 

voldoening te ontlenen aan dit moment.
Malhar pakte zijn telefoon van tafel. ‘Ik zou het fijn vinden om 

nog een keer met je te praten, zodat ik de voortgang van je scha-
duw in de gaten kan houden. Ik hoop dat je weet dat je me kunt 
vertrouwen.’

‘Kan ik je off the record iets vragen?’ vroeg Charlie.
Hij zette met een frons de opname af. ‘Zeker.’
‘Heb je van een boek gehoord dat het Liber Noctem heet?’
Zijn wenkbrauwen schoten omhoog. ‘Het Boek der Smetten?’
Ze knikte.
‘Ik heb van de veiling gehoord,’ zei hij. ‘Er waren veel wilde be-

weringen. Dat die was geschreven door een Smet, een die “de le-
vensadem had gevangen”. Ik zou het dolgraag eens bekijken. Een 
van de boeken die iedereen wil bestuderen, zoals The Lucifer Tre-
atise of Codex Antumbra of Fushi-no-Kage.’

‘Denk je dat een van die beweringen waar is?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Zoals dat het door een Smet is ge-

schreven? Dat zou fascinerend zijn. Bijna alle boeken over scha-
duwmagie zijn geschreven vanuit het standpunt van de Duister-
ling, maar hoe zou het eruitzien vanuit het standpunt van een 
schaduw, een die een bewustzijn krijgt en leert zijn eigen verlan-
gens te volgen?’

Charlie was er niet helemaal zeker van dat ze het wilde weten, 
maar ze kreeg wel een idee waarom een andere Smet het zou wil-
len lezen.
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Enkele minuten later liepen Charlie en Posey over het gazon 
naar het parkeerterrein. Groepjes studenten wandelden langs hen 
heen.

‘Dacht je echt dat mijn schaduw bezield aan het raken was?’ 
vroeg Charlie.

Posey schudde haar hoofd. ‘Jij wel?’
‘Natuurlijk niet.’ Charlie schoof haar handen diep in de zakken 

van haar leren jas. ‘Dan had ik je dat verteld.’
Posey snoof, alsof zij daar niet zo zeker van was.
Charlie keek om zich heen. ‘Je past in deze omgeving.’
Haar zus reageerde niet.
‘Ik meen het. Jij bent net als deze mensen.’
Posey schopte tegen een paar natte blaadjes. ‘We lopen achter 

met de rekeningen en, zoals je me er steeds aan herinnert, kunnen 
we ons het huis alleen veroorloven omdat Vince een groot deel 
van de huur betaalt. Een opleiding is een stomme uitgave. Trou-
wens, vanaf nu zal alles anders zijn. Jij bent een van hen. Over een 
jaar, als je een van hen bent, kunnen we alles doen wat we willen. 
Zelfs als wat jij graag voor mij wilt een nutteloos diploma is.’

Charlie staarde boos naar de grond, naar haar schaduw. Ze had 
nooit een toekomst overwogen waarin zij een van de mensen was 
met macht. Het zou fijn zijn om te geloven dat dat betekende dat 
ze Posey iets kon geven wat haar gelukkig zou maken. Maar sinds 
hun jeugd leek Charlie dingen te krijgen die Posey wilde. De aan-
dacht van hun moeder. Geld in haar portemonnee. En nu echte 
magie.

Maar zelfs als er misschien goede dingen in het verschiet lagen, 
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zou ze eerst met Vince moeten afrekenen, die haar had verraden, 
die een leugenaar was met een verborgen boek en een relatie had 
met Salt en met geweld. Het voelde als een buik vol vliegen om de 
geheimen van Vince te kennen. Als ze haar mond opendeed wist 
ze niet of ze kon voorkomen dat die in een walgelijke zwerm naar 
buiten zouden komen.
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15

H e t  v e r l e d e N

Nu Rand er niet meer was deed Charlie een paar weken 
waar ze maar zin in had. Op school bracht ze tijd door 
met haar vrienden. Ze ging vaker met hen mee naar 

huis en feestte in het weekend met ze.
Jarenlang had ze zichzelf wijsgemaakt dat hij degene was die 

haar had gedwongen om mee te werken aan zijn plannetjes, maar 
nu was ze rusteloos. Ze leek meer intensiteit nodig te hebben dan 
de mensen om haar heen, vereiste een grotere dosis adrenaline 
voordat ze iets kon voelen.

Zes maanden na de begrafenis van Rand keerde Charlie terug naar 
de Moose Lodge. Benny lachte toen hij haar binnen zag komen.

‘O, kom op, liefje,’ zei hij. ‘Jij hoort hier niet thuis. We willen 
geen problemen met de leerplichtambtenaar.’

Ze liet haar rugzak op een van de tafeltjes vallen en liep om de 
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toog heen, controleerde de ijsmachine, die klontjes produceerde 
die aan elkaar plakten, waardoor je flink met de priem aan de slag 
moest. Ze maakte een martini voor hem zoals hij die graag lustte, 
koude wodka in een glas met een paar olijven om de scherpte 
ervan wat af te zwakken.

‘Ik wil in mijn eentje een klus doen,’ vertelde ze hem, terwijl 
ze zijn drankje naar hem toe schoof. ‘En ik wil niet voor Knight 
werken.’

Hij fronste. ‘De Mispunten zijn tegenwoordig degenen die klus-
jes te vergeven hebben.’

‘Oké,’ zei ze, ook al had ze klamme handen gekregen. ‘Maar niet 
voor hem.’

Hij haalde zijn schouders op. ‘Willies neef Stephen is begonnen 
met het stelen van schaduwen. Volgens hem is dat makkelijk geld 
verdienen. Volgens hem kun je een schaduw verwijderen zoals je 
de riem van een handtas doorsnijdt. Het enige wat je nodig hebt 
is een van die messen van onyx.’

‘Dus dan moet je mensen overvallen?’ Ze trok een gezicht. Ze 
had Rands afkeer overgenomen voor misdaden waarvoor je geen 
echt talent nodig had.

‘Hij krijgt tweehonderdvijftig per schim. Twintig keer zoveel als 
het een van die magische exemplaren is, maar dat is gevaarlijk.’

Ze knikte bedachtzaam.
Hij nam haar sceptisch in zich op. ‘Maar jij wilt een échte klus.’
Ze rechtte haar schouders. ‘Welke dan?’
‘Iets wat een van ons in onze hoogtijdagen zou hebben gepro-

beerd, weet je wel? Ken je het Arthur Thompson House?’
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‘Jazeker.’ Daar was ze met haar klas heen geweest in het eerste jaar.
‘Er is een groep jonge Duisterlingen die wat geld bij elkaar heeft 

gekregen en die wil dat er iemand daar inbreekt om een enkele 
bladzijde te stelen uit een van de notitieboeken uit een afgeslo-
ten kast. Die zou iets te maken moeten hebben met het inzetten 
van schaduwen als absorbeerbare energie om andere schaduwen 
ermee aan te passen. Blabla, magische shit. Denk je dat dat jou 
lukt?’

Arthur Thompson had uitgevonden hoe men elektriciteit uit 
stormen kon winnen en had ongeveer dertig jaar geleden de 
eerste bliksemboerderij opgericht. Daar was hij voor het Box-
ford-bloedbad beroemd om geweest. Daar zou hij ook om moe-
ten worden herinnerd, volgens Charlies leraren, die de nalaten-
schap van een plaatselijke legende wilden bewaren in weerwil van 
de interesse van jongeren voor het lugubere.

Naast bliksem was Arthur Thompson ook geïnteresseerd ge-
weest in schaduwmagie. Als wetenschapper waren hij en twee 
van zijn vrienden op een jaarmarkt bij een kraampje blijven staan 
om in discussie te gaan met een stel fundamentalisten die van 
mening waren dat duisteren het werk van de duivel was.

Om een lang verhaal kort te maken: Arthur stierf en zijn scha-
duw werd een Smet die meer dan honderd mensen doodde. Maar 
zijn huis was bewaard gebleven zoals hij het had achtergelaten, 
inclusief zijn werkplaats met al zijn aantekeningen.

‘Wat schuift het?’ wilde Charlie weten.
Benny snoof. ‘Vijfhonderd.’
Ze nam hem in zich op, probeerde vast te stellen hoe groot zijn 
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aandeel was. ‘Dat is ook niet veel. Dat is de prijs voor twee gesto-
len schaduwen.’

Hij haalde zijn schouders op. ‘Ja, je kunt maar beter iets mak-
kelijkers gaan doen.’

Ze nam de klus aan.

Charlie had zichzelf altijd zo prikkelbaar als een zee-egel 
gevonden, maar als ze het soort oplichter wilde worden 
dat Rand was geweest, dan moest ze zich bekwamen 

in charme. Het was één ding om zijn aanwijzingen op te volgen, 
maar totaal iets anders om zelf verantwoordelijk te zijn voor de 
hele operatie.

Ze oefende met de basisvaardigheden. De truc waarbij je ex-
tra geld losmaakte door als je een pakje kauwgum kocht met een 
briefje van twintig, je ging klooien om ervoor te zorgen dat de 
kassière je een tientje gaf in ruil voor negen dollar, terwijl je het 
wisselgeld in je zak stak, waarna je jezelf ‘corrigeerde’ door een 
tientje terug te geven in ruil voor je oorspronkelijke briefje van 
twintig. Het was omslachtig, maar je moest er goed voor kunnen 
kletsen en eerlijk overkomen.

Dan kwam de kat in de zak, wat bijzonder effectief was voor 
een tiener. Charlie deed alsof ze een ring op straat vond die van 
goud leek te zijn, of iets anders van waarde, vroeg dan een voor-
bijganger of die van hem was. Vaak hoefde ze niet eens voor te 
stellen dat de ander haar een briefje van twintig moest geven als 
‘beloning’: die was er zo zeker van dat hij haar belazerde dat hij 
dat uit zichzelf deed.

Dief van de nacht_v4.indd   241Dief van de nacht_v4.indd   241 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



242 HOLLY BLACK

Zo kon ze vaststellen hoeveel ze moest glimlachen, hoe verle-
gen ze moest doen, hoe gretig ze moest overkomen. Ze verdiende 
er zestig dollar mee, geen kattenpis.

Die zaterdag bereidde ze zich erop voor om haar eerste klus 
zonder Rand te doen.

Na een telefoontje naar het Arthur Thompson House had ze 
het eerste benodigde beetje informatie. Ze kreeg te horen welke 
groepen een rondleiding zouden krijgen en bracht daarna een be-
zoekje aan de tweedehandswinkel die het dichtst bij de katholieke 
school was die de medewerker van het museum had genoemd. 
Daar vond ze een schooluniform. Het zag er ietwat door de mot-
ten aangevreten uit en het rokje was extra ingekort door de voor-
malige eigenaresse, maar het kostte maar twaalf dollar, inclusief 
het witte overhemd.

Thuis experimenteerde ze met haar kapsel. Met twee staartjes 
voelde het alsof ze een kostuum droeg, maar toen ze haar haar in 
een hoge paardenstaart trok, zwarte kousen aantrok, lipgloss aan-
bracht en op kauwgom kauwde, was haar vermomming perfect.

Het zou een eitje zijn om binnen te komen – het was dan ook 
een museum, waar bezoekers welkom waren – maar het zou veel 
moeilijker zijn om een afgesloten werkkamer binnen te komen en 
een afgesloten kast open te krijgen zonder dat het iemand opviel, 
en nóg moeilijker om een bladzijde uit een boek te snijden en 
ermee te vertrekken zonder dat iemand haar tegenhield.

Op maandag begon ze aan de uitvoering van haar plan. Ze ver-
telde haar moeder dat ze een nachtje bij Laura zou logeren en 
vervalste een doktersbriefje voor school. Toen nam ze de bus naar 
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Northampton. Vanaf een discrete afstand zag ze de tieners naar 
binnen gaan. Ze wachtte vijftien minuten en liep toen op het ge-
bouw af.

‘Ik ben te laat,’ zei ze tegen de vrouw bij de balie, terwijl ze zo 
paniekerig mogelijk keek. ‘Het spijt me zo erg. Mam heeft me af-
gezet. Ik zit zó in de problemen. Ze zijn toch hier? Mag ik naar 
binnen?’

De vrouw aarzelde, heel even maar. ‘Ga maar. Haast je.’
Charlie schoot langs haar heen, opgelucht dat het eerste deel 

erop zat. Ze vond de klas, maar meed die tot ze de werkkamer van 
Arthur Thompson in gingen. Toen begaf ze zich tussen de leer-
lingen en gleed naar binnen. Dit was het belangrijke deel, want 
er zat een alarm op de deur en er mocht maar één groep tegelijk 
naar binnen.

Hun leraar, een nogal jong uitziende priester met een Oost-Eu-
ropees accent, schraapte zijn keel. ‘Dan gaan we nu luisteren met 
onze oren, niet met de mond.’

Charlie glipte achter een boekenkast.
Een medewerker van het museum vertelde over de jeugd van 

Arthur Thompson, de uitdagingen van Harvard in de jaren tach-
tig, hoe het prototype van het mechanisme om bliksem te oogsten 
hem een zodanig ernstige schok had bezorgd dat hij zes weken in 
het ziekenhuis had doorgebracht.

‘Is zijn schaduw toen magisch geworden?’ vroeg een van de 
meiden.

De priester wierp haar een doordringende blik toe, maar de 
medewerker knikte. ‘Dat is wat men denkt, aangezien hij zich 
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daarna aan schaduwmagie wijdde. Hij sloot zich aan bij een aan-
tal van de vroege messageboards en was zelfs als eerste bezig met 
berekeningen over de energie-uitwisseling tussen de Duisterling 
en zijn schaduw.’

‘Wat is er toen met hem gebeurd?’ vroeg een jongen achteraan.
‘Heb je het lesmateriaal niet gelezen, Tobias?’ wilde de priester 

weten.
‘Nee, ik heb het over de schaduw,’ zei het joch. ‘Rowdy Joss, zo 

noemde hij zichzelf toch als Smet? Hebben ze bijvoorbeeld op 
hem gejaagd?’

‘Daar stond niets over in het materiaal,’ zei de priester. ‘En we 
hoeven de tijd van het personeel hier niet te verspillen.’

‘Ik heb het filmpje gezien,’ legde de jongen uit. ‘Online.’
De medewerker glimlachte, al kwam die lach ietwat gespan-

nen over. ‘Niemand weet wat er met Arthurs schaduw is ge-
beurd na het Boxford-bloedbad. Er werd gesuggereerd dat er 
door de overdracht van energie geheugenverlies optrad, of dat 
die in de war was. Maar besef dat Rowdy Joss Arthur niet was. 
Arthur stierf bij het Boxford-bloedbad, een slachtoffer zoals alle 
anderen die dag.’

Charlie luisterde naar het gesprek dat het vertrouwde patroon 
volgde, terwijl de leraar en medewerker hun uiterste best deden 
om het weer op het juiste pad te krijgen. Vijftien minuten later 
verliet de klas de ruimte en bleef Charlie verscholen achter de 
boekenkast achter. Ze wachtte tot de ruimte leeg was voor ze haar 
beschutte plek verliet en onder het enorme bureau van Arthur 
Thompson kroop.
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Ze zag voeten heen en weer bewegen en besefte dat ze met de 
laatste groep naar binnen had moeten komen, niet met de derde 
groep daarvoor. Maar het was niet alsof ze zich druk hoefde te 
maken over dat ze te veel geluid maakte of dat ze zich niet mocht 
bewegen, of zo. Ze werd omringd door geluid, een kakofonie van 
gegiechel en kauwgomgesmak en berispingen.

Toen vertrok de laatste groep. Vanuit de andere ruimte hoorde 
ze het museumpersoneel, twee man sterk, samen praten. Een van 
hen lachte. Opeens klonk verontrustend genoeg het zoemen van 
een stofzuiger.

Maar die kwam de werkkamer niet binnen en het geluid ver-
vaagde na een paar minuten.

Charlie slaakte een zucht van opluchting.
Ze hoorde de sloten op hun plek schieten en dat het alarm werd 

ingeschakeld. Buiten was de avond gevallen. Charlie kroop te-
voorschijn, nerveuzer dan ze van tevoren had verwacht te zijn. 
Ondanks alle huizen waar ze in het verleden doorheen was gelo-
pen voelde dit anders. Ze schrok van het minste geluidje.

Na een paar keer diep in en uit te hebben geademd gebruikte ze 
haar telefoon om voldoende licht te krijgen zodat ze het slot van het 
kastje open kon krijgen. Er waren drie pogingen voor nodig voor 
haar vingers eindelijk stil genoeg waren om het deurtje te openen.

Daarachter vond ze het notitieboek dat de opdrachtgevers wil-
den hebben, het was een van de exemplaren die werd getoond. Ze 
bladerde erdoorheen tot ze bij een bladzijde kwam waar ‘Scha-
duwenergie-uitwisseling’ op stond en haalde een scheermes uit 
haar rugzak.
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Maar toen ze zich voorbereidde om te snijden sloeg het schuld-
gevoel toe. Het voelde verkeerd om een boek zo toe te takelen. 
Toen Rand dat soort dingen had gedaan, had ze nooit over het 
morele aspect hoeven nadenken. Hij was een slechte man ge-
weest, en ze hadden slechte dingen gedaan, punt.

Charlie at een mueslireep die ze uit haar tas had gehaald en 
keek naar de kast.

Ze liep door de kamer, bestudeerde de foto’s. Daar hingen 
de originele schetsen die Arthur Thompson van een bliksem-
boerderij had gemaakt, een brief van de gouverneur om hem 
te feliciteren en in een hoek een brief van iemand die beweerde 
een Smet te zijn, geschreven met een krullend, kriebelig hand-
schrift.

Aan A. Thompson in de stad van Northampton.

U hebt geprobeerd met mij in contact te komen en ik 
verzoek u dringend om daarmee op te houden. Ja, er 
bevinden zich eeuwenoude wezens in de schaduwen, 
maar het is beter voor u om dat zo te laten.
Ik ben er niet in geïnteresseerd om te worden bestudeerd. 
Mijn oorsprong mag dan bij uw soort liggen, maar ik 
ben niet langer een van u.

Geschreven op de drieëntwintigste dag van april door 
Cleophes van York
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Ze keek er met een frons naar. Zou de Smet van Arthur Thomp-
son nog ergens rondhangen en brieven schrijven?

Uiteindelijk pakte Charlie haar telefoon erbij en ze nam een 
foto van de bladzijde. Daar stond dezelfde informatie op en als 
dat was wat ze wilden, dan moest dat afdoende zijn. Terwijl ze 
dit deed kreeg ze een donkerbruin vermoeden dat ze de klus ver-
pestte, maar ze kon zich er niet toe brengen om de bladzijde te 
verwijderen.

Daarna ging ze naar het raam in de hoop dat het een uitweg 
zou bieden, maar daar zat een alarm op. Charlie ging op de stoel 
zitten, draaide er een rondje mee, speelde een spelletje op haar 
telefoon, kroop weer onder het bureau en deed een dutje.

Toen zag ze iets bij het raam. Een schaduw in de hoek van de 
kamer, die weggleed bij de muur. Charlie maakte zich zo klein 
mogelijk en probeerde haar adem in te houden.

Hij bewoog zich door de ruimte, aarzelde bij een reep zwarte 
tegels die her en der door de kamer terug te vinden was. Heel 
even kreeg hij gelaatstrekken, alsof die van de Duisterling waren 
die hem beheerste. Toen was die voorbij de onyx tegels en ging 
die naar de kast toe, stroomde via het sleutelgat naar binnen, en 
het deurtje zwaaide open.

De schaduw werd opnieuw solide, alsof iemand de nacht men-
selijke vorm gaf. Dat moest wel, wilde hij het boek meenemen. 
Charlies hart bonkte in haar keel en ze hield opnieuw haar adem 
in toen hij haar passeerde. Hij liet het boek in een hoek van de 
kamer achter, in een mand vol opgerolde architecturale plannen 
die misschien reproducties waren.
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Toen hij via het raam naar buiten stroomde, besefte Charlie 
waarom hij het boek niet meenam. Hij kon het net zomin door 
het raam of de deur krijgen als Charlie, maar hij kon het boek 
verplaatsen zodat de Duisterling het morgen in zijn tas kon laten 
glijden en het met zich mee kon nemen zonder dat iemand iets 
door zou hebben.

Het was bijna ochtend toen ze besloot dat de schaduw niet er-
gens buiten wachtte en ging naar de mand om naar het boek te 
kijken.

Ze fronste. Dat was precies het werk waar zij een bladzijde uit 
hoorde te snijden. Nu sloeg ze het dan met een gevoel van ver-
dorven leedvermaak toch open en pakte haar scheermes erbij.

Wie de Duisterling ook was die het boek had willen meene-
men zou ontzettend verbaasd zijn als hij het uiteindelijk in han-
den kreeg. Ze hoopte dat hij furieus zou zijn. Ze kreeg opeens 
een wilde drang om haar werk te signeren, maar onderdrukte 
die.

Tegen de tijd dat de volgende dag de eerste klas binnenkwam, 
was Charlie haast duizelig van succes en moest ze verschrikkelijk 
nodig plassen. Toen de jongens en meiden naar buiten liepen, 
kroop Charlie vlug onder het bureau vandaan en ze dook achter 
de boekenkast. Nog één klas. Nog één toespraak en dan kon ze 
vertrekken.

De volgende groep kwam de werkkamer binnen. Charlie glim-
lachte naar een jongen die naast haar kwam staan. Ze veegde 
langs haar mondhoek en keek hem toen met een frons aan. ‘Er 
zit daar iets…’
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Hij wreef met zijn knokkels over de plek waar ze naar had ge-
wezen.

Ze stak haar hand uit om het voor hem op te lossen. ‘Zo is het 
weg.’

Het lukte Charlie uit het zicht te blijven van de leraren tot het 
tijd was om te gaan. Toen probeerde ze met gebogen hoofd samen 
met de anderen naar buiten te lopen. Bij de deur hoorde ze een 
stem.

‘Hé,’ zei een van de leraressen, ‘jij zit niet in deze klas.’
Ze keerde zich schuldbewust om, haar lippenstift uitgeveegd. 

Ze zag de blik van de lerares naar de jongen gaan, die zij een veeg 
lippenstift over zijn mond had gegeven.

‘Keith!’
Charlie dook door de deur naar buiten, het museum uit, met 

wat ze hoopte dat een geloofwaardig excuus was voor haar haas-
tige vertrek.

Benny had de ontmoeting later die dag voor haar geregeld, op 
het parkeerterrein achter een koffieshop in het centrum.

Drie Mispunten van in de twintig kwamen opdagen. Een van 
hen had een vape pen in haar mond. Een ander had een skate-
board onder zijn arm geklemd. Ze staarden haar aan alsof ze haar 
nooit zouden hebben ingehuurd als ze hadden geweten hoe jong 
ze was.

‘Hier heb je je driehonderd,’ zei de Duisterling met de vape pen 
met een luchtig gebaar.

Charlie deed haar mond open om te protesteren.
Een van de anderen grijnsde. ‘Graag of niet.’
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‘Niet,’ antwoordde Charlie.
‘Aan wie wil je die bladzijde dan verkopen?’ vroeg de jongen. 

‘Denk je dat iemand anders je meer betaalt?’
Charlie vroeg zich af of een van hen zijn schaduw het Arthur 

Thompson House had laten binnendringen, om de anderen bui-
ten te sluiten, of dat het iemand was met wie zij hadden gespro-
ken, die hen te snel af had willen zijn.

Ze zou het ze kunnen vertellen, maar ze mocht hen niet. ‘Zes-
honderd, of ik steek de bladzijde in brand. En de prijs gaat om-
hoog elke keer dat je probeert te onderhandelen.’

Ze keken elkaar aan. ‘Echt niet.’
‘Zevenhonderd.’
Een van hen lachte.
Ze diepte een aansteker op uit haar tas, liet haar duim over het 

wieltje glijden.
‘Flikker op,’ zei de Duisterling met het skateboard.
Charlie stak de bladzijde in brand. De vlam verspreidde zich ra-

zendsnel en het papier viel uiteen in vlokjes terwijl haar voorma-
lige klanten gilden. De as verspreidde zich op de wind als dwar-
relende zwarte vlokjes.

Ze keek de Mispunten spottend aan, onderdrukte een golf van 
uitputting veroorzaakt door een grotendeels slapeloze nacht, de 
frustratie van te verliezen terwijl ze er zo zeker van was geweest 
dat ze had gewonnen, en de zekerheid dat dit Rand nooit zou zijn 
overkomen.

‘Weet je wat je hebt gedaan?’ sprak het meisje met de vape pen.
‘Ik heb ervoor gezorgd dat niemand mij ooit nog zal proberen 
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te belazeren.’ Charlie keerde zich om en liep met geheven hoofd 
en rechte schouders weg.

Die nacht zette ze de foto die ze had genomen online. Soms 
zag ze die weer voorbijkomen. Ze herkende die altijd omdat een 
stukje van haar vinger zichtbaar was in het hoekje.
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J e  w o n d e n 
l i k k e N

Tegen de tijd dat Vince thuiskwam, deed Charlie alsof ze 
sliep. Ze ademde heel regelmatig, duwde haar wang te-
gen het kussen en drukte haar neus tegen de stof. Hij 

stond in de deuropening en staarde zo lang naar haar dat ze er 
kippenvel van kreeg.

Ze wist dat ze de confrontatie met hem zou moeten aangaan, 
maar niet nu. Niet nu ze uitgeput was en de woede die ze zou 
moeten voelen op de een of andere manier was weggeëbd, waar-
door er enkel een zware droefheid achterbleef. Ze wilde niet dat 
Vince de kleinzoon van Lionel Salt was, wilde zich niet hoeven 
afvragen hoever hij zou gaan om zijn identiteit verborgen te 
houden. Als hij Hermes had gedood omdat hij hem als Edmund 
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Carver had herkend, betekende dat dan dat hij haar ook zou 
vermoorden?

Hij mocht niet beseffen dat ze het wist. Nog niet, in ieder geval. 
Toch kon ze het niet laten zich voor te stellen dat Vince naast haar 
lag, haar kussen pakte en haar ermee verstikte.

Ze stelde zich voor dat hij een mes uit haar eigen keuken achter 
zijn rug hield terwijl hij dichter bij het bed kwam, raakte afgeleid 
door de gedachte dat ze die messen bij tj Maxx had gekocht en 
dat die steevast moesten worden geslepen. De laatste keer dat ze 
een flespompoen doormidden had gesneden had ze echt moeten 
zagen. Dat zou een vreselijke manier zijn om te gaan.

Gezien hoe snel hij het laatste lijk had weggewerkt, zou hij er 
geen enkel probleem mee hebben om van dat van haar af te ko-
men. Ze twijfelde er niet aan dat hij de juiste oplosmiddelen had 
om alles zodanig schoon te maken dat de technische recherche 
het er lastig mee zou hebben om bewijs te vinden.

Ze huiverde onwillekeurig en beet op de binnenkant van haar 
wang om niet nog meer te bewegen.

Ze dacht aan het oude cliché over moordenaars: hij was een 
rustige man, erg op zichzelf. Dat was wel een goede beschrijving 
van Vince.

Ze bleef roerloos liggen terwijl hij zijn broek opvouwde en zijn 
shirt in de wasmand liet vallen. Ze bewoog zich niet toen hij zijn 
horloge op het nachtkastje legde, het stekkertje van de oplader in 
zijn telefoon stak.

Misschien moest zij als eerste handelen. Als je met iemand sa-
menwoonde zou het eenvoudig moeten zijn om hem uit te scha-

Dief van de nacht_v4.indd   253Dief van de nacht_v4.indd   253 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



254 HOLLY BLACK

kelen. Paardenverdovingsmiddel. Voedselvergiftiging. Aanbie-
den hem vast te binden aan het bed voor seks. Dan zou ze hem 
kunnen ondervragen, hem dwingen alles op te biechten, hem alle 
vragen stellen waar ze altijd het antwoord op had willen weten.

En toch, wat ze het allerliefste wilde was dat hij in bed zou krui-
pen en zijn hand op haar schouder zou leggen, dat hij zou zeggen 
dat hij wist dat ze wakker was. Dat hij haar zou vertellen dat hij 
hartstochtelijk veel van haar hield en alles wilde bekennen wat 
hij voor haar verborgen had gehouden en waarom. Het was een 
kinderlijk verlangen, een wens dat de wereld anders zou zijn dan 
die was, dat mensen zich op een manier zouden gedragen zoals ze 
zich nooit gedroegen. Het was de wens van een dwaas, die klaar 
was om te worden beroofd van alles wat ze had.

Vincent Damiano was geen bestaand persoon. Ze was er zo 
druk mee bezig geweest dat Vince niet achter haar vele maskers 
kon kijken dat het haar niet was opgevallen dat hij zelf al die tijd 
een masker op had gehad.

Gat in het hoofd, gat in het hart of gat in de hand: de vloek van 
de familie Hall.

Uiteindelijk verliet hij de kamer, deed het grote licht uit. Ze 
lag alleen in het donker met haar ogen open. Buiten schenen de 
straatlantaarns. Achter de huizen van haar buren verrees het oude 
molengebouw, ook donker, met daarboven de heldere zilverkleu-
rige schijf van de maan.

Pas toen het rode licht van de ochtendschemer aan de horizon 
verscheen viel ze eindelijk in slaap.
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Charlie werd aan het begin van de middag wakker, alleen.
Ze strompelde moeizaam naar de slaapkamer van 

haar zus om te controleren of Vince niet door het lint 
was gegaan en haar in mootjes had gehakt. Posey sliep, met een 
arm over haar antieke MacBook geworpen.

Charlie trok een badjas aan, ging naar de keuken en schonk 
een mok lauwe, bittere koffie in. Ze stak een vleesmes in haar zak. 
Toen was het een kwestie van wachten, met een knoop in haar 
maag.

Het was tijd voor dat echte gesprek.
Twintig minuten later kwam Vince binnen met twee zakken vol 

boodschappen.
Onwillekeurig zag Charlie de ruimte door zijn welgestelde 

ogen. Alle versleten dingen. De vetvlekken. Het achterstallige on-
derhoud.

Hij wierp een blik op haar gezicht en zette de zakken op het 
aanrecht, maar maakte geen aanstalten om die uit te pakken. ‘Is 
er iets gebeurd?’

‘Jij hebt gelogen.’ Charlie keek in zijn lichte ogen.
Hij zag er nog niet defensief uit, maar wel behoedzaam. ‘Ik…’
‘Probeer je te bedenken over welke leugen ik het heb? Dat moet 

lastig zijn als het er zo veel zijn,’ snauwde ze. ‘Edmund Carver!’
‘Noem me niet zo,’ zei hij.
‘Je hoort liever “Remy”? Of ben je bang dat iemand het zal ho-

ren?’ Ze had gedacht dat het verschrikkelijk zou zijn om hem 
hiermee te confronteren, maar het voelde heerlijk dat die narig-
heid in haar er eindelijk uit kwam. ‘Was het zwaar, om op een ma-
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tras op de vloer te slapen en niet tussen je super-de-luxe lakens?’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Zo was het niet, dat zweer ik.’
Maar toen ze naar hem keek, was de enige die ze zag de Ed-

mund Vincent Carver uit de societybladen, met een minachtende 
blik in zijn rookkleurige ogen. Een klein beetje gel, de houding 
van zijn hoofd, en dan zou hij een vreemde zijn. Had ze hem 
maar wat beter bestudeerd, dan had ze het gezien… Dat hij op 
twintig meter afstand dat Vacheron Constantin-horloge had her-
kend, dat hij dat wist over de vakantiehuizen van de elite, die fuc-
king voorliefde voor roddels, verdomme. Dan had ze het nog niet 
eens over het vermogen om mensen te vermoorden en te geloven 
dat er geen gevolgen zouden zijn.

‘O, je zweert het. Tja, dan moet het wel waar zijn,’ snauwde ze.
‘Ik wilde opnieuw beginnen.’ De stem van Vince bleef zacht. 

‘Zonder dat er ook maar een deel van mijn oude leven bij zou 
komen kijken. Ik wilde niet dat je me zou zien zoals ik ooit was.’

‘Dat is een goeie. Maar dat verklaart niet waarom je dood zou 
moeten zijn,’ zei Charlie tegen hem. ‘Of waarom iedereen op zoek 
is naar een boek dat jij hebt gestolen, inclusief die kerel die mij 
probeerde te vermoorden. Jammer dat je het niet in die tas be-
waarde achter in onze slaapkamerkast, samen met je echte rijbe-
wijs.’

‘Heb je door mijn spullen gesnuffeld?’ Zijn plotseling toonloze 
stem was verontrustend.

Maar Charlie ging door, al haar gekwetste gevoelens transfor-
meerden zich tot woede. ‘Jazeker. Ik heb het rijbewijs gevonden. 
En het krantenartikel over hoe je een meisje had vermoord en 
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daarna zelfmoord had gepleegd. Wil je dat ik me schuldig voel 
omdat ik je privacy heb geschonden?’

‘Ja.’ Hij wreef met zijn hand over zijn gezicht. ‘Een beetje. Ik 
weet het niet.’

‘Weet je wat? Ik heb alles gehoord wat je tegen Hermes zei. Al-
les. Toen wist ik dat je loog. Ik weet nu ook waarom je hem hebt 
vermoord… omdat hij je herkende.’

Vince schudde opnieuw zijn hoofd, alsof hij zo haar woorden 
van zich af kon schudden.

‘Toe dan. Ontken het maar. Zeg me dat je geen fictief persoon 
bent in een fictieve relatie.’

‘Is dat wat je echt denkt?’ Er straalde een woede uit zijn ogen die 
ze daar nooit eerder had gezien. Ze glommen van razernij.

Daardoor aarzelde ze. ‘Wat moet ik dan denken? Hoeveel men-
sen heb je voor Lionel Salt vermoord?’

‘Veel.’ Hij deed zijn ogen dicht.
Ze staarde hem vol afschuw aan. ‘Dat meisje?’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Nee, niet Rose.’
‘En die man die ze in de auto aantroffen? Het lijk waarvan je 

iedereen hebt laten denken dat het het jouwe was?’ Haar stem 
klonk net zo kil en genadeloos als ze had gehoopt.

‘Ik kon er niet mee ophouden…’
‘Met het moorden? Mijn hand gleed weg en er zat toevallig een 

bijl in! Alweer. Oeps!’
‘Ik ga wel,’ zei hij abrupt, en hij keerde zich in de richting van 

hun slaapkamer.
‘Je vertrekt liever dan dat je antwoord geeft?’ riep ze hem na.
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Hij liep verder, zijn hand ging op een gegeven moment naar de 
wand, alsof hij daar steun zocht. Natuurlijk moest hij gaan. Na-
tuurlijk was hij er alleen als zij makkelijk was, als alles makkelijk 
was.

De kat volgde hem, haar staart zwiepte beschuldigend.
Charlie volgde hem ook. ‘Oké, waar is het Liber Noctem? Hoe 

vind je die? Dat wil iedereen weten. Dat wilde Hermes weten.’
‘Wat, zodat je het boek van me kunt stelen?’ Hij rukte een la 

open.
‘Idealiter,’ vertelde Charlie hem vanuit de deuropening, terwijl 

ze hem kleren in een tas zag proppen. ‘Ik zou er in ieder geval een 
hele hoop geld mee verdienen.’

Hij keek op. ‘Salt speelt een spelletje, en iemand speelt een spel-
letje met hem. Ze willen ons allemaal tot pion maken. Het ergste 
wat er kan gebeuren is dat iemand dat boek vindt.’

‘Oké, leg uit. Vertel me wat er aan de hand is.’
‘Dat kan ik niet doen.’
‘Dat wíl je niet. Jij hebt mij nooit gewild, hè? Je was alleen maar 

op zoek naar een plek om onder te duiken, waar je je wonden kon 
likken. Jij hebt nooit van mij gehouden.’

Hij keek alsof ze hem een klap had gegeven. Toen veranderde 
er iets aan zijn uitdrukking en was er niets meer van zijn gezicht 
af te lezen. ‘Wat weet jij nu van liefde?’ Hij hees de draagriem 
van zijn tas over zijn schouder. ‘Ik ben niet de enige die heeft 
gelogen.’

Charlie deed haar mond open, maar van alle dingen waar ze 
verantwoording voor had willen afleggen, was dat er niet een van 
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geweest. ‘Misschien heb ik je niet alles over mezelf verteld, maar 
dat is niet hetzelfde als doen alsof je iemand anders…’

‘Je hebt gelijk!’ riep hij.
Het was angstaanjagend om hem zijn zelfbeheersing te zien 

verliezen na zo veel maanden van terughoudendheid, en er lag 
iets in zijn ogen waardoor ze zich afvroeg of hij ook bang was.

‘Ik kon je niet geven wat je nodig had. Ik heb dingen voor je 
verzwegen. Ook al wist je niet wat er mis was, je had door dat er 
niet genoeg van me was. Ik zou willen zeggen dat het me spijt, dat 
ik de hele tijd eerlijk wilde zijn, maar dat is niet zo. Ik heb nooit 
eerlijk willen zijn. Ik wilde alleen maar dat wat ik je vertelde de 
waarheid was.’

‘Vertel het me toch maar,’ riep ze op haar beurt, niet bereid om 
terug te krabbelen. ‘En wees nu eerlijk. Dat ben je me verschuldigd.’

‘Dat doe ik niet. Dat wil ik niet.’
‘Prima, dan kun je oprotten. Ren maar weg. Dat is toch wat jij 

doet? Zoek maar een ander stom wijf dat je kunt oplichten.’
De kat klom een stukje in Charlies been en beet drie keer achter 

elkaar in haar kuit.
‘Au! Shit!’ schreeuwde ze, terwijl Luciprrr wegsprong en de an-

dere kamer in rende. ‘Wat de fuck is jouw probleem, kat?’
Vince glimlachte en trok zijn wenkbrauwen op.
Charlie lachte. Een tel later was ze woedend op zichzelf omdat 

ze lachte en op de kat omdat die zo’n demonisch kreng was, maar 
ze kon er niets aan doen. Op dat moment vroeg ze zich af of ze het 
misschien verkeerd had dat ze Vince niet kende, dat er misschien 
een grotere waarheid onder de leugens school.
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Er lag nog een restje van een grijns op zijn gezicht toen hij zich 
omkeerde, zijn tas over zijn schouder gehesen.

‘Het is niet wat je denkt,’ zei hij bij het begin van de gang. Hij 
keek niet om, dus ze kon niet eens proberen iets uit zijn uitdruk-
king op te maken. Er klonk echter niet langer humor door in zijn 
stem.

‘O ja?’ riep ze hem na. ‘Waarom ga je dan weg?’
‘Omdat het erger is.’
Even later hoorde ze de hordeur dichtslaan.
Charlie moest haar nagels in haar handpalmen drukken om 

niet achter hem aan te rennen. Toen werd de motor van het busje 
gestart. Banden knarsten over het verbrokkelende asfalt van de 
oprit.

Charlie schopte tegen de ladekast. Het deed haar meer pijn met 
haar blote voeten dan dat ze het spaanplaat pijn deed. Ze schopte 
er nog een keer tegen.

Niet alleen was er iets zo vreselijks mis met haar dat de man van 
wie ze zeker had geweten dat hij een goed mens was een moor-
denaar bleek te zijn die zijn eigen dood in scène had gezet en ook 
nog eens de kleinzoon was van iemand die ze haatte, maar zelfs 
díé man verliet haar.

Ze verpestte alles wat ze aanraakte.
Charlie schopte even voor de goede orde een derde keer tegen 

de kast.
Toch kon ze wat ze nu allemaal wist niet verdringen. Ze zou het 

bonnetje nog steeds hebben gestolen, zou de boekwinkel hebben 
gebeld, verhaspeld Frans hebben gefluisterd, tussen zijn spullen 
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hebben gesnuffeld. Dat was haar probleem. Charlie Hall, nooit te-
vreden tot elk laatste karkas was omgekeerd en elke laatste made 
was onthuld.

Nee, ze zou niet over de afgelopen achtenveertig uur nadenken. 
Ze zou Adam beroven en hem dan aan Doreen overlaten, net zo-
als ze van plan was geweest. Ze kon in ieder geval het vreselijke 
vriendje van een ander kwellen, aangezien ze er zelf geen meer 
had.

Charlie herinnerde zich vaag dat ze dat soort dingen niet zou 
moeten willen, maar dat was van toen ze nog had geprobeerd op 
het rechte pad te blijven.

Sores had haar weer gevonden en ze was er klaar voor om die 
te verwelkomen. En als Adam toevallig het Liber Noctem in zijn 
bezit had, als hij het toevallig van Vince had gestolen, dan kwam 
dat heel goed uit.

Wraak nemen op iedereen. Daar zou ze haar tijd mee vullen. 
Daar zou ze het druk mee hebben en dan hoefde ze al die gevoe-
lens niet te ervaren.

Als ze niet verantwoordelijk of zorgvuldig of goed of geliefd 
kon zijn, als ze gedoemd was om een gestoord wijf te zijn, dan 
kon ze net zo goed weer dingen gaan zoeken om te verkloten.
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17 

N i e t  s t o r e N

Een van de mooie dingen van een inbraak was alle aan-
dacht die de planning ervan vereiste.

Als je iets ging stelen of iemand ging oplichten, dan 
kon je niet nadenken over je bezielende schaduw en of je die 
moest voeden of weer in slaap moest sussen door die uit te hon-
geren. Je kon niet denken aan de laatste woorden van Vince of 
de manier waarop hij naar je had gekeken toen hij terug was 
gekeerd van de winkel, de zakken met boodschappen nog in zijn 
armen.

Wat weet jij nu van liefde?
Dan kon ze er niet aan denken dat ze het eten op het aanrecht 

had laten staan waar het nu waarschijnlijk aan het bederven was.
Nee, ze moest alle ellende, verdriet en zorgen aan de kant zet-

ten, haar gevoelens verdringen tot het werk erop zat.
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Het stak om toe te geven dat Rand gelijk had gehad, al die 
jaren geleden. Ze was gemaakt voor dit werk.

Balthazar had ook gelijk. Dit was het enige waar ze ooit goed in 
was geweest.

Op het parkeerterrein van het mgm-hotel bereidde ze 
zich zo snel mogelijk voor. Primer op de oogleden, 
een rokerige donkere oogschaduw in de vouw. Ze ging 

met vloeibare eyeliner langs de bovenste wimperrand, met een 
wit potloodje over de waterlijn en vulde de rest van de contouren 
van haar ogen in met zwart potlood. De laatste stap was mascara, 
enorm veel mascara. Ze ging wel drie, vier keer met het borsteltje 
langs haar wimpers. Daarna plakte ze er nog nepwimpers bij.

Met knipperende ogen staarde ze in de achteruitkijkspiegel en 
smeerde foundation op haar gezicht die twee tinten lichter was 
dan haar huidskleur. Ze verdeelde die met haar vingers, bracht 
met een kwast contouren aan onder haar jukbeenderen en langs 
haar neus, gevolgd door meer blenden, blush en highlighter. Toen 
ze klaar was zag haar neus er smaller uit en leken haar wangen 
voller, waardoor haar gezicht er anders uitzag. Tot slot zette ze 
haar pruik op en bevestigde die met speldjes, waarna ze met haar 
vingers door het rode haar ging zodat het er zo natuurlijk moge-
lijk uitzag.

Toen ze in de spiegel keek was Charlie Hall verdwenen. Dat was 
een grotere opluchting dan ze wilde toegeven.

Het mgm-hotel bij Springfield lag op ongeveer twintig minuten 
rijden van Easthampton. Het casino was een paar jaar geleden 
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geopend met de theorie dat het de stad het geld zou opleveren dat 
die zo wanhopig nodig had. Ondanks eindeloos commentaar in 
de plaatselijke krant over dat de kans groot was dat het alles erger 
zou maken voor de bewoners in plaats van beter, had niets de 
raderen van de industrie tegen kunnen houden toen die eenmaal 
in beweging waren gekomen.

Het resultaat was een pakhuis zo groot als een voetbalstadion 
vol gokautomaten, compleet met flitsende lampjes, veelkleurig ta-
pijt en cocktails die je vrijwel de hele nacht kon bestellen. Maar 
toen Charlie het hotel in liep, zag ze tot haar verrassing dat het 
zowel industrieel als knus was.

Boekenplanken liepen langs wanden van baksteen, met een 
bibliotheekbalkon boven de receptie. Achter de receptionisten 
hingen drukblokken en de banken waren bekleed met bruin leer, 
het soort waar je een dutje op zou doen in de werkkamer van 
een professor. Het geheel had een Vegas-uitstraling met een flinke 
vleug treinstation, wat Charlie helemaal niet vervelend vond.

Na één blik wist ze dat hier hetzelfde publiek rondhing als in 
elk ander casinohotel, mensen die er met vrienden wilden feesten 
of een paar uur aan hun leven wilden ontsnappen, omringd door 
zwendelaars die hoopten eventuele winst van ze af te snoepen. 
Dat vond Charlie ook niet vervelend.

Een middagbruiloft in een van de balzalen moest net zijn afge-
lopen, want kleine meisjes renden rond in witte jurken, hun haar 
in knotjes of vlechten versierd met bloemen. Een paar op elegante 
wijze in pailletten geklede mensen – inclusief twee vrouwen met 
schitterende hoeden op – stonden bij de bar te praten.
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Charlie nam plaats op een van de bibliotheekstoelen, ver ge-
noeg bij andere mensen vandaan om niet te worden gehoord, en 
belde naar Adams kamer. De telefoon ging vijf keer over voordat 
de voicemail kwam. Hij was er niet.

Toen controleerde ze op discrete wijze de positie van beveili-
gingscamera’s en stapte vervolgens de lift in. Terwijl ze dat deed 
moest ze opeens aan de woorden van Vince denken.

Ik zou willen zeggen dat het me spijt, dat ik de hele tijd eerlijk 
wilde zijn, maar dat is niet zo. Ik heb nooit eerlijk willen zijn. Ik 
wilde alleen maar dat wat ik je vertelde de waarheid was.

Ze had eerder zelf een soort variant daarvan gedacht, maar had 
dat nog nooit aan iemand toegegeven.

In de lift meed Charlie de blikken van de andere passagiers – 
een pizzabezorger en twee meisjes met nat haar en handdoeken 
om, zo uit het zwembad – terwijl ze zich een houding aanmat van 
verveelde en ietwat losbandige goedmoedigheid. Op de achtste 
verdieping stapte ze uit en volgde de bordjes tot ze bij kamer 455 
kwam.

Er hing een bordje met niet storen aan de deurklink. Charlie 
trok het eraf en stak het in haar jaszak. Ze klopte voor de zeker-
heid aan. Er klonk binnen geen geluid.

Het werd steeds beter.
Charlie was zich er heel goed van bewust dat ze de kans van 

snel erin en eruit van twee nachten geleden had gemist. Dit zou 
wat lastiger worden. Toch stond er maar één deur tussen haar en 
succes.

Ze kende een vrouw die in lingerie met een ijsemmer een lobby 
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in was gestrompeld, riekend naar alcohol, die had beweerd haar 
kamersleutel te zijn verloren. Dat had haar een vervangende sleu-
tel opgeleverd, maar Charlie was er niet zeker van dat dat haar 
zou lukken en ze was er al helemaal niet zeker van of ze zo ge-
denkwaardig wilde zijn. Haar huidige plan was minder flitsend, 
maar de kans op vernedering was een stuk kleiner.

In alle hotels, behalve in de meest chique, was er een ruimte met 
een ijsmachine en, als je geluk had, een frisdrankautomaat. Daar 
hingen nooit camera’s. Ze glipte die ruimte op de achtste verdie-
ping binnen en belde daarvandaan naar de receptie.

‘Hallo,’ zei ze, ‘kunt u me doorverbinden met de huishoudelijke 
dienst?’

‘Een momentje,’ antwoordde een mannenstem.
De telefoon ging twee keer over en er werd opgenomen, door 

een vrouw dit keer. Ze bromde een begroeting.
‘Met Shirley in 450,’ sprak Charlie met een zware nasale klank. 

‘Kunt u iemand sturen om de kamer schoon te maken?’
De vrouw zei dat ze dat zou doen.
Tegen de tijd dat Charlie het gesprek beëindigde voelde ze de 

adrenaline door haar lichaam stromen, alsof ze net een espresso 
had gedronken. Het was de ergste kuur voor een gebutst gevoel 
van eigenwaarde, om je moed en intelligentie op de proef te stel-
len, met het universum als tegenstander.

Het universum zou altijd winnen, maar misschien vandaag 
niet.

Toen haar depressie op zijn ergst was, had Charlie een therapeut 
bezocht aan wie ze een heel erg ingekorte lijst van problemen had 
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opgebiecht. Ze had te horen gekregen dat ze ‘mindfulness’ moest 
beoefenen, wat erom draaide dat ze ‘in het nu moest leven’ en 
‘niet stil moest staan bij al haar vergissingen uit het verleden’, 
maar ook ‘niet bij alle fouten die je in de toekomst zult maken’. 
Dat was Charlie niet goed gelukt in het kantoor van de therapeut. 
De mindfulness-app die ze had gedownload had ook niet gehol-
pen, maar midden in een zwendel voelde het alsof ze misschien 
zou kunnen bevatten hoe mindfulness echt voelde.

Ze was volledig aanwezig in het hier en nu.
Een gespannen twintig minuten later schoof een jonge vrouw 

met paars haar een karretje vol handdoeken de lift uit en duwde 
het door de gang.

Charlie ademde in, stapte naar buiten en liep langs haar heen. 
Ze struikelde expres, gaf haar met haar elleboog een por terwijl 
ze de universele sleutel uit de zakje van het shirtje van de vrouw 
griste, liet die in haar eigen zak vallen en haalde er een kaneel- 
snoepje uit, precies zoals juffrouw Presto haar dat had geleerd.

Het was mogelijk dat tegen de tijd dat de jonge vrouw merkte 
dat ze haar pasje miste ze dat in verband met Charlie zou bren-
gen, maar tegen de tijd dat een beveiligingsteam besloot aan te 
kloppen, zou zij al lang weg zijn.

‘Alles oké?’ vroeg de jonge vrouw.
Charlie lachte. ‘Ik ben een beetje tipsy geworden op de bruiloft.’ 

En toen was ze al drie deuren verder en ging ze Adams kamer in.
Het was duidelijk dat het niet storen-bordje al een tijdje aan 

de deur had gehangen. Er lagen kleren op de houten vloer en er 
stond een grote plastic fles goedkope wodka, halfleeg, zonder 
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dop, naast de elegante, moderne televisie. De lucht stonk naar 
muffe sigaretten en er hingen losse draadjes uit de rookmelder 
die Adam had uitgezet.

Nu moest ze alleen het boek vinden.
Het nachtkastje naast het bed was leeg, op een doosje con-

dooms na. In de badkamer trof ze een verzameling haarproduc-
ten, aftershave en een geurtje aan. In de lade daar lag een gouden 
vape pen en verder niets.

Terwijl ze de kamer doorzocht werd ze onaangenaam herinnerd 
aan het feit dat ze gisteren nog haar eigen kamer had doorzocht.

Die herinnering stuurde haar naar de kast. Ze deed die open 
en zag daar een jas in hangen. Ze stak haar hand in de zakken… 
alleen een stukje papier.

Ze vouwde het briefje open en staarde naar een bonnetje voor 
een ring van Murray’s pandjeshuis. Adam had er zevenhonderd 
dollar voor gekregen. Huh. Bij de beschrijving stond: grote da-
mesring, antiek roségoud, vervangen steen. Doreen had zo’n ring, 
die ze van haar grootmoeder had gekregen.

Charlie had er niet van moeten opkijken dat Adam van Doreen 
stal. Als je eenmaal begon met zakkenrollen, als je eenmaal be-
sefte dat je kon krijgen wat je wilde door te zeggen wat andere 
mensen graag wilden horen, dan was het makkelijk om smoesjes 
te bedenken en moeilijk om ermee te stoppen.

Rand had altijd gezegd dat oplichters aan de zelfkant van de 
maatschappij leefden, en dat ze altijd glimlachten, hoe erg de si-
tuatie ook werd. Dat had haar romantisch geleken.

Nu was Charlie zich bewust van de enorme onzekerheid die het 
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voedde. De constante behoefte om de slimste te zijn. De weten-
schap dat niemand altijd kon winnen meer een uitdaging dan een 
waarschuwing was.

Waar was Adam in verzeild geraakt? Hoe fout was het gegaan 
dat hij, ondanks het feit dat hij een boek te verkopen had, toch 
nog extra geld nodig had?

Voor gewone mensen waren pandjeshuizen een snelle manier 
om aan wat contant geld te komen om ze door een moeilijke tijd 
heen te helpen, hopend dat de datum waarop ze het geld voor 
het porselein van oma of hun trouwring of wat het dan ook was 
moesten aflossen niet kwam voor het ze was gelukt dat bedrag bij 
elkaar te krijgen. Voor criminelen was het een fatsoenlijke manier 
om van spullen af te komen. Charlie kende Murray’s pandjeshuis 
omdat ze daar zelf ook spullen hadden verkocht.

Aangezien Charlie het bonnetje had, kon ze de ring ophalen. 
Als ze zevenhonderd dollar had, die ze niet had. Maar zelfs als ze 
die had gehad, dan zou ze die niet hieraan hebben besteed.

Charlie propte het papiertje in haar zak. Het was mogelijk dat 
Doreen ermee naar de politie kon gaan. Gestolen spullen hoor-
den niet in pandjeshuizen te worden verkocht en af en toe daarop 
worden betrapt was gewoon de prijs die je betaalde als het groot-
ste deel van je werk eruit bestond een oogje dicht te knijpen.

In ieder geval had ze iets wat ze aan haar klant kon geven.
Ze wilde zich omkeren toen de jas haar aandacht trok. Die hing 

op een vreemde manier, alsof iets zwaars de achterkant omlaag 
trok. Charlie liet haar hand langs de voering glijden tot ze iets 
voelde.
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Het was hard en rechthoekig en… Fuck!
Charlie haalde haar mes tevoorschijn en sneed voorzichtig de 

voering open tot de inhoud eruit gleed. Het was een leren notitie-
boek in a5-formaat. Dit was niet het oude Boek der Smetten. Dit 
was een modern notitieboek, het soort dat je bij elke kantoorwin-
kel kon kopen. De tekst was met balpen geschreven.

Op de eerste bladzijde stond het kopje: de talloze waarne-
mingen van knight singh.

Eventjes staarde Charlie er alleen maar naar.
Dit was het boek dat Balthazar haar had willen laten vinden en 

stelen, op dezelfde avond dat Doreen naar Rapture was gekomen. 
De nacht dat Paul Ecco was vermoord.

Ze was te verward om teleurgesteld te zijn.
Wat stond er in de aantekeningen van Knight dat zo belangrijk 

was dat Adam zich achter Amber met het lange haar zou moe-
ten verschuilen? Aan wie wilde hij het verkopen, van wie hij niet 
dacht dat Balthazar met hem of haar zou willen werken?

Charlie had wel een donkerbruin vermoeden.
Nou, Adam was misschien slim genoeg geweest om de docu-

menten van Knight te bemachtigen, maar hij zou niet slim genoeg 
zijn om die te behouden. Charlie schoof het boek onder haar jurk, 
zodat de beugel van haar beha het tegen haar huid drukte.

Tijd om te gaan. Halverwege de deur hoorde ze het onmisken-
bare mechanische klikken van een kaartje waarmee de deur van 
het slot werd gehaald.

Ze dook meteen de badkamer in en stapte de badkuip in net 
toen de deur openzwaaide. Ze hurkte en probeerde geluidloos het 
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douchegordijn dicht te trekken zodat het haar zo goed mogelijk 
verborg. Dit was niet haar beste moment.

Adams stem klonk uit de aangrenzende ruimte. ‘Ja, ik heb zes-
honderd ingezet. Zweer je dat de uitkomst al vaststaat?’

Ze hoorde een aansteker klikken, ving de geur van de sigaret 
op. De houding waarin ze in elkaar gedoken zat werd nu al on-
gemakkelijk. Ze hield de rand van het bad vast om in balans te 
blijven en een hoek van Knight Singhs boek prikte in haar buik.

‘Ja, box exacta voor Vantablack en Wild Mars Rover.’ Zijn stem 
veranderde, klonk opeens onderdanig. ‘Nee, ik twijfel niet aan u. 
Natuurlijk niet.’

Charlie probeerde haar adem in te houden, zodat ze kon horen 
wat hij zei.

‘Als ik veertienduizend krijg, dan is het boek van u. Dan keer ik 
als een held terug bij mijn meisje.’

Die opmerking zou veel aandoenlijker zijn als hij Doreen en 
hun kinderen niet dagenlang aan hun lot had overgelaten en niet 
ook nog eens haar ring had gestolen. Nu begreep Charlie in ieder 
geval waar hij dat geld voor nodig had gehad. Iemand had hem 
een goktip gegeven in ruil voor het boek.

Knight was lid geweest van de Cabal, een plaatselijk bestuurs-
orgaan voor Duisterlingen. Privé runde hij een kleine organisatie 
die op vele vlakken actief was, inclusief kunstdiefstal en politieke 
manipulatie. Hij had vooral Poppenspelers in dienst.

Nu hij er niet meer was, was er misschien een machtsvacuüm 
aan de top ontstaan. Knights verzamelde kennis zou wie dan ook 
helpen bij een poging om de leidinggevende positie te bemach-
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tigen. Een andere Poppenspeler, die zijn schaduw gebruikte om 
met de wereld te zieken. Die een stoot bij een bokswedstrijd kon 
vertragen. Aan een hand op het stuur kon rukken bij iemand die 
een bocht maakte. Of die een paard op een renbaan kon laten 
struikelen. Een andere Poppenspeler, met veel ambitie en een ge-
brek aan geld.

Dat zou een goede deal kunnen zijn, maar het was hoe dan ook 
een illegale deal. Adam moest echt snel van het boek af willen.

‘Ik heb het van Raven,’ vertelde hij in de andere ruimte. ‘Ik weet 
niet of ze het heeft gelezen.’

Charlie hoorde de veren van het bed kreunen. Haar benen beef-
den door haar houding. Ze kon het risico nemen om te gaan zit-
ten, wat geen goed idee was als ze snel moest opstaan. Of ze kon 
in deze houding blijven en hopen dat haar spieren niet zouden 
verkrampen, waardoor ze nog trager zou worden en niet goed 
zou kunnen rennen, mocht dat nodig zijn.

Ze keek fronsend naar haar schaduw, die donker afstak tegen de 
witte tegels. Nog iets wat haar zou kunnen verraden.

De kat had haar die middag gebeten. Was dat voldoende ge-
weest om het bezielingsproces af te ronden? Een schim die op 
Adam afkwam zou ervoor zorgen dat hij de hal op zou vluchten. 
Hij zou waarschijnlijk linea recta keihard schreeuwend naar de 
lobby rennen uit angst dat een Duisterling hem op de hielen zat.

Beweeg, zei ze tegen haar schaduw, doe iets.
Haar schaduw verroerde zich niet.
O, kom op, dacht ze, wees magisch.
Niets.
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Je zou het voor bloed doen, hè? Als ik je een doordrenkt servetje 
zou toewerpen, zoals ik voor een hond met een stok zou gooien.

Alsjeblieft! Maar er gebeurde niets. Haar benen deden alleen 
maar meer pijn. Wat heb ik dan aan jou?

Ze nam een risico, plaatste haar hand op de tegels, en kwam 
langzaam overeind. Staan kon ze veel langer volhouden, maar als 
hij de badkamer binnenkwam zou hij haar zeker zien.

Ze had hem niet het nachtslot dicht horen doen. Als ze uit het 
bad kon springen en snel genoeg bij die deur kon komen, dan kon 
ze hier weg zijn voor hij van het bed was opgestaan. Behalve dan 
dat het vrijwel onmogelijk was om uit het bad te stappen zonder 
geluid te maken. Als hij nu maar de televisie aanzette, dan zou ze 
dat in ieder geval kunnen proberen.

Adam was in de aangrenzende kamer met een tweede telefoon-
tje bezig. ‘Ja, ik ga even snel douchen en dan zie ik je bij de bar.’

Ze moest hier onmiddellijk weg.
Langzaam haalde ze haar telefoon uit haar zak.
Hij had al een manier bedacht om het boek te verkopen, dus 

Amber zou niet aantrekkelijk zijn, zelfs als hij haar niet had ge-
blokkeerd. Charlie kon haar eigen telefoon gebruiken, hem een 
berichtje sturen, doen alsof ze hem wilde waarschuwen voor een 
gestolen creditcard of de manager van het hotel was. Maar als hij 
terugbelde, dan was het niet alsof ze vanuit zijn bad kon reageren.

Charlie liep in gedachten de lijst met mensen na die ze kende, 
plus de dingen die ze hen misschien kon laten zeggen. Misschien 
kon ze Barb overhalen om te bellen met de boodschap dat er een 
pakketje voor Adam was waar hij in de lobby voor moest tekenen. 
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Misschien kon ze Posey zover krijgen om hem te bellen met de 
mededeling dat zijn auto in brand stond.

Toen dacht ze aan de enige die hem uit deze kamer zou kunnen 
krijgen: Doreen.

Ze hoorde hem in een laatje rommelen.
Die eikel heeft de ring van je oma verkocht.
Er werd niet meteen gereageerd en Charlie kreeg het benauwd, 

maar toen… 
Klootzak. Ik ga hem vermoorden. Waar is hij?
Charlie glimlachte en tikte zo snel als ze kon. mgm-hotel, kamer 

455. Hij is er nu, als je de confrontatie aan wilt gaan.
Een lange pauze. Charlie plaatste opnieuw een hand tegen de 

wand.
Ben je bij hem?
Een ding waar Charlie op kon rekenen was hoe vreselijk Doreen 

het vond om te wachten. Ze was rusteloos geweest in Rapture, on-
gedurig bij elk berichtje. Op de middelbare school had ze tijdens 
de les met haar voet tegen de achterste sport van Charlies stoel 
getikt en de hele tijd met een pen gespeeld.

Charlie reageerde niet. Nog geen dertig seconden later rinkelde 
de vaste lijn.

Hij nam op en toen viel er een lange stilte. ‘Hoe heb je me ge-
vonden?’

‘Kom je hierheen? Schatje, wacht even. Hoe ben je aan mijn 
kamernummer gekomen?’

Charlie hoorde stappen naar de badkamer komen en liet zich 
op haar hurken zakken, luisterde terwijl hij in de wc piste. Hij 
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vloekte twee keer, schopte tegen de wand, en liep toen weg. Ze 
hoorde de deur dichtgaan en het elektrische slot op zijn plek 
schieten.

Charlie klom met stramme, bevende benen uit de kuip en 
gebruikte het handdoekenrek ter ondersteuning. Ze strompel-
de naar de deur. Ze wilde die openrukken en wegrennen, maar 
dwong zichzelf tot vijftig te tellen. Toen liep ze de gang op, naar 
de trap. Ze daalde die met twee treden tegelijk af. Op de vijfde 
verdieping moest ze stoppen en een paar keer diep in- en uitade-
men. Uit paniek had ze heel oppervlakkig geademd en nu was ze 
duizelig.

In de lobby hielde ze haar hoofd geheven en staarde ze naar de 
uitgang. Ook al wist Adam hoe Charlie eruitzag, ze droeg nu een 
pruik. Ze kon waarschijnlijk zo langs Doreen lopen zonder dat 
die haar herkende.

Eenmaal buiten werd ze omhuld door frisse, koele herfstlucht. Ze 
ademde diep in en voelde de pure kick van adrenaline die kwam 
als een klus er bijna op zat. En nu, met het boek van Knight Singh 
onder haar beha, was er het vooruitzicht op een nieuwe klus.

Tien minuten later parkeerde ze te dicht op de stoep bij Meadow 
Road, voor Murray’s Fine Jewelry. Als ze Doreens ring had, dan 
had ze iets om te ruilen voor het regelen van de dingen op Poseys 
school en als goedmakertje omdat ze het boek van Adam had ge-
stolen.

‘Charlie Hall,’ zei Murray toen het belletje achter haar rinkelde.
Ze keek om zich heen naar de bekende, stoffige schappen.
‘Wat heb je voor me meegebracht?’
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Hij was een kleine man met rood haar en een bril met metalen 
montuur. Door zijn bril leken zijn ogen griezelig groot. Ze had 
hem gestolen goed verkocht sinds haar vijftiende, toen Rand had 
besloten dat het belangrijk was dat ze de ‘zakelijke kant’ van het 
vak leerde.

Charlie liep naar de toonbank en keek naar de ringen. ‘Mag ik 
die zien?’

Murray vernauwde zijn ogen iets, maar haalde het bakje te-
voorschijn.

Ze raakte Doreens ring aan. ‘Wist je dat die gestolen is?’
Hij trok beide wenkbrauwen op. ‘Dat is een schande.’
Ze zuchtte, want hoewel Doreen de politie kon bellen, bemoei-

de die zich over het algemeen niet met huiselijke ruzies over ge-
meenschappelijk bezit. ‘Ik geef je er een tip voor over een paar-
denrace waarvan de uitkomst vaststaat.’

Hij lachte. ‘Je wilt dat ik op de paarden ga wedden? Wat, en als 
ik verlies dan moet ik de ring bij jou komen halen? Je weet dat ik 
je mag, meid, maar ik handel alleen in zekerheden.’

‘Het is een box exacta op Vantablack en Mars-huppeldepup.’ Ze 
keerde de ring om en bewonderde de schittering van de steen en 
de diepe glans van het goud. ‘O, kom op, je maakt mij niet wijs dat 
een pandjeshuis niet een beetje als gokken is.’

‘Niet als je er goed in bent,’ mopperde hij. ‘Die steen is trouwens 
nep.’

‘Huh.’ Ze bracht die dichter bij haar gezicht en bestudeerde die 
beter. De tandjes die een nepdiamant op zijn plek hielden hadden 
een andere kleur dan de rest: een glanzend gelig goud.
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‘Weet Adam dat?’ vroeg Charlie.
Murray schudde zijn hoofd. ‘Hij? Die jongen heeft die jaren ge-

leden aan me verkocht.’
‘Waarom heb je hem dan zo veel voor de rest betaald?’ Charlie 

vroeg zich af of Doreen blij zou zijn met de ring als ze ontdekte 
dat haar diamant weg was.

‘Dus je weet ook hoeveel ik hem ervoor heb gegeven?’ Murray 
snoof. ‘Even voor de duidelijkheid, ik heb betaald voor het goud. 
Tweeëntwintig karaat. Daarom zitten er zo veel krasjes op. Dat is 
te zacht om ongeschonden dagelijks te kunnen dragen.’

Charlie glimlachte Murray vleiend toe. ‘Kom op, die tip is goed 
en het klinkt alsof die ring maar zozo is.’

Murray bromde. Toen klapte hij zijn laptop open en typte er 
iets op.

Charlie schoof de ring tot aan de knokkel van haar middelvin-
ger en keek om zich heen.

In een van de andere vitrines zag ze een verzameling onyx voor-
werpen. Ringen, oorbellen, hangers, een netje van gepolijste onyx 
kralen en handboeien met aan de binnenkant reepjes onyx. Daar-
naast lagen handschoenen zoals Odette die droeg, maar in plaats 
van nagels die blonken waren deze van zwarte steen. Dan waren er 
nog poedertjes om aan nagellak toe te voegen of om in lippenstift 
te drukken, een paar valse tanden en een grote verscheidenheid 
aan gesneden onyx messen. Er hing een groot exemplaar achter de 
kassa. Murrays andere handel: bescherming tegen schaduwen.

‘Ik zie je race hier staan. Wild Mars Rover. Hoe zeker ben je 
hiervan?’
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Een goede vraag. Adam had er zeker van geleken, maar Adam 
was een idioot. ‘Heel zeker.’ Het had geen zin om weifelachtig te 
doen, dat zou er niet voor zorgen dat hij het haar minder kwalijk 
zou nemen als hij het geld verloor.

‘Oké. Geef je vriendinnetje haar ring maar terug. Maar als dit 
mislukt, dan bezorg je mij de dubbele waarde van wat ik ben 
kwijtgeraakt… en wel in iets wat makkelijk te verhandelen is, zo-
als ruwe stenen of gestolen schaduwen. Afgesproken?’

‘Ja.’ Charlie schoof de ring nu helemaal aan haar vinger en wees 
naar de zwarte messen. ‘Verkoop je er daar veel van?’

‘Steeds meer. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Er wordt ge-
zegd dat onyx door de nacht zelf kan snijden.’

‘Hoeveel?’
Er verscheen een aardige, grootvaderlijke glimlach op het ge-

zicht van Murray. ‘Ik zet het wel op je rekening. Je kunt zoiets be-
ter krijgen van iemand die je vertrouwt. Er is te veel opgepoetste 
hars op de markt dat op steen lijkt.’

‘Dat stel ik op prijs.’
Hij koos een van de messen uit de vitrine, wikkelde die in een 

doek en liet het pakketje in een tasje glijden. ‘Ik hoop dat de paar-
den het redden.’

‘Ik ook.’ Ze liep naar buiten. Bij de deur viel het haar op dat een 
van de stenen in de drempel glanzend zwart was. Geen enkele 
Poppenspeler zou hier een schaduw naar binnen sturen.

Toen ze in haar auto zat maakte ze de zak open en haalde het 
mes eruit. Ze drukte haar vinger tegen de zijkant. Het was niet 
bijzonder scherp, steen kreeg niet zo’n randje als metaal.
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Onyx kan door de nacht zelf snijden.
Ze had geen onyx mes meer bij zich gedragen sinds ze niet lan-

ger van Duisterlingen stal… en er was een flink stuk van haar 
oude mes gebroken. Ook al was die niet scherp, het was een goed 
wapen tegen een schaduw. Het onyx dwong die vaste vorm aan te 
nemen zodat die geraakt kon worden en verzwakte die.

Ze zou het mes nodig hebben, nu Vince er niet was om nekken 
voor haar te breken.

Nu de klus erop zat, kon ze hem niet uit haar gedachten zetten. 
Ze kon niet langer de mokerslag ontduiken van zijn afwezigheid. 
Er was geen manier om het verdriet te ontlopen dat haar dreigde 
te overweldigen.

Maar hij wist in ieder geval dat hij Charlie Hall niet kon mislei-
den. Zij was geen slachtoffer.

Edmund Vincent Carver. Ze haalde haar telefoon tevoorschijn 
om opnieuw naar de foto te staren van zijn rijbewijs, om die te 
bestuderen alsof ze hem door die foto zou kunnen leren kennen. 
Haar blik gleed naar het adres, hier in Springfield.

Ze kon er net zo goed langs rijden.
Het appartementengebouw was aan de kleine kant, met vier 

verdiepingen met hoge plafonds. De gevel was opgetrokken uit 
oud baksteen. Als ze de leeftijd van het gebouw niet had kunnen 
raden door het patina, dan zou het aparte formaat van de ramen 
dat hebben verraden. Elke airconditioning die bij een raam hing, 
was in een rare hoek vastgezet om te zorgen dat het paste.

Charlie liep de trap op. Er zaten tien knopjes op de zoemer. De 
eerste drie leverden geen reactie op. De vierde en vijfde kandidaat 
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hadden geen idee naar wie ze vroeg. Bij knopje nummer zes werd 
er ‘hallo’ gemopperd.

‘Ik heb hier een pakje voor Edmund Carver,’ zei ze. ‘Er moet 
voor getekend worden.’

‘Hij woont hier niet.’ Een man, zo te horen.
‘Nou, misschien zou u het naar hem door kunnen sturen,’ stelde 

Charlie voor. Als hij de deur opendeed, dan was ze er zeker van dat 
ze zich naar binnen kon kletsen om dan te weigeren te vertrekken 
tot hij haar iets had verteld. ‘Er moet alleen iemand voor tekenen.’

‘Hij is er niet, dat heb ik toch al gezegd? Hij is dood.’
Het was niet bijzonder overtuigend dat hij was begonnen met 

‘niet hier’ en eindigde met ‘dood’. Ze besloot een gokje te wagen. 
‘Luister, ik heb gelogen. Ik ben een vriendin en ik probeer hem 
gewoon te vinden…’

De stem beefde. ‘Ga weg. Ik wil dit niet bij me thuis. Ik heb het jul-
lie allemaal verteld… Ik weet helemaal niets. De meeste nachten sliep 
hij hier niet eens, en hij heeft niets achtergelaten. Ga nu maar weg!’

De intercom kraakte niet langer.
Charlie drukte weer op de zoemer en nog een keer, maar hij 

reageerde niet meer.
Ze keek om naar haar auto, maar liep in plaats daarvan om het 

gebouw heen, waar de vuilnisemmers stonden. Het duurde niet 
lang om er een te vinden waar reclamefolders tussen de koffie-
prut, de eierschalen en de afhaalbakjes zaten die geadresseerd 
waren aan appartement 2b. Op een glimmende catalogus voor 
operatiekleding, die maar een beetje onder de soep zat, was ach-
terop de naam Liam Clovin, arts te lezen.
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H e t  v e r l e d e N

Piepklein geboren, zo vergankelijk als de rook van een si-
garet. Grootgebracht met bloed, met restjes afschuw en 
zelfverachting. Gênante verlangens. Ik wil haar. Ik wil 

hem. Ik wil dat.
‘Vang de bal,’ zegt hij, en ik vang die. Zijn dat mijn handen of 

die van hem?
‘Zit me achterna,’ zegt hij. ‘Vind me.’ Het is te makkelijk. Om 

hem uit het oog te verliezen zou ik mezelf moeten verliezen.
Hij wil dat ik lach, laat me zien hoe, toont me grappige dingen. 

Katten die van tafel vallen. Tieners die een meer in skateboarden.
‘Jij bent mijn enige vriend,’ vertelt hij me soms. Maar dat is 

alleen maar waar omdat zijn moeder hem niet naar school laat 
gaan. Omdat hij vieze kleren heeft. Omdat hij niemand thuis kan 
uitnodigen.
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Ik ben bang dat ze zal sterven. Ik wil dat ze me vasthoudt als ik 
huil, als ik koorts heb, als ik bang ben. Wil dat ze mijn haar voor 
mijn gezicht weg strijkt, me op mijn voorhoofd kust. Ik haat haar. 
Misschien zou ik beter af zijn als ze dood was. Niet een van die 
gevoelens is van mij, maar ze worden wel van mij. Ze vormen me.

Soms neemt ze ons mee naar de supermarkt en legt alleen goed-
kope, vullende etenswaren in haar mandje. Suiker. Bloem. Melk. 
Ze geeft hem de opdracht schaaltjes kipfilet en karbonades in zijn 
rugzak te stoppen.

‘Geen snoep,’ zegt ze, ‘ze verwachten dat kinderen dat stelen. Zo 
kunnen ze je betrappen.’

Er zitten hier en daar spiegels op het plafond waardoor mensen 
kunnen meekijken. Er zijn beveiligingscamera’s.

Maar niemand houdt mij in de gaten. We pakken wat ze wil. We 
pakken snoep. We pakken alles.

Dan neemt zijn grootvader ons mee naar zijn grote huis, waar 
een meisje is om mee te spelen en genoeg eten voor iedereen. Als 
Remy honger heeft, dan maakt iemand iets voor hem klaar. Als 
Remy huilt, dan komt er iemand. Maar Remy huilt niet meer. Hij 
geeft al zijn tranen aan mij.

De afspraak is eenvoudig. We kunnen hier blijven zolang ik 
slechte dingen doe. Mensen dragen een vonk in zich mee, en ik 
moet die doven. Elke keer als ik dat doe, word ik door iets van 
die vonk geraakt, blijft het aan me kleven, als een veeg die ach-
terblijft als je een glimworm plet. Moorden is makkelijker dan 
stelen, maar het bevalt me niet zoals Remy naar me kijkt als we 
klaar zijn.
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Ik verander. Die vonken doen iets.
Het kost me moeite om weer in slaap te komen als Remy me 

niet nodig heeft.
Ik ben rusteloos. Er is iets mis met me. Er is iets goed met me. 

Ik kan dingen doen waar Remy niets van weet. Als hij slaapt, dan 
dwaal ik door het huis, de dunne verbinding komt nooit strak te 
staan. Ik kan met sinaasappels jongleren en de radio aanzetten als 
was ik een klopgeest, boeken lezen, iets tekenen in de condens op 
de ramen.

Het is mijn idee, die eerste keer. Ik wil zien wat er gebeurt. Ik 
verbreek de verbinding. En als dat gebeurt, dan ben ik bang. Er 
is een leegte waar Remy was en het voelt alsof ik door de nacht 
tuimel. Ik ben nog nooit alleen geweest. Er is niet genoeg van mij 
om alleen te zijn.

Elke keer dat dat gebeurt vergeet ik dingen. Kleine details. Waar 
ik was. Hoelang ik weg was.

Adeline vertelt me dingen, maar die zijn niet allemaal waar. Ik 
wil niet meer naar haar luisteren.

Soms voelt de lucht om me heen beladen, alsof er een storm 
nadert. Misschien ben ik boos? Misschien ben ik razend. Ik denk 
dat ik misschien op het punt sta om iets te doen waar ik spijt van 
zal krijgen.

Remy doet me een belofte. ‘Sst. We lopen weg.’ Daarna zal ik 
alleen ik zijn en is het niet langer niet ik en niet hij. Hij gaat me 
beter maken. Hij zal me helpen.

Maar eerst moet ik nog een paar vonken doven. Nog een paar 
sterren verdrinken.
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S n o e p  wa a r  j e 
j e  ta n d e n  o p 
b r e e k t

Charlie stuurde Doreen een berichtje dat ze de ring had 
bemachtigd en ging toen naar Blue Ruin om daar te 
wachten en na te denken over wat ze met het boek van 

Knight Singh zou doen.
De kroeg zat in een piepklein, smerig gebouw, ver van het cen-

trum. Buiten hing een vervaagd bord met de naam ‘The Bluebird’. 
Niemand noemde die echter zo. Het was een derde-dienst-kroeg, 
hij ging open om vijf uur ’s ochtends en de laatste ronde was om 
twee uur. Tussen twee en vijf werd het een restaurant met een ex-
treem beperkt menu. Als je genoeg cocktails bestelde om door de 
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drie uur durende luwte in de bediening heen te komen, dan kon 
je hier vierentwintig uur lang drinken.

Het publiek van vijf uur ’s ochtends bestond meestal uit een 
combinatie van verplegend personeel en artsen van het Cooley 
Dickinson Hospital en onderhoudswerkers, ziekenhuisconciër-
ges en restaurantpersoneel die de tweede dienst hadden gedraaid 
en die op zoek waren nadat alle andere kroegen dicht waren.

Blue Ruin was niet mooi. De tafels en stoelen vol krassen waren 
tijdens een faillissementsverkoop van een oude taveerne gekocht 
en pasten niet goed bij de ruimte. De vloer plakte helemaal tot 
aan de deur, de drank werd geserveerd in plastic bekers en het 
enige wat ze ter garnering gebruikten waren wat zielig uitziende 
limoenen.

Als er een bar was die perfect weergaf hoe Charlie zich die mid-
dag voelde, dan was het Blue Ruin. Ze ging op een kruk zitten, 
tevreden met de zekerheid dat ze daar de hele nacht kon blijven.

Een uur en drie Maker’s Marks later had ze geen zin om het 
langzamer aan te doen.

Doreen had een berichtje gestuurd dat ze op weg was en 
nog een hoop andere dingen die Charlie niet had gelezen. Char-
lie kreeg nog een berichtje van haar vriendin van de middelbare 
school dat ze haar barbecue had gemist en een van haar moeder 
over de verjaardag van haar nieuwe vriend en dat ze hoopte dat 
ze wat konden afspreken met zijn allen. Misschien bij de meiden 
thuis, aangezien hun huis groter was?

Er waren twee voicemails van haar werk met de vraag of ze 
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maandagnacht kon komen. Ze probeerde zich voor te stellen 
opnieuw achter de toog te staan en drankjes te bereiden, en 
probeerde niet te denken aan het glas en het bloed en het feit 
dat ze bijna in een schaduw was gestikt, probeerde niet te den-
ken aan het geluid dat de nek van Hermes had gemaakt toen 
die brak.

Ze negeerde alle boodschappen en ging naar het toilet om haar 
make-up te verwijderen. Het lukte haar alleen om het in een glin-
sterende donkergrijze waas te veranderen die haar ogen en een 
deel van haar wangen bedekte. De alcohol kon de uitputting en 
prikkelbaarheid niet op afstand houden.

Er was altijd een duizelingwekkende high vlak na een klus, ge-
volgd door een dip in de adrenaline. Dan voelde alles iets te saai 
en werd je een beetje overgevoelig. Zoals nu, terwijl ze zichzelf 
in de spiegel aankeek, in haar eigen donkere ogen staarde en met 
een vingertop over het litteken op haar lip streek, en ze onver-
wacht de gênante behoefte voelde om te huilen.

Dat was niet vanwege Vince. Het had niets met hem te maken.
Ze keerde terug naar de toog en bestelde nog een drankje. Als 

je je verdriet wilde verdrinken, dan was daar veel vloeistof voor 
nodig.

De barman was een vriend van Don en probeerde af en toe een 
praatje aan te knopen, maar Charlie was er niet met haar vol-
le aandacht bij. Op een gegeven moment besefte ze dat hij mis-
schien met haar probeerde te flirten.

‘Kyle,’ vertelde hij haar, toen hij opkeek van zijn telefoon. ‘Zo 
heet ik. Misschien heeft Don je wel over me verteld.’
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Charlie was er opeens zeker van dat Don Kyle over háár had 
verteld.

Kyle had een dikke bos golvend bruin haar. Een tatoeage van 
een rozenkrans klom via zijn pols langs zijn arm omhoog. Zijn 
schaduw kwam heel normaal over. Met hem zou ze beter haar 
angst en spanning en droefheid kunnen verjagen dan met alle 
whisky op de wereld.

Zeker voor vijftien tot twintig minuten.
Ze zou iemand moeten bellen. Laura, zodat ze haar veront-

schuldigingen kon aanbieden omdat ze niet was komen opdagen 
bij de barbecue. Barb, die haar aan het lachen zou krijgen. José, 
die ook verdrietig was.

‘Wist je,’ zei ze tegen Kyle, terwijl ze probeerde een praatje aan te 
knopen, ‘dat een paar korrels zout het bittere uit de koffie haalt? Is 
dat niet vreemd, om te bedenken dat dat beter werkt dan suiker?’

‘Dat is volgens mij niet waar.’
Kyle was waarschijnlijk een vreselijke barman. Ze haalde haar 

schouders op. ‘Ik hou toch van bittere dingen, want dat ben ik 
zelf ook.’

Hij wierp haar een blik toe alsof hij niet zeker wist hoe hij dat 
moest opvatten.

‘Een waarschuwing,’ dat zou ze hem moeten vertellen. ‘Vat dit 
op als een waarschuwing dat ik in een ontzettend slechte bui ben 
en dat ik graag een excuus krijg om dat op jou af te reageren.’

Charlie wilde dat iedereen haar als koppig en harteloos zou be-
schouwen. Zo hard als oud versteend hout, als rotsen, als snoep 
waar je je tanden op brak. Maar dat was ze niet.
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‘Daar ben je.’ Doreen kwam naast haar zitten en was duidelijk 
ziedend. ‘De grote Charlie Hall.’ Ze droeg werkkleding, een witte 
spijkerbroek en een blauw shirt met kraagje met over het hart de 
naam van de tandartsenpraktijk waar ze als receptioniste werkte. 
Ze moest linea recta van het werk naar het hotel zijn gegaan toen 
ze de berichtjes over de verblijfplaats van Adam had gekregen.

Charlie rolde met haar ogen. ‘Wat? Ik heb je vent en je ring voor 
je gevonden.’

‘Zeg alsjeblieft niet dat je een pandjeshuis hebt beroofd.’ Doreens 
stem was dermate luid dat de paar andere, geharde gasten die hun 
dag verspilden naar haar keken.

Charlie haalde haar schouders op.
‘Adam had die ring alleen maar geleend. Hij heeft me verteld 

dat hij het geld gebruikte om een deal samen te stellen die ons 
leven zou veranderen.’ Doreen wilde dat duidelijk geloven. ‘Hij 
gebruikte helemaal geen verrukking.’

‘Misschien heeft hij je ook verteld dat de steen in die ring niet 
de originele is,’ merkte Charlie op. ‘Want die heeft hij jaren gele-
den verpatst.’

Doreen liep rood aan. ‘Jij bent echt net een duivel, weet je dat? 
Je kent al onze zonden.’

Voor Charlie voelde het alsof ze vanuit de verte het gesprek ob-
serveerde. ‘Dat is belachelijk. Ik ben een mislukkeling, Doreen. 
Maar ik heb je vent gevonden en heb zelfs je ring voor je gehaald, 
dus als je iets te weten bent gekomen over Adam wat je liever niet 
had geweten dan is dat pech.’

Ze staarden elkaar lange tijd aan.
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Charlie deed de ring af en legde die op de toog. Toen Doreen 
haar hand ernaar uitstak, legde Charlie die van haar eroverheen. 
‘Jij hebt wat dreigementen geuit over wat je broer zou kunnen 
doen met Poseys account bij UMass. Ik wil een bevestiging dat de 
deadline voor het betalen naar achteren is verschoven. Zeker drie 
maanden. Ik wil dat bericht op mijn telefoon zien als ik inlog bij 
dat account.’

‘Je kunt niet verwachten dat hij…’
‘O, maar dat verwacht ik voor de volle duizend procent.’ Een 

van de meer frustrerende dingen van het feit dat ze haar inzet 
ruilde voor gunsten was dat mensen een hoge waarde aan haar 
werk hechtten tot de klus was geklaard, maar er dan van over-
tuigd raakten dat het makkelijk moest zijn geweest. Een nieuwe 
onderhandeling pakte nooit goed voor haar uit.

Doreen keek naar de ring onder de kooi van Charlies hand. ‘Die 
is van mij.’

‘Dat is die zodra je je broer belt en ik die e-mail krijg.’
Doreen maakte er een hele show van haar telefoon uit haar zak 

te halen terwijl ze naar de uitgang liep. Een paar minuten later 
kwam ze weer binnen, haar lippen op elkaar geperst. ‘Weet je, 
Adam zei dat hij mijn ring weer zou ophalen. Hij heeft die als 
onderpand gebruikt voor een lening.’

‘Wat interessant,’ zei Charlie, op een manier waardoor Doreen 
wist hoe oninteressant ze het vond.

Doreen zuchtte. ‘Ik heb mijn broer gesproken. Hij zegt dat hij 
geen toegang tot jouw account heeft. Het werkt niet.’

‘Dat meen je niet. Wat betekent dat?’
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‘Dat weet hij niet.’ Doreen keek zorgelijk, wat de enige reden was 
waarom Charlie haar geloofde. ‘Die kan bij een andere afdeling 
horen waarvan het facturatiesysteem niet via zijn afdeling loopt. 
Of je account is gemarkeerd. Maar hij heeft het geprobeerd!’

Heel even welde er een withete woede in Charlie op, maar die 
was grotendeels op haarzelf gericht.

Ze haalde haar hand van de ring. Het drong tot haar door, niet 
voor het eerst, dat als ze ook maar half zo geïnteresseerd was ge-
weest in het verdienen van geld met haar plannetjes als in die 
plannetjes zelf, ze beter af zou zijn.

Doreen aarzelde. ‘En nu?’
‘Toe dan,’ zei Charlie. ‘Pak hem. Fuck it. Fuck jou, fuck mij, fuck 

alles!’
‘Wat is er eigenlijk mis met jou?’ Doreen gebaarde om zich 

heen, alsof ze wilde aangeven dat Blue Ruin geen bijzonder leuke 
plek was, dat het laat in de middag was en dat Charlie aardig op 
weg was om zat te worden.

‘Ik ben aan het vieren dat ik vrijgezel ben.’
Doreen lachte verbitterd. ‘Kijk eens aan. Neergehaald door de 

liefde. Lijdend als alle anderen.’
‘Drink een drankje met me.’ Charlie hief haar plastic beker. ‘Op 

lijden.’
‘Ik moet weer aan het werk,’ zei Doreen afkeurend. ‘Ik heb ver-

antwoordelijkheden en jij volgens mij ook, dus zuip niet zo veel 
van die whisky dat je de jouwe vergeet. O, en als je echt een pand-
jeshuis hebt beroofd, betrek mij er dan niet bij als de politie komt.’

‘Als ik geluk heb, drink ik zo veel whisky dat ik dit gesprek ver-
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geet.’ Charlie dronk de Maker’s Mark in een keer op. ‘Breng me 
de fles, Kyle.’

‘Weet je,’ zei Doreen, die bijna bij de uitgang was, ‘ik heb die 
vent van je een keer gezien en ik had meteen door dat hij zou 
vreemdgaan. Kerels die er zo uitzien…’

‘Niemand kende hem,’ vertelde Charlie haar.
‘Behalve jij?’ Doreen snoof.
Charlie schudde haar hoofd. ‘Niemand. Hij bestond niet. Heeft 

nooit bestaan.’
Doreen maakte een gefrustreerd geluidje vanwege de onbegrij-

pelijkheid van zatlappen en vertrok.
‘Je hebt toch niet echt een winkel beroofd?’ vroeg Kyle, toen hij 

haar de fles kwam brengen.
Ze schonk hem haar stralendste glimlach. ‘Absoluut niet.’
‘Wil je deze serieus kopen?’ Hij zette die bij haar neer.
‘Absoluut.’ Ze schonk haar beker vol. Het was alsof ze op een 

van die chique plekken was waar je flessendienst had, maar dan 
zonder het chique.

Het deed er niet toe of ze zich dit kon veroorloven. Haar toe-
komst was duidelijk. Ze zou weer aan het werk gaan voor Duis-
terlingen. Ze zou Poseys opleiding betalen zoals ze dat meteen 
had moeten doen. Afscheid nemen van haar vrienden. Als ze al-
les om zich heen kapot zou maken, dan moest ze iedereen die 
haar dierbaar was daar verre van houden.

Alles kon de kolere krijgen.
Charlie bleef tot ’s avonds laat in Blue Ruin. Ze klooide wat met 

de jukebox in de hoek, at samen met twee oudere gasten de pizza 
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op die ze hadden laten bezorgen, en danste met een van hen op 
een oud nummer uit de jaren tachtig. Dingen begonnen in elkaar 
over te lopen. Het werd drukker. Ze herinnerde zich op het toilet 
te zitten, waar ze het scherpe uiteinde van een speldje dat ze in 
haar tas had gevonden keer op keer in haar huid stak. Ze herin-
nerde zich dat ze was gevallen en dat Kyle iets had gezegd in de 
trant van dat hij haar geen drank mocht schenken als ze niet kon 
staan, waar ze onbedaarlijk om moest lachen.

Ze had hem niet nodig. Ze had haar eigen fles.
Toen ze weer op haar kruk klom en zich aan de rand van de 

toog vasthield, kwam haar voormalige baas van Top Hat met drie 
van zijn vrienden Blue Ruin binnen.

‘Nou, nou…’ Hij nam haar van top tot teen in zich op. ‘Kijk eens 
wie we daar hebben.’

‘Richie, jij meester van de clichés.’ Ze probeerde te verdoezelen 
dat ze met dubbele tong sprak. Hij was begin vijftig, met dunner 
wordend haar en de ogen van een roofvogel. Hij bezat door de ge-
hele Valley onroerend goed, inclusief twee kroegen en drie restau-
rants. Toen hij haar had ontslagen, was dat met de verwachting dat 
ze verder nergens meer aan de slag zou kunnen gaan, en hij vatte 
het op als een persoonlijke belediging dat dat haar wel was gelukt.

‘Ik heb gehoord dat je nu bij Rapture zit.’
‘Ja…’ De Valley was klein, maar het idee dat die zo klein was 

beviel haar niet.
Hij deed alsof hij een zweep liet klappen en bewoog zijn wenk-

brauwen suggestief op en neer. ‘Bind je nu mensen vast? Dat vind 
je vast fijn.’
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Zijn vrienden grinnikten.
‘Loop naar de hel,’ zei ze op vlakke toon.
‘Oeeeh, je hoeft de duimschroeven niet tevoorschijn te halen, 

hoor.’
Charlie gooide de vrijwel lege whiskyfles naar hem. Hij dook op 

tijd weg zodat die tegen de wand achter hem kapot sloeg. Alcohol 
stroomde langs de groezelige verf.

‘Gestoorde trut!’ Maar hij keek niet langer zo zelfvoldaan, was 
er niet langer zeker van dat hij alles kon zeggen wat hij wilde en 
dat de mensen om hem heen het zouden slikken. Hij keek zelfs 
een beetje bang. Bang was goed.

Er speelde een glimlach om Charlies mond.
‘Je moet gaan,’ zei Kyle. Hij leunde naar voren en dempte zijn 

stem. ‘Je kunt waarschijnlijk maar beter een tijdje niet terugko-
men.’

‘Ik ben al uit betere plekken gezet.’ Charlie stond op en trok 
langzaam haar jas aan, terwijl Richie kwaad toekeek. Ze legde 
het geld om haar rekening te betalen op de natte toog neer. Toen 
wierp ze de oude man met wie ze had gedanst een kusje toe en 
was enorm blij toen hij deed alsof hij het ving.

Ze struikelde maar twee keer op weg naar de uitgang.

Charlie werd op de achterbank van haar auto wakker met 
een droge mond en gigantische hoofdpijn. Het voelde 
alsof haar schedel was gevuld met schuimrubber. Haar 

ledematen waren stijf door de kou. Regen tikte tegen het dak en 
de lucht buiten was donker en beloofde nog meer neerslag.
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Ze ging recht zitten en ving een glimp op van haar weerspie-
geling in het raam. Haar mascara was uitgelopen en ook al kon 
ze zich niet herinneren dat ze had gehuild, toch waren de sporen 
ervan op haar wangen te zien. Ze werd overmand door een be-
kend gevoel van schaamte. Ze had zo veel nachten als deze mee-
gemaakt, dat ze wakker was geworden met het besef dat ze iets 
had gedaan voor een tijdelijke voldoening die op geen enkele ma-
nier de prijs waard was die ze moest betalen.

Maar terwijl ze de heuvel afdaalde naar het stukje bos om daar 
op wat blaadjes te plassen, was ze bereid om al haar gebreken te 
erkennen. Ze had tegen zichzelf gelogen toen ze had gedacht dat 
ze kon veranderen.

Ze was precies de Charlie Hall die ze altijd al was geweest. Rom-
melig. Impulsief. Alleen.

Toen ze terugkeerde naar haar auto, zag ze iemand ernaast 
staan. Een man met wit haar en een lange zwartwollen jas.

Ze kreeg een knoop in haar maag.
‘Jij moet Charlie Hall zijn. Ik ben Lionel Salt. Volgens mij heb 

ik een klus voor je.’
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G i f  i n  t w e e 
d e l e N

De man steunde op een wandelstok met zilveren uitein-
de. Achter hem stond de beruchte matzwarte Rolls- 
Royce. Zelfs de ramen ervan waren donker. Er stond 

een oude man naast, die een paraplu boven het hoofd van Lionel 
Salt hield zodat hij droog zou blijven. De helft van zijn eigen jas 
was al doorweekt.

Alleen al zijn aanblik riep zo’n doodsangst in haar op dat ze 
verstijfde. Ze wist dat ze bij haar auto moest zien te komen, maar 
haar lichaam eiste dat ze dieper het bos in zou rennen om zich te 
verschuilen.

‘Een klus?’ riep ze met verrassend kalme stem.
‘Ik had een man ingehuurd, Hermes Fortune, die hetzelfde 
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werk als jij doet. Helaas is hij verdwenen en lijkt het erop dat ik 
een nieuwe dief nodig heb. Ik heb gehoord dat jij vrij goed bent?’

Het lukte Charlie de heuvel op te komen en ze liep met een 
grote boog om hem heen om bij haar auto te komen. De glinste-
rende jurk die ze naar het mgm had gedragen lichtte fel op in het 
late ochtendlicht. Haar uitgelopen make-up en de sporen van tra-
nen waren zichtbaar in de weerspiegeling van het autoraampje en 
daardoor voelde ze zich veel te kwetsbaar. Misschien zou de regen 
haar gezicht schoonspoelen, al vermoedde ze dat het de dingen 
er alleen maar erger op zou maken. ‘Dat werk doe ik niet meer. 
Er is een man genaamd Adam die een groot deel van mijn oude 
klussen doet. Balthazar kan jullie met elkaar in contact brengen.’

Zijn mondhoek krulde op. ‘Adam Lokken? Hij werkt aan iets 
anders voor me.’

Balthazar had haar verteld dat het Adam niet was gelukt om het 
Liber Noctem te vinden. Ze had niet gedacht dat Salt nog een keer 
de diensten van iemand zou gebruiken die hem had teleurgesteld. 
Was Salt degene geweest aan de andere kant van het gesprek dat 
ze had afgeluisterd?

‘Dat is jammer,’ antwoordde Charlie. ‘Maar ik kan u niet helpen’
‘Ik heb een oude kennis van me gesproken, Odette Fevre. Het 

heeft er veel van weg dat jij de laatste bent die Hermes levend 
heeft gezien. Wat een toeval, toch? Ze noemde je Charlie Hall. Is 
dat je echte naam? Ik heb je alleen Charlatan horen noemen.’

Typisch dat Odette hem kende. Ze had zo veel rijke cliënten dat 
ze het pad van de plaatselijke miljardair Lionel Salt had gekruist. 
En Odette had laten doorschemeren dat ze met iemand over Her-
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mes had gepraat. Charlie had meteen de ergste conclusie moeten 
trekken.

In ieder geval had Salt haar niet herkend. Ze was toen natuur-
lijk vijftien geweest, nog maar een meisje. En het was niet alsof er 
voor hem iets speciaals was geweest aan die avond. Hij had daar-
voor en daarna vast nog veel meer mensen gedood.

Maar als hij dacht dat hij haar kon chanteren met de verdwij-
ning van Hermes dan had hij het mis. Door haar ervaringen met 
Rand had Charlie geleerd dat chantage mettertijd alleen maar 
erger werd. Daarnaast had ze het vermoeden dat het Odette geen 
ruk kon schelen of Charlie een koelbloedige moordenaar was, 
zolang ze op tijd op haar werk kwam en niet met de kassa sjoe-
melde.

Nadat de stilte zo lang had geduurd dat hij besefte dat ze niet 
zou reageren, nam hij opnieuw het woord. ‘Nu ik het over toeval 
heb, hoe groot is de kans dat een bekende kruimeldief van boeken 
betrokken zou raken bij een man die er met een van mij vandoor 
is gegaan?’

‘Ik stel het op prijs dat u me bekend noemt.’
‘Mijn kleinzoon heeft jou zeker gekend, hè.’ Salts stem bleef 

kalm, maar haar houding beviel hem absoluut niet. Hij dacht 
waarschijnlijk dat iemand die in het bos plaste en eruitzag alsof 
ze het soort nacht had beleefd waarvan iedereen elkaar beloofde 
om het er niet verder over te hebben, in ieder geval het fatsoen 
zou hebben om zich ervoor te schamen.

‘Wijlen Edmund Carver,’ zei ze. ‘Gecondoleerd.’
Hij vernauwde zijn ogen tot spleetjes. ‘Volgens mij noemde jij 
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hem bij zijn tweede naam. Odette beschreef hem tot in de onmis-
kenbare details, dus houd maar op met dit spelletje.’

‘Vince?’ reageerde Charlie vol onschuld. ‘Hij heeft me gister-
middag gedumpt. Het lijkt erop dat u hem net hebt gemist.’

‘Ik denk dat je beter in de auto kunt stappen,’ perste Salt eruit, 
die niet langer zijn woede probeerde te verbergen. ‘We hebben 
veel te bespreken en ik denk dat we dat geen van beiden hier in 
de regen willen doen.’

Zo veel van haar jonge, mannelijke kennissen zouden jaloers 
zijn dat zij een uitnodiging had gekregen voor een ritje in de 
Rolls, maar ze kreeg het ijskoud. ‘Ik ben al nat, dus nee, dank u. 
Ik zou toch alleen maar op uw mooie leren bekleding druipen.’

Lionel Salt reikte in de binnenzak van zijn wollen mantel en 
haalde een matzwarte Glock tevoorschijn. Die paste perfect bij 
de auto.

De oudere man die de paraplu vasthield gaf geen krimp.
‘Ik ben bang dat ik erop sta,’ zei Salt, die nonchalant met het wa-

pen zwaaide, ermee gebaarde, maar het niet echt op haar richtte. 
Nog niet.

Het was klaarlichte dag en ze bevonden zich op een parkeerter-
rein. Er kon zo iemand uit de Blue Ruin komen. Er stonden niet 
veel auto’s, maar het was er niet uitgestorven. Het was niet druk 
op de weg, maar er kwamen zo af en toe wel voertuigen voorbij. 
Dat Salt zich zo op zijn gemak voelde in het openbaar met zijn 
pistool in zijn hand herinnerde Charlie eraan dat hij geloofde dat 
hij met alles kon wegkomen.

Het was langer dan tien jaar geleden sinds ze bietensap had ge-

Dief van de nacht_v4.indd   298Dief van de nacht_v4.indd   298 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



299DIEF VAN DE NACHT

braakt en ze was gevlucht. Die nacht had haar geplaagd, maar drugs 
en het verstrijken van de tijd hadden ervoor gezorgd dat haar her-
inneringen waren vervaagd tot een caleidoscopische nachtmerrie 
in plaats van iets wat naar de achtergrond was verdwenen.

Zodra ze Salt had gezien was de gruwel ervan razendsnel te-
ruggekeerd. Ze voelde zich weer een kind dat door het bos rende, 
op de hielen gezeten door monsters. Ze had geen enkele zin om 
terug te keren naar zijn grote huis en alsnog dood te bloeden op 
het kleed in zijn bibliotheek.

‘Gezien de omstandigheden denk ik niet dat ik met u mee zou 
moeten gaan.’ Ze bleef staan waar ze stond.

‘Maar dat doe je wel.’ Hij liep om de Corolla heen, naar haar toe. 
‘Je bent een slimme meid. Je zult de slimme keus maken.’

Charlie trok haar wenkbrauwen op. ‘Dan weet u duidelijk niet 
veel over mij.’

Toen Lionel Salt kwaad naar haar keek zag ze de gelijkenis 
tussen hem en Vince. Ze waren allebei lang en hadden dezelfde 
rechte kaaklijn en bozige wenkbrauwen. Maar terwijl Vince geen 
schaduw had, flakkerde die van Salt achter hem als een woedende 
vlam.

Ze nam de lengte ervan in zich op, het profiel, en vroeg zich af 
van wie hij de schaduw had gestolen, dat hij eindelijk zelf Duis-
terling was geworden.

‘Mijn dochter wacht in de auto op ons.’ Salt richtte het wapen 
nu wel echt op Charlie. ‘Ik zou haar liever niet van streek maken. 
Ik zal je zelfs voor je tijd betalen. Maar dit is je laatste kans om de 
juiste keus te maken.’
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‘Dus u betaalt me als ik meega en schiet me neer als ik blijf?’
Zijn glimlach werd breder. Hij kon haar opmerking waarderen. 

‘De wereld draait op twee principes: dwang en het voorhouden 
van een vette worst.’

‘Als u Odette kent dan weet u dat dwang soms die vette worst is.’ 
Ze wist dat het dom zou zijn om met hem mee te gaan, maar ze 
was zich bewust van hoe weinig opties ze had.

De laatste keer dat ze was neergeschoten was klote geweest, en 
dit keer zou ze het hoogstwaarschijnlijk niet overleven.

‘Kom, dan gaan we wat eten. In het openbaar. Allemaal heel 
beschaafd. We kunnen bespreken wat je voor me gaat doen, en 
hoeveel tijd je hebt om die taak te volbrengen.’

Zonder akkoord te gaan liep ze naar Salts auto toe. Er was mis-
schien geen ontkomen aan dit ritje, maar ze herinnerde zich er-
aan dat ze al eerder aan hem was ontsnapt en dat dat haar weer 
zou lukken.

O, en dit keer zou ze hem echt laten boeten. Voor het verleden, 
omdat hij dat wapen op haar had gericht, maar vooral omdat hij 
Hermes had gestuurd en een perfecte relatie had verwoest die op 
perfect normale leugens was gebaseerd.

De oudere man met de paraplu – klein en pezig, met de bouw 
van een jockey – deed het achterste portier open.

Ik heb je toch verteld dat mijn grootvader streng was? Hij heeft 
me allerlei dingen geleerd. Hij geloofde dat je beter werd van hard 
werken, ongeacht hoe oud je bent. Hij geloofde niet in smoesjes. En 
hij had een limo waar hij af en toe pech mee kreeg.

Salt zou Vince nooit hebben geleerd auto’s te repareren, maar 
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hij zou erop hebben kunnen aandringen dat iemand anders dat 
deed.

‘Jij mocht Edmund, hè?’ zei ze tegen de chauffeur.
Hij zag er niet bijzonder blij uit dat er iemand tegen hem sprak. 

‘Iedereen mocht Edmund, juffrouw Hall.’
Ze liet zich de auto in glijden.
Zelfs met een zonnebril op was de vrouw op het bankje aan de 

andere kant van een groot middenconsole onmiskenbaar degene 
van de foto’s van gala’s in New York. Salts dochter en de tante van 
Edmund Carver, al lagen ze qua leeftijd zo dicht bij elkaar dat ze 
er eerder uitzag als een zus. Ze droeg een strakke zwarte broek 
waarvan het onderste stuk van de pijpen in suède laarzen was ge-
stopt, een blauwe blouse van crêpestof met patroon en een jas met 
schapenvacht aan de binnenzijde. Haar haar was veel lichter dan 
dat van Edmund, een soort korenblond. Ze moesten een spoor 
van verwoesting hebben achtergelaten in de harten, én bedden, 
van de elite van Manhattan.

‘Ik ben Adeline,’ zei ze toen Charlie instapte. ‘Sorry voor vader. 
Hij kan een vreselijke tiran zijn.’

Dwang en een vette worst.
Salt zei met zachte stem iets tegen de chauffeur en stapte toen 

aan de passagierskant voorin in.
Charlie werd duizelig van de geur van leer en dure luchtver-

frisser.
‘Laten we koffie gaan halen,’ sprak Salt, die zich omdraaide om 

haar aan te kijken. ‘Zo te zien kun je die wel gebruiken.’
‘En schone kleren.’ Adeline rimpelde haar neus, maar glimlach-
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te naar Charlie. ‘Niet lullig bedoeld. Ik ben vaak zat in de uit-
gaanskleding van de nacht ervoor wakker geworden.’

Uitgaanskleding? Het was niet dat ze zich niet kon voorstellen 
dat Vince tijd met haar had doorgebracht, want hij bezat oneindig 
veel geduld. Wat ze zich niet kon voorstellen was dat Vince net als 
die vrouw was.

De auto reed de weg op, weg bij de kroeg, Charlies Corolla en 
elke hoop op een makkelijke ontsnapping.

Een paar minuten later kwam die tot stilstand voor The Roost, 
een koffiewinkel aan de rand van het centrum van Northampton. 
Een medewerker kwam met een kartonnen dienblaadje vol be-
kers koffie en een zak naar buiten om die door het open raam aan 
de chauffeur te overhandigen.

Charlie vroeg zich af of er een signaal bestond waarmee ze kon 
aangeven dat ze werd ontvoerd, zoals die slimme vrouwen die het 
bij een bezorging van pizza lukte duidelijk te maken dat ze in de 
problemen zaten.

Als dat bestond, dan was haar kater dusdanig erg dat ze er niet 
op kon komen. De auto reed weer weg, in de richting van de i-91. 
De wissers zwiepten als een metronoom over de voorruit.

Ze nam nerveus een slokje koffie. Adeline had een of ander 
matcha-brouwsel gekregen, wat een spoortje groen schuim op 
haar bovenlip achterliet.

‘Ik ben iemand die eraan gewend is om zijn zin te krijgen,’ 
begon Salt, het understatement van de eeuw. ‘En ik wil een boek 
terug. Het Liber Noctem, oftewel het Boek van de nacht. Zoek 
naar een boek dat Edmund achter slot en grendel houdt, met 
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een metalen omslag, dan weet je dat je goed zit. Er staan geen 
woorden op de buitenkant. Het ziet er misschien wel uit als een 
dagboek.’

Charlie knikte, wilde niet zeggen dat ze het voor hem zou be-
machtigen, en nam nog een slok koffie. Ze wachtte. Soms bracht 
stilte mensen ertoe verder te praten. Soms was het zo dat als de 
ander genoeg praatte, hij niet merkte dat jij dat niet deed.

In dit geval werkte het. Salt ging verder. ‘Mijn kleinzoon kan 
charmant zijn, maar egoïstisch. Het is niet zijn schuld dat hij 
mensen gebruikt, hij is opgegroeid met een verslaafde moeder. 
Door haar kwam hij in situaties en in contact met mensen waar 
geen enkel kind ervaring mee zou mogen krijgen. Ze leefden op 
straat, sliepen zelfs in auto’s. Hij heeft op jonge leeftijd geleerd 
te overleven en zichzelf als een kameleon aan te passen aan wat 
goed viel bij de mensen om hem heen. Tegen de tijd dat hij bij mij 
kwam, was hij dertien en zo goed als verpest.’

Charlie wierp een schuine blik op Adeline. De vrouw staarde 
met een frons naar haar handen, alsof het haar niet beviel wat 
haar vader vertelde, maar ze het niet openlijk oneens met hem 
wilde zijn.

Hoewel Charlie Salt op geen enkel vlak wilde geloven, zou een 
dergelijk verleden verklaren waarom Vince zich als een normaal 
persoon kon gedragen, zelfs na langer dan tien jaar ondergedom-
peld te zijn geweest in extreme rijkdom. Een kind dat dertien jaar 
lang in armoede had geleefd, een dat thuis degene was geweest 
met de verantwoordelijkheden, zou heel goed kunnen weten hoe 
je goten moest schoonmaken. Had misschien wel geleerd om ta-
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co’s te bereiden en de was te doen en al die dingen waar een rijke 
nietsnut niets van zou weten.

En wat betreft het gebruiken van mensen, tja, hij had Charlie 
ook gebruikt, toch?

Salt vertelde verder. ‘Als de meeste mensen naar de sterren kij-
ken, dan jaagt de onmetelijkheid van het universum, hun eigen 
gebrek aan betekenis, ze angst aan.’

Ze hoorde de echo van de stem van Vince: ‘Denk je dat sterren 
een schaduw hebben?’

‘Voor mij zijn ze altijd een troost geweest. Weet je waarom?’
Charlie schudde haar hoofd, aangezien dat van haar verwacht 

leek te worden.
‘Omdat zij mógelijkheden symboliseren. In al die onmetelijk-

heid was het onmogelijk dat er in het universum niet langer ge-
heimen te ontdekken waren. Toen ik mijn kleinzoon in huis nam, 
zag ik dat ik gelijk had, want ondanks alles wat er kapot was in 
hem, bezat hij één ongelooflijk talent.’

‘Magie,’ giste Charlie.
Salt knikte. ‘Toen ik hem ermee zag werken, iets wat hij deed 

zonder gespleten tong of officiële opleiding bij een Duisterling, 
voelde het alsof ik had gevonden waar ik mijn hele leven naar op 
zoek was geweest. Een waar geheim van het universum en een 
pad naar grotere mysteriën. Voor Edmund was het slechts een 
onbehouwen trucje. Hij speelde ermee alsof het een denkbeeldig 
vriendje was en stuurde hem op pad om snoep en sigaretten te 
stelen.’

De auto reed een lange oprit op die was aangegeven door een 
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uit hout gesneden en geverfd bord met de boodschap dat ze zich 
op het terrein van de Grand Berkshire Private Club bevonden. 
Het leek erop dat Salt zich aan zijn belofte zou houden om in het 
openbaar met haar te lunchen.

‘Jullie dames gaan naar het kuuroord. Er zijn douches om je op 
te frissen, juffrouw Hall. Het personeel kan je kleding brengen. 
We zien elkaar over een half uur voor de lunch en dan kunnen we 
onze zaken afronden. Zo, is dat niet beschaafd?’

Dat was het ook, op het wapen in zijn zak na.
De chauffeur stapte weer uit en trok het portier open. Adeline 

stond hem toe haar hand vast te pakken alsof ze uit een koets 
stapte. Charlie volgde, schoof onelegant naar buiten terwijl ze 
probeerde haar rok zodanig vast te houden dat haar onderbroek 
niet te zien was.

De dikke druppels waren overgegaan in motregen. Ze keek om 
zich heen, nam de glooiende groene omgeving in zich op waar-
van het grootste deel een golfbaan was. Het gras was onmogelijk 
fel van kleur zo laat in de herfst. In de verte doemde een groot 
gebouw op dat het hoofdgedeelte van de countryclub leek te zijn. 
Het gebouw van het kuuroord was kleiner, de houten dakspanen 
waren in zachtgroene kleur geschilderd om de sfeer van een char-
mante cottage op te roepen.

Een bordje naast de deur maakte duidelijk dat dit het centrum 
voor ontspanning en welzijn was.

Daarbinnen was de lucht warm, vochtig, met de zware geur van 
eucalyptus. Een vrouw achter het bureau pakte twee handdoeken 
van de planken achter haar en legde die op het tafelblad. Ze glim-
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lachte naar hen alsof het heel normaal was om een cliënt met een 
kater in een glitterjurk voor zich te hebben met haar make-up 
over haar hele gezicht. Ze knipperde niet een keer met haar ogen.

‘We willen graag een privésauna,’ zei Adeline. ‘En we hebben 
kleding nodig in maat… tweeënveertig?’

‘Vierenveertig,’ corrigeerde Charlie haar.
De vrouw bleef glimlachen. ‘Er liggen handdoeken en badjas-

sen klaar. Lust u komkommerwater?’
‘Absoluut.’ Charlie had zodanig veel dorst dat ze wel een bad-

kuip vol komkommerwater kon drinken. ‘Hebt u ook aspirine?’
‘Natuurlijk. Had u verder nog iets gewild?’
Charlie vroeg zich af of ze om iets konden vragen wat die glim-

lach zou doen vervagen. Een giraf? Een luchtballon? Of ze een 
kruisboog kon lenen zodat ze Salt in de rug kon schieten?

Terwijl ze in gedachten nog bezig was met dat mentale lijstje 
volgde ze Adeline de saunaruimte in. Langs de linkerkant ston-
den witte kluisjes opgesteld en er hingen badjassen aan de haakjes 
die eraan waren bevestigd. De deur naar de sauna zelf zat dicht 
en er zaten allerlei metertjes op die waarschijnlijk bedoeld waren 
om de hitte en vochtigheid te optimaliseren, alsof zij en Adeline 
hagedissen waren in een ontzettend chique aquarium.

En er was een doucheruimte.
Charlie greep een badjas mee. ‘Ben zo terug,’ riep ze naar Adeline.
Onder een warme straal water, met bijzonder goede druk, 

schrobde Charlie met douchegel over haar gezicht, waarbij ze ne-
geerde dat het in haar ogen prikte. Ze zeepte haar haar twee keer 
in en schoot toen de badjas aan.
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Adeline stond op haar te wachten, het haar opgestoken met een 
klem. ‘De sauna werkt echt het beste tegen een kater. Je zweet de 
alcohol eruit.’

Charlie zag een kan komkommerwater staan op een zilveren 
dienblaadje met een potje aspirine ernaast. Ze maakte er gretig 
gebruik van voordat ze Adeline de stoom in volgde.

In de kleine ruimte rook het nog sterker naar eucalyptus dan 
bij de receptie, de geur was zo zwaar dat het voelde alsof ze die 
tegelijk opdronk en inademde. Dit was voor Charlie haar eerste 
bezoekje aan een sauna, dus ze was er niet zeker van of dat nor-
maal was. De combinatie van hitte en luchtvochtigheid creëerde 
een claustrofobische, maar niet geheel onaangename ervaring. Ze 
nam plaats op een bankje van bamboe en strekte haar blote voe-
ten voor zich uit.

‘Je hebt een blauwe plek.’ Adeline wees naar Charlies kuit, die 
bont en blauw was na de afranseling van de schaduw van Hermes 
drie dagen eerder.

Charlie besloot dat ze dat het beste kon negeren en op een an-
der onderwerp kon overstappen. ‘Jij en Edmund zijn toch onge-
veer even oud?’

Adeline aarzelde, alsof die vraag haar dwarszat. ‘We waren 
hecht vanaf het moment dat hij bij ons kwam wonen. Mijn half-
zus was zoveel ouder dan ik dat ik haar nooit goed heb gekend, 
dus het was makkelijker om Remy meer als een broer te zien.’

Haar halfzus. Juist. Edmunds moeder. ‘En jouw moeder? Vond 
ze het vervelend om nog een kind in huis te hebben?’

‘Ze was een model uit Nederland en was eraan gewend dat 
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kinderen zich anders gedroegen dan Amerikaanse kinderen. 
Zij dacht dat er iets mis met hem was.’ Adeline glimlachte, als-
of er een aangename herinnering bij haar bovenkwam. ‘Edmund 
vloekte. Váák.’

‘En nu?’
Adeline zuchtte. ‘Sinds de scheiding woont ze in New York. 

Mijn moeder vond vaders obsessie met duisteren… weerzinwek-
kend.’

De pijnstillers moesten hun werk doen, want Charlies hoofd-
pijn nam af. Het was makkelijker om na te denken en het zat haar 
nog meer dwars dat deze situatie niet leek te kloppen. ‘Waarom is 
Edmund vertrokken?’

‘Hij wilde niet langer vaders bevelen opvolgen.’
Door de uitdrukking op Adelines gezicht vroeg Charlie zich af 

of Adeline zich ook niet een beetje opstandig voelde.
‘Vader vroeg veel van Edmund.’
Dat kon ze zich voorstellen. Zijn kleinzoon was dan ook degene 

met magie. Ook toen Salt eenmaal zelf een bezielde schaduw had 
bemachtigd, zou hij nog steeds niet over de jarenlange ervaring 
van zijn kleinzoon beschikken. Die was niet te koop, en Charlie 
kon zich voorstellen hoezeer Salt zich daaraan zou ergeren. Een 
man die eraan gewend was om alles te kopen, die niet de macht 
kon kopen die een kind bezat.

‘Hoe was hij bij jou?’ vroeg Adeline. De vraag klonk vreemd, 
alsof de woorden iets anders betekenden.

Misschien zag Adeline Edmund als een gedaanteverwisselaar, 
zoals zijn grootvader hem had beschreven, die zich aanpaste aan 
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zijn gezelschap. Daar was moeilijk tegen in te gaan. Want als hij 
bij iedereen anders was, hoe kon ze hem dan kennen?

Maar Charlie wist een manier om hem te beschrijven. ‘Ben je 
ooit bij Quabbin geweest?’

‘Het reservoir?’ Adeline keek een beetje ontsteld.
‘Weet je dat er daarbeneden een heel stadje ligt, verborgen on-

der de golven? Zo was Vince. Als een verdronken stadje. Niets 
aan het oppervlak. Alles gaat daaronder schuil.’

‘Dat kun je niet weten…’ Adeline viel stil en keek op het smalle 
gouden, met diamanten bezette horloge om haar pols, dat on-
danks de hitte en vochtigheid in de ruimte wonderbaarlijk ge-
noeg nog steeds liep. Ze schraapte haar keel. ‘Het is bijna tijd om 
met vader te lunchen. We kunnen beter gaan.’

Ze stond op. Charlie volgde haar voorbeeld en strekte zich uit 
tot ze haar schouderbladen bevredigend hoorde kraken.

In de kleedkamer nam Adeline haar nadenkend in zich op. ‘Ik 
weet dat je het niet fijn zult vinden dat ik het zeg, maar ik ben blij 
dat je niets meer met Edmund hebt.’

Ze had gelijk. Dat vond ze niet fijn, maar het was wel interes-
sant.

Iemand van het kuuroord had een outfit voor Charlie bij een 
van de kluisjes gehangen. Het zag eruit alsof het uit een golfwin-
kel was gekomen, die zich waarschijnlijk in het hoofdgebouw be-
vond. Een pantalon in een elastische marineblauwe stof, een wit 
shirtje met kraagje en een marineblauw jasje met zigzagpatroon 
en een rits. Ze hadden witte sneakers en sokken erbij gedaan, 
maar haar ballerina’s waren prima, al zat er een beetje gedroogde 
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modder rond de zolen. Ze kleedde zich aan en vlocht haar haar, 
maar zonder een elastiekje zakte die vlecht onmiddellijk weer iets 
uit elkaar.

Charlies blik viel op haar schaduw.
Ondanks alles wat er was gezegd had niemand uitgelegd hoe 

Vince die van hem was verloren… of wanneer.
‘Charlie?’ riep Adeline.
Ze knipperde met haar ogen en liet haar gedachte varen.
Een golfkarretje met chauffeur stond voor het kuuroord te 

wachten om hen naar het hoofdgebouw te brengen. Charlie hoef-
de niet naar die lunch te gaan. Ze kon weer naar binnen gaan, 
erop staan dat iemand een taxi voor haar zou bellen, thuis haar 
eigen kleren aantrekken.

Maar als Salt haar opnieuw wilde vinden, dan beschikte hij over 
alle middelen om dat te doen. Hij kon haar naar en van het werk 
volgen in zijn Rolls. Misschien kon hij wel een agent naar haar 
huis sturen om haar op te pikken?

Misschien wel die aardige rechercheur Juarez.
Als je over voldoende geld beschikte, kon je alles kopen.
Het gras voelde nat aan tegen haar enkels toen ze naar het kar-

retje liep. Ze hield zich stevig vast toen ze over het parkeerterrein 
reden, langs Bentleys en Lexussen. Charlie vroeg zich af hoeveel 
van Odettes cliënten hier aanwezig waren.

In het hoofdgebouw volgde Charlie Adeline over een glimmen-
de stenen vloer naar het restaurant. De gastheer vroeg hun niet 
naar hun naam, maar ging hun voor naar een privéruimte waar 
de wanden met gele zijde waren bedekt, waar schilderijen van 
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paarden aan hingen waarvan de vacht glom als geboend maho-
niehout.

Lionel Salt zat al aan tafel te wachten met een kort, breed glas 
met whisky waar een ijsbal in rustte. Ze bestudeerde zijn rimpels, 
zijn vervaagde ouderdomsvlekjes en te bleke huid en kwam tot 
de conclusie dat hij had geprobeerd die te bleken. Zijn voorhoofd 
was glad dankzij injecties. Hij droeg een zwarte coltrui op een 
donkergrijze pantalon. Aan zijn vinger blonk een gouden ring 
met een onbekend mysterieus teken erop. Het viel Charlie op dat 
hij noch Adeline onyx droeg.

‘Dit is heel veel moeite voor een gesprek,’ zei Charlie, terwijl 
de gastheer zich haastte om een stoel voor haar naar achteren te 
trekken.

‘Je ziet er verkwikt uit.’ Salt wisselde een blik met Adeline, die 
knikte. Misschien had er een soort gif in twee delen in haar kom-
kommerwater gezeten. Als ze duizelig werd, dan zou ze Salt met 
het eerste het beste mes in zijn borst steken, ook al was het een 
botermesje.

Hij leunde naar de ober toe. ‘We nemen de salade met gerook-
te, gekonfijte fazant, de met Kanzan-kersenbloesemthee gemari-
neerde zalm en de gegrilde lamslende.’ Hij keek Charlie aan. ‘Ik 
neem aan dat je geen vegetariër bent?’

Ze schudde haar hoofd. Na een nacht zuipen wilde ze eigenlijk 
niets liever dan een vet broodje ei met bacon, maar hij was de 
man met de Glock.

‘En een fles Château d’Eclans 2018 Garrus rosé,’ zei hij tot slot.
De ober knikte.
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‘Voor mij graag ijsthee,’ meldde Charlie.
Na het vertrek van de ober plaatste Salt zijn handen op tafel. 

Zijn nagels waren schoon en gemanicuurd.
Als ze Salt wilde oplichten, dan was het goed om zich bewust te 

zijn van het laagje perfectie. De behoefte aan controle.
Dat manifesteerde zich in de manier waarop Adeline zweeg ten-

zij haar werd gevraagd om iets te zeggen. De manier waarop hij 
direct het wapen uit zijn zak had gehaald toen Charlie weigerde 
met hem mee te gaan. Hij verwachtte automatisch gehoorzaam-
heid en erkenning van zijn superioriteit van mensen als Charlie. 
En Vince.

De beste manier om Salt te misleiden was door hem te laten 
domineren, hem te laten winnen. Dat zou hij geloven en hij zou 
niet verder kijken dan dat.

‘Dus,’ zei Salt, die zijn ellebogen op tafel zette en naar haar tuur-
de. ‘We hebben iets met elkaar gemeen. Mijn geliefde kleinzoon 
heeft ons allebei bedrogen. Hij heeft mij iets afgenomen en heeft 
jouw hart gebroken. Toch?’

Adeline keek fronsend naar haar bord. Of ze stond meer aan de 
kant van Vince dan ze haar vader wilde laten weten of het zat haar 
echt niet lekker dat Charlie iets met Vince had gehad. Misschien 
haatte ze al zijn vriendinnen.

‘Dat zal wel,’ zei Charlie.
‘Laat ons dan bondgenoten zijn. Je zou niet alleen mij helpen 

mijn boek terug te krijgen, maar je zou voorkomen dat Edmund 
een groot onrecht begaat. Zoals ik je al heb verteld, behandelde 
mijn kleinzoon zijn schaduw op zijn eigenwijze manier als een 
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kruising tussen een huisdier en een vriend. Om een schaduw te 
beheersen moet je een goede hoeder zijn, hem van bloed en ener-
gie uit het eigen lichaam voorzien. We schenken hun leven en in 
ruil daarvoor geven ze ons totale gehoorzaamheid. Zij zíjn ons 
dan ook. Uit ons gevormd, zoals wij ook zijn gecreëerd uit vorm-
gegeven klei en de adem van de Heer.’

Charlie stond versteld van de religiositeit van zijn beschrijving. 
Ze had een paar zondagen doorgebracht in Laura’s kerk in een 
poging om Laura’s ouders ervan te overtuigen dat ze geen slechte 
invloed was. De enige dingen die ze zich daarvan tot in detail her-
innerde waren het gezang, de gratis donuts in de kelder en meer 
van dit soort praat.

Salt ging verder. ‘Maar dat sacrament is verdorven. We geven 
onze schaduw de delen van onszelf die we in het donker willen 
verbergen. Onze woede, jaloezie, vraatzucht, onze meest schan-
dalige verlangens. Stel je een door haat vervuld wezen voor, dat 
uit al het monsterlijke in iemand bestaat, een wezen dat zich 
voedt met energie en bloed. Stel je nu maar eens voor dat je dat 
vertroetelt, juffrouw Hall.’

Charlie probeerde zich Vince in te beelden met zo’n schaduw 
en het was opeens makkelijk voor te stellen waarom hij bereid 
was geweest om zo veel van Charlies tekortkomingen over het 
hoofd te zien.

‘Hij noemde hem Red,’ vertelde Salt. ‘Red en Remy, is dat niet 
schattig? Misschien noemt die zichzelf nu zo.’

‘Wat bedoelt u?’ vroeg Charlie.
‘Toen Edmunds schaduw werd losgesneden, werd die een Smet.’
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‘Een Smet van een lévend persoon?’ vroeg Charlie weifelend.
‘Gevormd tijdens de jeugd, met de dwaze verdraagzaamheid 

van een kind voor vraatzucht. Hij gaf hem te veel bloed, en niet 
alleen van zichzelf. Tegen de tijd dat Edmund volwassen was, was 
zijn schaduw erg machtig. Machtig genoeg om zijn eigen verlan-
gens te koesteren. Dat was de reden waarom Edmund het Liber 
Noctem van me stal… om zijn Smet volledig tot leven te brengen, 
zodat die niet langer een schaduw was.’

‘Dat kan niet waar zijn,’ zei Charlie, niet eens zeker van tegen 
welk deel ze bezwaar had.

‘Het Liber Noctem legt tot in detail uit hoe een Smet voldoende 
massa kan verkrijgen en behouden om voor een mens door te 
gaan.’ Hij keek haar over het tafelblad heen aan. ‘De schrijver pre-
senteerde dit als het geheim tot onsterfelijkheid. Maar wat geen 
enkele Duisterling die het ritueel nabootste besefte, was dat het 
niet zijn bewustzijn zou zijn dat het overleefde. En dus werden ze 
misleid tot aan hun eigen dood, en begeven hun schaduwen, op-
gezwollen met gestolen energie, zich tussen ons. Ogenschijnlijk 
als mens. Misschien zelfs tot op de dag van vandaag.’

Dit klonk als de bangmakerij die op het internet stond.
Onmogelijk. Belachelijk.
Toch herinnerde Charlie zich dat Vince haar had verteld dat 

wat hij had gedaan erger was dan waar ze hem van had beschul-
digd. Iets wat zo slecht was dat hij het niet wilde uitleggen.

‘Je wilt me niet geloven,’ stelde Salt vast, ‘maar dat doe je wel.’
De ober kwam binnen om de wijn te brengen. Hij vulde alle 

drie de glazen met de donkerroze rosé, sloeg een stoffen servet 
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om de hals van de fles en plaatste die in een zilveren ijsemmer. 
Tot slot zette hij Charlies thee voor haar neer. Een dikke schijf 
citroen versierde de rand en er dreef een takje munt tussen de 
ijsblokjes.

Lionel gebaarde dat hij kon gaan toen de man vroeg of ze verder 
nog iets nodig hadden.

‘Wat hebt u Vincent aangedaan, meneer Salt?’ vroeg Charlie.
Adeline wierp haar verrast een scherpe blik toe.
‘Wat ík heb gedaan?’ Het klonk alsof Salt wilde uitproberen hoe 

hij klonk als hij zich beledigd zou voelen.
‘Iets heeft ertoe geleid dat hij toen is vertrokken. Verwacht u 

echt dat ik geloof dat het was omdat u een gewetenscrisis had over 
zijn experimenten met schaduwen?’

Adeline pakte haar wijnglas en dronk het in een keer leeg. ‘Dit 
is vreselijk. Vertel het haar nu…’

‘Daar ben ik mee bezig, lieverd.’ Hij zei het een beetje te nadruk-
kelijk om geloofwaardig te zijn, maar keerde zich naar Charlie toe. 
‘Edmund was onredelijk waar het Red betrof. Je weet voldoende 
over Smetten om te weten hoe afgrijselijk ze zijn. Ze bestaan uit 
de ergste delen van ons. Ze kunnen ontzettend machtig zijn en ze 
zijn zonder uitzondering krankzinnig. Dat is waarom sommige 
Smetten worden verwijderd en andere gevangen worden geno-
men en worden vastgelegd aan nieuwe dragers. Ze onder controle 
houden is het enige wat de mensheid beschermt.’

Charlie kende een paar Duisterlingen die Smetten droegen in 
plaats van hun eigen bezielde schaduw, al had het haar nooit een 
goed idee geleken. Duisteren was echter zo nieuw als kunst dat de 
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beoefenaars ervan zouden proberen gevaarlijke paden te bewan-
delen om macht te verkrijgen. Posey zou misschien bereid zijn 
om dat te doen.

Wie hield ze nou eigenlijk voor de gek? Posey zou die kans met 
beide handen aangrijpen.

Maar het leek haar niets voor Vince om zich niet bewust te zijn 
van hoe gevaarlijk het was om een Smet vrij te laten rondlopen. 
En het leek haar niets voor Salt om zich druk te maken om de 
veiligheid van de mensheid.

Charlie was blij toen de ober terugkeerde met het eten, waar-
door het gesprek gedwongen tot stilstand kwam.

Salt gaf aan dat de lamslende voor Charlie moest worden gezet. 
Charlie nam afwezig een hap en kauwde op de automatische pi-
loot, zonder echt te proeven wat ze nu at.

‘Het is waar dat ik een hand heb gehad in wat er daarna ge-
beurde,’ vertelde Salt, toen de ober de wijnglazen weer had ge-
vuld en was vertrokken. ‘Ik heb geprobeerd Edmund van Red te 
redden, maar mijn kleinzoon liet zijn schaduw vrij voor ik die 
kon vernietigen. Nu waart die rond over de wereld. Je begrijpt 
waarom ik mijn boek nodig heb voor het hem lukt de techniek 
te voltooien die daarin beschreven staat. Wat Edmund van plan 
is mag niet gebeuren. Een Smet die voor mens kan doorgaan, 
met een eindeloze honger… Wil jij dat die over onze straten 
loopt en met anderen doet wat hij met Paul Ecco en Knight 
Singh heeft gedaan?’

‘Dat zou Vince niet doen,’ zei Charlie.
‘Dat zal hij ook niet doen,’ meldde Salt. ‘Want jij brengt het Boek 
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van de nacht komende zaterdag naar een bijeenkomst en wij zul-
len het veilig bewaren. Begrijpen we elkaar?’

Charlie was bij zijn beschuldiging blijven hangen. ‘Waarom zou 
de schaduw van Vince, Red, die mensen hebben vermoord?’

‘Een van hen kreeg een deel van het boek in handen, wat hem 
niet zou bevallen.’ Salt perste zijn lippen kort op elkaar en keek 
haar boos aan. ‘De ander wist te veel over de inhoud van het Liber 
Noctem. Maar Red móét doden. Hoe meer bloed en schaduwe-
nergie hij binnenkrijgt, hoe machtiger hij wordt… en hoe meer 
hij voorbereid is op het ritueel.’

Tegen de tijd dat Charlie naar haar bord keek, waren er slechts 
nog wat vegen bloed over van het enkel aan de buitenkant ge-
bruinde vlees. Ze depte haar mondhoeken met haar servet. Ze 
kon zich niet herinneren dat ze er iets van had gegeten.

‘Dit boek wordt nu al langer dan een jaar vermist. Waarom 
denkt u dat ik het voor zaterdag in handen kan krijgen?’

‘Jij ként Edmund. Jij kunt doen wat verder niemand kan: vast-
stellen waar hij een boek kan hebben verstopt waarvan hij niet 
wil dat iemand het vindt. Ik organiseer een klein feestje voor de 
Duisterlingengemeenschap om mijn verheffing tot de Cabal te 
vieren. Het boek zou een waardig bewijs zijn van hoe succesvol ik 
zal zijn in mijn nieuwe positie.’

Charlie staarde hem vol afschuw aan. Natuurlijk was de Cabal 
een illegaal bestuursorgaan, maar het diende om bedreigingen 
voor de maatschappij bloot te leggen – zoals rondwarende Smet-
ten of wetten die waren bedoeld om duisteren te reguleren – en 
een Hogepriester aan te nemen. Het hield de plaatselijke Duister-
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lingen ook onder controle. Een monster als Salt bij de Cabal, als 
een van de vijf mensen die de beslissingen namen… dat zou voor 
iedereen slecht zijn.

Nee, een van de vier mensen, zo besefte Charlie, want Knight 
Singh was dood.

‘Ik stel het aanbod van werk op prijs, maar deze klus is niets 
voor mij. Ik heb geen idee waar Vince is of wat hij met uw boek 
heeft gedaan. Misschien heeft hij het wel ergens gedumpt. Trou-
wens, ik mag u niet. U hebt me ontvoerd onder bedreiging met 
een vuurwapen en u bent best wel een eikel.’

Hem dat vertellen was geen wraak, maar het was ook niet niets.
Adeline hield abrupt haar adem in.
Salt keek Charlie over de tafel heen aan en het leek alsof hij 

ergens heel erg naar uitkeek. Meer waarschuwing kreeg ze niet 
voor zijn schaduw naar haar toe zweefde en haar lichaam bin-
nendrong. Voor ze begreep wat er aan de hand was, hief ze een 
vleesmes net toen de ober terugkeerde.

Ze voelde de schaduw in zich, een apart bewustzijn. Ze hoorde 
zijn gedachten en voelde hoe enorm zijn haat was.

Haar mond ging open en ze voelde hoe haar tong woorden be-
gon te vormen, haar stem klonk schor door haar weerstand. ‘I-ik 
ga je vermoorden…’

Toen was ze vrij, bevend van afschuw, onzeker of ze de schaduw 
met haar wil had verdreven of dat Salt haar had laten gaan.

Hij lachte om het geschrokken gezicht van de ober. ‘Ze wordt fel 
als we het over de politiek hebben, maar ze doet geen vlieg kwaad. 
Toch, liefje?’
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Charlie beet op haar tong, maar gaf geen antwoord, te bang dat 
het niet haar eigen woorden zouden zijn die haar mond verlieten.

Salt leunde dicht naar haar toe. ‘Je hebt een week de tijd om het 
Liber Noctem voor me te stelen. Gezien jouw reputatie zal het je 
zeker lukken. Mocht je echter falen, dan zullen we eens kijken wat 
ik je nog meer kan laten doen en met wie. Je hebt toch een zus? 
Zo, wil je nog koffie voor je gaat? Een likeurtje?’

Woede en angst en razernij sloegen als een golf over Charlie 
heen en verdreven elke andere gedachte. Ze had niet gedacht dat 
het mogelijk was om hem nog meer te verachten dan ze al deed, 
maar nu beefden haar handen door haar verlangen naar geweld. 
Ze wilde een glas breken en dat gebruiken om zijn gezicht open te 
rijten. Ze wilde hem op het vloerkleed zien kronkelen terwijl gif 
hem van het bewustzijn beroofde.

Salts glimlach werd breder toen hij haar gezicht bestudeerde. 
Ze had het donkerbruine vermoeden dat hij ervan genoot dat ze 
hem haatte. Dat was een andere vorm van macht.

Hij veegde met een stoffen servet langs zijn mond. ‘Ik wil je 
horen zeggen dat je het begrijpt, dat je zaterdag op mijn landgoed 
zult zijn, met het boek in je hand.’

Charlie schoof haar stoel naar achteren en ging staan, beet op 
de binnenkant van haar wang. ‘U hebt mijn woord.’

Hij knikte. ‘Nog een goede dag verder, Charlatan.’
Toen ze zich omdraaide om te gaan, greep Adeline echter 

haar hand beet. ‘Ik weet dat je de nieuwsberichten hebt gezien. 
Voor je mijn vader veroordeelt, denk aan waar Red toe in staat 
is.’
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Was de schaduw van Vince daar echt ergens? Mensen vermoor-
dend in afwachting van een of andere transformatie? Was dat wat 
er was gebeurd met Rose Allaband? Hoe groot was het aandeel 
van Vince bij dit alles geweest?

En toch, het lijk van Rand was in een auto aangetroffen met 
een dood meisje van wie Charlie vrijwel zeker wist dat hij haar bij 
leven nooit had ontmoet. Allemaal in scène gezet door Salt.

Misschien had Vince zijn eigen dood helemaal niet in scène ge-
zet. Wat als hij alleen het boek had gestolen en op de vlucht was 
geslagen? Als Salt die uitgebrande auto met de verkoolde lijken 
erin had geregeld, dan was Vince doodverklaard, waardoor hij 
onmogelijk ver had kunnen komen en ook niet naar de politie 
had kunnen gaan. Als iemand dacht dat hij nog leefde, dan zou 
hij worden gezocht wegens moord.

Maar dat verklaarde Red natuurlijk niet.
‘Laat me los,’ zei Charlie.
Adelines nagels drukten in Charlies huid. ‘Je denkt dat je Remy 

kent, maar dat is niet zo.’
Charlie trok haar hand los en verliet zo snel mogelijk de kamer. 

Ze was er niet eens zeker van waar ze heen ging, zolang het maar 
weg was bij de familie Salt en hun verschrikkelijke verlangens en 
eisen. Toen ze over de gladde tegels van de entree liep, zag ze een 
man tegen de wand leunen.

Charlies hart ging sneller kloppen.
Hij was jonger dan de meeste mensen in de countryclub, had 

donker haar met diepliggende ogen en donkere kringen eronder. 
Kogelgaten, zo had ze die nacht gedacht dat ze hem die eerste 
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keer in de steeg had gezien. Van dichtbij zagen zijn ogen er alleen 
vermoeid uit.

Toen viel haar blik op het stukje tussen de rand van zijn hand-
schoenen en de manchetten van zijn overhemd. Er was niet veel 
zichtbaar, maar ze zag dat er schaduw was waar de huid van zijn 
pols had moeten zijn.

‘Jij bent de Hogepriester,’ dwong ze zichzelf te zeggen.
Hij glimlachte, maar die lach was helemaal verkeerd. Er waren 

te veel gelaatsspieren bij betrokken en zijn mond werd in te veel 
richtingen getrokken.

‘Ja.’ Het klonk alsof hij de woorden eruit perste. ‘Ik jaag op een 
Smet.’

Charlie zette onwillekeurig een stap naar achteren, was meer 
geschrokken door de manier waarop hij sprak dan door wat hij 
zei. Het deed haar opeens angstaanjagend denken aan hoe ze 
zelf had geklonken toen Salt haar onder controle had gehad. 
‘Red?’

Er verscheen een glans in zijn ogen. ‘Je hebt hem gezien, hè?’
Ze schudde haar hoofd.
De Hogepriester schonk haar een van die vreemde lachjes. ‘Ik 

was ooit een dief. Net als jij.’
Als ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek was be-

trapt dan had ze als hem kunnen eindigen. Met afgehakte han-
den en op pad gestuurd om Smetten te doden. Was hij hiervoor 
Duisterling geweest? De meeste dieven waren dat niet, al was het 
maar omdat het lastig was voor een schaduw om langs de onyx-
beschermingen te komen die de meeste Duisterlingen plaatsten.
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‘Je schaduw…’ Charlie wilde vragen of die uit zichzelf was be-
zield of dat ze hem aan iets hadden verbonden.

Hij vernauwde zijn ogen tot spleetjes, zette zich af tegen de 
wand en deed een stap haar kant op. ‘Als ze eenmaal hun klauwen 
in je slaan, dan laten ze nooit meer los.’

Ze deinsde achteruit.
De Hogepriester hield zijn hoofd schuin en sprak, in eerste in-

stantie op monotone toon, maar al snel met een luider wordende 
schreeuw. ‘Zeg Red dat ik het boek wil hebben. Zeg Red dat we 
kunnen delen. Zeg Red dat ik hem aan flarden zal scheuren!’

Toen hij dichterbij bleef komen, keerde Charlie zich om en ze 
sprintte weg. De zolen van haar ballerina’s kletsten tegen de glad-
de vloer.

‘Niemand kan zich tegen zijn eigen schaduw verzetten,’ riep hij 
haar na.

Ze beukte met haar schouder de dubbele deuren open. De mat-
zwarte auto stond klaar en ze haalde pas opgelucht adem toen ze 
erin zat.
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21

H e t  v e r l e d e N

Remy Carver stond op een straat vol kinderkopjes in de 
Beacon Hill-buurt van Boston en probeerde over te ko-
men als een normale tiener in plaats van als de dirigent 

van een moord. Hij voelde zijn schaduw trekken, alsof ze aan el-
kaar waren gebonden met een strakgespannen touw dat dunner 
werd naarmate Red verder de trap van het rijtjeshuis op zweefde.

Aan de overkant van de straat liet een oudere vrouw in een jas 
met bontkraag een dikke chihuahua uit. Ze wierp een blik op 
Remy en hij wendde zich af, stapte dieper de schaduwen in terwijl 
zijn hart in zijn keel bonkte.

Misschien had hij om twee uur ’s ochtends moeten komen in 
plaats van net na elf uur ’s avonds. Zijn grootvader had voor dit 
tijdstip gepleit, met het argument dat hij minder zou opvallen als 
er nog andere mensen op straat waren, maar dat er geen enkel 
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moment was waarop het er in ieder geval niet een beetje verdacht 
uitzag als een veertienjarige bij een stel vuilnisbakken rondhing, 
wachtend tot zijn onzichtbare vriend een moord had begaan.

Remy hoorde niet thuis op een plek als deze, ongeacht wie zijn 
grootvader was. Door de bloembakken bij de ramen gevuld met 
lentebloemen en blinkende koperen deurkloppers voelde hij zich 
slecht op zijn gemak.

Hij probeerde zich op iets anders te concentreren dan op wat er 
daarboven gebeurde, ook al kon een deel van hem door de ogen 
van Red meekijken. Zijn schaduw had de slaapkamer van de man 
bereikt. De deur stond op een kiertje, er was geen enkele barrière. 
De man sliep, met zijn vrouw naast zich. Ze had van die buisjes in 
haar neus waarmee extra zuurstof werd toegediend…

Remy schudde zijn hoofd, kneep zijn ogen dicht alsof hij zo de 
beelden kon buitensluiten.

Nee. Nee! Denk aan de laatste keer dat je je moeder zag en aan 
hoeveel beter het met haar gaat.

Maar die herinnering hielp ook niet, want ze had gewild dat hij 
bij haar zou komen wonen en dat kon niet.

Denk aan die chique privéschool waar je heen gaat en aan het 
feit dat Adeline je aan haar vrienden heeft voorgesteld.

Zij vonden hem cool. Hij wist waar hij drugs kon krijgen en hoe 
je iemand kon herkennen die een slijterij in ging en voor twintig 
dollar extra een fles Grey Goose voor hen zou kopen. Ze wilden 
dat hij komende winter meeging naar hun skihutten. Ze wilden 
dat hij het met hen meeging op voorjaarsvakantie.

En was dat niet verdomd veel beter dan waar hij vorig jaar mee 
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bezig was geweest? Toen had hij ducttape om zijn sneakers ge-
wonden zodat hij geen natte voeten zou krijgen terwijl hij door 
de grijze sneeuw sjokte.

Het was het waard. Dit was het waard.
Daar concentreerde hij zich op terwijl Red door de keel van de 

man naar binnen stroomde, terwijl er allemaal vreselijke geluiden in 
Remy’s hoofd weerklonken. Terwijl de vrouw wakker werd en begon 
te gillen. Hij dacht aan het hebben van een thuis, aan zijn moeder die 
naar het soort afkickklinieken ging waar beroemdheden rondhin-
gen, aan een toekomst, aan Adeline, die zijn zus wilde zijn.

Niet aan Red denken.
Vanaf het moment dat zijn grootvader had ontdekt hoe handig 

Remy kon zijn, had hij gewild dat hij zijn schaduw gebruikte. Zijn 
grootvader was begonnen met het verzamelen van boeken over 
Duisterlingen, orerend dat Remy het verkeerd deed, dat Remy 
moest begrijpen dat Red slechts een verlengstuk van hem was, als 
een hand, iets waar hij de totale controle over had.

Dat het gevaarlijk was om te doen alsof Red zijn eigen beslis-
singen kon nemen.

Maar Remy wilde niemand doden. Het was al erg genoeg dat 
hij erbij betrokken moest zijn. Hij kon zich niet voorstellen dat hij 
zich geheel bewust door iemands keel naar binnen moest wrin-
gen, zijn ogen zag uitpuilen en zijn tong uit zijn mond zag hangen. 
Dat hij moest luisteren naar het wanhopige gejank van de vrouw 
dat zo dichtbij klonk dat het voelde alsof zijn oren bloedden.

Toen het voorbij was veegde Remy zijn tranen weg.
Hij vond het besef dat de man stierf vreselijk en tegelijk haatte 
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hij de stervende man ook. Was hij nu maar akkoord gegaan met 
dat zakelijke gedoe van zijn grootvader, dan was dat voor hen al-
lemaal beter geweest.

Het duurde niet lang voor Red terugkeerde, over de kinderkop-
jes naar hem toe gleed. Maar zijn schaduw stopte voor hij zijn 
rustpositie had bereikt. In plaats daarvan stak Red zwart af tegen 
de stenen muur, net zo lang als Remy, waarbij hij de straatverlich-
ting en elke natuurwet tartte.

Je bent ongelukkig, stelde Red, al waren die woorden alleen 
hoorbaar in Remy’s hoofd.

Adeline had hem uitgelegd dat Red het deel van Edmund was 
waar Edmund niets van wist, net als zijn onderbewustzijn.

Maar Red voelde niet aan als zijn onderbewustzijn. Hij voelde 
als een zolder, een plek om dingen te stallen waar Remy niets mee 
wilde doen. Op die nieuwe chique privéschool waar hij van zijn 
grootvader heen moest gaan vonden ze het niet fijn als mensen 
bij een gevecht betrokken raakte. Dus Remy wilde dat niet meer, 
ook al had hij op zijn oude school de confrontatie met anderen 
moeten aangaan om gerespecteerd te worden. Maar die woede 
moest ergens heen.

En als Remy op dit soort momenten somber was of als hij zijn 
moeder miste, dan stopte hij die droefheid ook in Red, net als zijn 
medelijden met de mensen die zijn grootvader dood wilde heb-
ben. Wat niet eerlijk was, want Red zou niemand moeten hoeven 
doden of medelijden met hen moeten hoeven hebben.

Maar Red was niet echt. Hij was het onderbewustzijn van Remy. 
Of een zolder.
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Hij was vroeger een vriend geweest.
‘Nou en? Het zit erop.’ Remy bracht al zijn droefheid over op 

Red, vroeg zich af of hij zou klagen, maar dit was toch ook ener-
gie? Net als het bloed dat hem voedde.

‘Laat me de volgende keer vrij’, zei Red, ‘dan keer ik naderhand 
bij je terug’.

Remy haatte het als zijn schaduw dingen zei die helemaal niet 
uit zijn eigen gedachten leken te komen. Vroeger had hij het fijn 
gevonden, toen het nog om zetten in een spel was gegaan of bij 
een wedstrijdje sprinten als eerste eindigen.

‘We moeten gaan,’ mompelde hij. Hij beende weg over de stoep 
met zijn handen in zijn zakken. De politie zou zo komen, net als 
een ambulance.

Zijn schaduw mocht hem volgen, zoals schaduwen dat hoorden 
te doen.

Hij voelde zich beter na de eerste hoek die hij om was gegaan. 
Er was niets wat hem met de moord kon verbinden.

En hoe meer hij erover nadacht, hoe duidelijker het hem werd 
dat wat Red wilde hetzelfde was als wat hij wilde, toch? Ook al 
was het onmogelijk. Dus het zou niet zo’n verrassing moeten zijn 
geweest, wat Red had voorgesteld. Remy deed gewoon raar door 
wat zijn grootvader hem had verteld.

‘Ik beloof dat ik terugkom,’ fluisterde Red. ‘Met mijn hand op 
mijn hart.’

Jij hebt geen hart, dacht Remy terug.
‘Op mijn leven, dan, ik beloof het op mijn leven.’
‘Jij bent maar ik.’
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‘Ik ben maar jij’, herhaalde Red.
Remy wist echter niet zeker wat het betekende nu die woorden 

van zijn schaduw kwamen.
Toen ze jonger waren geweest, had hij altijd geweten wat Red 

bedoelde.
‘Ik zal erover nadenken.’
Maar hij wist al dat hij alles zou doen als het betekende dat hij 

nooit meer een nacht als deze hoefde mee te maken.
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D e  g e l e e r d e  e n 
d e  s c h a d u W

Toen ze eenmaal op de snelweg reden, schraapte de oude 
chauffeur zijn keel. ‘Er ligt iets op de achterbank voor u, 
juffrouw Hall.’

Dat moest eraf zijn gegleden. Op de vloermat trof ze een boek 
aan met een nepleren omslag die met goud was bedrukt. Na zo 
veel oude exemplaren te hebben gestolen die aan het vergaan wa-
ren, was het een beetje vreemd om een modern boek vast te hou-
den dat zo was gemaakt dat het uit een andere tijd leek te komen.

De titel was Het complete werk van Hans Christian Andersen. 
Een briefje van honderd deed dienst als boekenlegger. Het ver-
haal heette heel eenvoudig ‘De schaduw’.

Ze had niets anders te doen tijdens de terugrit, dus ze las het.
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Er kwam een geleerde in voor uit het koude noorden die naar 
een geweldige stad in het zuiden reisde, maar daar de hitte van 
de dagen niet kon verdragen. Hij kromp onder de hete zon, werd 
dun en raakte uitgeput. Zelfs zijn schaduw leek te vervagen. Pas 
’s avonds, als de koele bries kwam, voelde hij zich weer zichzelf. 
Dan ging hij op zijn balkon zitten met een kaars en keek hij toe 
hoe zijn schaduw zich uitstrekte, langer werd in de avondlucht.

Charlie huiverde en las verder.
De stad onder de geleerde en zijn schaduw kwam schitterend 

over in het maanlicht. Ratelende koetsen passeerden muzikanten 
die mandolines bespeelden. Kerkklokken luidden. Ezels trokken 
karren vol rijp fruit weg van de markten. De geleerde zoog de 
geuren van specerijen en rook en weelderige bloemen in zich op. 
Hij werd in het bijzonder geraakt door de exemplaren die op het 
balkon tegenover het zijne groeiden, waar het geluid van gezang 
vandaan leek te komen.

Elke nacht zat de geleerde op zijn balkon en staarde hij naar de 
overkant. Een keer dacht hij een beeldschoon meisje tussen de 
bloemen te zien, maar toen hij nog eens goed keek, was ze weg. In 
het kaarslicht werd zijn schaduw echter lang genoeg om de straat 
te overbruggen en het raam van het meisje te bereiken.

‘Maak jezelf nuttig,’ zei de geleerde met een lach tegen zijn scha-
duw. ‘Gluur naar binnen en vertel me wat je ziet. Maar wat je ook 
doet, kom terug.’

Met die woorden ging de geleerde naar bed, maar zijn schaduw 
niet. Die sloop weg om te gaan kijken, maar ondanks zijn bevel 
keerde hij niet meer terug.
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Dit vond de geleerde bijzonder vervelend. Weldra kwam hij 
echter tot de ontdekking dat er een nieuw schaduwtje begon te 
groeien vanuit zijn tenen. Tegen de tijd dat hij terugkeerde uit het 
hete land bezat hij opnieuw een volgroeide schaduw die prima 
werkte en besloot daar tevreden mee te zijn.

Op een nacht, vele jaren later, werd er op zijn deur geklopt. Aan 
de andere kant stond een ontzettend dun figuur die uiterst elegant 
was gekleed. Er bekroop de geleerde een vreemd gevoel toen hij 
naar hem keek, maar hij liet de vreemde binnenkomen, ondanks 
zijn slechte voorgevoel.

De vreemde stelde zich voor als zijn schaduw. Verbijsterd als de 
geleerde was, hij vond het ook enigszins amusant om hem weer te 
zien. De schaduw vertelde hem vele verhalen over zijn avonturen 
en dat hij, omdat hij overal naar binnen kon glippen en alle din-
gen kon bekijken die de machtige mensen verborgen wilden hou-
den, veel geld had verdiend. Hij was behoorlijk rijk geworden.

De geleerde stond versteld, want hij was arm gebleven. De scha-
duw nodigde de geleerde uit om met hem op reis te gaan en bood 
aan om de kosten voor hem te betalen. Dat was een beetje te veel 
voor de trots van de geleerde, maar uiteindelijk gaf hij toe.

Samen reisden ze naar een plek waar ze konden baden, terwijl 
de schaduw beweerde dat hij hoopte dat het water misschien 
wel zijn gebrek aan een baard kon verhelpen. Onderweg nam de 
schaduw alle beslissingen en hij betaalde voor alles wat ze aten 
en dronken. Al snel begon de schaduw de geleerde meer als een 
bediende te behandelen.

Talloze mensen kwamen uit alle windstreken op het genezende 
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water af en de schaduw ontmoette een prinses die was gekomen 
om een aandoening te genezen, een waardoor ze de dingen maar 
al te duidelijk kon zien. Ze wierp een blik op de schaduw en ver-
telde hem dat hij naar deze plek was gekomen in de hoop dat hij 
een nieuwe schaduw zou krijgen. Hij lachte en zei dat ze vast al 
genezen was, omdat zijn schaduw aan zijn zij was. Hij gebaarde 
naar de geleerde.

Het idee dat zijn schaduw zoveel beter was dan die van alle an-
deren intrigeerde haar. Die nacht dansten ze samen en ze vertelde 
hem over haar land. Hij was daar eerder geweest en wist er zo veel 
over te vertellen dat ze al snel verliefd op hem werd.

Ze wilde met hem trouwen, maar wilde zichzelf verzekeren 
van zijn wijsheid, aangezien een heerser niet alleen deskundig, 
maar ook wijs hoorde te zijn. Ze stelde hem op de proef door 
hem een reeks lastige filosofische vragen te stellen. De schaduw 
lachte, zei dat die zo eenvoudig waren dat zelfs zijn schaduw ze 
kon beantwoorden. En toen ze dezelfde vragen aan de geleerde 
stelde, beantwoordde hij die zo prachtig dat ze er onmiddellijk 
mee akkoord ging met de schaduw te trouwen.

Die avond deed de schaduw de geleerde een aanbod. Hij mocht 
bij hen wonen en zou de rest van zijn leven rijk zijn als hij ieder-
een vertelde dat hij de schaduw was en dat de schaduw de man 
was.

De geleerde weigerde. Hij zei dat hij de prinses alles zou ver-
tellen. De schaduw waarschuwde hem echter dat als hij dat zou 
proberen, de schaduw de prinses en haar wachters zou zeggen dat 
de geleerde een leugenaar was.
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‘Wees redelijk,’ zei hij. ‘Ik ben degene die met haar gaat trou-
wen, en ze zullen naar mij luisteren, niet naar jou.’

Maar de geleerde hield vol. Alles verliep zoals de schaduw het 
had voorspeld. De schaduw gaf de wacht van de prinses de op-
dracht de geleerde gevangen te nemen en dat deden ze. Tegen de 
tijd dat de schaduw en de prinses waren getrouwd, was de geleer-
de geëxecuteerd.

Charlie sloeg het boek dicht en zag dat ze de i-91 hadden 
verlaten en over de binnenwegen terug naar Blue Ruin 
slingerden. Ze legde haar hand op de nepleren omslag 

en probeerde het verhaal te verdringen en zich erop te concentre-
ren waarom Salt het aan haar had gegeven.

Hij wilde haar laten geloven dat Red niet alleen een bedreiging 
voor de wereld was, maar ook voor Vince. Dat zou haar niets 
moeten doen, maar ze moest bekennen dat dat wel het geval was.

De haat jegens Salt kolkte in haar buik, maar ongeacht hoezeer 
ze hem verachtte, ongeacht hoe zeker ze ervan was dat hij haar 
misleidde, ze was er net zo zeker van dat hij niet over álles had 
gelogen.

De chauffeur reed het terrein op en parkeerde naast haar Co-
rolla. Ze stapte uit, nam het boek mee en het biljet van honderd 
dollar. Salt had dan ook beloofd te betalen.

De matzwarte Rolls-Royce gleed de weg op en racete weg in de 
late middagzon toen Charlie het portier van haar auto opentrok. 
Ze hield haar adem in tot de motor met zijn gebruikelijke ellendi-
ge gesputter startte. Haar handtas lag nog waar ze die had achter-
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gelaten, op de achterbank. Haar telefoon zat erin en ze zag dat ze 
een telefoontje van Posey en van haar werk had gemist.

Ze negeerde die en belde de financiële afdeling van UMass in 
de hoop wat er dan ook mis was met de rekening van Posey op 
te lossen. In gesprek. Toen ze het opnieuw probeerde kreeg ze de 
voicemail. Bij de volgende poging was de afdeling gesloten en zou 
die pas na het lange weekend weer opengaan.

Gefrustreerd reed ze naar huis. Het was net na vier uur ’s mid-
dags en het was stil in huis. Haar zus was nog niet opgestaan of 
had zichzelf in haar kamer opgesloten. Uitgeput ging Charlie re-
gelrecht naar haar slaapkamer en liet zich languit voorover op het 
matras vallen. Toen ze wakker werd rook het in huis alsof er iets 
aanbrandde. Ze merkte dat ze het rode boek tegen haar borst had 
geklemd, alsof het een knuffelbeer was.

In de keuken staarde Posey boos naar een bakplaat vol gebla-
kerde koekjes. ‘Je bent vannacht niet thuisgekomen. Vince ook 
niet. En… wat heb jij in vredesnaam aan?’

Charlie keek naar de chique nonchalante kleding die het kuur-
oord voor haar had geselecteerd, haalde haar schouders op, ging 
op een stoel zitten en probeerde een koekje los te krijgen. Ze kon 
wel wat suiker gebruiken. ‘Vince is vertrokken. Hij heeft zijn 
spullen gepakt en is weg.’

Ze had verwacht dat Posey dolblij zou zijn, maar ze leek in 
plaats daarvan geschokt te zijn.

‘Heb je hem gedumpt?’
Charlie schudde haar hoofd. ‘Nee. Ik heb het al gezegd, hij is 

vertrokken.’
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‘Maar waarom?’
‘Omdat hij niet echt Vincent Damiano heet. Hij heet Edmund 

Carver, is stinkend rijk en hij hoort dood te zijn.’ Charlie slaakte 
een zucht, liet de koekjes voor wat ze waren en stond op om ont-
bijtgranen te pakken. Ze hadden alleen de saaie volkorenvariant, 
die Vince op haar verzoek had gekocht. Ze schudde die in een 
kom.

‘Serieus?’ vroeg Posey.
‘Volgens mij zit hij in de problemen. Ik bedoel, natuurlijk zit hij 

in de problemen, maar hij heeft nu nóg meer problemen en dat 
heeft met zijn vermiste schaduw te maken.’

Vince was dertien geweest toen Salt hem in huis nam, gekweld 
en waarschijnlijk wanhopig op zoek naar stabiliteit. Wat had hij 
in ruil daarvoor willen doen?

Ze durfde te wedden dat het antwoord was: absoluut alles.
Posey porde tegen de koekjes met een ietwat gesmolten plastic 

spatel die waarschijnlijk gifstoffen op hun baksels lekte. Er kwam 
een brok los. ‘Wie zit er achter hem aan?’

‘Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Herinner jij je mams 
oude hocuspocusvriend Rand nog?’

Posey rimpelde haar neus. ‘Die oude vent die altijd tijd met jou 
doorbracht. Is hij niet op een heel vreemde manier gestorven?’

‘Hij is vermoord.’
Posey schudde haar hoofd. ‘Nee. Dat is het niet. Ze troffen hem 

in zijn auto aan met nog een lijk. Zelfmoord. Of een moord-zelf-
moord. Nu herinner ik het me weer. Pap nam het mam kwalijk 
dat ze jou al die keren met hem op pad liet gaan. Hij was bang dat 
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die gast dingen met je had gedaan zoals iedereen dacht dat hij die 
dat meisje had aangedaan voordat hij haar had vermoord.’

Haar vader had natuurlijk helemaal niets tegen haar gezegd. Tot 
nu toe had Charlie niet geweten dat hij van het bestaan van Rand 
op de hoogte was geweest. Het was lastig om haar verbazing te 
rijmen met haar ergernis naar Posey toe, die blijkbaar dacht dat 
Charlie zich een van de meest traumatische gebeurtenissen van 
haar leven verkeerd herinnerde.

‘Rand is vermoord!’ zei ze nadrukkelijk. ‘Dat weet ik omdat ik 
erbij was.’

Posey deed haar mond open, mogelijk om bezwaar te maken, 
maar deed die toen abrupt weer dicht.

‘De grootvader van Vince heeft hem vermoord. Lionel Salt.’
‘Waarom was jij daar?’ Poseys stem klonk veel zachter en een 

stuk onzekerder.
‘Omdat Rand een oplichter was,’ legde Charlie uit. ‘En ik hielp 

hem. Als de assistente van een goochelaar, maar dan op misdadig 
vlak.’

‘Dus helemaal niet als de assistente van een goochelaar.’
Charlie liet haar vingertop door de zwarte kruimels glijden. 

‘Luister, Rand was geen goede man. Hij was ijdel en prikkelbaar 
en hij heeft me gechanteerd om voor hem aan de slag te gaan, 
maar hij heeft me veel geleerd en hij verdiende het niet om te 
sterven, al helemaal niet zoals het is gebeurd. Niemand verdient 
het om zo te sterven.’

‘Je zei altijd tegen mam dat je met hem mee wilde gaan.’ Posey 
beet in een koekje, trok een gezicht en legde het terug. ‘Ik dacht 
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dat hij dingen voor je kocht en ik was toen jaloers, maar later wist 
ik niet wat ik ervan moest maken. Je had altijd geld. En, nou, hij 
was een engerd.’

Nu ze het zo zei klonk het inderdaad slecht. Charlie vroeg zich 
meer dan ooit af wat hun moeder had gedacht dat ze met Rand 
deed, en waarom ze dat oké had gevonden.

Charlie kauwde op haar gezonde ontbijtgranen en fronste.
Haar problemen uit het verleden waren misschien niet meer 

op te lossen, maar Vince was de sleutel tot het oplossen van haar 
huidige problemen. Of hij had het Liber Noctem, of hij kon haar 
vertellen waar het was. En als hij echt probeerde zijn slechte scha-
duw tot een slecht persoon te maken, dan was hem dat tegen za-
terdag misschien gelukt en kon ze het boek meenemen naar Salt.

Als het als een opluchting voelde om een reden te hebben om 
contact met hem op te nemen, dan weigerde ze daarbij stil te 
staan. Ze pakte haar telefoon, ademde diep in terwijl ze zijn naam 
intikte, en wachtte tot er werd opgenomen.

Even later vertelde een mechanische stem haar dat het nummer 
niet langer in gebruik was. Natuurlijk niet.

Nou, ze had bijna tien jaar doorgebracht met het vinden van 
dingen. Ze kon één lange man zonder actieve creditcards en met 
een valse id ook wel vinden.

Charlie keek haar zus aan, die aan de andere kant van de keu-
ken stond. ‘Denk je dat je bevriend zou kunnen zijn met je scha-
duw? Dat je er echt om zou kunnen geven?’

Posey fronste nadenkend haar voorhoofd. ‘Er is een vrouw die 
met de Berlijnse muur was getrouwd. Zij was er kapot van toen ze 
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die neerhaalden en ze heeft een hele tijd een brok ervan bij zich 
gedragen.’

Posey had een punt, maar dat was niet wat Charlie had bedoeld. 
‘Ja, oké, maar zou je er op logische wijze mee bevriend kunnen 
zijn?’

‘Dat weet ik niet.’
‘Ik ook niet.’
‘Misschien als die kon praten.’ Posey dacht nog steeds na over 

de vraag. ‘Maar heb je het dan niet eigenlijk gewoon tegen jezelf?’
Charlie staarde fronsend naar de vloer. Ze had het niet over 

haar eigen schaduw gehad, maar misschien had ze dat wel moe-
ten doen. Die reageerde niet, zoals altijd, en die was haar absoluut 
niet vriendelijk gezind. ‘Jij haat me een beetje, toch?’

Posey keek haar aan. ‘Je bedoelt omdat het oneerlijk is dat jouw 
schaduw aan het bezielen is terwijl voor mij een Duisterling wor-
den het enige is wat ik wil?’

Charlie knikte.
‘Ik ben boos. Op het universum. En ook een beetje op jou, denk 

ik, ook al weet ik dat jij er niets aan kunt doen. Maar als je dit 
verknalt, dán zal ik je zeker haten.’

Charlie zuchtte, er half zeker van dat ze het al verknalde en er 
absoluut zeker van dat ze het op den duur helemaal zou verknal-
len. Dat zat gewoon in haar aard. Charlie Hall, koningin der ver-
gissingen. Beschermheilige van rampspoed.

De enige dingen waar ze ooit goed in was geweest waren ge-
sjoemel en bedrog, dus dan kon ze het daar beter bij houden. Paul 
Ecco had op de een of andere manier een bladzijde uit het Liber 
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Noctem weten te bemachtigen. Als Vince die aan hem had ver-
kocht dan moest er ergens een verslag zijn van de transactie. Mis-
schien had Vince Ecco een telefoonnummer gegeven dat werkte, 
of nog beter, een kloppend adres.

Curiosity Books, zo had de winkel van Ecco geheten. Nou, 
Charlie werd steeds nieuwsgieriger.

‘Ik ga weer op pad,’ zei ze, terwijl ze naar haar slaapkamer ging 
om zich om te kleden.

Posey wierp haar een schuine blik toe. ‘Kom je vanavond thuis? 
Ik ga chinees bestellen.’

‘Doe maar,’ riep Charlie over haar schouder. ‘Ik kan het altijd 
als ontbijt eten.’

Curiosity Books bevond zich op de derde verdieping van 
een ietwat sjofel omgebouwd molengebouw, vlak bo-
ven een betonkunstenaar en tegenover een circusschool 

waar kleine kinderen leerden jongleren en bordjes ronddraaien. 
De sloten op de deuren stelden niets voor. Charlie hoefde niet 
eens haar instrumentjes erbij te pakken, maar duwde haar super-
marktspaarkaart door de opening tussen het kozijn en de deur 
en liet die hard genoeg omhoog glijden dat ze de vergrendeling 
weg kon duwen. Ze draaide aan de knop en drukte met haar heup 
tegen de deur. Die ging open.

De wanden waren vol planken met boeken die bij elke biblio-
theekuitverkoop en garagesale leken te zijn weggehaald in de 
aangrenzende plaatsjes. De boeken stonden zo dicht op elkaar 
dat Charlie zich afvroeg hoe er ooit eentje tussenuit kon worden 
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gehaald. Kartonnen dozen waren in kleine torens opgestapeld. 
Bij sommige was de zijkant gescheurd, in andere zaten nog meer 
platte dozen, waarschijnlijk voor het verzenden van bestellingen. 
Hoog op de achterwand boven een rij ramen was een citaat zon-
der bron geschilderd: het universum behoort de nieuwsgie-
rigen toe.

Een oud metalen bureau in jarenvijftigstijl stond in het midden 
van de ruimte, met daarop een zoemende computer, een antieke 
vaste telefoon en een labelprinter. Losse vellen papier bedekten de 
vloer, alsof iemand daar recentelijk doorheen was gegaan.

Charlie verkende de ruimte en ademde het poederige stof van 
oude boeken in. Het glas van een afgesloten kastje was ingeslagen 
en de planken erin waren leeggehaald. Een enkele boekenplank 
lag op de vloer en er piepten boeken onderuit.

Ze keerde terug naar het bureau, ging zitten en bewoog de muis 
in een cirkel. Een tel later kwam de monitor tot leven en werd 
een belachelijk vol bureaublad zichtbaar. Ze opende een zoekop-
dracht en tikte ‘naam: Noctem’ in. Dat leverde niets op. Ze ver-
ving de opdracht met ‘naam: Smet’. Weer niets.

Toen probeerde ze ‘inventaris’ en er dook een .xl-bestand op. 
Toen ze dat opende trof ze een lijst vol boeken aan die Paul Ecco 
in zijn winkel had, met korte samenvattingen, de prijs die Paul 
ervoor had betaald en de prijs waarvoor hij die had verkocht.

Ze tikte ‘Noctem’ in. Niets.
Gefrustreerd pakte Charlie haar telefoon en belde Balthazar. 

Hij nam bij de derde keer overgaan op.
‘Lieverd,’ teemde hij. ‘Waar heb ik dit genoegen aan te danken?’
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‘Wat als ik die Knight Singh-klus wil aannemen?’ Ze schopte 
tegen de lade van het bureau en liet de stoel draaien.

‘Helaas, je bent te laat. Ik heb gehoord dat iemand anders die 
opdracht al heeft. Heb je er spijt van? Geen zorgen. Ik heb er nog 
een stuk of zes. Een paar buiten de staat, als je bereid bent om te 
reizen. Een paar onmogelijke, als je op zoek bent naar een kick.’

‘Altijd,’ zei Charlie. ‘Maar wie wilde ze?’
‘Wilde wat?’
‘De documenten van Knight Singh.’ Charlie begon achteloos de 

lades van het bureau open te trekken. Die maakten een piepend, 
metaalachtig geluid.

Balthazar aarzelde, maar zei toen: ‘Is er iets wat je me wilt ver-
tellen?’

‘Dat denk ik niet.’ Ze trof tientallen geelbruine folders aan in de 
lades, allemaal gelabeld met de saaie benodigdheden van een on-
derneming: rekeningen, de huur, afhaalmenu’s, verzekeringen en 
boekverkopersorganisaties met acroniemen als aba, ioba, neiba. 
‘Het was een Poppenspeler, toch?’

‘Er waren verschillende ondergeschikten van Carapax die het 
werk wilden hebben en, ja, een Poppenspeler. Een heel rijke Pop-
penspeler.’ Hij zweeg even, bijna alsof hij bezorgd was. ‘Wil je me 
nu vertellen hoe jij dat weet?’

Ze onderdrukte de neiging om op te scheppen, om te zeggen 
dat ze zich ervan bewust was dat Raven degene was van wie het 
was gestolen.

‘Het is mijn taak om dingen te weten,’ antwoordde Charlie on-
schuldig. Ze kwam in de verleiding om Balthazar te bedanken, 
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op te hangen en het daarbij te laten, maar ze was hem wel wat 
informatie schuldig. ‘Herinner je je nog die klus die ik volgens 
jou moest aannemen? Het Liber Noctem vinden? Salt heeft me 
zo goed als verteld dat hij mij en iedereen die me dierbaar is ver-
moordt als ik dat niet doe.’

‘Dan is het maar goed dat ik niet in die categorie thuishoor,’ zei 
Balthazar.

‘O, ik weet het niet. Ik begin aan je te wennen.’ Haar hand ging 
naar het achterste dossier in de onderste la, een dun mapje met de 
titel ‘Porno’. Dat was leeg.

‘Jij zorgt voor problemen, Charlatan.’ Er klonk genegenheid 
door in zijn stem.

‘Dag, Balthazar.’ Ze verbrak het gesprek.
Ze keerde zich naar de computer toe en tikte ‘Porno’ in het 

zoekbalkje. Er verscheen een mapje. Daarin zaten een stuk of zes 
.jpg’s, drie .mov-bestanden en nog een mapje genaamd ‘Geriatri-
sche porno’. Dat bevatte een enkel .xl-bestand. Toen ze erop klik-
te ging er een nieuwe inventarislijst open van een verzameling 
occulte boeken die misschien interessant waren voor Duisterlin-
gen. In deze spreadsheet stond vermeld wanneer het boek was 
geschreven, de specialiteit van de Duisterling, of het een uniek 
exemplaar was of massaproductie, of er andere edities waren, op 
welke plank het zich bevond en hoe Paul eraan was gekomen.

Toen was er nog een lijst van efemera voor Duisterlingen. Om 
kennis voor een ander te verbergen noteerden Duisterlingen 
hun geheimen op niet-traditionele manieren. Geborduurd op 
de voering van een leren jas. In piepkleine letters genoteerd in 
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een kunstwerk. Voorwerpen waarvan de echte waarde zodanig 
was vermomd dat die misschien weg zouden worden gegooid 
of voor een paar stuivers op een vlooienmarkt zouden worden 
verkocht.

Dan waren er de nft’s. Populair onder de rijken, en nog steeds 
niet gemeengoed onder de meeste Duisterlingen. Paul had er een 
in zijn inventaris en leek die twee weken geleden voor een ton 
online te hebben gezet.

Charlie liep de lijst van verkopers na, op zoek naar Remy, Ed-
mund, Vincent, Red en zelfs Salt. Maar de enige naam die ze her-
kende was Liam Clovin.

De arts Liam Clovin. De oude schoolvriend van Vince.
Het leek erop dat hij binnen een week nadat Vince gestorven zou 

zijn drie boeken aan Paul Ecco had verkocht. Volgens de notities 
waren er twee achttiende-eeuwse memoires, die per stuk vijfhon-
derd dollar waard waren, en in het glazen kastje bewaard waren. 
Die waren duidelijk weg. Het derde was Umbramagisten door de 
geschiedenis heen, zelf uitgegeven via Lulu in 2011. In plaats van 
op een plank stond er bij dit boek dat het in een kartonnen doos 
zat aan de andere kant van de kamer gemarkeerd met 7-a.

Charlie ging het halen. Ondertussen werd er op de deur ge-
klopt. Ze schrok.

‘Paul?’ sprak een norse stem vanaf de gang.
Charlie verstijfde met het boek in haar hand. De deur stond op 

een kier en ze zag het moment dat die naar binnen zwaaide. Ze 
dook weg achter een aantal dozen.

Iemand met zware werklaarzen aan liep naar het bureau toe. 
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‘Kom op, man,’ zei hij geërgerd. ‘Paul! Je bent me verdomme de 
huur verschuldigd. Je kunt je niet eeuwig voor me verstoppen.’

Hij verliet de kamer en sloeg de deur achter zich dicht.
Charlie beschouwde zichzelf graag als lichtvoetig als ze dat wil-

de zijn, maar in een oud gebouw was het bijna onmogelijk vast te 
stellen welke vloerplanken zouden kunnen kraken en kreunen. 
Ze besloot dat het verstandiger was om zich zeker vijftien minu-
ten lang niet te verroeren, tot ze er zeker van was dat de huisbaas 
van Paul Ecco was vertrokken.

Nu ze niets anders om handen had sloeg ze Umbramagisten door 
de geschiedenis heen open en las de tekst in het licht van haar mobiel.

Het bevatte een zorgvuldig uitgekozen verzameling fragmen-
ten uit andere boeken. Hoewel het vaak een zorg was dat er ver-
keerde informatie in sloop bij herdrukken, straalde de pure ach-
teloosheid waarmee de auteur het had samengesteld een zekere 
authenticiteit uit. Elke bladzijde was duidelijk een scan van het 
oorspronkelijke materiaal, in het oorspronkelijke lettertype.

Charlie nam de fragmenten van kranten, geschiedschrijvingen 
en andere documenten door. Wat ze ook vond van de manier waar-
op het in elkaar was gezet, de informatie in het boek was boeiend.

Een krijger in Thebe die sneuvelde op een veld vol bloed, maar 
zijn schaduw vocht door tot zijn moordenaar stierf.

Een lid van een schimmig geheim genootschap dat actief was 
rond de tijd van de Orde van de Gouden Schemering beweerde 
dat ze ertoe in staat was haar bewustzijn ’s nachts haar lichaam uit 
te sturen zodat ze haar vijanden op hun meest intieme momenten 
kon betrappen. Datzelfde verhaal suggereerde dat toen haar scha-
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duw op missie was, ze kwetsbaar was voor andere schaduwen die 
haar lichaam in bezit namen.

Een mysticus probeerde zijn schaduw al zijn bloed te voeren en 
via hem voort te leven.

Een vrouw was op een heuvel wakker geworden waar drie ou-
dere mensen probeerden haar schaduw bij haar voeten af te snij-
den. Ze zette het op een schreeuwen en toen gingen ze ervandoor. 
Ze kwam er nooit achter waar ze precies mee bezig waren ge-
weest, maar ze had het gevoel dat als ze daarin waren geslaagd, er 
iets verschrikkelijks zou zijn gebeurd.

Een man was bijna gestikt toen een donker figuur in rook was ver-
anderd en zijn keel was binnengedrongen. Een bediende met een 
kaars die de kamer per toeval binnen was gekomen zorgde ervoor 
dat die op de vlucht sloeg voor zijn gruwelijke missie was volbracht.

Tegen de tijd dat Charlie opkeek was het stil in het gebouw. Ze liet 
het boek in haar tas glijden, glipte de deur uit en sloop de trap af.

Ze zou met Liam Clovin moeten praten, maar er was iemand 
die ze eerst wilde spreken. Als Red daadwerkelijk Knight Singh 
had vermoord, wat deed Raven dan met zijn documenten? En als 
Salt de ontzettend rijke Poppenspeler was die ernaar op zoek was, 
waarom zou hij dan zo’n haast hebben om de aantekeningen te 
bemachtigen van iemand van Carapax als hij geobsedeerd hoorde 
te zijn door de terugkeer van het Liber Noctem?

In de auto keerde Charlie zich naar de lege stoel naast zich, 
waar haar eigen schaduw op viel.

‘Oké, kanjer,’ zei ze ertegen. ‘Het universum behoort de nieuws-
gierigen toe.’
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K o f f i e b r o o d j e S

Charlie reed rond tien uur die avond het parkeerterrein 
op voor Eclipse Piercing & Schaduwmodificaties in 
Amherst. Die bevond zich bij een winkelcentrum, tus-

sen een Koreaans kiprestaurant en een wasserette. Ze parkeer-
de aan de achterkant, bij een groepje bomen. De kille nachtlucht 
bracht de geur van bier en gefrituurd eten met zich mee van een 
kroeg een eindje verderop.

Ze greep een zak van Dunkin’ Donuts van de achterbank en 
liep naar de deur naast de afvalcontainer waar een rood lampje 
boven brandde. Ze klopte hard met haar knokkels op het hout. Er 
kwam een reepje licht langs de verduisterende gordijnen die voor 
het raam hingen.

Even later deed een zwarte vrouw de deur open. Ze droeg een 
mouwloos topje op een spijkershortje met hier en daar rafels. 
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Haar krullen waren in de kleuren van vlammen geverfd, met geel 
aan de wortels, verder grotendeels rood met wat blauwe plukjes 
bij de uiteinden. Haar armen zaten onder de tatoeages, van een 
maangodin met donkere huid die nieuw genoeg was om te glan-
zen van moisturizer tot aan oudere en minder goed weergegeven 
spinnenwebben, rozen en een schedel waar een serpent door de 
oogkassen glibberde.

Raven sloeg haar armen over elkaar en nam Charlie achter-
dochtig in zich op. ‘Klanten die zomaar binnenlopen zijn niet 
welkom, vooral niet op dit tijdstip.’

‘Er is onlangs iets van je gestolen,’ zei Charlie. ‘Ik wil het met je 
hebben over Knight Singh en zijn boek vol waarnemingen. Vertel 
me wat ik weten wil en dan krijg je het terug als ik er klaar mee 
ben. Over minder dan een week, beloofd.’

Raven vernauwde haar ogen tot spleetjes, maar deed een stap naar 
achteren zodat Charlie binnen kon komen. Toen Raven de deur 
dichtdeed zag Charlie op de binnenkant van haar arm de woorden 
mucho arte y poca vida staan in een groot gotisch font.

Er zaten korstjes op haar benen, als van vlooienbeten. Sporen 
die achter waren gebleven van het voeden van haar schaduw.

Charlie hield de zak van Dunkin’ Donuts omhoog. ‘Ik heb kof-
fie meegebracht, als dat een troost is.’

‘Oké, dief, laat maar eens horen wat je wilt.’ Raven gluurde in 
de zak en keek op. ‘Fuck, ja. Je hebt koffiebroodjes meegenomen.’

Het eerste deel van elke list was iemands vertrouwen winnen, 
en elk gesprek leek een beetje op een zwendel. Koffie en koffie-
broodjes konden geen kwaad.
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‘Hoe ben je eraan gekomen?’ vroeg Charlie. ‘Ik heb gehoord dat 
zijn dood onverwacht was.’

‘Dat zou je kunnen zeggen.’ Raven trok haar wenkbrauwen op 
en nam een slokje koffie. ‘Ze hebben hem in zijn huis aangetrof-
fen, op een kleed in de buurt van zijn bureau. De wanden zaten 
vol bloed en rotzooi. De Cabal wil niet dat iemand de details kent, 
maar ik ben die te weten gekomen.’ Raven vertelde meteen verder, 
zonder ruimte te geven voor troostende woorden of verafschuw-
de verbijstering. ‘Een andere Duisterling zei dat ze een mannen-
stem hoorde gillen, iemand anders dan Knight. Om te doen wat 
hem is aangedaan is er een soort kracht nodig die alleen afkom-
stig kan zijn van een schaduw, een heel erg sterke, die verzadigd 
is met energie en bloed.’

‘Dat is verschrikkelijk.’
Raven knikte. ‘Knight was de eerste Duisterling die ik ooit heb 

ontmoet, degene die me heeft geleerd hoe ik mijn magie fatsoenlijk 
kon gebruiken. Hij werd kwaad toen ik besloot dat ik me op aanpas-
singen wilde richten en zei dat ik voor het geld ging. Misschien had 
hij gelijk. Maar het geval wilde dat hij me dat boek heeft gegeven, 
een week voor zijn moord. Hij zei dat ik het veilig moest bewaren. 
Hij bezat informatie waarmee hij een belangrijk persoon ten val kon 
brengen. Die persoon daarmee chanteren zorgde ervoor dat hij vei-
lig was, en niet alleen hij. Maar dat had hij kennelijk verkeerd.’

‘Lionel Salt?’ vroeg Charlie.
Raven keek haar wat aarzelend aan. ‘Misschien. Die ouwe is een 

freak. Hij heeft de schaduw die hij draagt gestolen. Het gerucht 
gaat dat er talloze mensen in zijn huis zijn verdwenen.’
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‘Als dat algemeen bekend is, waarom heeft de Cabal dan nooit 
iets gedaan? Waarom heeft Knight Singh wat hij wist nooit ge-
bruikt?’

Raven ging naar een kastje bij een keukentje en haalde er een 
metalen hondenbak uit. ‘Ik moet nog een paar dingen doen. Vind 
je het erg als ik werk terwijl we praten?’

‘Ga je gang.’
Raven deed de deur van een koelkastje open dat in een hoek 

achter het aanrecht was geduwd en haalde er een plastic zak met 
bloed uit. Ze scheurde een hoekje open met haar tanden. ‘Geef me 
eens een van die koffiemokken aan.’ Ze knikte naar een gootsteen 
waar een paar schone vorken en bekers op een plastic droogrekje 
vol krassen rustten.

Charlie staarde haar ongelovig aan. ‘Pardon?’
Raven glimlachte. ‘Mokken. Bij de gootsteen. Pak er een.’
Charlie koos er een met de tekst: schop vandaag in het kruis.
Raven schonk het bloed in de beker, zette die in de magnetron 

en stelde de timer in op anderhalve minuut. ‘Om de ergste kou 
eraf te halen,’ zei ze, alsof dat alles verklaarde.

Terwijl de mok rondjes draaide, keerde Raven zich naar haar 
toe. ‘Niemand heeft echt bewijs en Salt is rijk. Daarom doet de 
Cabal niets. Ik heb geen idee waarom Knight wat hij had niet 
heeft gebruikt. Het hangt ervan af wat hij had.’

‘Je verwacht toch niet dat ik geloof dat je Knights boek niet hebt 
gelezen toen je het had.’

Raven glimlachte. ‘O, dat heb ik zeker gedaan. Het bevat heel 
veel informatie, al is het meeste nuttiger voor schaduwdragers 
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dan voor Anderlingen, maar helemaal niets ervan is iets waarmee 
je iemand ten val kunt brengen.’

Charlie fronste. ‘Afgezien van wat Knight dan ook had, zou Salt 
nog een reden hebben om hem uit de weg te willen ruimen?’

‘Knight was ertegen om hem als lid van de Cabal te accepteren 
en nu Knight er niet meer is, maken ze uitzonderingen en laten 
ze Salt toe, ook al vertegenwoordigt Malik de Poppenspelers al.’

‘Dus ze gaan niet eens iemand van Carapax uitnodigen?’
Ravens blik ging naar de mok die op de schijf stond. Er was 

niets van haar gezicht af te lezen. ‘Het is niet eerlijk. Knight heeft 
geholpen om de Cabal te stichten. Hij was een van de eerste Duis-
terlingen die open was over schaduwmagie.’

Charlie trok het dekseltje van haar beker en nam een slokje kof-
fie, dacht aan Red en aan wat Salt over Vince had gezegd. ‘Wat 
was Knights link met het Liber Noctem?’ Misschien bestond die 
niet, maar ze hoopte door het zo te stellen dat Raven zou aanne-
men dat ze meer wist dan het geval was.

‘Het Boek der Smetten?’ De magnetron piepte en Raven goot de 
inhoud van de mok in de roestvrijstalen hondenbak. ‘Hij vond 
het volgens mij hilarisch dat Salt erin was geluisd om er zo veel 
voor te betalen. Dat is het probleem met rijke Duisterlingen. Ze 
kopen alle magische boeken op, omdat ze dat kunnen, en dan 
gebruiken ze die kennis om andere Duisterlingen aan zich te bin-
den. Salt zou zich nooit aan de regels van een ander houden en nu 
zal hij degene zijn die de regels bepaalt.’

Toen er net meer bekend was geworden over schaduwmagie 
hadden er verhalen de ronde gedaan over culten opgericht door 
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Duisterlingen. Veel bloedvergieten om hun schaduw sterker te 
maken, heel veel enge gewaden en enge seks, en, uiteindelijk, heel 
veel dood.

Als Charlie dacht aan hoe een Duisterlingenorganisatie onder 
leiding van Salt eruit zou zien, dan stelde ze zich de luxe, zakelijke 
versie van die culten voor. Maar mensen zouden zich erbij aan-
sluiten. Hij had de boeken en het geld. En hoe groter zijn organi-
satie werd, hoe meer invloed hij over de andere Duisterlingen zou 
hebben. Zijn zetel bij de Cabal zou betekenen dat niemand hem 
zou kunnen tegenhouden.

Raven duwde de lege, met bloed besmeurde mok weer in Char-
lies handen, ging naar de deur en zette de hondenbak op het 
stoepje.

Charlie trok haar wenkbrauwen op. ‘Wil ik het weten?’
‘Over een minuutje weet je het, of je dat nu wilt of niet.’ Raven 

leek zich ontzettend te amuseren. ‘Waarom vraag je naar het Liber 
Noctem? Heeft de kleinzoon van Salt dat niet gejat voor hij het 
loodje legde? Waarom wil je hier überhaupt iets van weten?’

Charlie plofte neer op een bankje, bij een stapel tijdschriften. 
‘Er is iets misgegaan en nu ben ik erbij betrokken geraakt. Ik kan 
niet meer terug, zelfs al zou ik het willen… en dat wil ik niet. Wat 
ik écht wil is achterhalen wie er heeft gelogen, en waarover.’

Raven snoof. ‘Waarschijnlijk iedereen, over alles.’
Buiten veranderende een overtrekkende wolk hoe het maan-

licht viel. Charlie zag een paar schaduwen naar de bak toe glijden.
Het waren vage, vormeloze dingen. Zelfs toen ze zich in het 

sterke licht begaven dat door het peertje boven de deur werd ge-
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worpen, vielen ze nauwelijks op. Maar het gebied rondom de bak 
werd donkerder toen er zich daar nog meer verzamelden.

Het oppervlak van het bloed rimpelde, alsof het was verstoord 
door een spectraal kattentongetje. Toen was het een en al rimpe-
ling.

‘Er is wel iets met het Liber Noctem,’ merkte Raven op zachte 
toon op. ‘Knight kende een man bij een veilinghuis en die liet 
hem het boek bekijken met witte handschoenen aan voor Salt het 
kocht. Hij had wat aantekeningen gemaakt over het binden van 
Smetten, maar verder niets.’

Had hij het ritueel om een Smet vorm en substantie te geven 
over het hoofd gezien of had hem dat zo vreselijk geleken dat hij 
het gewoon niet had willen weten?

Charlie voelde zich gefrustreerder dan ooit terwijl ze het bloed 
uit de bak zag verdwijnen. De schaduwen eromheen werden dich-
ter, solide en donker. ‘En de Hogepriester? Hij hoort op Smetten 
te jagen en je zei dat Knight Singh door een sterke schaduw moet 
zijn vermoord. Dat zou een Smet kunnen zijn, toch?’

Raven zuchtte en staarde naar de rand van het parkeerterrein, 
nabij de bomen. ‘Die jongen, Stephen. Ik kende hem een beet-
je voor hij de Hogepriester werd. Het was niet eens dat hij een 
slechte dief was, maar dat hij van de verkeerde persoon stal. De 
Duisterling die hem had ingehuurd heeft hem erbij gelapt. Toen 
hebben ze hem gestraft door die oude Smet aan hem vast te naai-
en en, tja, volgens mij gaat het allemaal niet zo goed. Zo’n scha-
duw… volledig bewust en smiespelend in je oor? Onwijs eng. Ik 
betwijfel of hij ook maar iets gaat vangen.’
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Charlie herinnerde zich de opmerking van Salt over sterke 
Smetten die aan nieuwe dragers werden vastgelegd, herinnerde 
zich ook de woorden van de Hogepriester.

Zeg Red dat ik het boek wil hebben. Zeg Red dat we kunnen de-
len. Zeg Red dat ik hem aan flarden zal scheuren!

‘Waarom zou een Smet ermee akkoord gaan om te worden 
vastgelegd?’

Raven haalde haar schouders op. ‘Dat doen de meeste ook niet.’
Charlie gebaarde naar de bak. ‘Dat zijn Smetten, klopt dat? 

Door ze bloed te geven, geef je ze toch macht?’
‘Een beetje,’ beaamde Raven. ‘Jij vraagt je af waarom ik dat zou 

willen doen.’
Charlie nam ze in zich op, dacht na over Red, over de Hoge-

priester en het gevoel van een schaduw die haar mond liet bewe-
gen. ‘Ik vroeg me eigenlijk af hoeveel bloed ervoor nodig is om 
een schaduw sterk genoeg te maken om een Smet te zijn, zonder 
dat zijn Duisterling sterft.’

‘Een momentje…’ Raven ging staan. ‘Ik zal je van allebei een 
demonstratie geven.’

Haar schaduw verzamelde zich om haar hand in wat een hand-
schoen van mist leek te zijn. Ze pakte een schim op die aan de in-
houd van de bak likte, die kronkelde in haar hand. In haar andere 
hand leek ze naald en draad vast te houden, allemaal gevormd uit 
schaduw.

Hij bleef kronkelen, als een paling, of een kwal, of een of ander 
inwendig orgaan dat uit het lichaam was getrokken. Toch leek het 
ook op geen van die dingen. Als je snel keek leek het misschien 
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alsof Raven deed alsof ze iets vasthield. Toen stak ze een denk-
beeldige draad in een denkbeeldig ding.

Charlie kon niet beslissen of ze er nu juist nog meer van walgde 
of erdoor gefascineerd was.

Raven zag haar blik en glimlachte. ‘Elke keer als een Anderling 
iemand verandert, moeten we daarvoor iets van onze eigen scha-
duw gebruiken. Als we niet oppassen, dan geven we onszelf weg, 
stukje bij beetje, tot er niets meer over is. Maar ik pas goed op me-
zelf. Deze schaduwtjes… zij zijn niets. Er schuilt geen sluwheid in 
ze, nauwelijks iets van bewustzijn. Ze zouden het misschien niet 
eens overleven zonder aan een mens te worden vastgelegd. Maar 
je hebt gelijk, strikt genomen zijn het Smetten. Schaduwen die het 
hebben overleefd om niet bij hun drager te zijn.’

Charlie zag dat een aantal ervan afdropen van het stoepje nu 
het vreetfestijn voorbij was, maar er bleven er een paar achter, een 
doorzichtige duisternis, als een zweem in de lucht.

‘Dit gedeelte vind je misschien eng,’ waarschuwde Raven. ‘Doe 
je ogen maar dicht als je wilt.’

Dat zou ze dus echt niet doen, ze was geen lafaard. ‘Niets aan 
de hand.’

Raven pakte de schaduw en liet die in haar geopende mond val-
len.

Charlie beet op haar onderlip om geen geluidje van verbijste-
ring te maken. Dit had ze totaal niet zien aankomen.

Raven ging met een glimlach verder. ‘Als een Duisterling een 
stukje van zijn bewustzijn in zijn schaduw stopt, dan ontstaat er 
een soort gedrocht. Een Smet wordt slechts voor een deel uit ener-
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gie gevormd. Als je niet wilt dat je schaduw zich van je scheidt, 
dan moet je hem ook niet als apart van jezelf beschouwen. Geef 
hem nooit een naam. Voed hem nooit bloed van een ander, want 
dan geef je hem energie die niet van jou is.’

Charlie knikte.
‘Maar de meeste Smetten ontstaan op het sterfbed. Duisterlin-

gen duwen vaak op die laatste momenten delen van zichzelf in 
hun schaduw, vaak al hun angst en pijn. Zo ontstaan enge wezens, 
maar ook machtige wezens. Als je op een andere manier een Smet 
wilt creëren dan is daar waarschijnlijk het stelen van energie voor 
vereist, misschien via het sterfbed en het bloed van een ander.’

Charlie dacht aan Salt en wat hij haar had aangedaan, stelde 
zich een mes in haar hand voor. ‘Als die machtig genoeg is, zou hij 
jou dan kunnen beheersen? Zou hij jou als een marionet kunnen 
bespelen?’

Raven nam haar lange tijd in zich op. ‘Ik heb nog nooit gehoord 
dat een schaduw de persoon aan wie hij is verbonden kon beheer-
sen, maar er is maar één manier om helemaal veilig te zijn. Door 
helemaal geen schaduw te hebben. De schaduwlozen kunnen niet 
worden beheerst. Er is een deur in hen gesloten.’

De schaduwlozen kunnen niet worden beheerst. Was dat mis-
schien de reden waarom Vince zijn schaduw had losgelaten? Zo-
dat hij niet kon worden gemanipuleerd door zijn grootvader zo-
als zij het had ervaren? Zodat hij niet kon worden gemanipuleerd 
door Red?

Raven keerde zich naar Charlie toe. ‘Ik denk dat je zo wel vol-
doende antwoorden hebt. En ik zweer dat als je me belazert, ik 
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ervoor zal zorgen dat jij de volgende Hogepriester wordt, zodat er 
iets eeuwenouds in je oor fluistert terwijl je op Smetten jaagt tot 
een van hen jou vangt en je helemaal verslindt.’

‘Ik breng je de documenten van Knight,’ beloofde Charlie.
‘En breng dan ook meer van die broodjes mee.’ Met die woor-

den stuurde Raven Charlie de nacht in, die meer dan ooit met 
schaduwen gevuld leek te zijn.

De volgende middag zat Charlie aan de keukentafel met 
in beide handen een pen en twee velletjes papier met 
gerafelde randen die ze uit een schrift had gescheurd. 

Met gesynchroniseerde bewegingen schreef ze keer op keer de-
zelfde woorden, op beide velletjes.

hé sukkel is je brein al gespleten?

‘Ik wist niet dat je tweehandig was,’ merkte Posey met een frons op.
‘Ik weet niet zeker of ik dat ben, maar misschien is dit goed 

genoeg.’
Posey haalde een flesje met bruisend water uit de koelkast en 

draaide het dopje open. Ze leunde tegen het aanrecht en keek toe 
terwijl Charlie schreef. ‘Is je bewustzijn zich voor je gevoel aan 
het splitsen?’

Charlie zuchtte en legde de pennen neer. ‘Ik weet het niet. Als 
dat zo zou zijn, wat kan ik dan doen?’

Posey wees naar haar schaduw. ‘Probeer je vingers te bewegen. 
Die vingers, bedoel ik.’
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Charlie fronste haar wenkbrauwen, concentreerde zich op het 
proberen een hand te voelen die niet aan haar vastzat. Maar hoe 
intens ze ook staarde of haar bewustzijn probeerde te verplaat-
sen of op twee plekken tegelijk probeerde te denken, er was geen 
merkbare verandering.

Posey schudde haar hoofd. ‘Oké, kun je hem langer maken?’
Dat leek Charlie nog moeilijker, maar ze probeerde het, stelde 

zich voor dat haar schaduw zich verspreidde, alsof die smolt. Ze 
probeerde die te laten sijpelen, zelfs alleen maar een beetje aan de 
randen te laten vervagen. Weer niets. ‘Ik probeer het,’ zei ze tegen 
haar zus om eventuele kritiek voor te zijn.

‘Misschien kun je proberen je schaduw te bewonen,’ stelde Po-
sey voor.

Charlie wierp geërgerd haar handen omhoog. ‘Wat betekent dat 
überhaupt?’

Posey haalde haar schouders op.
Zo gingen ze verder: Posey zocht online oefeningen op terwijl 

Charlie steeds meer gefrustreerd raakte.
Uiteindelijk kwam hun sessie tot een eind omdat Posey een 

Zoom-gesprek met een cliënt had. Charlie was opgelucht dat ze 
het kon opgeven. Ze haalde haar eigen laptop tevoorschijn en 
staarde naar het scherm.

Met een zucht haalde ze het artikel naar boven over de dood 
van Edmund Carver, zocht de naam van het meisje wier lijk sa-
men met het zijne in die auto was gevonden en vulde die in bij de 
zoekmachine.

Rose Allaband.
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Ze werd niet vaak vermeld. Het langste stuk dateerde van een 
week nadat ze was verdwenen.

Familie en vrienden van Rose Allaband vragen het 
publiek elke informatie te delen die de politie naar 
haar locatie kan leiden.

Allaband, 23, is een week geleden verdwenen, na 
wat door getuigen werd omschreven als een verhitte 
discussie met een vriend. Volgens de politie had ze tijd 
doorgebracht met nieuwe kennissen. Haar telefoon 
werd langs Interstate 91 gevonden, vlak voorbij afslag 
19b, de sim-kaart was verwijderd.

De moeder van Allaband doet de volgende smeekbede: 
‘Rose was een lief meisje dat te goed van vertrouwen 
was. Ze dacht dat magie lang leve de lol was en begreep 
niet dat mensen daarom misbruik van haar zouden 
kunnen maken. Ik durf niet te denken aan wat er 
met haar kan zijn gebeurd. Als iemand mijn dochter 
heeft gezien of iets weet over waar ze is, alsjeblieft, we 
smeken je om de politie te bellen en alles te vertellen, 
hoe onbelangrijk het ook lijkt te zijn.’ 

Het was mogelijk dat Vince iets met de verdwijning van Rose 
Allaband te maken had. Hij had Charlie er toch ook van over-
tuigd om hem te vertrouwen. Ze was talloze keren in zijn busje 
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gestapt. Een net meisje zou geen schijn van kans hebben ge-
maakt.

Maar om zich zo te gedragen zou hij moeten zijn zoals Salt hem 
had beschreven: een gedaanteverwisselaar. Want de Vince die zij 
had gekend was het soort man dat naar de winkel ging om die 
stomme volkoren ontbijtgranen te halen omdat die beter voor je 
waren en Charlie een gezonder leven had willen leiden. Het soort 
man dat Charlies wondjes had verbonden, alleen maar omdat ze 
had gebloed.

Maar als Red die moorden had begaan, dan zou Vince zich ver-
antwoordelijk voelen. Red had dan ook deel van hem uitgemaakt.

Luciprrr kwam naar haar toe en stootte met haar kopje tegen 
de rand van de laptop. Charlie kriebelde afwezig onder haar kin-
netje.

Lionel Salt wilde Charlie laten geloven dat Vince van plan was 
om het Liber Noctem te gebruiken om een soort onsterfelijk mon-
ster van zijn schaduw te maken. Volgens Knight Singh was het 
niet waard wat Salt ervoor had betaald. De Hogepriester gedroeg 
zich anders wel degelijk alsof het boek iets kon doen.

Als Salt gelijk had en Vince dat ritueel met Red wilde uitvoeren, 
waar wachtte hij dan op? Hij had het boek al een jaar en het was 
niet alsof hij een treuzelaar was. Hij stelde niets uit. Hij was de 
enige bij hen thuis geweest die ooit de pluisjes uit de droger had 
gehaald.

Impulsief toetste ze ‘Edmund Carver + Adeline Salt’ in in het 
zoekbalkje. Ze scrolde door artikelen met meer foto’s van die 
twee. Vince met een sjaal om zijn hals, Adeline die zich aan zijn 
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schouder vastklampte alsof ze zo probeerde nuchterder over te 
komen dan ze was, met een veegje lippenstift bij haar mondhoek.

Toen kwam er een roddelblogartikel, met luchtfoto’s van enkele 
mensen op een jacht.

Charlie kneep haar ogen tot spleetjes. Op het voorsteven lagen 
twee mensen innig met elkaar verstrengeld, half verscholen ach-
ter een zonnezeil. Het blonde haar van de vrouw was een kant 
op gegooid en haar bikinitopje was omhooggeschoven. De man 
boog zich over haar heen, maar Charlie herkende hem zonder 
zijn gezicht te zien. Ze herkende hen allebei. Adeline en Vince.

bedriegt erfgename scheepsmagnaat?

Charlie herinnerde zich onwillekeurig dat Adeline haar recht 
voor zijn raap had gezegd dat ze blij was dat hij en Charlie niet 
langer bij elkaar waren. Al deze foto’s van Adeline en Edmund sa-
men op al die liefdadigheidsevenementen, bals en feestjes in New 
York… Nooit met een ander aan zijn óf haar zijde.

Die foto in zijn portemonnee.
Posey kwam binnen, leunde tegen het deurkozijn. Ze had een 

pakje tarotkaarten in haar hand. ‘Waar kijk je naar?
‘Naar het bewijs dat de vloek van de familie Hall echt is.’ Charlie 

klapte haar laptop dicht.
‘Schud de kaarten en kies er drie uit.’
Charlie keek haar aan. ‘O, kom op.’
‘Je moet tarot als een psychologisch hulpmiddel zien om toe-

gang te krijgen tot het onderbewustzijn,’ vertelde Posey. ‘Jung was 
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er helemaal voor. En je moet het deel van je geest bereiken dat je 
ervan weerhoudt om een Duisterling te worden.’

‘Prima.’ Charlie haalde de kaarten uit het doosje en schudde die 
alsof ze ermee ging pokeren.

‘Concentreer je op je vraag,’ droeg Posey haar op. ‘Het helpt als 
je je ogen sluit. Vraag de kaarten wat je magie blokkeert.’

Maar Charlie wilde meer weten over Red.
Ze keerde de bovenste drie kaarten om zonder ernaar te kijken 

en gaf die aan Posey. Misschien was dit waarom mensen uitein-
delijk naar helderzienden gingen. Omdat ze hulp nodig hadden 
en het hen niet langer uitmaakte hoe ze eraan kwamen. Als het 
maar hielp.

‘Dit zijn allemaal grote arcana.’ Haar zus keek er met een frons 
naar. ‘Interessant.’

‘Wat betekent dat?’
Posey keek niet blij. ‘Dat er iets groots gaande is.’
‘Oké,’ zei Charlie onzeker, ‘en verder?’
Posey legde de eerste kaart neer. ‘De Magiër. De overgang van het 

spirituele naar het materiële. Het is een kaart voor een nieuw begin, 
dus ik neem aan dat dit erom draait dat jij een Duisterling bent.’

‘Dat is niets nieuws,’ zei Charlie, ook al was ze een beetje onder 
de indruk.

Posey legde de tweede neer. ‘De Dwaas.’
Charlie rolde met haar ogen.
‘Zie je dat hij op het punt staat over de rand te stappen? Dat hij 

zich niet bewust is van het gevaar?’
‘Ja.’
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Posey keek naar de laatste kaart, trok een wenkbrauw op en 
grijnsde. ‘Oeeeh. Zo te zien is er een taboe dat je misschien wel 
gaat doorbreken.’

Charlie fronste haar voorhoofd. ‘Welke kaart is dat?’
Posey liet hem haar zien. Een religieus figuur gehuld in een 

rood gewaad zat op een troon en hield beide handen op terwijl er 
twee monniken voor hem knielden. De Hogepriester.

Die nacht ging Charlie naar de kelder en haalde de aerial 
zijde tevoorschijn waarmee ze in geen maanden had 
geoefend. Die zijde moest haar lenig genoeg houden 

om als de Grinch door ramen te klimmen.
Ze hing het materiaal aan een haak, schudde zeker één geër-

gerde spin en het stof eraf. Toen klom ze in de lus en werkte de 
oude oefeningen af. Die had ze vroeger elke ochtend gedaan, voor 
het oefenen met zakkenrollen. Ze was strammer geworden, maar 
terwijl haar spieren soepeler werden ontdekte ze dat ze zich in het 
ritme ervan ontspande.

Op de wand volgde haar schaduw elke houding.
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D r o e v i g e 
l i e d j e s  i n  d e 
h e r h a l i n G

De volgende ochtend haalde Charlie een kop koffie en 
keerde terug naar haar matras op de vloer. Daarna re-
ageerde ze eindelijk op het telefoontje van Rapture. Ze 

wilden dat ze de volgende nacht zou werken en daarna de rest van 
de week haar normale uren zou draaien.

Dat vond Charlie prima, zolang ze zaterdag maar vrij kon ne-
men, voor het feest van Salt. Boek of geen boek, daar zou ze bij 
aanwezig moeten zijn.

Toen, na een enorme slok koffie, terwijl het lome gouden 
licht over haar sleetse lakens scheen, belde ze de financiële af-
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deling van UMass. Een chagrijnig klinkende vrouw nam op.
‘Kunt u mijn openstaande rekening opzoeken?’ vroeg Charlie. 

‘Die staat onder Posey Hall.’
‘Een momentje,’ antwoordde de vrouw met een lijdzame zucht.
Charlie beet op de huid bij haar duimnagel en probeerde niet in 

gedachten de ergst mogelijke scenario’s de revue te laten passeren.
‘Het lijkt erop dat u een vervaldatum hebt gemist,’ vertelde de 

vrouw. ‘Uw rekening is geblokkeerd.’
Charlies hart begon sneller te kloppen. ‘Nee, ik had tot het eind 

van deze maand. Ik heb die brief hier ergens.’
‘Tot het eind van vórige maand,’ corrigeerde de vrouw haar.
Heel even kon Charlie alleen maar naar de wand staren. Het was 

mogelijk dat Doreen haar broer zover had gekregen om dit te doen, 
maar het was net zo goed mogelijk dat Charlie zich had vergist.

‘Ik kan het overmaken. Maandag.’
‘Maandag, anders wordt u uitgeschreven en moet u zich het 

volgende semester opnieuw aanmelden,’ zei de vrouw ongedul-
dig, en ze hing op.

Charlie liet zich ruggelings op het bed vallen, staarde naar het 
plafond, en probeerde zich ertoe te zetten door te blijven gaan. 
Als ze nu stopte, dan zou het weken kunnen duren voor ze uit 
bed kwam.

Ze belde de baas van Vince. Het verhaal had ze al klaar, maar 
zodra hij de telefoon opnam barstte hij los met een tirade. ‘Zeg 
tegen die klootzak dat hij dood voor me is! Hoor je me? Zeg maar 
dat hij niet zomaar kan gaan feesten en dan verwachten dat hij 
nog een baan heeft als hij nuchter is.’
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‘Hij is niet…’ begon Charlie, maar hij had al opgehangen. Het 
was haar echter al duidelijk dat hij geen idee had van waar Vince 
was.

Drie telefoontjes, en bij twee ervan was er opgehangen. Mis-
schien was ze haar talent kwijt.

Charlie zuchtte en liet haar hoofd weer op haar kussen vallen. 
Ze miste Vince en was er tegelijkertijd niet zeker van of ze hem 
ooit had gekend. Ze zou misschien kunnen raden waar Vince 
heen zou gaan, maar Remy Carver was een mysterie.

Maar misschien niet voor dokter Liam Clovin, die drie waarde-
volle boeken aan Paul Ecco had verkocht, die duidelijk meer wist 
dan hij had laten doorschemeren.

Charlie stond op en trok de joggingbroek uit waar ze in had 
geslapen. Haar schaduw volgde haar voorbeeld. Ze zag die op de 
wand bewegen, in een slipje stappen, een beha over het hoofd 
trekken en het haar met een elastiekje in een staart trekken.

‘Wij zijn magisch,’ fluisterde ze tegen haar schaduw, tegen zich-
zelf.

Er kwam geen antwoord.
‘Heb je honger?’ vroeg ze.
Terwijl ze haar hand naar haar been liet zakken, kreeg ze kip-

penvel. Ze schoof een nagel onder de harde rand van een korstje 
en trok eraan, alsof ze een pleister verwijderde. Bloed welde lang-
zaam op en sijpelde langs haar enkel.

Het bereikte de vloer niet.
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Na het beëindigen van een relatie was het normaal om 
herhaaldelijk naar droevige liedjes te luisteren. Het 
was normaal om urenlang naar oude foto’s en brieven 

te staren of die te verbranden of om zelfs op elke foto die je van je 
ex kon vinden hoorns te tekenen. Normaal om een hele beker ijs 
op de bank naar binnen te lepelen en het weg te spoelen met een 
fles chardonnay. Normaal om onophoudelijk tegen je vrienden 
over die kerel te praten, om zijn nummer te bellen alleen maar om 
zijn stem op de voicemail te horen en dan op te hangen zonder 
een boodschap achter te laten.

Maar alleen maar omdat mensen die dingen deden betekende 
dat nog niet dat het ook een goed idee was. Het was meer alsof 
je op een blauwe plek duwde om te kijken of die nog steeds zeer 
deed.

De huisgenoot van je ex lastigvallen voelde als een van die din-
gen die mensen deden, maar beter konden laten.

Na nog een paar telefoontjes was Charlie te weten gekomen dat 
Liam Clovin arts-assistent was bij Baystate Medical Center. Dat 
betekende aan de ene kant dat het lastiger zou zijn om hem te 
pakken te krijgen, maar aan de andere kant makkelijker. Charlie 
kon geen afspraak maken en hem dan confronteren als hij bin-
nenkwam om haar eeltknobbels of iets dergelijks te behandelen.

Maar arts-assistenten stonden erom bekend dat ze steevast 
uitgeput waren en uitputting betekende een beperkt concentra-
tievermogen. Liam zou zich helemaal op zijn werk richten, wat 
inhield dat er niets over zou zijn om een val te bespeuren voor 
die dichtklapte.
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En dat niet alleen, Liam Clovin had bijna het punt bereikt dat 
al zijn harde werk zijn vruchten zou afwerpen. Hij had heel wat 
wilde nachten laten schieten om zo ver te komen, had gestudeerd, 
leningen afgesloten. Als arts-assistent was hij zo dicht bij een sa-
laris van zes cijfers dat hij het bijna moest proeven. Hij had alles 
te verliezen.

Charlie vrijwel niets.
Er waren verschillende manieren om studenten geneeskunde te 

onderscheppen, maar de meest eenvoudige was om rond lunch-
tijd rond te hangen in de kantine. Er waren misschien colleges of 
andere verplichtingen waardoor ze die niet op een bepaald tijd-
stip bezochten, maar als ze wachtte, dan zou hij uiteindelijk trek 
krijgen.

Om hem te kunnen opwachten moest ze eerst te weten komen 
hoe hij eruitzag. Haar eerste onlinespeurtochten hadden niets 
opgeleverd. Er waren geen foto’s van hem samen met andere 
studenten geneeskunde van Baystate, al scrolde ze bijna een uur 
door officiële beelden. Hij leek niet eens Facebook te hebben. Uit-
eindelijk vond ze hem op een foto van Remy’s afstudeerklas van 
nyu. Daar was hij, Liam Clovin. Hij had rood haar en tuurde met 
tot spleetjes geknepen ogen naar de zon. Niet ver bij hem van-
daan stond Edmund Vincent Carver, die recht in de camera keek.

Charlie zocht de kleren op die ze voor een rol als deze gebruik-
te. Een lichtblauwe coltrui om haar tatoeages te bedekken. Haar 
gewone spijkerbroek. Een bruine pruik in een bob waar ze haar 
haar onder kon verbergen. Neutrale make-up.

Tegen de tijd dat ze naar Baystate Medical Center was gereden 
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en zo ver mogelijk aan de buitenkant van het parkeerterrein voor 
de bezoekers had geparkeerd, was ze in haar rol gekomen.

Binnen gaf ze haar rijbewijs aan de verveelde vrouw bij de balie 
en antwoordde dat ze met een neef in de kantine had afgespro-
ken toen haar naar de reden voor haar komst werd gevraagd. Dat 
deel van het ziekenhuis was openbaar, dus niemand had verdere 
vragen voor haar.

Ze vroeg bij de cadeauwinkel hoe ze daar moest komen en keek 
onderweg of ze camera’s zag. Die hingen overal.

De kantine van Baystate deed haar denken aan de plaatselijke 
hogeschool waar ze twee lessen psychologie had bezocht alvorens 
ermee te stoppen en in plaats daarvan een cursus barkeepen te 
volgen van zes weken. Die had roestvrijstalen aanrechten, er was 
geen enkel oppervlak dat niet snel kon worden schoongeveegd. 
De geuren waren ook bekend: opnieuw opgewarmde bevroren 
dingen in jus die dikker was gemaakt met maïzena, melkachtige 
vissoep, uien en hazelnootkoffie.

Charlie vond een tafel in een hoekje en wachtte. Nadat het eer-
ste half uur was verstreken zonder dat haar doelwit kwam opda-
gen, stond ze op en haalde ze een voorverpakt volkorenbroodje 
met ham en kaas, een beker koffie en een flesje water. Tegen de 
tijd dat Charlie klaar was, had iemand haar tafeltje ingepikt. Ze 
zocht een nieuw plekje en keek op haar telefoon.

Ze had een boos en mogelijk door drank geïnspireerd berichtje 
van Adam op haar echte telefoon.

vuile trut je had ons gewoon met rust moeten laten. 
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Dekn je dat -oreen me gaaat verlaten door wat jij 
tegen haar hebt gezegd dan heb je t mis. ze is net zo 
kwaad op je als ik ben en misschien nu nog wel meer 
omdat ik haar heb verteld ohe je me hebt bedrogen en 
iets van mij hebt gestolen. Ze heeft me alles verteld/ 
trut trut tut ik hoop dat je sterft.

Ze legde de telefoon op tafel met het gevoel dat die haar had ge-
beten. Ze had moeten weten dat de hele situatie uit de klauwen 
zou lopen nadat ze het boek had gestolen. Jezus, Suzie Lambton 
had haar lang daarvoor al gewaarschuwd dat dit niet goed zou 
aflopen.

Hopelijk sterf jij ook, kloothommel, dacht Charlie, en ze ver-
wijderde het bericht.

Ze probeerde juist vast te stellen hoe erg ze het had verkloot 
toen Liam de kantine in kwam. Hij was bleek en mager, met een 
rossige baard. Aangezien hij een klasgenoot van Edmund was, 
wist ze dat hij van haar leeftijd moest zijn, maar door de operatie-
kleding en gezichtsbeharing kwam hij ouder over.

Want hij had iets met zijn leven gedáán. In tegenstelling tot zij-
zelf. Charlie Hall, die de helft van de tijd probeerde haar slagtan-
den stomp te maken en de andere helft op jacht was.

Ze wachtte tot hij zijn eten had gehaald en een tafeltje had ge-
vonden.

‘Hallo.’ Ze ging naast hem zitten. ‘Is het goed als ik aanschuif?’
Sommige mannen dachten dat vrouwelijke oplichters het mak-

kelijk hadden. Dat ze alleen maar een stukje blote huid hoefden 
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te laten zien, net als Bugs Bunny die in drag aan het liften was, en 
dat het doelwit met piepende banden en uit de mond hangende 
tong tot stilstand kwam.

Om te beginnen kwam dat niet eens in de buurt van de waar-
heid.

Daarnaast was het zo dat als een vrouw besloot dat een laag uit-
gesneden decolleté noodzakelijk was, dat kwam omdat zwendels 
voor haar anders werkten. Als je een man een zakelijk voorstel 
deed dan werd hij achterdochtig, niet omdat het een zwendel was, 
maar omdat zij een vrouw was en niet wist waar ze het over had. 
Het was een delicate zaak, om je intelligent genoeg te gedragen 
om serieus te worden genomen en hem toch het gevoel te bezor-
gen dat hij haar kon belazeren.

En als hij met haar naar bed wilde, tja, dat was een nog delica-
tere zaak.

Maar hoewel een vrouwelijke oplichter talloze nadelen kende, 
waren er ook voordelen. Vrouwen kwamen bijvoorbeeld minder 
bedreigend over. Als een man tegenover Liam was gaan zitten, 
dan had hij heel anders gereageerd. Hij wilde Charlie daar mis-
schien niet hebben, maar hij leek zich geen zorgen te maken dat 
ze gevaarlijk was.

‘Ja,’ antwoordde hij geërgerd. ‘Ik bedoel, nee, dat is niet goed. Ik 
heb helemaal geen zin in…’

Ze pakte zijn hand vast. Hij trok die weg. Logisch. Wie wilde er 
nu dat een wildvreemde je vastpakte?

Charlie liet de tranen in haar ogen springen en sloeg vol af-
schuw een hand voor haar mond. ‘Maar het is de waarheid!’ snik-
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te ze, luid genoeg dat de andere aanwezigen, inclusief verpleeg-
sters en artsen, haar konden horen.

Hij maakte aanstalten om overeind te komen. Hij wilde onge-
twijfeld zo snel mogelijk bij haar uit de buurt komen. Een uiterst 
redelijke reactie. Het probleem met redelijke reacties was dat die 
makkelijk te voorspellen waren.

Ze greep zijn pols beet en dit keer sprak ze zacht genoeg dat 
alleen hij haar kon horen. ‘Ga zitten, Liam Clovin, anders trap ik 
verdomme zo’n scène dat iedereen in deze ruimte gaat geloven 
dat toen je mijn stervende vader behandelde je adem naar alcohol 
rook. Ik zal luidruchtig en overtuigend zijn. Of je vertelt me wat 
ik wil weten en dan doe ik alsof je een meelevende arts bent die 
een patiënt door een tragisch moment heen loodst. Je mag zelfs 
de tragedie uitkiezen als je wilt.’

Dat was het andere voordeel dat vrouwelijke oplichters hadden, 
de keerzijde van niet serieus te worden genomen. Voor het grote 
publiek zagen ze eruit als slachtoffers.

‘Wie ben jij?’ Hij was duidelijk woedend, maar ging weer op de 
stoel tegenover haar zitten. ‘Wat wil je?’

‘Dit zal niet lang duren,’ zei ze. ‘Ik heb alleen een paar vragen 
over Edmund Carver.’

Zijn frons werd dieper. ‘Jij stond laatst bij me op de stoep.’
Ze had waarschijnlijk maar een paar minuten de tijd voor het 

hem lukte van haar af te komen. ‘Waar is hij?’
‘Dood.’
‘Probeer het nog maar een keer.’
Hij ging weer staan. ‘Ik hoef jou helemaal niets te vertellen.’
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‘Misschien heb je me ook zwanger gemaakt,’ zei ze nadenkend.
‘Dit is niet een of andere soap!’ siste hij.
Ze trok haar wenkbrauwen op. ‘Nog niet.’
Hij keek haar boos aan, maar ging zitten, leunde met zijn hoofd 

op zijn hand. Toen pakte hij zijn broodje en haalde het uit het 
plastic. ‘Luister, hij betaalde me om hem wat spullen in mijn ap-
partement te laten stallen en om het adres te gebruiken voor post 
waarvan hij niet wilde dat zijn grootvader het zag. Meer niet.’

‘Wat bewaarde hij daar?’ Charlie vroeg zich af of het echt zo 
makkelijk kon zijn.

‘Hij had een kast met een hangslot erop. Het ging mij niets aan 
wat hij daarin bewaarde.’

‘Maar je wist het,’ zei Charlie, in de hoop dat als ze vastberaden 
klonk, hij zou geloven dat ze zeker van haar zaak was.

‘Deels.’ Liam keek door de kantine, alsof hij hoopte iemand te 
zien die hem kon redden. ‘Een extra telefoon. Boeken uit de ver-
zameling van zijn grootvader. Kleding. Zijn rijbewijs. Een fucking 
krugerrand, geloof het of niet. Hij was van plan om te vertrekken, 
dat weet ik wel.’

‘En toen… wat? Je hebt ingebroken en zijn boeken aan Paul 
Ecco verkocht.’

‘Hij heeft me gevraagd om die te verkopen!’ Liam sprak een 
beetje te luid.

Ze glimlachte naar hem om hem te laten weten dat hij een fout 
had begaan, want de verkoop van die boeken had plaatsgevonden 
nadat Remy was ‘gestorven’. ‘En wanneer was dat?’

Liam zuchtte. ‘Oké. Ik heb hem die nacht gezien, goed? Hij was 
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helemaal van het padje, was vrijwel naakt en droeg een vrouwen-
badjas die hij naar eigen zeggen uit een wasserette had gestolen. 
Liep op blote voeten. Hij was zichzelf niet en zei dat ik een paar 
boeken voor hem moest verkopen. Dat heb ik gedaan. Ik wist het 
niet van dat meisje. Ik wist daar helemaal niets van.’

‘En toen heb je hem geholpen zijn dood in scène te zette? Jij 
hebt een lijk uit het ziekenhuis gehaald, hè?’

‘Nee!’ Liam stond half voor hij besefte hoeveel mensen zich 
hadden omgekeerd om naar hem te kijken. Hij ging zitten, nog 
kwader. ‘Nee, natuurlijk niet. Daar had ik niets mee te maken. 
Helemaal niets.’

‘Wat vertelde hij dat er was gebeurd?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Daar heeft hij niets over gezegd. 

Ik ben bang dat hij toen net iemand had vermoord en zijn kle-
ren ergens had gedumpt omdat ze onder het bloed zaten. Maar 
ik nam op dat moment aan dat zijn grootvader hem eruit had ge-
zet omdat hij erachter was gekomen dat Remy een vliegtuigticket 
naar Atlanta had geboekt.’

Iets had Vince toen uit dat huis verjaagd, nadat hij jaren ak-
koord was gegaan met de monsterlijke praktijken waarmee zijn 
grootvader zich bezighield. In zijn eentje zou hij platzak zijn ge-
weest, nadat hij langer dan tien jaar als een prins had geleefd. 
Hij was dermate arm geweest dat hij zich geen enkele illusie zou 
hebben gemaakt over hoe dat zou zijn… of over hoe snel een paar 
duizend gestolen dollars op zouden raken. ‘Wat was er in Geor-
gia?’

Liam knikte, wreef met zijn handen over zijn gezicht. ‘Zijn 
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moeder. Hij probeerde haar brieven voor zijn grootvader te ver-
bergen. Ze is de nacht voor hij bij mijn appartement kwam opda-
gen aan een overdosis gestorven. Daardoor moet er iets bij hem 
zijn geknapt.’

‘Kwam hij op jou over als iemand die een ander zou kunnen 
vermoorden?’ Charlie wist dat ze de vraag op de verkeerde ma-
nier stelde, dat hij het zo zou kunnen ontkennen. Ze wilde dat hij 
het zou ontkennen.

Liam dacht na over de vraag. ‘Remy had een morbide gevoel 
voor humor, maar ik heb erger gehoord. Ik ben dokter. Galgen-
humor is ons ding.’

Ze glimlachte bemoedigend.
‘Iedereen is tot alles in staat onder de juiste omstandigheden,’ 

ging hij verder. ‘En luister, een van de artsen die hier werkt staat 
erom bekend gul te zijn met de recepten die hij uitschrijft. Ik heb 
Remy’s tante Adeline wat ketamine van hem zien kopen. Rijke 
feestvierders houden van voorgeschreven geneesmiddelen. Die 
zijn duurder dan drugs van de straat, maar zijn veiliger qua sa-
menstelling, en je hebt te maken met mensen die je niet snel zul-
len verlinken. Wie weet waar Remy mee bezig was als hij niet bij 
mij in de buurt was.’

‘Ketamine?’ Charlies vrienden waren meer van de wiet en de 
oxy.

‘Dat zorgt ervoor dat je dissociatief wordt,’ legde Liam uit. ‘In 
lagere doseringen roept het een euforisch gevoel op. In hogere 
doseringen raken mensen in een toestand die iets wegheeft van 
een coma, maar dan deels bij bewustzijn. Soms kan men niet 
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spreken, of men hallucineert of heeft last van geheugenverlies.’
Charlie vroeg zich af wat er al die tijd geleden in haar drankje 

had gezeten.
‘Zo is het genoeg.’ Liam stond op. ‘Ik weet niet waar hij is en ik 

weet ook niet waar het boek is. Oké?’
‘Het boek?’
Liam snoof. ‘Denk je dat je de eerste bent die ernaar is komen 

zoeken, of naar hem? Twee maanden nadat Remy halfnaakt bij 
me had aangebeld, kwam er een jonge kerel, die in zichzelf aan 
het mompelen was. Hij haalde zijn handen niet uit zijn zakken. 
Hij bedreigde me. Ik heb sindsdien nog een paar bezoekjes gehad. 
Als ik wist waar Remy was, dan zou ik het aan de politie vertellen, 
niet aan een van jullie.’

Charlie haalde haar telefoon tevoorschijn en zocht een foto van 
haar met Vince op. Ze stonden bij de bioscoop in Hadley te wach-
ten om The Bride of Frankenstein te gaan kijken. Het was geen 
geweldige foto, een beetje wazig, maar duidelijk herkenbaar. ‘Ik 
was zijn vriendin. Zie je wel?’

Liam was zichtbaar opgelucht. ‘Toch weet ik nog steeds niets. 
Remy is er niet meer.’

‘Hij heeft me iets gestuurd via de post.’ Charlie haalde een piep-
klein sleuteltje uit haar zak. Die hoorde eigenlijk bij de muziek-
doos die hun moeder aan Posey had gegeven, maar die was klein 
en zilverkleurig en had op bijna alles kunnen passen. ‘Er zat een 
boodschap bij dat als er iets met hem gebeurde, ik zou weten waar 
ik moest kijken. Maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. 
Hij heeft heel nadrukkelijk vermeld dat het belangrijk was, dat er 
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iets belangrijks in zat. Ik hoopte dat het zijn onschuld zou bewij-
zen. Als je me niet kunt helpen om hem te vinden dan kun je me 
helpen om dat te vinden.’

Het was niet het slechtste verhaal dat Charlie ooit had bedacht.
Liam fronste nadenkend zijn wenkbrauwen. ‘Tijdens onze stu-

die hield Remy’s grootvader hem soms weken weg, zomaar. Als 
Remy dan terugkeerde, was hij een wrak.’

‘Hoe bedoel je dat?’
‘Hij was kwaad. Maar omdat hij niet wist wanneer zoiets zou 

gebeuren verstopte hij dingen, zelfs toen al. Hij had het erover dat 
er plekken waren die rijke mensen nooit zouden zien, zelfs niet 
als die zich recht voor hun neus bevonden. Als hij echt iets heeft 
verstopt, dan zou hij dat op zo’n plek doen.’

Charlie vroeg zich af of als Liam chirurg was en rijk, hij derge-
lijke plekken ook over het hoofd zou zien. Was dat dan de droom?

Ze reikte over de tafel heen om haar hand op zijn arm te leggen 
en probeerde oprecht over te komen. ‘Bedankt dat je met me hebt 
gepraat, ook al heb ik je ertoe gedwongen. Remy zei altijd al dat 
je een goede vent was.’

Liam schonk haar een droevig lachje. ‘Dat dacht ik ook altijd 
van hem.’

Op het parkeerterrein was de zon achter de gebouwen 
gezonken en was er alleen een rode gloed te zien. 
Charlie keek op haar telefoon hoe laat het was. Nog 

één nacht voor ze weer bij Rapture aan de slag moest. Nog vier 
nachten voor Salt zijn boek wilde hebben.
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Liams beschrijving van de persoon die naar Vince op zoek was 
geweest paste bij de Hogepriester. Ze wist dat hij het boek wilde 
hebben en dat dat blijkbaar al een tijdje zo was. Maar wat ze nog 
steeds niet wist, alle leugens ter zijde, was waar al die mensen het 
ding voor wilden hebben.

Het geluid van voetstappen onderbrak haar gedachtegang. Er 
liep een man achter haar, en hij ging steeds sneller lopen naarma-
te hij dichterbij kwam.
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Z wa r t e  k at . 
Pa d .  K r a a I .

Er is een moment van dissonantie als mensen het sociaal 
contract verbreken. Een moment dat de beschaafde geest 
naar een mogelijke reden zoekt waarom een ander op je 

af kwam rennen zonder dat dat betekende dat hij je te grazen wil-
de nemen.

Charlies geest was gelukkig niet bijzonder beschaafd. Ze sprint-
te naar haar auto toe.

Hij volgde haar, de zolen van zijn laarzen bonsden dof tegen 
het asfalt.

Ze ging zo hard als ze kon. Doordat ze de meeste nachten acht 
uur op haar voeten stond waren haar beenspieren behoorlijk ge-
traind.
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Maar hij was al te dichtbij en had zijn vaart mee. Hij greep haar 
arm beet en draaide haar met een ruk om. Ze botste tegen haar 
auto en keek hem aan.

‘Adam?’ Zijn ogen waren bloeddoorlopen en hij stonk vreselijk 
uit zijn mond, maar hij was het.

Hij pakte haar pruik vast en rukte eraan. Die kwam los en nam 
speldjes en haar met zich mee. ‘Charlie Hall. Jij ellendig, mon-
sterlijk kutwijf. Jij dacht dat je mij kon belazeren en me dan kon 
beroven?’

‘Ja, zoiets,’ zei Charlie rustig, terwijl ze hem aankeek. Het had 
geen zin het te ontkennen.

Hij sloeg haar, raakte haar wang hard met zijn knokkels. Ze 
knalde met haar achterhoofd tegen het raampje van haar auto. 
Ze was gevallen als ze niet de greep van het portier te pakken had 
gekregen zodat ze grotendeels overeind kon blijven.

Hij stompte haar in haar maag.
Alle lucht verliet haar longen. Ze maakte zich klein om de pijn 

te kunnen behappen.
Charlie kwam misschien heel stoer over, maar ze was nog nooit 

bij een echt vuistgevecht betrokken geweest. Zelfs met haar zus 
hadden ze het bij trekken aan de haren gehouden, en af en toe 
gemeen krabben.

Denk na, Charlie, dacht ze, maar door de schok en pijn kon ze 
niet helder nadenken.

‘Waar is het boek?’ riep hij. ‘Geef het terug!’
‘Weg,’ perste ze eruit.
‘Ik ga je hele gezicht verbouwen. Jouw spuuglelijke kop. Ik ben 
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het zo zat om over jou te horen. Iedereen denkt dat jij zo gewel-
dig bent, maar ik ben beter. Hoor je me? Ik ben altijd de beste 
geweest!’

Ze spuugde naar hem. Speeksel spatte over zijn wang. Hij 
kromp verrast ineen, deed zijn ogen dicht, waardoor ze de kans 
kreeg om zich los te rukken.

Ze rende om haar auto heen en trok het portier open. Hij greep 
haar bij haar keel.

Opeens bevond ze zich op twee plekken tegelijk, alsof er meer 
dan drie dimensies in de wereld waren. Haar bewustzijn splitste 
zich. Ze was zowel de persoon die gilde en naar zijn hand klauw-
de en ze was iets anders, wat van de zijkant tegen hem aan ramde.

Haar schaduw. Ze voelde in haar kern iets trekken. Zij was het, 
maar toch ook niet. Een spiegel die geen licht reflecteerde.

Hij struikelde en ze raakte met haar kont de zitting voor hij haar 
opnieuw te pakken kreeg.

Dierlijk instinct nam het over. Haar lichaam werd wild, schop-
pend en krijsend. Met een trap raakte ze hem tegen zijn boven-
arm, een andere schraapte langs zijn knokkels. Hij jankte van de 
pijn en liet haar los.

Charlie trok meteen het portier dicht en sloeg met haar hand op 
de vergrendelingsknop.

Het klikkende geluid van alle vier de portieren was oorverdo-
vend.

Adam trok aan de greep en Charlie was er een afgrijselijk mo-
ment lang zeker van dat het open zou gaan.

Hij sloeg met zijn vuisten tegen het glazen raam.
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Ze zat daar maar te zitten, liet haar vingers over het stuur glij-
den. Hij schreeuwde tegen haar, maar het voelde alsof haar geest 
mijlenver weg was, verdoofd door de schok.

Ook al had ze geweten dat Adam een verschrikkelijke vent was 
en dat ze hem had beroofd… ze had het gevaar onderschat. Ze 
had die wereld een jaar geleden achter zich gelaten en nu beging 
ze de ene fout na de andere.

Hoewel haar schaduw sluimerde, was er een nieuwe band tus-
sen hen ontstaan, een zoemende sensatie, bijna als een soort na-
velstreng. Een fantoomledemaat. Een gedrocht.

Met bevende handen diepte ze de sleutel uit haar tas op. God-
zijdank kwam de auto met een brul tot leven. Adam bonkte op 
de motorkap. Charlie gaf hem een korte waarschuwing door de 
motor te laten loeien voordat ze op het gaspedaal trapte. Hij dook 
net op tijd aan de kant om niet geraakt te worden. Met bonkend 
hart verliet Charlie het parkeerterrein.

Bij het eerste rode stoplicht zag alles er een beetje wazig uit, als-
of ze de wereld door een lens zag waar vaseline op was gesmeerd. 
Ze besefte dat haar oog aan het opzwellen was.

Het was ook mogelijk dat ze een lichte paniekaanval kreeg.
Ze kwam zo’n anderhalve kilometer verderop tot stilstand bij 

een tankstation en bekeek haar gezicht in de spiegel. Haar lin-
keroog werd paars. Er zat een barst in haar lip en haar bovenlip 
was opgezet alsof een schoonheidsspecialiste zich helemaal had 
uitgeleefd met fillers.

Charlie was een wrak. Er waren zo veel mensen die haar te gra-
zen wilden nemen dat ze een nummertje zouden moeten trekken.
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En wat het haar schaduw had gekost. Ze herinnerde wat Vince 
daarover had gezegd, alsof er iets uit je stroomde, herinnerde zich 
dat die pas net bezield was en geen energiereserve bezat.

Ze moest die voeden.
Charlie kon zich niet herinneren waar ze voor het eerst een af-

beelding had gezien van een heks die haar gezel voedde via een 
derde tepel. Het was een houtsnede geweest of een illustratie die er 
op een had moeten lijken. Dat moest tijdens het onderzoek zijn ge-
weest dat ze had gedaan naar de Inquisitie, toen ze nog Alonso was.

Als kind had Charlie niet geloofd dat derde tepels echt beston-
den tot ze het had opgezocht. Het bleek dat die overal op het li-
chaam konden opduiken. Stel je eens voor dat je een tepel op je 
kuit had, of op een knokkel.

Dat deed haar denken aan een uitspraak die een of andere 
vrouwonvriendelijke barkrukgeleerde ooit uiterst serieus had 
gemaakt: ‘Martini’s zijn als borsten: een is te weinig en drie is te 
veel.’

Wat onzin was. Dat kon je aan iedereen vragen die een operatie 
had ondergaan om een tumor te laten verwijderen. Of aan elke 
sciencefictionfan. Of aan iedereen die van martini’s hield.

Je kon het aan haar schaduw vragen, die zich om haar heen had 
gekruld, die zich net zo gretig aan haar lichaam voedde als welke 
gezel ook. Een zwarte kat. Een pad. Een kraai. Geesten die door 
de duivel waren gestuurd om ellende te veroorzaken op de we-
reld. Een wondje was voldoende, ook al was het lastig om er zelfs 
maar een paar druppels bloed uit te knijpen omdat de korstjes 
oppervlakkig waren, bijna genezen.
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‘Alles is goed,’ zei ze sussend, als tegen een kind na een val. ‘Alles 
gaat nu toch weer goed?’ Het was zo moeilijk om haar schaduw 
niet als een apart iets te zien. Zo moeilijk om die niet als zodanig 
te behandelen.

Zo moeilijk om er niet van te houden of zich er niet verant-
woordelijk voor te voelen.

Hij keerde terug naar zijn normale positie, een mantel op haar 
rug, een kleed aan haar voeten, een sluier. Echte magie. Haar ma-
gie.

Het was nooit geweldig om een stomp in het gezicht te krijgen, 
maar Charlie besefte dat ze ondanks de barst in haar lip glim-
lachte. Tot het tot haar doordrong dat als Adam haar vanuit het 
ziekenhuis was gevolgd, hij haar eerst náár het ziekenhuis moest 
zijn gevolgd. Wat betekende dat hij wist waar ze woonde. Zo ra-
zend als hij was, was het goed mogelijk dat hij daar direct naartoe 
zou rijden.

Ze pakte haar telefoon, belde Posey en drukte het ding pijnlijk 
tegen haar wang.

Die ging over, en nog een keer.
‘Ik weet dat je wakker bent,’ mompelde ze.
Poseys voicemail werd geactiveerd. Ze was vast aan het Zoo-

men met een cliënt. Charlie probeerde het opnieuw, liet de tele-
foon een paar keer overgaan, hing op en belde meteen terug.

Uiteindelijk nam Posey op. ‘Charlie, ik ben…’
‘Je moet het huis uit. Nú!’
‘Waarom klink je zo raar?’
Charlie wilde geen tijd verspillen door een verklaring te geven 
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voor haar gezwollen lip. ‘Serieus. Nu. Naar een koffietentje. De 
supermarkt. Het maakt niet uit waarheen. Neem alleen je laptop 
en portemonnee mee, vertrek via de achterdeur en spring over 
het lage hek de tuin van de buren in. Die ene met de trampoline.’

‘Wat is er…’
‘Ik blijf aan de lijn terwijl je dat doet.’
‘Ik zit midden in een reading,’ protesteerde Posey.
‘Nu!’
‘Momentje.’
Ze hoorde haar zus op verzoenende toon tegen iemand praten, 

al kon ze de precieze woorden niet verstaan. Hopelijk legde ze aan 
haar cliënt uit dat ze moest gaan.

Een tel later was ze er weer. ‘Je weet dat ik niet kan rijden.’
‘Ik blijf de hele tijd bij je.’ Charlie hield haar stem kalm en laag. 

Een radiostem. De stem van een gijzelingsonderhandelaar. ‘Be-
loofd. Ik kom je ophalen.’

Er viel een lange stilte aan de andere kant van de lijn.
‘Toe, Posey!’ Tot zover dan het kalm blijven. ‘Schiet op.’
‘Prima. De achtertuin?’
‘Zodat je niet zichtbaar bent vanaf de straat.’ Charlie wilde de 

snelweg bereiken en naar huis racen, om Adam te snel af te zijn, 
maar ze wist dat het beter was om zich te concentreren op haar 
zus het huis uit krijgen. ‘Doe nou maar. Snel.’

Terwijl Posey door het huis liep om wat spullen te pakken die 
ze beweerde nodig te hebben en om Luciprrr haar reismand in 
te krijgen, drukte Charlie haar nagels in het kussentje van haar 
duim. Ze wilde tegen Posey gillen dat ze zich moest haasten. Ze 
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wilde alles doen behalve daar op het parkeerterrein zitten, ge-
wond en machteloos.

Wat gesteun en geritsel later zei Posey: ‘Oké, ik ben buiten met 
de kat. Ik ga naar achteren.’

‘Klim over het hek,’ zei Charlie. ‘Je bent er bijna.’
‘Je moet me wel uitleggen…’
‘Dat doe ik, beloofd, en het spijt me.’
‘Wat als de buren…’
‘Ga. Kijk niet om. Vlug, vlug, vlug.’
‘Oké.’ Posey klonk onzeker. ‘Ik sta aan de andere kant van het 

hek. Je weet dat ik het vreselijk vind om over het terrein van 
een ander te lopen. Wat als Elias naar buiten komt en naar me 
schreeuwt omdat ik door zijn tuin ga?’

‘Je doet het geweldig, je hoeft alleen maar te blijven lopen. Ver-
mijd de grote wegen en ga naar…’ Charlie probeerde na te den-
ken. Er was daar een heel doolhof aan straten. Het zou makke-
lijk zijn om de verkeerde te kiezen. Ze dacht niet dat Adam wist 
hoe Posey eruitzag, maar een vrouw met een kattenreismand was 
moeilijk te missen.

Je had de Williston Library, die was eenrichting, bij een pri-
véschool voor rijke tieners met extraatjes als paardrijden. Posey 
zou zich daar misschien naar binnen kunnen praten, maar dan 
zou ze haar verhaal met overtuiging moeten brengen. De andere 
kant op zat een Dunkin’ Donuts, een lunchtentje dat al gesloten 
was, een tatoeagestudio genaamd Needle Inc., de Union Pack-
age-slijterij en Glory of India, waar je voornamelijk eten afhaalde.

‘Als het goed is loop je nu over Clark, dus steek het parkeerter-
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rein bij School Street over. Je gaat Union Package in. Bekijk het 
wijnassortiment tot ik er ben.’

‘Wat als ze geen huisdieren binnenlaten?’ vroeg Posey.
‘Dan bedenken we iets anders. Er is een warenhuis niet ver 

daarvandaan.’
Charlie wachtte, luisterde naar het geluid van Poseys ademha-

ling, tot ze het rinkelen van het belletje boven de ingang van de 
winkel hoorde.

‘Je komt nu meteen?’ vroeg Posey op zachte toon.
‘Ja,’ bevestigde Charlie, en ze hing op.
Dit was waarom ze Duisterlingen had vermeden, de zwendels 

en klussen met magie. Hoe was het mogelijk dat ze nog niet de les 
had geleerd van het jongleren met messen? Zelfs als je ze allemaal 
in de lucht hield, dan kon je je nog aan de lemmeten snijden.

Ze wierp nog een blik op haar schaduw, probeerde haar be-
wustzijn ernaar te verschuiven. Die flakkerde in reactie erop.

‘Oké.’ Ze verliet het tankstation.
Haar auto zoefde over de snelweg. Het ratelen van de motor was 

nauwelijks merkbaar. Wat Vince ook had gedaan werkte terwijl 
ze het gaspedaal dieper intrapte en om bestelbussen en forenzen 
heen slingerde. Door haar gezwollen oog was het lastig om naar 
banen links van haar te gaan en een verschrikkelijke hoofdpijn 
maakte helder nadenken moeilijk, al schoot er grotendeels een 
waslijst aan dingen door haar hoofd die verder nog mis zouden 
kunnen gaan. Wat als Adam besloot dat hij zich moed moest in-
drinken voordat hij in hun huis inbrak en naar de dichtstbijzijnde 
slijterij ging? Wat als hij haar auto op dit moment volgde? Wat als 
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hij een handlanger had? Wat als Luciprrr in haar kooitje plaste 
waardoor Posey de winkel uit werd gezet als…

Charlie kwam bij de stoep tot stilstand en onderdrukte een wil-
de neiging om uit de auto te springen. Ze liet de motor draaien 
en belde Posey.

Haar zusje pakte bij de tweede keer overgaan op.
‘Ik sta voor de winkel.’ Voor Charlies gevoel was ze buiten 

adem, al had ze niets anders gedaan dan autorijden. Misschien 
had ze een gekneusde rib.

Een paar minuten later kwam Posey naar buiten met een fles in 
een papieren zak, een overvolle rugzak op haar rug en de katten-
reismand in haar hand. Ze klom achterin. Luciprrr liet een zielig 
gemiauw horen toen haar reismand zonder pardon op de vloer 
werd gezet. ‘Ik heb allebei onze laptops en wijn voor mam.’

‘Mam?’ herhaalde Charlie.
Maar Posey was niet langer geïnteresseerd in dat gesprek. Ze 

staarde Charlie met open mond aan via de achteruitkijkspiegel. 
‘Wat is er met je gezicht gebeurd? En wie denk je dat er naar ons 
huis komt? Is het Vince? Heeft hij je bedreigd?’

‘Vince?’ Charlie wierp haar zus een geërgerde blik toe.
Posey fronste haar voorhoofd. ‘Weet ik veel! Was het die Duis-

terling uit Rapture?’
Charlie schudde haar hoofd en reed weg. Ze moest zorgen dat 

ze verder bij hun huis vandaan kwamen. ‘Die gast is dood.’
‘Wat?’ Posey zette grote ogen op. ‘Hoe bedoel je dood?’
‘Hou jij het verkeer achter ons maar in de gaten. Kijk of iemand 

ons volgt,’ zei Charlie.
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Posey liet haar rugzak van haar schouder zakken en keerde zich 
om, knielde op de zitting. Ze zag er bleek en een beetje klam uit. 
‘Hoe kun je dat zien?’

‘Blijf kijken. Niet alleen naar de auto’s achter ons, maar ook 
naar de auto’s daarachter. Weet ik veel. Ik ken het alleen uit de 
film.’ Charlie sloeg een bocht om. ‘Niemand volgt precies dezelfde 
route, vooral niet de route die ik ga nemen, waarbij ik af en toe 
dezelfde wegen neem. Dus als ze ons te lang volgen, dan gaan we 
ons zorgen maken.’

‘Oké.’ Posey staarde door de achterruit.
‘Gaat het wel?’ vroeg Charlie, met haar blik op de weg gericht.
‘Natuurlijk. Jij bent degene met het gezicht dat opzwelt als een 

sinaasappel. Ga je het me nu dan uitleggen?’
‘Doreen heeft een knipperlichtrelatie met ene Adam.’
‘Die gast die jij berichten stuurde.’
Charlie knikte, herinnerde zich dat haar zus afgelopen woens-

dag haar telefoon had afgepakt, toen het er nog op had geleken 
alsof ze haar leven niet opnieuw zou verknallen.

‘Dus Doreen heeft je in elkaar geslagen? Omdat je iets met haar 
vriend had?’

‘Nee! Serieus? Adam was kwaad omdat ik hem heb verlinkt en 
iets van hem heb gestolen.’ Nu ze het zo zei klonk het niet goed. 
‘Wat hij verdiende. En wat ik heb gestolen had hij eerst gestolen.’

‘Volgens mij worden we niet gevolgd.’ Posey liet zich zakken en 
keerde zich om naar de normale, legale, zittende positie. ‘Kunnen 
we naar huis gaan?’

Charlie schudde haar hoofd. ‘Laten we Adam maar een nachtje 
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de tijd geven om af te koelen, terwijl hij niet weet waar ik ben. Ik 
praat wel met Doreen. Zij kan hem kalmeren.’

Posey fronste naar het raam, duidelijk niet blij.
Charlie zuchtte. ‘Het spijt me van je cliënt.’
‘Je weet toch wel dat Vince van Adam wist, hè?’
‘Dat ik hem aan het belazeren was?’ Charlie wierp via de spiegel 

een blik op haar zus. ‘Hoe kon hij…’
‘Oké, “wist” is het verkeerde woord. Hij dácht dat hij het wist 

van Adam.’
‘Vertel het me nu maar gewoon.’
‘Hij heeft me die boodschap op horen lezen. Je weet wel, over 

dat je Adam ergens alleen wilde ontmoeten.’
Charlie werd misselijk. ‘Heeft hij iets gezegd?’
‘Hij vroeg me of ik wist wanneer je hem zou ontmoeten.’ Posey 

leek zich heel slecht op haar gemak te voelen. ‘Hij zei ook dat ik 
gelijk had over hem. Dat ik al die tijd gelijk had gehad.’

‘En wat zei jij?’
‘Niets. Ik was te verbaasd. Ik had niet gedacht dat hij ook maar 

iets oppikte van wat ik zei of dacht. Misschien heb ik hem niet 
eerlijk behandeld.’

‘O, daar kom je nu mee?’ Charlie moest zich inhouden om het 
gaspedaal niet helemaal in te trappen, zo sterk was de neiging om 
haar gevoelens af te reageren op de weg.

Posey haalde haar schouders op. ‘Hij was te kalm. Ik zat de 
hele tijd te wachten op het onvermijdelijke, tot hij je zou kwet-
sen. Ik bedoel, lekkere kerels horen klootzakken te zijn. Ik 
dacht dat hij slecht zou zijn. Maar uiteindelijk was hij denk ik je 
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meest succesvolle relatie, ook al was hij een enorme leugenaar.’
Charlie overwoog even samen met haar zus van de weg te rij-

den, zo tegen een boom aan.
Ik ben niet de enige die heeft gelogen, dat had hij gezegd tijdens 

hun ruzie.
Nu, veel te laat, begreep ze wat hij had bedoeld: Ik kon je niet ge-

ven wat je nodig had. Ik heb dingen voor je verzwegen. Ook al wist 
je niet wat er mis was, je had door dat er niet genoeg van me was.

Op vrijdagochtend toen hij naar Rapture was gegaan om haar 
op te halen, had hij geweten dat ze met Adam had afgesproken? 
Ze had gedacht dat hij daar was omdat hij zich zorgen had ge-
maakt dat haar auto niet zou starten, maar wat als hij had ver-
wacht haar daar met een ander aan te treffen?

Ik zou willen zeggen dat het me spijt, dat ik de hele tijd eerlijk 
wilde zijn, maar dat is niet zo. Ik heb nooit eerlijk willen zijn. Ik 
wilde alleen maar dat wat ik je vertelde de waarheid was.

Charlie had altijd gedacht dat niets Vince echt raakte, omdat 
hij alles waar hij echt om gaf had moeten achterlaten in zijn oude 
leven, waar hij van was verbannen. Het leven waar hij naar terug 
had willen keren.

Maar het was heel goed mogelijk dat hij zijn oude leven had 
gehaat.

En dat zij meer was verloren dan ze had beseft.
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26

H e t  v e r l e d e N

Het glas champagne dat Remy in zijn hand had werd 
te snel warm. Het was hier te druk. Overal om hem 
heen stegen er delicate lachjes op in de verstikkende 

lucht. Adeline praatte met een burggraaf of baron of iemand met 
een van die titels die geen geld met zich meebrachten, maar wel 
uitnodigingen voor feestjes.

Het zat Remy een beetje dwars dat hij dat wist zonder er moeite 
voor te doen, dat hij op de automatische piloot het gebrek aan 
maatwerk opmerkte bij het pak dat een man droeg of het sleetse 
leren polsbandje van een derde-generatie-Rolex. Hij probeerde 
zichzelf ervan te overtuigen dat het meer scherpzinnigheid was 
dan snobisme, maar wist dat dat niet helemaal waar was. Hij was 
eraan gewend geraakt om geld te hebben dat hij niet verdiende en 
zich daar arrogant bij te voelen.
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Het benefiet vond plaats in het huis van een van Remy’s bela-
chelijk rijke schoolmaten. Dat was voor iets voor kinderen. Mis-
schien waren ze ziek geweest. Misschien zouden ze hierna kunst-
therapie krijgen. Of pony’s. Of hun pony’s kregen kunsttherapie. 
Dat deed er niet toe. Er was ook een thema… vintage Hollywood, 
wat erop neerkwam dat je iets chics of belachelijks droeg, of bei-
de. Dat deed er ook niet toe.

Het belangrijkste was dat de jongeren hun ouders zover kregen om 
een donatie te geven van vijftigduizend dollar. Tienduizend ervan 
zou in hun eigen jeugdige zakken verdwijnen, waardoor er veertig 
overbleef voor het goede doel. Later zouden hij en zijn vrienden met 
het gestolen geld naar een club gaan waar ze per fles aan tafel bediend 
zouden worden en genoeg drinken om de hele nacht te vergeten.

Remy zou dansen en janken naar de maan en terug strompelen 
naar zijn grootvaders pied-à-terre met zijn arm om Adeline heen, 
en elke keus die hij ooit had gemaakt zou het waard lijken te zijn 
in die onbezonnen vroege uurtjes.

Zijn telefoon pingde, bracht hem terug naar het heden. Het was 
zijn grootmoeder weer, die voorstelde om de volgende dag voor 
de brunch af te spreken. Slecht idee. Niet alleen was hij van plan 
om een bijzonder verschrikkelijke kater te hebben, maar hij wilde 
het niet over het enige onderwerp hebben dat ze met elkaar ge-
meen hadden: zijn moeder, met wie het niet zo goed ging in die 
nieuwe afkickkliniek.

Als hij bij zijn grootmoeder was dan voelde hij een verlangen 
vermengd met weerzin, en dat was de andere reden waarom hij 
haar niet wilde zien: hij voelde niet graag dingen.
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Hij had bij haar gewoond toen hij klein was, samen met zijn 
moeder. Hij had een bed voor zich alleen gehad, en ze hadden 
elke avond samen gegeten. Maar zijn moeder was daar uiteinde-
lijk met veel stampij vertrokken, had hem met zich meegesleurd, 
en dat was dat.

Remy raakte al uitgeput bij de gedachte aan een brunch, maar 
hij voelde zich schuldig bij het idee een smoesje te verzinnen en 
niet te gaan.

Misschien voelde hij daarnaast nog iets anders, al wilde hij daar 
niet bij stilstaan.

Je schaamt je, fluisterde Red tegen hem, altijd op de achtergrond 
aanwezig, als een of andere fucking kwaadaardige krekel die deed 
alsof hij een geweten was. Zo hoef je je niet te voelen. Ik kan me 
voor ons allebei schamen.

Remy wierp een blik op zijn schaduw op de vloer, groter dan 
hij was door het licht. Misschien kon Red naar die brunch gaan, 
zodat hij zelf in bed kon blijven liggen. Hij zou misschien Remy’s 
gestalte lang genoeg kunnen vasthouden. Met de moorden en de 
energie die Remy hem gaf werd hij schrikbarend sterk. Elke keer 
als hij een Smet werd, leek hij tot veel meer in staat dan daarvoor.

‘Wat is er?’ vroeg Adeline. Ze droeg een gestructureerde vintage 
McQueen-jurk bezaaid met glimmende kraaltjes die de indruk 
wekten van inkepingen. Ze had twee old-fashioneds in haar han-
den, waarvan ze er een uitstak, alsof die voor hem was bedoeld.

‘Niets.’ Hij schoof zijn telefoon terug in zijn zak.
Ze grijnsde. ‘Verveel je je? Ik heb gehoord dat er een zwembad 

in de kelder is. Kom op, laten we naakt gaan zwemmen.’
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Remy snoof. Toen verstopte hij zijn champagnefluit achter een 
plant en nam een flinke slok whisky, die geurde naar het sinaasap-
pelschilletje dat erin zat. Hij was gek op Adelines opgewekte so-
ciopathie. Die deed hem soms aan haar vader denken, maar waar 
die van hem was toegespitst op het veroveren van het universum, 
was die van haar dat op lol.

Het benefiet vond plaats in een herenhuis aan de Upper West 
Side, het soort dat makkelijk voor vijftig miljoen kon worden 
verkocht. De keuken was met koper en marmer en een chic Ita-
liaans fornuis ingericht. De wanden waren behangen met helde-
re, moderne ontwerpen en er hing amusante kunst aan. Zelfs de 
vloerkleden hadden een vernuftig ontwerp: op een ervan stond 
een doolhof en een andere had een turkooizen waas over een tra-
ditioneel design. Het geheel liet Remy’s hoofd duizelen terwijl ze 
naar de trap liepen. Dit leek in niets op het grimmige, stoffige huis 
van zijn grootvader met het donkere hout en de zware gordijnen.

Hij ving een glimp op van zichzelf in de met spiegels bedekte 
bar. Zwart pak, witte sjaal om de hals. Begerige blik in de ogen.

‘Laten we gaan.’ Hij plakte zijn gebruikelijke gemoedelijke glim-
lach op zijn gezicht. Er was niets om ongelukkig over te zijn. Het 
was een geweldige avond.

De wenteltrap leidde naar een lagergelegen lounge, vol bloedro-
de en roze kussens. Er hing vaag een geur van chloor en de blau-
we gloed van een onderwaterwereld kwam door de ramen. Een 
kroonluchter projecteerde schaduwen op het plafond in de vor-
men van geiten en wolven.

‘Trek mijn rits omlaag.’ Adeline keerde zich met een lach om.
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Remy klokte de rest van zijn drankje naar binnen. De wereld 
was een beetje vaag geworden aan de randjes, en hij raakte aange-
naam aangeschoten.

Een vrouw in een zwarte pantalon en een overhemd kwam de 
trap af gerend. ‘Pardon…’ Ze keek een beetje paniekerig. ‘U mag 
hier niet komen.’

‘Wie ben jij?’ Adeline klonk indrukwekkend hooghartig.
‘Ik hoor bij het personeel. Er is ons gevraagd mensen uit de 

privégedeelten van het huis te houden.’ Haar toon was veront-
schuldigend, maar vastberaden.

‘Dit is het huis van Jefferson,’ vertelde Remy haar. ‘Mijn vríénd. 
Het kan hem niets schelen of we hierbeneden zijn.’

‘Nou, zijn ouders wel.’ Ze knikte naar het glas in zijn hand. ‘U 
hebt gedronken. Het is een verzekeringskwestie.’

‘Red zou haar wel een toontje lager kunnen laten zingen,’ zei 
Adeline tegen Remy.

Hij rolde met zijn ogen. ‘Dat is overkill.’
Toen de vrouw dat hoorde zette ze een stap in de richting van 

de trap. Waarschijnlijk maakte het woord ‘kill’ in welke context 
dan ook haar zenuwachtig.

‘Laat Red spelen,’ drong Adeline aan, met een wreed lachje om 
haar mond. Misschien kwam het doordat ze in verlegenheid was ge-
bracht, met haar rits open tot halverwege haar rug. Misschien was 
het de keerzijde van die opgewekte sociopathie, maar als ze in deze 
bui was dan nam ze geen gas terug. ‘Kom op, dat wordt grappig.’

‘Gebruik je eigen schaduw dan,’ zei Remy. ‘Of nog beter, laten 
we gewoon naar boven gaan.’
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Dit was de tweede bezielde schaduw die aan haar verbonden 
was. De eerste was weggekwijnd, de transplantatie mislukt. De 
tweede was wel gelukt, maar ze oefende er zelden mee. Hij dacht 
dat ze zich er slecht bij op haar gemak voelde, maar ze gaf het niet 
graag toe.

Adeline keek hem aan. ‘Wij gaan nergens heen.’
Wat moet ik doen? Hij hoorde de vraag in gedachten, voelde de 

ergernis van zijn schaduw en was er niet zeker van of het ook niet 
de zijne kon zijn.

Maak haar tot een pop, dacht Remy. Zorg dat ze naar boven gaat 
of iets stoms zegt. Maak haar bang, maar doe haar geen pijn.

Je wilt niet dat ik ervoor zorg dat ze zich verdrinkt?
Hij was er bijna zeker van dat Red een grapje maakte. Er was 

een tijd geweest dat hij een gespleten bewustzijn had moeten on-
derhouden, maar dat hoefde niet meer. Red deed dingen gewoon. 
Idealiter wat je hem opdroeg, maar soms gebeurde er totaal iets 
anders. Remy kon hem waarschijnlijk tegenhouden als hij dat 
probeerde. Waarschijnlijk.

De vrouw huiverde en hapte naar adem toen Remy’s schaduw 
die van haar overlapte.

Adeline klapte opgetogen in haar handen.
De mond van de vrouw bewoog, perste er woorden uit. ‘Ik krijg 

hier niet genoeg voor betaald. Toe dan. Gebruik dat zwembad 
maar, klootzakken.’

Remy lachte. Het was een beetje verontrustend hoeveel Red 
over mensen zou moeten weten om met iets te komen wat zo 
realistisch klonk, maar het was toch grappig.
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Adeline zuchtte geërgerd. ‘Nee, laat haar iets gênants zeggen!’
De vrouw bewoog schokkerig, met blinde paniek in haar ogen. 
‘Geef me geen bevelen, Adeline, dat bevalt me niet.’
Adeline keerde zich naar Remy toe, verbijsterd en beledigd. 

‘Was jij…’
‘O, kom op,’ zei Remy. ‘Gun hem ook zijn lolletje.’
Toen stokte de adem van de vrouw, haar hand ging naar haar 

mond toen Red haar liet gaan. Ze keek hen allebei aan. Tranen 
sprongen haar in de ogen en toen rende ze de trap op.

Adeline keerde zich met een woedende blik naar Remy toe. 
Remy dacht niet dat ze zo boos zou zijn geweest als hij het zelf 
had gezegd, maar ze beschouwde Red als een speeltje, en speeltjes 
hoorden niets terug te zeggen. Vooral niet in het openbaar.

Voor ze Remy een preek kon geven dat hij zijn schaduw onder 
controle moest houden, denderden Madison, Topher en Brooks 
de trap af. Topher had op dezelfde voorbereidende school gezeten 
als Remy, en hij en Adeline kenden de anderen doordat ze zich in 
dezelfde kringen begaven.

‘Gast,’ zei Brooks, die voor een mannelijke begroeting met een 
arm ging. ‘Ik heb gehoord dat er een zwembad is. Ik had kunnen 
weten dat jij er het eerst zou zijn.’

Maddy had een fles Don Julio 1942 meegenomen uit de spiegel-
bar. ‘O, ik had glazen mee moeten nemen.’

‘Ik kan dat spul zo in je mond gieten,’ bood Remy aan, die zich 
ontspande in hun gezelschap.

Ze zwommen met zijn vijven naakt in het zwembad, dronken te-
quila en vermaakten zich. Adeline leek te zijn vergeten wat er was 
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gebeurd en alles was weer normaal. Toen trokken ze hun kleren weer 
aan, zochten ze Jefferson op, zijn vriendin en iedereen die mee wil-
de gaan, en vertrokken naar The Box, waar acrobaten door de lucht 
vlogen, samen met een enkele schaduw. Af en toe hield die hen vast 
boven de menigte, waardoor ze in het luchtledige leken te bungelen.

Topher wilde worden verrukt en Adeline pronkte met haar 
duistertalent door hem in die toestand te brengen. Toen ze klaar 
met hem was, hing hij in een hoekje van hun privézitje. Hij mom-
pelde in zichzelf en trilde af en toe. Remy hoopte dat ze hem in-
derdaad zoals beloofd een leuke ervaring had bezorgd. Ze had er 
in het verleden voor gezorgd dat mensen wekenlang in doods-
angst hadden verkeerd. Het was echter wel duidelijk dat ze nu 
weer in een slechte bui verkeerde.

Brooks en Jefferson waren onder de indruk en stelden haar al-
lerlei vragen waardoor duidelijk werd dat ze in meer geïnteres-
seerd waren dan in de antwoorden.

Maddy en een nichtje van iemand waren aan het zoenen, bij 
allebei was het rokje zo ver omhooggeschoven dat het duidelijk 
was dat een van hen geen slipje droeg.

Remy probeerde Adelines toorn te vermijden door met de mei-
den in het volgende zitje te kletsen, die wilden dat hij meedeed 
aan een drinkspelletje. Iedereen moest naar iemand staren en als 
jij die recht in de ogen keek, moest je als eerste ‘Medusa!’ roepen.

Hij had zeker nog drie shotjes tequila gedronken toen Adeline 
haar hand op zijn schouder legde.

Ze leek behoorlijk dronken te zijn. ‘Zeg tegen Red dat hij me 
moet zoenen.’
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Remy was zelf bij lange na niet nuchter, maar zelfs hij wist dat 
dat een slecht idee was. ‘Kom op, Adeline. Doe gewoon mee.’

Haar schaduw schoot naar een van de meiden, sloeg zo hard 
tegen haar hoofd dat ze door het glas beet waar ze een slokje uit 
wilde nemen.

Hij ging staan terwijl de vriendinnen van het meisje het bloe-
den met servetjes probeerden te stelpen.

Remy wilde niet nadenken over de roze tanden van het meisje, 
aan hoe het stuk glas op tafel was gevallen, glanzend door het 
speeksel. ‘Kom op, laten we naar huis gaan. Het is al laat.’

‘Wil je dan niet dat Red dat doet?’ riep ze, terwijl hij haar door 
de club sleurde.

Remy gaf geen antwoord.
‘Zeg hem dat hij moet doen wat ik zeg.’ Ze stonden nu op straat. 

‘Anders zeg ik tegen mijn vader dat hij de helft van de tijd een 
Smet is.’

Remy kreunde. ‘Kap nou met die dreigementen. Dat is zo ver-
moeiend. Jij bent vanavond vermoeiend.’

‘Zeg het!’ hield ze vol.
‘Prima,’ loog hij. ‘Ik heb het net gedaan.’ Het was niet alsof Red 

dit allemaal nog niet had gehoord.
‘Volgens mij heb jíj ervoor gezorgd dat hij zo lullig tegen me 

deed.’
Remy deed geen moeite om het te ontkennen. Ze waren allebei 

dronken en de kans was groot dat er zo een stomme ruzie zou 
ontstaan. Ze hadden de afgelopen maanden te veel tijd in elkaars 
gezelschap doorgebracht, hadden elkaar te veel op de lip geze-
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ten. Dat was niet normaal. Ze deelden te veel vreselijke geheimen. 
Daardoor haalden ze naar elkaar uit.

Adeline was nog steeds aan het mokken toen ze het pied-à-terre 
in strompelden. Het interesseerde Remy niet. Hij was van plan 
naar bed te gaan en door de brunch heen te slapen.

Hij werd echter heel rap nuchter toen hij zag dat zijn grootva-
der op de bank op hen zat te wachten. Er brandde één lampje, dat 
zijn gezicht op griezelige wijze verlichtte.

‘Heb je ooit van Cleophes van York gehoord?’ vroeg hij, alsof hij 
een eerder gesprek voortzette.

‘Nee?’ antwoordde Remy aarzelend. Dit was de prijs voor Salts 
geld: leven op zijn voorwaarden en hem op zijn wenken bedie-
nen.

‘Een heel erg oude Smet,’ vertelde Salt. ‘Hij is vijf jaar geleden 
vastgelegd. Volgens mij heb ik een manier bedacht om met hem te 
praten zonder dat de persoon die hem draagt het te weten komt. 
We gaan een experiment uitvoeren.’

Adeline fronste. ‘Wat voor experiment?’
‘Ketamine, lekker ouderwets.’ Hij pakte een met vloeistof ge-

vuld buisje van de salontafel en schudde ermee. ‘Ik ga Edmund 
ermee injecteren en dan kunnen we zien of Red hem daardoor 
tot pop kan maken.’

‘Ik heb te veel gedronken,’ protesteerde Remy. ‘Rocksterren 
sterven door alcohol en drugs te mengen.’

Salt snoof. ‘Verbeeld je maar niets. Ga nu maar op de bank zit-
ten en rol je mouw op.’

‘Serieus,’ zei Remy. ‘Morgen.’
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‘Nu,’ corrigeerde Salt hem. ‘Ik meen het.’
Remy keek Adeline smekend aan, maar ze ontweek zijn blik. 

Ze staarde door het raam naar buiten, haar gezicht zorgvuldig 
uitdrukkingsloos alsof ze mijlenver weg zat met haar gedachten. 
Ze had het jaren geleden opgegeven zich nog tegen haar vader te 
verzetten. De prijs voor ongehoorzaamheid was te hoog.

Ik zou je zonder welke naald dan ook in bezit kunnen nemen, 
fluisterde Red. Als je dat toestaat.

Maar zijn grootvader wilde niet weten waar Red toe in staat 
was, hij wilde weten wat de ketamine kon doen.

Laat me hem dan vermoorden.
Geen moorden meer, dacht Remy automatisch. Het enige wat 

hij hoefde te doen was door deze onaangename situatie heen zien 
te komen en die daarna vergeten, meer angst en gevaar aan Red 
geven. Hij stopte de angst en woede diep weg. En als Remy soms 
het gevoel had alsof hij zo veel van zichzelf had weggegeven dat 
er niet veel meer van over was, hij was niet bereid om een van de 
alternatieven te overwegen.

Remy plofte op de bank neer, schudde zijn jasje van zijn schou-
ders en knoopte de manchet van zijn mouw open.

Remy’s grootvader haalde een naald uit een plastic verpakking 
en verwijderde het veiligheidsdingetje. Toen stak hij het door de 
bovenkant van het buisje en zoog er de heldere vloeistof mee op. 
Het was moeilijk om het verschil te bepalen tussen zijn eigen ge-
dachten en die van Red. Door de paniek liepen die door elkaar 
heen.

Als Remy’s ademhaling stopte, dan was er niemand die niet zou 
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geloven dat hij die ketamine in de club had genomen. Dat was het 
briljante van zijn grootvader, dat hij de scène zo had voorbereid 
dat wat er ook gebeurde, hij daar nooit verantwoordelijk voor 
kon worden gehouden.

Een scherpe prik. Hij keek naar Adeline. Ze hield hem met een 
zachte blik in de gaten. Toen voelde het alsof hij door de lucht 
tuimelde.

Hij proefde bloed, alsof hij op zijn tong had gebeten.
Het laatste wat hij zich herinnerde was het geluid van zijn ei-

gen stem, al klonk die hem onbekend in de oren. ‘Nu geen Remy 
meer. Alleen nog maar Red.’
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27

D at  v r e s e l i j k e 
s p u l  d at  i k 
l e k k e r  v i n D

Toen Charlie uit het appartement van haar moeder was ge-
trokken, had ze gedacht dat ze vrij zou zijn van de angst en 
het schuldgevoel die haar gedurende haar tienerjaren hadden 

geplaagd. Maar elke keer als ze haar moeder zag keerden die terug, 
vulde die hun omgeving met alles wat ze nooit hadden uitgesproken.

Ze haatte dat gevoel, haatte het motel waar je voor lange tijd 
mocht verblijven waar haar moeder in leefde omdat haar krediet-
waardigheid slecht was en haar arbeidsverleden versnipperd was. 
Charlie haatte de maar al te grote kans dat ze op een dag op een 
soortgelijke plek terecht zou komen.
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Talloze mensen logen tegen hun moeder. Er was niets speciaals 
aan het feit dat Charlie had gelogen. Het probleem was dat haar 
moeder het haar nooit zou vergeven als ze erachter kwam. Char-
lie had haar moeder laten geloven dat het universum om haar gaf, 
dat er geesten waren gekomen om haar te beschermen toen de 
nood het hoogst was. Als iemand haar dat zou afnemen, dan zou 
ze die persoon haten. Ook al was het dezelfde persoon die haar 
die illusie had geschonken.

Charlie reed met haar Corolla het parkeerterrein op van Resi-
dence Suites, om het gebouw heen naar waar haar kamer zat, en 
kreeg het benauwd. Zo laat in november kwamen er niet langer 
toeristen naar de Valley om naar de schitterende herfstkleuren 
van de blaadjes aan de bomen te kijken, die waren allemaal geval-
len, en niemand maakte een ritje vanuit Connecticut om appels 
te plukken, dus de hotels waren grotendeels leeg. Er waren zat 
plekken om de auto neer te zetten en er was geen enkel excuus 
om dit uit te stellen.

Toen Charlie de sleutel uit het contact trok, viel het haar op 
dat er iets kleins van metaal aan haar sleutels vastgeplakt zat. Het 
duurde even voor ze zich herinnerde dat ze dat onder uit de tas 
van Vince had gehaald met de gedachte dat het eruitzag als een 
horlogebatterijtje. Het was blijkbaar magnetisch.

Met een frons gooide ze haar sleutels terug in haar tas, inclusief 
magneetje.

Posey klopte aan.
Bob, de huidige vriend van hun moeder, deed open, wierp één 

blik op Charlies gehavende gezicht en riep: ‘Jess!’

Dief van de nacht_v4.indd   404Dief van de nacht_v4.indd   404 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



405DIEF VAN DE NACHT

Hun moeder kwam naar de deur. Ze had in de jaren tachtig 
op de middelbare school gezeten en gebruikte nog altijd trouw 
een krultang. Haar lange, droge zwartgeverfde haar viel dankzij 
de tang in ribbels over haar schouders. Haar ogen waren dik 
omlijnd met zwarte eyeliner en er zaten ringen om al haar vin-
gers. ‘O, nee, wat is er gebeurd? En waarom hebben jullie de kat 
meegebracht?’

Charlie gaf een samenvatting van het verhaal, waarbij ze de 
diefstal verzweeg. Haar moeder leefde mee, maar het ontging 
Charlie niet dat ze dat medeleven had verkregen met leugens.

‘Je moet de politie bellen,’ zei haar moeder. ‘Ze moeten je veilig 
naar huis brengen en Adam arresteren. Hij heeft je mishandeld!’

Charlie was niet van plan om dat te doen, maar het kon geen 
kwaad om Doreen dat te laten geloven. Adam zou met zijn schim-
mige zaakjes de politie niet op bezoek willen krijgen. Misschien 
zou hij zich dan koest houden.

Eenmaal binnen in de motelkamer liet Charlie zich door haar 
moeder naar de bank leiden, terwijl Posey op een barkruk ging 
zitten naast het aanrecht van het keukentje, waar ze zowel haar 
telefoon als haar laptop kon opladen. De ruimte bestond in prin-
cipe uit drie kamers: een slaapkamer met een deur, een badkamer 
waarvoor je door de slaapkamer moest lopen om er te komen, 
een keukentje, een tafeltje zo hoog als een bar met twee stoelen, 
en een bank voor een tv. Daar kon je zo veel naar kijken als je 
wilde, dat zat inbegrepen bij de wekelijkse prijs.

Haar moeder en Bob hadden wat meubels meegebracht van vo-
rige verblijfsplekken. Twee lampen die Charlie zich uit haar jeugd 
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herinnerde, een onbekend kleed dat duidelijk niet van het motel 
was, een paar boekenkasten en stapels van Bobs kartonnen dozen 
gevuld met geplastificeerde kaartjes van Magic: The Gathering, 
waar hij er héél veel van had.

Hij beweerde dat die zo waardevol waren dat als hij er klaar 
voor was, hij de hele verzameling zou verkopen en een huis kon 
kopen van de opbrengst, maar dat dat pas kon als zijn juridische 
strijd met zijn oude werkgever erop zat. Mission Trucking was 
duidelijk de oorzaak van zijn rugproblemen en had van de recht-
bank het bevel gekregen om voor zijn verzekering te betalen. Zij 
wilden schikken zodat ze zich onder hun verplichting uit konden 
wurmen, maar Bob was niet van plan genoegen te nemen met 
minder dan een miljoen.

Hij bleef hun moeder maar beloven dat als hij dat geld eenmaal 
had, ze in stijl zouden leven.

Het was zijn versie van de grote klapper en de kans dat dat ook 
echt zou gebeuren was net zo groot.

‘We moeten iets op je oog leggen,’ zei mam. ‘O, lieverd, dat ziet 
er nu niet goed uit, maar morgen is het nog veel erger.’

‘Ik zal wat pakken,’ zei Bob. ‘Heb je zelf ook wat rake klappen 
uitgedeeld?’

Charlie lachte. ‘Jazeker.’
‘Ik hoop dat je hem hebt geschopt waar dat het meest zeer doet.’ 

Bob was kalend, had een buikje en droeg een t-shirt waarmee hij 
zijn liefde voor de Ramones uitte. Hij bracht haar een zak bevro-
ren erwtjes.

Ze drukte die tegen haar oog.
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Posey had de stekkers van al haar apparaten in de stopcontac-
ten gestoken. Ze sprong van de kruk af om de kat wat water te 
geven in een plastic bekertje van afhaalsoep.

‘Jullie blijven hier slapen,’ zei hun moeder. ‘Daar sta ik op.’
Met nog maar een paar dagen tot Salts feest had Charlie geen 

tijd voor een blauw oog of een gedwongen verblijf bij haar moe-
der. Toch week de pijn in haar gezicht voor uitputting. Trouwens, 
ze was hier gekomen om iets te vinden.

‘Zal ik het opblaasmatras uit de stationwagen halen?’ vroeg 
Charlie.

Haar moeder schudde haar hoofd. ‘Nee, blijf jij maar zitten. Je 
zus kan gaan. Of Bob.’

Charlie stond op, blij met een goed excuus voor haar speur-
tocht. ‘Ik red me wel.’

Een grote verzameling magneten bedekte de koelkast. Een paar 
waren van plaatselijke ondernemingen. Op andere stonden uit-
spraken als: all i need is coffee and wine of so punk rock i’m 
out of safety pins. Charlie griste de autosleutel van het haakje 
en ging de kou weer in.

Nu Charlies moeder bijna zestig was, had ze meer spullen ver-
zameld dan er met een beetje gemak in het hotel pasten, vooral 
gezien Bobs kaartjes die een ‘goed geklimatiseerde omgeving’ no-
dig hadden en te belangrijk voor hem waren om niet in de buurt 
te houden. Daarom was de achterbak van de auto van haar moe-
der gevuld met zomerkleren, versieringen, belastingpapieren en, 
blijkbaar, een opblaasmatras. De plastic bakken stonden strak op 
elkaar. Op een ervan stond kerst, op een ander familiefoto’s. 
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Charlie vond het muf ruikende plastic matras onder een bak met 
de opdruk: belangrijke documenten.

Daar was ze voor gekomen.
Nadat ze uit Salts huis was ontsnapt, had de man die haar had 

gevonden een ambulance gebeld. Ze herinnerde zich niet veel 
van daarna, maar ze moesten vast een bloedonderzoek hebben 
gedaan in het ziekenhuis. Die resultaten moesten bij de rest van 
haar medische gegevens zitten.

Charlie trok de deksel van de bak. En daar, onder geboorteak-
tes en de scheidingsdocumenten van haar moeder, vond ze een 
mapje met haar naam erop. Daarin zat een kopie van het poli-
tieverslag, de ziekenhuispaperassen en de rekening die naar de 
verzekering was gestuurd. Ze liet haar blik over de informatie 
glijden. Krassen op armen en gezicht overeenkomstig met takken. 
Licht uitgedroogd. Een zinnetje viel op: sporen van ketamine in 
het lichaam.

Ze sloeg het mapje dicht. Liams woorden weerklonken in haar 
hoofd: Een van de artsen die hier werkt staat erom bekend gul te 
zijn met de recepten die hij uitschrijft.

Het had er veel van weg dat het stelen van een bezielde schaduw 
Salts experimenten niet had belemmerd, en dat hij de rest van de 
familie erbij had betrokken.

‘Heb je het gevonden?’ riep haar moeder over het terrein.
Charlie duwde het mapje onder haar shirt zodat haar spijker-

broek die op zijn plek hield. ‘Ja, mam,’ riep ze terug, en ze sleepte 
het matras naar binnen.

Haar moeder had moederkruidthee gezet, wat volgens haar 
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goed tegen de pijn was. Bob gaf haar wat ibuprofen, wat veel be-
ter werkte.

Charlie keerde terug naar de bank en de bevroren erwten. Na 
een paar minuten, toen ze er vrij zeker van was dat niemand keek, 
trok ze voorzichtig het mapje onder haar shirt vandaan en liet 
die aan de zijkant van de bank in de naad verdwijnen, waar het 
kussen het zou bedekken.

Luciprrr verkende haar nieuwe terrein, mauwde toen hun moe-
der wat gehakt tevoorschijn haalde en iets voor het avondeten 
maakte. Bob had die show aangezet waar mensen oude meuk 
naar experts brachten die ze dan vertelden of het voorwerp geld 
waard was.

Een lange-afstandstrucker had een koekoeksklok van zijn 
grootmoeder meegebracht die antiek bleek te zijn en uit de tijd 
van koning Edward van begin negentienhonderd dateerde. Als 
die middernacht sloeg verscheen er een man die voor zijn eigen 
schaduw vluchtte. ‘Dit was een tijd van grote spiritualiteit,’ vertel-
de de taxateur op leeftijd terwijl hij bedachtzaam langs zijn baard 
streek. ‘Duisterlingen voerden gedetailleerde schimmenspellen 
op tegen de wanden van balzalen. Magie bevond zich recht voor 
je neus, al besteedden maar weinig mensen er genoeg aandacht 
aan om die ook te ontdekken.’

‘Laat ze bij de receptie niet weten dat je hier een kat hebt,’ zei 
mam tegen Posey. ‘Er wordt een schoonmaaktarief van honderd-
vijftig dollar gerekend als je een huisdier bij je hebt.’

‘Ik was niet van plan het aan iemand te vertellen,’ klaagde Posey, 
die nu enigszins als een zeurende tiener klonk. ‘En ik heb geen 

Dief van de nacht_v4.indd   409Dief van de nacht_v4.indd   409 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



410 HOLLY BLACK

idee waar ik met cliënten moet praten. Er is hier zo veel herrie.’
‘Probeer de badkuip,’ stelde hun moeder onbehulpzaam voor.
Een uur later aten ze goulash op klapstoelen rond een tafeltje 

waar niet al hun borden tegelijk op konden staan. Ze dronken Po-
seys wijn. Ze volgden de traditie van de familie Hall door te doen 
alsof alles in orde was, en daar was Charlie blij om. Niets was in 
orde, en ze had geen idee wat ze daaraan moest doen.

‘Posey heeft me verteld dat Vince is vertrokken. Wat erg,’ merk-
te mam op.

Charlie knikte. Hoe minder daarover werd gezegd, hoe beter. 
Weer iets wat absoluut niet oké was. ‘Ja, nou. Je weet hoeveel maz-
zel ik heb.’ Ze zei niet ‘hoeveel mazzel wij hebben’, want ze mocht 
Bob. Natuurlijk was het goed mogelijk dat ze iedereen zou heb-
ben gemogen die haar ibuprofen had gebracht. Als hij haar ook 
nog koffie had gebracht, had ze misschien zelf wel met hem willen 
trouwen.

Haar moeder wachtte, alsof ze hoopte dat ze meer zou zeggen, 
zou délen. Toen Charlie dat niet deed, liet haar moeder haar 
schouders iets zakken. Nu voelde Charlie zich opnieuw schuldig.

Na het eten keek mam Bob aan. ‘Ik wil ze laten zien waar we 
vaak buiten zitten.’

‘Buiten?’ vroeg Charlie. ‘Het is koud.’
‘Onder de sterren. Pak jij de dekens, dan neem ik de klapstoelen 

mee.’
Een paar minuten later zaten ze op het parkeerterrein naar de 

lichtjes van Springfield in de verte en de sterren boven hen te kij-
ken.
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‘Niet slecht, toch?’ zei mam. ‘Het is zo net een veranda.’
Bob stond bij de auto en keek gehoorzaam omhoog. ‘De regen 

heeft de wolken verdreven.’
‘Ik blijf hier niet zitten vernikkelen,’ zei Posey. ‘Ik heb zo een 

chat met wat vrienden. We zijn onze plannen aan het aanpassen.’
Hopelijk betekende dat dat de ayahuasca van tafel was.
‘Wees voorzichtig,’ waarschuwde Charlie haar.
Posey wierp haar een scherpe blik toe en ging naar binnen.
Na een tijdje vertrok Bob ook, die iets zei over dat hij thee ging 

zetten. Charlie bleef in haar deken gewikkeld zitten. Ze wilde niet 
terugkeren naar die claustrofobische kamer, waar de lucht was 
gevuld met haar eigen fouten. En ze maakte zich zorgen dat Posey 
zo graag Duisterling wilde worden dat ze zich zou laten bedotten 
en dat het haar ondergang zou betekenen.

‘Ik ben blij dat je naar ons toe bent gekomen,’ zei haar moeder.
‘Ik ook,’ reageerde Charlie automatisch, zich bewust van de ge-

varen van dit gesprek.
‘Ik heb spijt van veel beslissingen die ik als jouw moeder heb 

genomen. Toen ik jong was, heb ik niet altijd aandacht besteed 
aan de juiste dingen. Het zou fijn zijn geweest als je jaren geleden, 
toen je in de problemen zat, het gevoel had gehad dat je naar me 
toe kon komen.’

Charlie kreeg het donkerbruine vermoeden dat dit over Rand 
ging, dat Posey iets had gezegd gedurende hun dagelijkse tarotge-
sprekjes. ‘Toen ik in de problemen zat?’

‘Ik weet dat je het er niet graag over hebt…’
‘Je denkt duidelijk iets te weten, dus voor de draad ermee.’ Char-
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lie moest haar mond houden. In plaats van haar tong te splijten 
moest ze het hele ding eraf bijten. Ze zou moeten proberen dit 
gesprek te vermijden, niet erin te zwelgen.

‘Ik zag dat je je oude medisch dossier uit de auto haalde. Ik zal 
nooit vergeten hoe ik me voelde toen ik dat telefoontje van de 
politie kreeg. En toen ze Rands lichaam vonden, met dat dode 
meisje in de kofferbak… Dat had jij kunnen zijn.’

Dat was waar, maar niet vanwege de redenen die haar moeder 
zich voorstelde. ‘Maar ik was het niet. Met mij gaat het prima.’

‘Is dat zo? Ik weet dat je bij hem was die nacht dat je in het 
ziekenhuis terechtkwam. Als je nooit onder ogen ziet wat er is 
gebeurd, dan kun je niet genezen. Dan blijf je in dat verdriet, in 
die woede hangen.’

Charlie Hall, met een fornuis in zich dat altijd brandde.
Natuurlijk was ze kwaad.
Ze had gewild dat haar moeder haar zou geloven toen Travis 

hen had mishandeld, dat ze meer van haar had gehouden dan van 
Alonso, die niet eens echt was geweest.

Ze wilde dat haar moeder haar tegen Rand had beschermd, die 
slecht genoeg was geweest, maar toch zoveel beter dan hij had 
kunnen zijn.

Ze wilde dat haar moeder haar nu zou geloven, ook al had 
Charlie eerder tegen haar gelogen.

‘Met mij is niets aan de hand. Alles is prima. Geen vuiltje aan 
de lucht,’ zei Charlie.

‘Ik wilde dat jij en je zus de vrijheid zouden hebben om je te 
uiten, om fouten te begaan, om jezelf te ontdekken. Ik wilde jullie 
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niet beperken.’ Haar moeder speelde met een van haar brede zil-
veren ringen, draaide die om haar wijsvinger. ‘Dat had ik niet als 
kind. En jij had een talent! Ik dacht dat Rand je zou leren hoe je 
dat kon gebruiken.’

Een golf van schuldgevoel sloeg over Charlie heen. Ze moest 
overstappen op een ander onderwerp. Ze kon dit gevoel niet lan-
ger verdragen, verscheurd worden tussen een verlangen om het 
uit te gillen en een verlangen om alles op te biechten. ‘Misschien 
is dat talent overgegaan op Posey toen ik het niet langer gebruik-
te.’

Haar moeder keek haar ongeduldig aan.
Charlie zuchtte. ‘Je wilt dat ik met je praat? Oké, dit wil ik we-

ten. Heb je ooit de dochter van Lionel Salt ontmoet?’ Ze waren 
ongeveer van dezelfde leeftijd en dit gebied was in hun jeugd nog 
kleiner geweest. Als haar moeder die van Vince had gekend, mis-
schien wist zij dan wat er met haar was gebeurd.

‘Kiara?’ Haar moeder knipperde met haar ogen alsof ze haar 
gedachten op een rijtje probeerde te zetten. ‘Wij verkeerden niet 
in dezelfde kringen.’

‘Maar je weet hoe ze heet,’ hield Charlie vol. ‘Dus je moet iets 
over haar weten.’

Haar moeder haalde haar schouders op. ‘Ze kocht vroeger pad-
do’s van een vriend van me. Ze was een feestbeest, vertelde veront-
rustende verhalen over haar vader, maar mensen willen geloven 
dat de rijken hun afgeknipte nagels in een potje bewaren net als 
Howard Hughes, en ze leek me het type dat alles zou zeggen als 
het haar aandacht opleverde. Ze kwam in Boston in contact met 
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gasten die vroeger criminelen waren geweest en raakte zwanger. 
Uiteindelijk heeft haar vader haar naar een afkickkliniek gestuurd 
en dat is het laatste wat ik heb gehoord. Daarna heeft ze niet meer 
met iemand van de oude groep gesproken. Hoezo?’

‘Ik heb gehoord dat ze dood is.’
‘Dat is sneu.’
Charlie rekte zich uit, liet haar schouders draaien. ‘Ik denk dat 

ik dat opblaasmatras maar ga oppompen.’
‘Denk eens na over wat ik heb gezegd,’ zei haar moeder toen ze 

opstond.
Terwijl Charlie wegliep kwam er een herinnering bij haar naar 

boven van toen ze heel klein was en haar ouders nog bij elkaar 
waren geweest. Ze had achter in de auto gezeten, met het raampje 
open. De wind had door haar haar gespeeld. De radio stond aan 
en Charlie had haar beentjes meebewogen op de muziek en haar 
ouders hadden samen om iets gelachen. Goudkleurig zonlicht 
had de wereld fel verlicht en het had geleken alsof de nacht nooit 
zou komen.

Terwijl zij en Posey om beurten het bed voor een deel oppomp-
ten, begaven Bob en hun moeder zich op hun gemak door de ruim-
te. Ze leken tevreden te zijn. Het was vreemd, maar fijn. Alsof er 
geen vloek was, alleen een niet zo belangrijke erfenis van slechte re-
laties, in een cyclus waartoe niemand gedoemd was die te herhalen.

Charlie en Posey gingen naast elkaar liggen en probeerden 
het matras niet te laten golven. Charlie herinnerde zich een hele 
jeugd van bedden delen met Posey, fluisterend tegen elkaar, toen 
ze nog dezelfde geheimen hadden gehad.
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Toen ze nog dezelfde talenten hadden gehad.
Charlie dacht aan dat moment dat haar bewustzijn was gesple-

ten, toen ze begreep hoe ze op twee plekken tegelijk kon zijn. Zelfs 
als ze nu haar ogen sloot, voelde ze haar schaduw. Als ze zich hard 
genoeg concentreerde, kon ze zichzelf vanuit zijn standpunt zien.

Zodra ze dat deed, keerde ze door een vlaag van paniek abrupt 
terug in haar eigen lichaam.

Charlie had geen goudvis of een schildpad, omdat ze bang was 
dat ze alles wat niet zelf om zijn eten kwam vragen zou verge-
ten te voeren. Ze vergat zeker twee keer per maand de pil te slik-
ken, soms zelfs twee dagen achter elkaar. Toen ze een app had 
gedownload om zichzelf eraan te helpen herinneren water te 
drinken, had ze op een gepixeleerde plant moeten tikken als ze 
een glas leeg had. Ze had die plant tekens weer vermoord… soms 
dronk ze het water, maar vergat ze op de plant te tikken en soms 
was ze gewoon vergeten het water te drinken. Hoe moest ze in 
hemelsnaam onthouden dat ze elke dag een schaduw bloed moest 
geven?

Hoe moest ze voorkomen dat ze die per ongeluk al haar energie 
liet opdrinken tot zij wegkwijnde? Hoe moest ze voorkomen dat 
het haar eigen persoonlijke monster werd?

Liggend op het matras werd ze omringd door de zachte adem-
haling van de anderen die sliepen. Charlie lag echter te malen, 
kon maar niet ophouden zich zorgen te maken, bleef proberen 
de informatie die ze had op verschillende manieren in elkaar te 
laten passen.

Zodra Salt zich eenmaal had beseft dat zijn kleinzoon magie 
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bezat, moest hij de jongen hebben willen beheersen. Kiara’s situ-
atie leverde hem verschillende kansen op om daar gebruik van te 
maken. Salt zou makkelijk de voogdij over Vince hebben kunnen 
krijgen. Hij had het geld om Kiara van drugs te kunnen voorzien. 
Het was mogelijk dat ze zich er niet eens tegen had verzet.

Vince zou zoet worden gehouden met de belofte dat zijn moe-
der naar een afkickkliniek zou worden gestuurd, zodat ze mis-
schien beter kon worden. Waarna toegang tot haar als beloning 
voor goed gedrag kon worden ingezet, en de belofte van een her-
eniging zou hem voorgoed boven het hoofd hangen. Net zoals de 
angst dat zij gestraft zou worden voor zijn misstappen als verdere 
motivatie zou dienen.

Als Charlie dat plan kon bedenken, dan twijfelde ze er geen 
moment aan dat Salt een veel ergere versie had bekokstoofd.

Daarom had Vince gedaan wat Salt hem opdroeg, en Red, wat 
hij daarvoor ook was geweest, was een weergave geworden van de 
dingen die ze samen deden. Maar een volwassene onder controle 
houden was veel moeilijker dan een kind onder controle hou-
den. Vooral een met een lange voorgeschiedenis in manipulatie 
en wreedheid.

Dus Vince was van plan geweest om te vertrekken, naar zijn 
moeder te gaan, maar er was iets verschrikkelijk misgegaan. Mis-
schien had Salt beseft dat hij Vince niet nodig had als hij Red had 
en had hij de schaduw van zijn kleinzoon losgesneden.

Maar als hij van plan was geweest om die aan zichzelf vast te 
laten naaien, dan was dat niet gebeurd. Die werd een Smet, een 
pratende, dus hij had een deal gesloten. Hij kon degene zijn ge-
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weest die het ritueel uit het Liber Noctem had aangeboden, en 
Vince degene die het boek had gestolen om te voorkomen dat 
Red zich vrij over de wereld kon begeven.

Salt zou er totaal geen problemen mee hebben gehad om een 
monster te creëren, zo lang het zijn eigen belangen diende. In de 
tussentijd bleef Red voor hem moorden, bleef hij zijn bevelen 
opvolgen. Samen zorgden ze ervoor dat hij bij de Cabal binnen-
kwam.

Maar als hij Red had beloofd hem zijn beloning te geven bij 
de aankondiging, dan snapte ze waarom hij het boek nodig had. 
Het probleem met monsters was dat je die kort aangelijnd moest 
houden, anders konden die zich tegen je keren.

De Hogepriester wilde het boek net zo graag als Salt. Had de 
Smet die aan hem was gebonden hem iets beloofd? Had die een 
regeling met hem getroffen om hetzelfde ritueel te ondergaan? Of 
werkte hij namens de Cabal en probeerde hij te voorkomen dat 
Red een nieuwe en nog ergere soort Smet zou worden?

En, nog belangrijker, wat moest Charlie doen? Salt verwachtte 
dat ze hem in het weekend het Liber Noctem zou brengen, en die 
deadline naderde snel.

Charlies hoofd deed zeer, net als haar oog en haar ribben.
Haar blik bleef op de koelkast rusten, met zijn tientallen magneet- 

jes. Terwijl ze ernaar keek, ging er een lampje bij haar branden, 
over het zilverkleurige magnetische dingetje dat aan haar sleutels 
kleefde en dat ze tussen de spullen van Vince had aangetroffen.

Misschien was dat precies wat het was: een magneetje. Een 
magneetje voor op een met metaal bedekt boek.
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Ze stond zo stilletjes mogelijk op en liet, gekleed in een geleend 
shirt van Bob, haar voeten in haar schoenen glijden, trok een van 
de jassen van haar moeder aan. Ze glipte zo geruisloos naar bui-
ten als ze in zo veel andere huizen naar binnen was geglipt.

Op het parkeerterrein schonk de invalshoek van de straatlan-
taarn alles lange schaduwen. Het sissen van de auto’s op de snel-
weg klonk gedempt, het weerlichten van de bliksemboerderij was 
nauwelijks zichtbaar.

Ze deed de motorkap van haar Corolla open en staarde naar 
de puzzel van de motor en bougiekabels en andere dingen die ze 
niet echt begreep. Rijke mensen vulden nooit hun eigen olie bij, 
verwisselden nooit hun eigen banden. Ze stofzuigden niet eens 
hun eigen zittingen. En Vince had veel tijd doorgebracht met het 
sleutelen aan haar auto.

Maar het Liber Noctem zat niet tussen de ingewanden van de Co-
rolla, en hoewel ze eronder kroop, ontdekte ze daar alleen een olielek.

’s Ochtends voelde Charlies oog heet aan toen ze er voor-
zichtig met haar vingers op drukte. Ze ging de badkamer 
in en plensde koud water in haar gezicht, kamde met haar 

vochtige vingers door haar haar. De onheilspellende profetieën 
van haar moeder waren verder niet uitgekomen. De zwelling 
rondom haar oog was toch wat afgenomen, maar had wel een 
schitterende donkerpaarse kleur gekregen, met flink wat groen 
en geel aan de randen.

‘Ik ga naar de winkel,’ kondigde ze aan tijdens het ontbijt, waar-
na ze de zoete melk uit haar kom ontbijtgranen dronk.

Dief van de nacht_v4.indd   418Dief van de nacht_v4.indd   418 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



419DIEF VAN DE NACHT

‘Je kunt zo niet naar je werk,’ zei hun moeder.
‘Dat weet ik,’ antwoordde Charlie. ‘Daarom moet ik eerst naar 

de winkel.’
Posey snoof onelegant.
Een paar minuten later stond ze buiten.
Volgens de tutorials op YouTube die ze had gekeken terwijl het 

opblaasmatras langzaam onder haar was leeggelopen, was Hal-
loween-make-up de beste kans om de kneuzing te camoufleren. 
Gelukkig was daar nog wat van te vinden bij de uitverkoopafde-
ling. Ze koos een goedkoop palet dat bestond uit wit, limoen-
groen, diepblauw, felgeel en kersenrood. Ze was ervan overtuigd 
dat ze op een clown zou lijken.

Ze gooide er wat normale spullen bij: een concealer met volle-
dige dekking, vloeibare eyeliner, rode lippenstift om de aandacht 
af te leiden, deodorant, een verpakking met drie slipjes en het 
enige zwarte t-shirt in haar maat. Helaas stond daar een rendier 
met rode neus op afgebeeld onder de tekst it’s beginning to 
look a lot like fuck this in ronde letters. Toch was het een 
mooi moment om dat honderdje van Salt te breken.

Eenmaal terug in het motel liet Charlie alle spullen op het bed 
van hun moeder vallen en ging op de sprei liggen om de make-up 
aan te brengen.

Na een tijdje googelen op kleurencirkels en die tutorial opnieuw 
te hebben bekeken vermengde ze felgeel met een beetje rood en 
depte ze dat op de paarse stukken. Toen wachtte ze tot het spul 
was opgedroogd.

Verrassend genoeg was de zwelling het enige wat te zien was 
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nadat ze de concealer voorzichtig had aangebracht… en zelfs dat 
viel niet echt op door haar rode lippen en wat goudkleurige glitter 
op haar oogleden.

‘Je ziet er goed uit.’ Haar moeder fronste. ‘Maar ik vind toch dat 
je je ziek moet melden en met de politie moet praten.’

‘Ik zal het overwegen,’ loog Charlie.
‘Ben je klaar om te gaan?’ vroeg Posey. ‘En mag ik daar wat van 

gebruiken?’
Charlie schoot de badkamer in om haar haar te doen en het ver-

ontrustende rendiershirtje binnenstebuiten aan te trekken. Toen 
ze terugkwam, droeg Posey eyeliner en wat van de glinsterende 
oogschaduw.

Ze deelden het pakketje ondergoed.

Die nacht was het vreemd om terug te zijn in Rapture. De 
rotzooi was opgeruimd, de glasscherven waren weg. Er 
stonden nieuwe flessen op de schappen. Hoewel de bar 

niet zo goed was bevoorraad als eerst – het zou tijd kosten om de 
apartere whisky- en ginsoorten waar Odette de voorkeur aan gaf 
(rozen en rabarber waren favoriet) te vervangen – was die func-
tioneel.

Normaal gesproken was het rustig op woensdag, maar aange-
zien de kroeg al bijna een week gesloten was geweest, was er een 
hele batterij aan optredens. Toen Charlie binnenkwam, was een 
lichaamsmodificatiekunstenaar op het podium bezig om in het 
openbaar piercings te zetten en tongen te splijten.

Tegen de tijd dat ze haar eerste drankje inschonk, was een acro-
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baat met staafjes door verse gaatjes in de kuiltjes van haar wangen 
bezig met een act die het midden hield tussen vingervlugheid en 
burlesk.

Een uur later deden Charlies voeten zeer en zweette ze. Ze 
moest zich inhouden om haar gezicht niet aan te raken en haar 
zorgvuldig aangebrachte make-up weg te vegen. Ondanks dat al-
les moest de klanten de zwelling opvallen.

De enige keer dat ze Balthazar buiten zijn schaduwsalon zag, 
wierp die haar een vreemde, schuldbewuste blik toe

‘Maak dat vreselijke spul voor me dat ik lekker vind,’ zei Odette, 
die aan de bar kwam zitten. Ze droeg een vintage rood twinsetje 
van Vivienne Westwood met zwart prikkeldraad erop.

Charlie keerde zich om om de binnenkant van een coupe te 
bestuiven met absint uit een verstuiver.

‘Red je het een beetje?’ vroeg Odette.
‘Prima.’ Charlie schudde Odettes verbrande martini, schonk die 

in, garneerde het glas met een stukje citroenschil en schoof het 
naar haar toe. ‘Blij om terug te zijn.’

‘Het is lief van je dat je dat zegt.’
‘Ik ben een vriend van je tegengekomen,’ zei Charlie met zachte 

stem. ‘Klopt het dat je een cliënt hebt die echt miljardair is?’
Odette nam een slokje en trok een gezicht toen ze de brandende 

alcohol proefde. ‘Lionel? Een cliënt? Hemeltje, nee. Hij zou liever 
aan de andere kant van de zweep staan.’

Charlie deed alsof ze daarvan opkeek. ‘Ben je ooit bij hem thuis 
geweest?’

‘Jazeker. Het is een sombere, oude plek, met dikke kleden, veel 
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wierook en verschrikkelijke kunst. Maar zijn alcohol is van de 
hoogste kwaliteit en hij kent veel interessante mensen.’ Ze zweeg 
kort. ‘Hij belde me die ochtend nadat die man hier was geweest 
en stelde me heel veel vragen over jouw Vincent. Wat denk jij dat 
hij van hem wil?’

Charlie keek Odette zo rustig mogelijk aan. ‘Geen idee, mis-
schien zoekt hij iemand die een klusje voor hem kan opknappen.’

‘Ah, ja. Dat moet het zijn.’
‘Herinner je je nog wat je hebt gezegd over dat het verleden het 

enige is wat ertoe doet?’ vroeg Charlie. ‘Wat bedoelde je daar-
mee?’

‘Heb ik dat gezegd?’ Odette keek verrast. ‘Tja, als dat zo is, dan 
denk ik dat ik het precies zo bedoelde als het klinkt.’

‘Is wie we vandaag zijn niet wat telt?’ Charlie wist niet waarom 
ze op dit punt hamerde, aangezien ze niet bijzonder blij was met 
de persoon die ze nu was. Odette had het trouwens over Vince 
gehad toen ze dat zei, niet Charlie.

Odette lachte. ‘Tuurlijk, lieverd.’
‘Is dat niet het punt van jezelf opnieuw uitvinden?’
Odette nam een tweede slokje van haar drankje en deed haar 

ogen genietend dicht. ‘Ahhh, ja, wat lekker.’ Toen keek ze Charlie 
aan met een blik die haar eraan herinnerde dat Odette langer had 
geleefd dan zij en misschien ook wel intensiever. ‘Wie we waren 
en wat we deden en wat ons is aangedaan… Dat soort dingen 
kunnen we niet zomaar achterlaten om een geheel nieuw mens 
te worden.’

Charlie trok haar wenkbrauwen op. ‘We kunnen het probéren.’
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‘Neem nu fetisj. Niemand zuigt zomaar aan de tenen van een 
ander of aanbidt zijn schoenen of wrijft met een ballon over zijn 
lichaam, daar is een reden voor. Ik kende een jongen die onder 
de keukentafel zat te tekenen terwijl zijn moeder en haar vrien-
dinnen aan het kletsen waren. Hij keek dan naar hun schoenen 
en wist dat als hij een ervan aanraakte, hij ontdekt zou worden en 
zou moeten gaan. Je kunt vast wel raden wat zijn voorkeur heeft. 
Maar als hij dat niet onder ogen had gezien, wat dan? Er is moed 
voor nodig om avonturier te zijn.’ Odette pakte haar drankje, liet 
zich van haar kruk glijden. ‘En is er een groter avontuur dan ons 
ware ik ontdekken?’ Met die woorden liep ze weg.

Tijdens het werk dompelde Charlie zich onder in de fysieke 
kant van haar baan, ging op in het ritme ervan. Vul dit, schud 
dat, haal een kaart door de betaalmachine, open een rekening, 
steek het wisselgeld in je zak. Houd het bierglas in precies de juis-
te hoek voor precies de juiste schuimkraag, tap een glas tot aan de 
rand vol op verzoek van een hipster, schenk Fireball in voor een 
trio dat er later spijt van zou krijgen.

Terwijl ze een vochtige doek over de toog haalde en natte ser-
vetjes en houten roerstaafjes verzamelde, keerden haar gedachten 
terug naar haar laatste dagen met Vince. De dag voor zijn vertrek 
was hij naar buiten gegaan met het excuus dat hij de goten schoon 
zou maken. Hij moest hebben geweten dat het slechts een kwes-
tie van tijd was voor Salt het verband legde en hem zou vinden. 
Misschien had hij de kans gegrepen om het Liber Noctem naar 
zijn busje te verplaatsen. Ze had slechts een paar uur later hun 
slaapkamer overhoopgehaald. Dan had ze het net gemist.

Dief van de nacht_v4.indd   423Dief van de nacht_v4.indd   423 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



424 HOLLY BLACK

Het boek in zijn busje verstoppen was op de korte termijn de 
beste strategie geweest. Omdat Vince geen geldig id-bewijs had, 
zou er geen voertuig op zijn naam staan. Als hij ooit staande werd 
gehouden, dan zou het busje in beslag worden genomen.

En als Lionel zijn kleinzoon op enig moment zou vinden, dan 
zou dat een logische plek zijn om te zoeken.

Nu ze erover nadacht zou haar auto een even slechte verstop-
plek zijn geweest. Iemand als Hermes had die misschien de nacht 
dat hij naar Rapture was gekomen uit elkaar kunnen halen. Salt 
had er nog geen vier dagen geleden naast gestaan.

Maar daardoor bleef de rest van haar omgeving over als moge-
lijke locatie voor het Boek van de nacht.

Liam had gezegd dat als Vince iets verstopte, hij een van de 
plekken zou kiezen die rijke mensen niet zagen. Misschien had 
hij het op een van die plekken in Salts eigen huis verstopt waar de 
man nooit kwam. De wasruimte. De voorraadkast. Achter de tv. 
Dat zou wat zijn, als Salt er dagelijks langs was gelopen zonder het 
door te hebben. Maar dat was ook riskant. Het zou lastig zijn om 
het boek weer in handen te krijgen en er was geen enkele garantie 
dat een ander het niet zou vinden. Zelfs als hij het aan de schoor-
steen had geplakt, dan zou een schoorsteenveger het per ongeluk 
hebben kunnen vinden.

Zelfs op een dak…
Charlie verstijfde, deed bijna te veel spuitwater bij het whisky-

drankje dat ze aan het bereiden was.
Wie maakte nu de goten schoon de dag nadat hij iemand had 

vermoord en de dag voor hij zijn vriendin verliet? Een belachelijk 
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attent iemand, waarschijnlijk. Iemand die van plan was geweest 
om dat klusje te klaren en het wilde doen voor hij weg was.

Of iemand die iets naar een nieuwe verstopplek wilde verplaat-
sen, een die niemand snel zou vinden of niet het soort plek was 
dat iemand als Salt zich ooit zou herinneren. Hun huurhuis had 
een schoorsteen, die was verbonden met het fornuis en de boiler 
in plaats van met een openhaard.

En er zat een metalen uiteinde aan. Eentje waar magneten aan 
zouden blijven hangen.

Natuurlijk waren er veel dingen in huis die van metaal waren. 
Maar buitenshuis was logisch als Vince de mensen binnen wilde 
beschermen en als hij het wilde kunnen ophalen zonder dat hij 
Charlie onder ogen hoefde te komen.

Ze kon in ieder geval gaan kijken.
Dan kon ze ook controleren of Adam hun huis kort en klein 

had geslagen. Als het er niet op leek alsof hij er was geweest, dan 
zou Charlie Posey bellen en konden ze morgenochtend weer naar 
huis gaan. Een honkbalknuppel bij de deur zetten. Dan kon Char-
lie bij hun huisbaas navraag doen of hij het erg vond als ze wat 
betere sloten installeerde.

Als ze het Liber Noctem wel vond, dan had ze een ander pro-
bleem. Niemand chanteerde je om maar één klus te doen. Als je 
die deed, dan zou er altijd een volgende komen. Worst en dwang, 
heen en weer, tot je was vergeten dat je überhaupt ooit een keus 
had gehad. En dan? Er wachtte haar uiteindelijk geen beloning, 
maar een mes in de rug.

Charlie was het misschien niet met Odette eens dat het verleden 
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het enige was wat ertoe deed, maar ze had er wel iets van geleerd.
Trouwens, verdomd als ze zou zwichten voor Lionel Salt.
Ze zou hem moeten misleiden. Ze wist niet zeker hoe, maar 

ze zou hem een koekje van zijn eigen manipulatieve deeg geven. 
Het besef dat haar dat moest lukken of dat ze bij die poging zou 
sterven bracht haar rust, alsof je door een woeste stroming werd 
meegesleurd.

Terwijl ze gedag zwaaide naar Odette en in haar auto stapte, 
bekroop Charlie het bitterzoete gevoel dat je kreeg vlak voor je 
je woonplaats verliet. Als je afscheid nam van alles, omdat je niet 
zeker wist of je het weer zou zien.

Charlie parkeerde een straat bij haar huis vandaan en liep het 
laatste stukje. Toen ze dichterbij kwam, zag ze dat er lichtjes op 
een scherm binnen bewogen. De tv stond aan.

Ze ging langzamer lopen. Was Posey vergeten die uit te zetten 
voor haar vertrek? Was Adam zo arrogant dat hij had ingebroken 
en zich nu lekker ontspande?

Stilletjes pakte ze de ladder die tegen de zijkant van het huis 
leunde en plaatste die tegen de goten.

Terwijl ze omhoogklom, kon ze makkelijker naar binnen kij-
ken.

Er was iemand in huis. In het bewegende licht op het scherm 
zag ze iemand opzij gezakt tegen de armleuning van de bank han-
gen, alsof hij of zij in slaap was gevallen tijdens het wachten tot er 
iemand thuiskwam.
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28

L a at  va r e n 
a l l e  h o o P

Charlie kroop over de dakspanen van asfalt. Het was niet 
bijzonder steil en er was voldoende maanlicht, zodat ze 
het pad naar de korte nepschoorsteen kon zien, waarvan 

de bovenkant werd afgedekt door een metalen raster. Ze hees zich 
overeind, keek even over de buurt uit, stelde vast dat er niemand 
op straat toekeek, en keek of het vastgeschroefd zat. Tot haar ver-
rassing kon ze het hele geval eraf tillen. Het was gammel, alsof het 
van tin of aluminium was. Toen ze door de schoorsteen keek, zag 
ze dat de randen aan de binnenkant met zwaardere metalen strips 
waren bedekt.

En daar, aan een kant ervan, was een stalen doos bevestigd met 
een slot erop.
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Haar hart sloeg een slag over. Stelen was vaak een spel geweest 
voor Charlie, een waarbij ze het met haar sluwheid opnam tegen 
die van de persoon die de prijs had verstopt. Hun puzzel oplossen 
was het doel én de kick. Maar toen ze haar handen naar de doos 
uitstak was ze zich bewust van onbehagen. Ze kon het gevoel dat 
de duisternis zelf haar in de gaten hield, klaar om toe te slaan, niet 
van zich afzetten.

Charlie trok de doos los, waardoor twee van de magneten door 
het rookkanaal vielen. Ze maakten een kletterend geluid waarvan 
ze hoopte dat dat binnen niet werd versterkt.

Ze hield zich heel stil, luisterde.
Niets. Was Adam daar? Hij was zeker kwaad genoeg geweest 

om in te breken en haar huis overhoop te halen, op zoek naar het 
boek van Knight Singh, maar ze dacht niet dat hij het geduld be-
zat om langer dan vierentwintig uur te wachten tot ze terugkwam.

Vince was echter talloze keren zo voor de tv in slaap gevallen.
Misschien was hij er klaar voor om haar de waarheid te vertel-

len. Of misschien had hij een vers boeket aan leugens bedacht. 
Hij zou niet weten wat Salt haar had verteld of waar ze in haar 
eentje achter was gekomen. Hij zou al helemaal niet weten dat ze 
zijn buit al had gestolen. Het zou fijn zijn om hem te vertellen hoe 
verkeerd hij het had gehad wat betreft haar en Adam.

Ze werd een beetje licht in het hoofd bij de gedachte dat ze nog een 
ruzie met hem zou hebben. Daardoor wilde ze lippenstift opdoen.

Ze kroop voorzichtig terug naar de ladder en klom naar bene-
den, de doos tegen haar zij gedrukt, en kromp ineen toen ze het 
hout hoorde kraken.
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Ze stapte stilletjes op de grond en sloop door de tuin van haar 
buren, waarbij ze het licht vermeed. Eenmaal bij haar auto schoof 
ze de metalen doos onder de zitting van de passagiersstoel.

Wat ze zou moeten doen was weggaan. Teruggaan naar de mo-
telkamer van haar moeder en daar proberen het slot van de doos 
open te krijgen. Maar de combinatie van de hoop op Vince en de 
haat voor Adam was te verleidelijk.

Ze sloop terug naar het huis. Het was raar om haar eigen huis 
door de ogen van een inbreker te bekijken, maar het eerste wat 
ze probeerde was wat ze altijd als eerste probeerde: de voor-
deur. Ze draaide aan de deurknop en ontdekte dat die niet op 
slot was.

Posey had die misschien opengelaten toen ze was vertrokken. 
Adam had op een andere manier in kunnen breken en toen de 
voordeur hebben gebruikt als hij was vertrokken en terug was ge-
komen. Maar de meest eenvoudige verklaring was dat Vince zijn 
sleutel had gebruikt om binnen te komen en de deur niet op slot 
had gedaan omdat hij had verwacht dat Charlie later die nacht na 
haar werk terug zou komen.

Ze reikte omhoog om het geluid van het belletje bij de hordeur 
te smoren toen ze die opentrok. Ze sloop door de keuken, waarbij 
ze de tijd nam om een zware pan te pakken waar nog kleine stuk-
jes aangebrande noedels in vast zaten, want je wist maar nooit.

Nog een paar stappen en toen bleef ze in de deuropening naar 
de woonkamer staan. Het was de geur die haar het eerst bereikte, 
de stank van rottend vlees die haar deed kokhalzen. Er zat iets 
donkers tegen de wanden gesmeerd.
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Het lichaam op de bank lag te stil. Ze verstijfde van angst.
Vince.
Haar bevende hand ging naar de lichtschakelaar en alles werd 

tot in obsceen detail verlicht.
Tekst in bloed, dik en gestold, bedekte de wanden. Op sommige 

plekken kleefde er haar aan. De woorden reikten tot hoog op de 
muren, waar een menselijke hand niet bij kon.

Op de bank lag het opengebroken lichaam van Adam, zijn rib-
ben waren zichtbaar. Charlie staarde naar de holte van zijn borst-
kas en de te droge rotzooi van zijn ingewanden, naar zijn gerafel-
de schaduw die als een zeil bij zijn voeten heen en weer golfde.

Haar blik keerde terug naar de wanden. Steeds weer was daar 
met de vingers hetzelfde woord geschreven: red. red. red. red.

Charlie stond nog steeds in die deuropening toen de poli-
tie arriveerde. Ze kon zich niet helemaal herinneren dat 
ze die had gebeld. Ze wist niet eens hoelang ze daar zo 

had gestaan.
‘Jij,’ zei een van hen, met de hand op zijn wapen. ‘Laat vallen wat 

je vasthoudt. Handen omhoog.’
Ze kwam tot de ontdekking dat ze nog steeds de pan uit de keu-

ken vasthield. Ze liet die los. Vaag hoorde ze die met veel gekletter 
de vloer raken, maar dat leek heel ver weg. Het flitsen van de rode 
en blauwe lampen buiten voegde nog een laag toe aan het surreële 
van het moment. Ze hief haar handen.

Het was niet dat Charlie nooit eerder een lijk had gezien. Ze had 
er de afgelopen week twee gezien. Maar dit was van iemand die ze 
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kende. Iemand die in haar woonkamer was vermoord. Zijn bloed 
doorweekte haar tweedehandsbank, die ze weg zouden moeten 
gooien. Het kleed ook. Misschien moest ze de hele tent gewoon 
in brand steken zodat haar huisbaas het geld bij de verzekering 
kon claimen.

Een andere agent, een vrouw, liep naar Charlie toe en fouilleer-
de haar. Door het zoemen van radio’s op de achtergrond en het 
geroezemoes was het lastig om zich te concentreren.

‘Is dit jouw woning?’ wilde de agent weten, die de vraag duide-
lijk voor de tweede keer stelde. ‘Heb jij de melding gedaan?’

‘Ja, dat denk ik wel,’ zei Charlie. ‘Ja.’
‘Heb jij hem vermoord?’ vroeg een van de anderen.
Charlie lachte, wat niet goed overkwam. ‘Denken jullie dat ik 

dit allemaal zou kunnen doen?’
Ze keken elkaar eens aan.
‘Is dat zo?’ vroeg de vrouw.
‘Nee. Ik kom net van mijn werk. Mijn zus en ik hebben gisteren 

de hele dag bij onze moeder doorgebracht.’ Ze hield haar handen 
in de lucht.

Een fotograaf van de technische recherche kwam binnen. Char-
lie dacht in ieder geval dat die van de technische recherche was. 
Ze vroeg zich af of iemand langs de muren moest klimmen om al 
die onzichtbare haartjes te pakken te krijgen, vroeg zich af of de 
politie iemand van het bedrijf van Vince zou aanbevelen om de 
boel schoon te maken als het lijk eenmaal weg was.

‘Ken je de overledene?’
Ze knikte. ‘Adam Lokken.’
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‘Woont hij hier? Je buren zeiden dat een man het huis deelde 
met twee jonge vrouwen.’

Charlie overwoog wat ze kon zeggen. Het maakte niet uit welke 
naam ze gaf, zijn vingerafdrukken zaten op alles door het hele 
huis. Zodra ze die controleerden zouden ze ontdekken dat Ed-
mund Carver niet dood was, en ze zouden denken dat hij de 
moordenaar was. ‘Dat was mijn vriend, Vincent, maar hij is ver-
trokken.’

‘Achternaam?’
‘Damiano.’ Ze vroeg zich af of er wel iemand bestond met die 

naam.
‘Wat heeft die boodschap te betekenen?’ vroeg een van hen. 

‘Weet jij dat?’
red.
De kleur van bloed. De naam die een jongen aan zijn schaduw 

had gegeven.
Geef hem nooit een naam. Ravens advies speelde door haar 

hoofd. Maar kinderen gaven alles een naam. Teddyberen, goud-
vissen in vijvers en stukjes kauwgom op de stoep. Natuurlijk had 
Vince zijn schaduw een naam gegeven.

Misschien was die hem komen zoeken, zoals die schaduw uit 
het sprookje. Misschien had die Adam voor Vince aangezien en 
was hij woedend geworden toen hij besefte dat hij de verkeerde 
te pakken had. Of misschien had hij Adam juist voor Vince ver-
moord omdat hij wrok tegen hem koesterde. Of hij was voor haar 
gekomen en had de kans op vers bloed gegrepen.

Waarna hij zijn werk had gesigneerd.
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‘Dat weet ik niet,’ zei Charlie.
Een van hen kwam achter haar staan en hij trok een van haar 

handen achter haar rug. Ze voelde het koude metaal van hand-
boeien. ‘Ik denk dat je beter met ons mee kunt komen. We gaan 
naar het bureau en dan kun je daar je verklaring afleggen.’

‘Arresteer je me nu?’ vroeg Charlie.
‘Ik geef je een lift.’ Hij was een kleine man met brede schouders 

en donker krullend haar. Zijn penning blonk. Hij vertelde haar 
tijdens het wandelingetje naar de auto dat hij agent Lupo heet-
te en duwde haar hoofd naar beneden terwijl hij haar achterin 
liet instappen. Buren hadden hun huis verlaten in hun badjas om 
naar alle drama te kijken. Charlie wilde naar ze zwaaien, maar 
haar handen waren geboeid.

Het grote bakstenen gebouw waar zowel het politiebureau als 
de brandweerkazerne in zaten lag slechts een paar straten verder-
op. Het duurde niet lang voor ze het bureau binnen werd geleid 
en ergens achterin in een kamertje met een grote tafel werd ge-
plaatst. Ze vroegen haar om haar vingerafdrukken zodat ze haar 
konden ‘uitsluiten’ en ze liet ze elke vinger op een inktkussen du-
wen en daarna op een vel papier. Ze vroegen haar naar haar rijbe-
wijs en dat overhandigde ze hun. Ze wilden dat ze haar telefoon 
ontgrendelde en dat deed ze ook. Verder lieten ze haar alleen in 
het kamertje en kwamen ze een keer of twee bij haar kijken.

Na zo’n vijfenveertig minuten arriveerde rechercheur Juarez, 
die regelrecht uit bed leek te zijn gestapt en daar niet blij mee was.

‘Jij weer?’ zei hij toen hij haar zag.
Ze zweeg. Wat moest ze daarop zeggen?
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‘Heeft dit iets te maken met wat er in Rapture is gebeurd?’
Ze haalde haar schouders op. ‘Als dat niet zo is dan heb ik echt 

verschrikkelijke pech.’
‘Wat deed die Adam bij jou thuis?’ Hij keek naar zijn aanteke-

ningen. ‘Je kende hem toch?’
Als je wilde dat een leugen werd geloofd, dan hielp het als men 

van het ergste uitging. ‘Hij bedroog zijn vriendin met mij. Nadat 
hij het had uitgemaakt, heb ik het haar verteld. Eergisteren viel hij 
me aan op het parkeerterrein van een ziekenhuis en heeft hij me 
behoorlijk in elkaar geslagen.’

‘Heb je hem aangegeven bij de politie?’ Hij bestudeerde haar 
gezicht.

‘Achteraf gezien had ik dat beter wel kunnen doen.’ Ze twijfelde 
er niet aan dat hij geloofde dat ze een flink pak slaag had gekre-
gen. Haar make-up was oké, maar dat had ze nu al uren op. Ze 
wist zeker dat de blauwe plekken erdoorheen kwamen en niets 
kon de zwelling verbergen.

Daarna bracht iemand haar koffie, maar dat was het enige at-
tente gebaar van hun kant. De vragen bleven maar komen, wer-
den herhaald. De meeste gingen over Vince, maar er waren er 
ook een paar over Doreen, welke uren Charlie op het werk had 
gedraaid, hoe laat ze thuis was gekomen, wat ze had aangeraakt. 
Steeds weer vroeg Charlie of ze gearresteerd werd.

Uiteindelijk werd er gezegd dat ze kon gaan met de mededeling 
dat ze weg moest blijven bij het huis, aangezien het een actieve 
plaats delict was. Ook moest ze haar telefoon bij de hand houden, 
want ze zouden nog contact met haar opnemen.
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‘Er is te veel rare shit in deze wereld,’ mompelde rechercheur 
Lupo tegen een van de andere agenten. ‘Het hoeft niet allemaal 
hier aan te spoelen.’

Charlie was op weg naar buiten toen ze Doreen passeerde, in 
haar pyjama, een trenchcoat en met ugg-laarzen aan. Haar ge-
zicht was vlekkerig en haar wangen nat van de tranen. Toen ze 
Charlie zag leken haar ogen weg te draaien.

‘Jij!’ Haar stem kwam van zo diep in haar keel dat het er meer 
op leek dat ze geluiden produceerde dan woorden. ‘Jíj hebt dit 
gedaan!’

Charlie wilde van zich af bijten, maar dat was niet eerlijk. 
Doreen had van Adam gehouden en ook al was hij een verschrik-
kelijke vent geweest, hij was dood. ‘Luister, ik vind het erg dat 
hij…’

Voor ze die zin af kon maken viel Doreen naar haar uit. Nagels 
krasten over Charlies wang.

Een agent greep Doreen beet en rukte haar naar achteren, al 
schopte ze om zich heen alsof ze dacht vrij te kunnen komen. 
‘Rustig,’ zei hij. ‘Jezus, dame.’

‘Dit komt door jou!’ schreeuwde Doreen. ‘Jij had hem moeten 
helpen. Jij had hem naar huis moeten brengen!’

Het was lastig om heel veel medeleven te tonen terwijl hij bij 
haar thuis had rondgehangen om haar pijn te doen, maar ze snap-
te waar Doreen vandaan kwam. Adam mocht dan zowel Baltha-
zar als Doreen hebben belazerd, maar Charlie had hem ook zeker 
belazerd.

‘Jij bent de duivel, maakt alles wat je aanraakt kapot!’ riep 
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Doreen. ‘Herinner je je die gunst die mijn broer voor je moest 
regelen? Nou, dat kun je vergeten. Jij bent nu wanbetaler.’

Charlie haalde haar schouders op en keerde zich naar de uit-
gang toe. ‘Je kunt me niet met iets bedreigen wat al is gebeurd. 
Dat heb je hem laten doen meteen nadat ik je die ring gaf.’

Het lukte Doreen, die door twee agenten in bedwang werd ge-
houden, toch nog Charlies kant op te spugen.

Uitgeput liep Charlie van het bureau naar haar auto net toen 
de zon boven de horizon uit piepte. De Corolla stond waar ze die 
had geparkeerd, met de metalen doos onder de stoel. Ze ging ach-
ter het stuur zitten en keek in de spiegel, bestudeerde de felrode 
krassen die behoorlijk prikten.

Abrupt proefde ze zout achter in haar mond, en nu prikten haar 
ogen ook. Ze knipperde haar tranen weg.

‘Beheers je, Charlie Hall,’ sprak ze zichzelf toe via de spiegel.
Het was donderdagochtend, wat betekende dat ze nog maar 

twee dagen had voor het feest van Salt. Nog twee dagen om te 
ontdekken wat de schaduw van Vince wilde, waar Vince was en 
wie er loog. Nog twee dagen om te bedenken wat ze met het boek 
in het kluisje zou doen.

Wat ze nu nodig had was slaap. Ze kon niet naar huis gaan, 
aangezien het een actieve plaats delict was en was afgezet met 
politielint, maar ze wist niet of ze het kon verdragen om terug 
naar haar moeder te gaan. Bij de gedachte op het opblaasmatras 
te slapen terwijl zij zich door de ruimte bewogen, hun vragen aan 
te horen, meer leugens te vertellen, voelde ze zich claustrofobisch 
en paniekerig.
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Dan had ze het nog niet eens over de dreiging van een rondwa-
rende Smet, die op zoek was naar een boek dat zij misschien in 
haar bezit had. Die misschien op zoek was naar haar. Dus kon ze 
ook niet naar Barb gaan, naar geen enkele vriendin.

Jij bent de duivel, maakt alles wat je aanraakt kapot.
De duivel, precies zoals Suzie Lambton al had gezegd.
Misschien waren Charlies kansen gekeerd, want opeens herinner-

de ze zich iets. Suzie Lambton was naar een yogaweekendje en had 
een leeg appartement achtergelaten waar Charlie in kon inbreken.

Suzies appartement lag op loopafstand van hartje centrum 
Northampton. Toen Charlie daar tot stilstand kwam besef-
te ze dat het nog een hele klus zou worden om binnen te 

komen. Het was een nieuw gebouw, met grote ramen, en er ston-
den geen bomen of uit de kluiten gewassen struiken voor waar ze 
zich achter kon verschuilen voor Suzies buren terwijl ze de deur 
openmaakte. De laatste keer dat ze er was geweest had ze het be-
wonderd, maar lang niet genoeg op de details gelet.

Charlie parkeerde drie straten verderop, stopte het kluisje in 
haar tas, haalde haar spullen uit de kofferbak en ging lopen. Het 
was net na zes uur ’s ochtends en de mensen in het gebouw zou-
den nu pas uit bed komen, zich klaar maken om de kinderen naar 
school te brengen en zelf naar hun werk te gaan.

Charlie liep achterom en zag dat ze daar terrasjes hadden. Dat 
was veelbelovend. Mensen gaven iemand die in de achtertuin 
rondhing vaker het voordeel van de twijfel en glazen schuifdeu-
ren waren ontzettend makkelijk open te krijgen.
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Mensen plaatsten grendels op de vooringangen met toetsen-
bordjes en stalen deuren, maar vergaten de achterkant. Charlie 
plaatste het uiteinde van een schroevendraaier onder de schuif-
deur en duwde toen hard op het uiteinde ervan terwijl ze tegelijk 
aan het handvat trok. Tien tellen later was ze binnen zonder dat 
de deuren er echt onder geleden hadden.

Terwijl ze door de moderne witte keuken liep met het dikke 
marmeren werkblad en smetteloze, rechthoekige witte tegeltjes, 
weergalmde het geluid van haar voetstappen tegen de wanden. 
Eventjes voelde ze zich totaal niet op haar plek, alsof ze niet alleen 
een indringer was, maar een reiziger vanuit een andere wereld.

Ze zette zich ertoe de trap op te klimmen. Suzies slaapkamer 
had behang met het opgewekte patroon van tropische bladeren. 
De deur naar de inloopkast stond open en er lagen kleren op de 
vloer, alsof Suzie haast had gehad tijdens het inpakken.

Charlie strompelde naar het bed. Ze viel met haar kleren aan in 
slaap op de sprei, terwijl het vroege ochtendlicht door het pano-
ramaraam binnenstroomde.

Ze werd wakker bij de rood- en goudtinten van zonsondergang. 
Haar mond was droog en haar hoofd voelde zwaar aan. Een des-
oriënterend moment lang wist ze niet waar ze was. Toen keerde 
alles in sneltreinvaart bij haar terug en dat bracht paniek met zich 
mee.

Dit is een klus, dacht ze. Een klus, ook al was ze er niet zeker 
van dat ze een klant had. Tijdens het werk kon je het je niet ver-
oorloven om in de stress te schieten.

Ze dwong zich op te staan en handelde eerst de praktische za-
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ken af. Ze legde haar telefoon aan de oplader en stuurde een be-
richtje naar haar zus en moeder met een korte samenvatting van 
wat er met Adam was gebeurd en dat ze in orde was. Toen stapte 
ze onder de douche.

Een van de dingen die Charlie altijd geweldig had gevonden 
aan het inbreken in huizen was het doen alsof. Hier stond ze dan, 
Suzies leven uit te proberen, zoals het schone shirtje en de hoody 
die ze in de kast had gevonden. Suzie had douchegel die naar veti-
ver rook en shampoo die naar hennep rook. In het medicijnkastje 
werd ze begroet door halfvolle potjes pijnstillers. Een boek op 
haar nachtkastje beloofde haar de acht geheimen te vertellen van 
hoe je effectief kon communiceren.

Alle lampen gaven zo’n fel licht dat er nauwelijks een schaduw 
te zien was.

Terwijl haar spijkerbroek rondjes draaide in de wasmachine 
zette Charlie koffie. In Suzies koelkast trof ze een blikje cola-light 
en een pot pindakaas aan. Charlie schepte met een lepel wat pin-
dakaas eruit en nam een hap, terwijl ze de inhoud van het blikje 
fris door de afvoer van de gootsteen goot. Toen snorde ze een 
keukenschaar op, pakte het kistje van Vince erbij en ging aan de 
slag met het hangslot.

Eerst moest ze het blikje openknippen zodat het een grote 
rechthoek van aluminium werd. Daarna knipte ze er twee lange, 
taps toelopende vormen uit. Aangezien hij een hangslot met veer-
mechanisme en een dubbel slot had gebruikt, wist ze dat ze de 
twee lipjes binnenin moest raken om het open te krijgen.

Voorzichtig schoof ze de eerste metalen u-vorm om de slui-
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tingen, paste die een beetje aan met haar vingers en haalde die 
weer weg. Toen plaatste ze het lange stuk aan de buitenkant, 
duwde het in de opening tussen de sluiting en de behuizing van 
het slot. Met voldoende heen-en-weren kreeg ze het zo diep dat 
ze het kon roteren. Er volgde geen hoorbaar geluid, maar er was 
wel enige weerstand. Toen ze die niet verder kon bewegen, vond 
ze een nijptang onder de gootsteen en gebruikte die om de be-
weging af te maken. Toen ging ze aan de slag met de andere 
kant. Toen ze daarmee klaar was en de malletjes bewogen, trok 
ze er ferm aan.

Het slot ging open.
Met ingehouden adem maakte ze de doos open.
Daar lag geen Liber Noctem in, maar alleen een velletje papier, 

waarvan de rand gerafeld was omdat het uit een schrift was ge-
scheurd.

Charlie sloeg met open hand tegen het marmeren aanrecht. 
Fuck, fuck, fuckity fuck!

Wat moest ze nu doen?
De doos was een afleidingsmanoeuvre, een misleiding. Vince 

had die achtergelaten om iedereen die op zoek was naar het Boek 
der Smetten af te remmen. Wat betekende dat waar hij ook was, 
hij het boek bij zich had.

Ze vouwde het papiertje open en zag tot haar verrassing dat het 
aan haar was gericht.

Aan de Charlatan,
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Als je dit hebt gevonden, dan is alles verkeerd gegaan.
De sleutel? Laat varen alle hoop.

V

Charlie schonk koffie in een mok en nam de brief mee naar de 
bank. Haar hart bonkte. Het zien van het handschrift van Vince, 
de haastig geschreven hoekige letters bracht een intens verlangen 
met zich mee om hem te spreken. Om tegen hem te schreeuwen. 
Om hem te laten geloven dat zolang hij gekend wilde worden, zij 
hem wilde kennen.

De sleutel? Laat varen alle hoop. Misschien moest ze dat doen. 
Misschien was ze een dwaas.

Maar haar blik keerde terug naar die woorden.
De sleutel? Laat varen alle hoop. Dit klonk als een soort bevel, 

als een raadsel, maar ze begreep het niet.
Starend naar de wand dronk ze haar koffie.
Ze had nog steeds geen idee waar ze hem kon vinden. In ge-

dachten volgde ze dezelfde voorspelbare paden naar hetzelfde 
doodlopende eind. Ze had hem al geprobeerd te bellen. Ze was 
naar het adres op zijn rijbewijs gegaan en had Liam gesproken. Ze 
had zijn baas gebeld en had ontdekt dat hij niet op zijn werk was 
komen opdagen en zo goed als ontslagen was.

Wat had hij als de kleinzoon van een miljardair in louche ho-
telkamers te zoeken gehad waar hij het bloed van het plafond had 
moeten zien te krijgen? Maar misschien was hij daaraan gewend 
geraakt doordat hij de rotzooi van zijn schaduw had moeten op-
ruimen.
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Misschien vond hij het fijn, om in al die lege hotelkamers te 
zijn, zoals zij het fijn vond om in huizen in te breken.

Maar toen kwam er een totaal andere gedachte in haar op.
Vince had haar ooit het verhaal verteld dat de vrouw van zijn 

baas woedend was geweest omdat haar man haar voor een week-
endje had meegenomen naar een chic hotel, zonder haar vooraf 
te vertellen dat hij de sleutel ervan had omdat de kamer een pas 
schoongemaakt plaats delict was van een moord. ‘Waarschijnlijk 
schoner dan elke andere kamer in het hotel,’ had zijn baas ieder-
een op het werk verteld. ‘Er is geen enkele reden waarom ze er-
over zou mogen klagen.’

Zijn vrouw was het er niet mee eens geweest en had hem een 
week op de bank laten slapen.

Als er een vrije hotelkamer was, dan had Vince erin kunnen 
trekken. Hij zou geen identificatiebewijs nodig hebben. Hij zou 
niet eens hoeven inbreken.

Charlie haalde haar telefoon tevoorschijn en zocht het num-
mer van Craig op, een van de collega’s van Vince. Die jonge gast 
die de baan van lijken opruimen had aangenomen zodat hij op 
een dag superrealistische special effects zou kunnen doen voor 
films.

Het laatste berichtje dat ze van hem had gehad dateerde van 
vier maanden geleden: De telefoon van Vince is leeg. Ik moet aan 
je doorgeven dat hij over een uur thuis is met chinees.

Het was zo’n normale boodschap dat ze haar blik er niet van 
kon losrukken.

Charlie dacht aan dat vreselijke moment toen ze had gedacht 
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dat het Vince was op die bank, zijn bloed tegen die wanden. Ze 
moest hem vinden voor Red dat deed.

Ze belde het nummer.
Craig nam op.
‘Met de vriendin van Vince,’ zei Charlie. ‘Ik weet dat de baas 

kwaad op hem is, daarom bel ik jou.’
‘Is hij oké?’ vroeg Craig, die zoals altijd vriendelijk klonk. ‘Win-

nie en ik hadden het erover dat het niets voor hem is om zomaar 
te verdwijnen.’

Ze vond het altijd een beetje grappig hoe opgewekt Craig en 
Winnie waren, gezien hun werk. Hun baas was dat dus niet.

‘Hij is heel ziek.’ Charlie bedacht dat dat een hele reeks mogelijk-
heden bedekte. ‘Hij zal jullie bellen als hij zich beter voelt, maar 
hij wil dat ik je iets vraag over een kamer die hij heeft schoonge-
maakt. Die ene waar een week of twee geen gasten in kunnen? Hij 
denkt dat hij zijn horloge daar heeft laten liggen.’

‘In Chicopee?’ Hij klonk een beetje weifelend, maar nog niet 
achterdochtig.

‘Ja,’ beaamde ze. ‘Maar hij is het kamernummer glad vergeten 
en hij wil het niet bij de receptie navragen.’

‘Momentje.’ De spanning was uit zijn stem verdwenen. Ze had 
dan ook niet naar de naam van het hotel of het adres gevraagd. 
Hij dacht dat ze wist om welk hotel het ging. ‘Er staat hier dat het 
om 14b gaat.’

‘Bedankt,’ zei ze. ‘Vince belt je zodra hij zich beter voelt.’
‘Wens hem sterkte.’ Craig verbrak het gesprek.
Charlie tikte ‘moord’ en ‘Chicopee’ in in het zoekbalkje op haar 
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telefoon en sorteerde de resultaten op meest recent. Het leek erop 
dat er acht dagen geleden iemand was neergestoken in het East 
Star Motel, aan Armory Drive.

Ze nam een lepel pindakaas om het te vieren en ging haar spij-
kerbroek uit de droger halen.

Het East Star Motel stond op de hoek waar twee straten 
elkaar kruisten, een gebouw van een verdieping hoog 
met ingang naar de kamer aan de buitenkant. Het leek 

een beetje op waar haar moeder woonde. Maar waar dat motel op 
langere verblijven was ingericht, gold hier het tegenovergestelde. 
Het werd per uur verhuurd. Op het bord werd vermeld dat er 
kamers vrij waren met wifi, kleuren-tv en discretie.

Charlie reed het terrein op. De Corolla maakte een vreemd ge-
luid, een soort sputterende hoest, en toen begaf de motor het.

‘Nee,’ sprak ze de auto op een hopelijk strenge toon toe. ‘Dit kan 
niet. Niet nu. Kom op. Kom op!’

Het enige wat het voertuig deed was een stukje doorrollen om 
toen tot stilstand te komen, half op een parkeerplek.

Ze sloeg met beide handen op het stuur, maar dat deed niets. 
De sleutel omkeren in het contact zelfs nog minder.

Uiteindelijk stapte ze uit, slingerde ze de draagriem van haar 
tas over haar schouder en duwde de auto naar voren zodat de 
kont niet uitstak. Die nam twee plekken in beslag vanwege de rare 
hoek, maar daar kon ze niets aan doen.

In ieder geval had haar auto haar naar het motel gebracht alvo-
rens de geest te geven.
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Er was nergens een wit busje te zien, wat geen goed teken was. 
Maar misschien was Vince op pad… of had hij een nieuwe wagen 
gestolen. Ze hoorde het geluid van een tv in kamer 12b en wat 
gekreun uit 15b. Ze wierp een professionele blik op de sloten van 
de kamers.

Die waren digitaal, maar niet duur en helemaal niet zo veilig. 
Tenzij iemand die aan de binnenkant had vergrendeld, was het 
goed mogelijk dat ze het met een goed gemikte schop kon force-
ren.

De gordijnen van 14b waren dicht. Ze aarzelde, haar hand op 
de knop, en dacht aan een andere donkere ruimte waar ze slechts 
uren geleden binnen was gelopen, aan het gehavende lichaam van 
Adam en dat ene, druipende woord dat op alle wanden was her-
haald.

Het idee dat Vince zich misschien aan de andere kant van de 
deur bevond was spannend, ook al hoopte ze erop.

Ze moest voorbereid zijn op de mogelijkheid dat Remy Carver 
niet veel op Vince leek. Het was mogelijk dat hij haar had misleid, 
dat hij een rol had gespeeld. Hij zou zelfs een relatie met Adeline 
kunnen hebben, wat zwaar gestoord was, maar mensen uit ge-
stoorde families deden gestoorde dingen.

Als Vince niet bestond, dan kon ze dat beter met eigen ogen 
vaststellen. Het was net alsof je naar een begrafenis ging met open 
kist. Dat was soms de enige manier waarop je kon accepteren dat 
een dierbare echt weg was.

Ze probeerde het trucje met haar pasje, maar het slot gaf niet 
mee. In haar auto had ze een gebogen draad die onder de deur 
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door kon worden geschoven. Dat zag er vrij verdacht uit omdat 
je op je hurken moest gaan zitten en een draad door een kier tus-
sen de deur en de grond moest duwen. Eenmaal binnen boog de 
draad omhoog en als je die in de goede hoek hield, dan kon je met 
de lus aan het uiteinde de grendel vangen. Als je eraan trok dan 
draaide de knop.

Ze keek om zich heen op het parkeerterrein en was er klaar 
voor om die draad te gaan halen toen er een vrouw een van de 
kamers verliet met een ijsemmer in haar handen.

Terwijl ze wachtte tot de vrouw haar ijs had gehaald en nog 
even met de frisdrankautomaat aan het stoeien was, vroeg 
Charlie zich af of er een eenvoudigere manier was om de kamer 
in te komen.

Haar schaduw. Ze stuurde die voor het eerst bewust op pad, 
duwde die door de open ruimte tussen de deur en het kozijn. 
Haar zicht splitste zich en er ontstond hoofdpijn tussen haar 
ogen.

Ze probeerde zich te concentreren op het dermate solide wor-
den van haar schaduwhand dat ze de grendel kon openen, maar 
het voelde alsof ze in het niets greep. Een deel van haar was zich 
ervan bewust dat de vrouw terugging naar haar kamer, dat het 
heel licht begon te regenen. De rest van haar was in het donker 
aan het rommelen.

Ze probeerde energie in haar schaduw te duwen. Ze was er niet 
zeker van of ze dat op de juiste manier deed, tot haar hand kort 
solide werd en de grendel verschoof.

Haar schaduw keerde meteen naar haar terug en dat gevoel was 
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zo intens en raar dat Charlie tegen de muur moest leunen en hui-
verde. Het was alsof er overal motten op haar huid landden en 
toen op de een of andere manier in haar lichaam werden geab-
sorbeerd.

En wat nog overweldigender was: de mogelijkheden die zich 
voor haar uitstrekten, alle dingen die ze zou kunnen doen, de 
plekken waar ze zich naar binnen zou kunnen wurmen…

Charlie ademde diep in om zich te herpakken en duwde de 
deur verder open.

Ze deed het licht aan en moest een kreetje onderdrukken. Er zat 
een enorme bloedvlek op de grijze vloerbedekking met patroon. 
Het duurde even, terwijl ze daar wat duizelig stond en haar best 
deed om haar paniek te onderdrukken, om te beseffen dat het 
maar een vlek was en nog een oude ook. Er zaten vegen aan de 
randen, waar het bloed door schrobben was uitgelopen.

Daarom kon de kamer niet worden verhuurd. Er was nieuwe 
vloerbedekking nodig.

Charlie trok de deur langzaam en zachtjes achter zich dicht.
Er waren foto’s op de wand geplakt, boven een goedkoop kastje 

van spaanplaat. Op een bed in het midden van de ruimte lag een 
kaal matras dat was bedekt met kleren. Voor de gordijnen voor 
het raam waren aan de binnenkant vuilniszakken geplakt en er 
lag een opgerolde handdoek bij de deur, die waarschijnlijk was 
gebruikt om te voorkomen dat men buiten licht kon zien als Vin-
ce binnen was.

Gescheurd verpakkingsmateriaal van Williamson’s Clothier lag 
op de stoel bij de badkamer: een schoenendoos, een zware houten 
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klerenhanger en een van die zakken met rits waar dure maatpak-
ken in werden bewaard.

Toen ze een stap naar voren deed besefte ze dat de lamp op het 
nachtkastje om was geduwd en kapot was gevallen. Het bed zelf 
was naar een iets diagonale positie verplaatst, alsof er iets zwaars 
tegenaan was gekomen. Aan de andere kant ervan trof ze een 
stoel op zijn kant aan.

Er had hier een soort worsteling plaatsgevonden. Was de af-
wezigheid van het busje op het parkeerterrein er het bewijs van 
dat Vince aan zijn belagers was ontsnapt? Of had Salt hem én het 
busje meegenomen?

Charlie dwong zichzelf naar de wand te lopen. Daar waren fo-
to’s van de Hogepriester op geplakt, op een straathoek, samen 
met Malik van de Cabal. Een foto van hem gehuld in wat op een 
schimmig harnas leek, alsof hij een soort ridder was.

Daaronder hing een geprint artikel van twee jaar geleden: alle 
aanklachten tegen verdachte in schaduwroofzaak ver-
vallen, slachtoffers woedend. De foto van hem was klein en 
wazig doordat het vanaf het internet was geprint, maar ze herken-
de hem onmiddellijk. De volledige naam van de Hogepriester was 
Stephen Vormann.

Ze begreep nog steeds niet wat het verband tussen hem en Red 
was, tenzij Red de Smet was die aan Stephen was verbonden. 
Maar Stephen had gewild dat zíj een boodschap aan Red door 
zou geven, dus dat kon het niet zijn. Het zat haar dwars, het idee 
dat ze dat niet met zekerheid kon vaststellen. Als ze Vince kende, 
dan zou ze zijn schaduw moeten herkennen.
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Op het nachtkastje trof ze een collegeblok aan met stukjes pa-
pier tussen de ringband, overblijfselen van de bladzijdes die eruit 
waren gerukt.

In de badkamer vond ze een kam en gel.
In het vuilnisbakje naast het toilet trof ze een bij elkaar gelijmd 

doosje met klei erin, een schuimbekertje gevlekt met zwarte verf, 
een flesje doorzichtige nagellak en twee lege plastic bakjes waar 
tweecomponentenhars in zat.

Hij had duidelijk iets gemaakt, maar wat? Ze keerde het doosje 
om en zag de vierkante uitsparingen.

Charlie keerde terug naar het bed met het collegeblok. Na wat in 
haar tas te hebben gerommeld vond ze een potlood en ze paste een 
oud trucje toe door licht met de punt ervan over het papier te krassen 
zodat de tekst die als laatst was geschreven onthuld zou worden.

Char,

Ik weet niet hoe ik afscheid van jou moet nemen.

Charlie bleef daar lange tijd naar de schaduw van een brief zitten 
staren.

Hoewel ze geen idee had wat het was, was Vince daarbuiten 
ergens zijn eigen plan aan het uitvoeren en gezien wat hij had ge-
schreven, verwachtte hij niet dat het goed voor hem zou aflopen. 
Ze moest nadenken!

Paul Ecco had een bladzijde van het boek gehad. Die moest hij 
van iemand hebben gekregen.
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Knight had het boek gezien, al had hij niet het ritueel gevonden 
waar het Boek der Smetten bekend om stond. Het ritueel dat Red 
hoopte uit te voeren.

Misschien was het Knight ontgaan. Even snel erdoorheen bla-
deren in een veilinghuis bood niet genoeg tijd om er zeker van te 
zijn dat er niets bijzonders in stond. Charlie had voldoende gehei-
men gezien die op het eerste oog niet te ontdekken waren. Piep-
kleine woorden geschreven op kunstwerken. Tekst in citroensap 
die werd onthuld door warmte. Codes die onmogelijk te ontcij-
feren waren zonder een net zo goed verstopte sleutel. Elke puzzel 
die de Duisterlingen voor elkaar creëerden.

Maar Knight had gezegd dat hij over iets beschikte waarmee hij 
iemand ten val kon brengen, en alles wees erop dat die ‘iemand’ 
Salt was. Dus er moest íéts zijn.

Ze pakte het boek van Knight Singh erbij, streek met een hand 
over het leren omslag en bladerde door de bladzijdes, op zoek 
naar de naam van Salt. Naar alles wat met Smetten of onsterfelijk-
heid of de adem des levens te maken had.

Niets. En Raven, die het had gelezen, had beweerd dat ze ook 
niets was tegengekomen.

Charlie ging opnieuw door het boek, nu zorgvuldiger. Ze ging 
de dikte van elke bladzijde na, om te controleren of er een paar aan 
elkaar waren geplakt. Ze controleerde de rug, om te zien of daar 
iets in was geschoven. Toen controleerde ze het achterschutblad, 
liet ze haar vingertoppen erover glijden om te voelen of er een 
oneffenheid was. Achterin trof ze langs een kant lichte lijmspo-
ren aan, alsof het papier was verwijderd en vervangen. Ze pakte 
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het mes erbij dat aan haar sleutelhanger hing en liet het lemmet 
onder een randje glijden, peuterde er verder aan en maakte het 
leer los. Daaronder zaten documenten die in een onbekend hand-
schrift waren geschreven.

Er lijken verschillende manieren te zijn om een 
sluimerende schaduw te verwijderen van een levend 
persoon. Remy kan Red de schaduw een mes laten 
oppakken en gebruiken. (Interessant genoeg verloor het 
mes permanent zijn schaduw en de volgende ochtend zag 
ik roestplekken op het lemmet, waar ik verder onderzoek 
naar zal moeten doen.) Remy kan als Duisterling zijn 
vingers gebruiken om met een knippende beweging 
de verbinding tussen mens en schaduw te verbreken. 
Het was voor mij ook mogelijk om een schaduw te 
verwijderen met een mes van onyx.
Deze methodes kunnen ook worden gebruikt om een 
schaduw van een lijk te verwijderen, maar er is dan 
een opvallend verschil in de textuur en het gewicht van 
de schaduw. Hier is ook verder onderzoek nodig.

Dit moest zijn geschreven door Salt. Het was niet precies een be-
kentenis, maar toch belastend.

De volgende bladzijde was erger.

Ik heb een paar keer in haar pols gesneden, met de 
gedachte dat dat wellicht voldoende trauma zou 
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opleveren om haar schaduw te laten bezielen, maar ze 
is net als de rest gestorven, ondanks de aanpassingen die 
aan haar gedaan zijn.

Ja, dat was erg. Charlie wist niet zeker of dit toelaatbaar was bij 
een rechtszaak, maar het zou ervoor zorgen dat onderzoekers op 
zoek zouden gaan naar bewijs, wat zeker zou bestaan.

Het zou er ook voor zorgen dat de publieke opinie zich tegen 
hem zou keren en dan had ze het nog niet eens over waar de Ca-
bal toe gedwongen zou worden, aangezien hij andere Duisterlin-
gen tot slachtoffer had gemaakt.

De derde bladzijde ging over Red.

Remy heeft zijn eigen experimenten gedaan, die hij voor 
mij verborgen heeft gehouden. Hij heeft zijn schaduw 
vrijgelaten. Ik heb geen idee hoe hem dat is gelukt en 
hoe hij ervoor zorgt dat die naar hem terugkeert, maar 
dat gebeurt wel.
Voert hij hem meer bloed? Zo ja, hoeveel dan? Hoelang 
is hij hier dan al mee bezig? Ik zal beter op hem letten.
Nog iets wat ik moet weten: heeft hij hem onder contro-
le? En zo nee, betekent dat dat Red een eigen bewustzijn 
heeft? Cogito, ergo sum? Zo ja, wat heeft hij van Remy 
gestolen om zo te worden?

En toen de laatste bladzijde.
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Ik heb een fout begaan, die ik hopelijk kan corrigeren.
Als ik Red niet kan krijgen, dan zal ik hem moeten 
doden.

Als Salt had geweten dat Knight Singh die papieren in zijn bezit 
had, dan had hij Knight zeker dood willen hebben. Salt moest de 
cliënt zijn geweest die Adam had ingehuurd, die hij voor Balthazar  
had verborgen.

Nu ze het onderpand had kon ze bedenken wat ze ermee zou 
doen. Als ze de puzzel op tijd kon oplossen.

Bij een zwendel draaide het er toch om om de waarheid bloot te 
leggen. Om die te verdraaien, natuurlijk, maar in eerste instantie 
om die bloot te leggen. Dit kwam voor Charlie het dichtst in de 
buurt van wat Posey met tarot had, een geloof in iets wat groter 
was dan zijzelf. Zoals Posey kaarten in nette rijtjes neer kon leg-
gen, zo kon Charley haar plannen uitwerken. Uiteindelijk was ze 
echter afhankelijk van improvisatie en moest ze op haar instinct 
vertrouwen.

Charlie herinnerde zich dat ze in Salts huis op dat kleed had 
gelegen, met op slechts enkele passen afstand een geheime ka-
mer en een kluis waarin al zijn kostbaarste bezittingen bewaard 
werden, inclusief degene die nooit gevonden hoorden te worden. 
Daar moest ze binnen zien te komen.

Voor het geval Vince nog terug zou keren scheurde ze een velle-
tje achter uit zijn blok en schreef hem met zijn potlood een bood-
schap.
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Ik heb de brief gevonden die je me niet hebt gestuurd. 
Bel me als je dit vindt. En doe geen domme dingen.

Liefs, Char

Ze legde het briefje op het matras. Toen knipte ze het licht uit 
en deed zorgvuldig de moteldeur dicht, waarna ze met gebogen 
hoofd over het parkeerterrein liep.
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H e t  v e r l e d e N

Vince zat aan de bar, was zich met elke vezel bewust van 
de drukte om hem heen, van de zweetgeur en het zoete 
aroma van de drankjes vol siroop die in de kieren van 

de vloer waren gedrongen. De muziek stond luid genoeg om de 
meeste gesprekken te ontmoedigen, maar rechts van hem pro-
beerde een man iets naar een andere man te roepen over een 
game waarbij je onder water een huis bouwde.

‘Dat is juist het punt,’ riep de man. ‘Om te overleven, je basis te 
bouwen. Je moet klaar zijn voor als ze de update lanceren en de 
haaien komen.’

Het was anderhalve maand geleden sinds hij Salts huis had verla-
ten en elke dag dat hij daar weg was haatte en miste hij het meer. Hij 
had heimwee naar wat nooit zijn thuis was geweest en naar de per-
soon die het belangrijkst voor hem was geweest en er niet meer was.
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Het moeilijkste was om zo veel tijd te hebben om na te den-
ken. Om zijn eigen beslissingen te moeten nemen. Om met het 
schuldgevoel te worstelen van nog te leven terwijl dat niet zo had 
moeten zijn. Vince was eraan gewend om zijn leven af te meten 
aan kleine momenten, stond zichzelf nooit toe te ver vooruit te 
kijken en durfde nooit om te kijken.

Hier zijn we, op een boot.
Hier zijn we, met een mes.
Hier zijn we, midden in de nacht in de slaapkamer van een fi-

nancieel directeur.
Nu moest Vince plannen maken als hij in leven wilde blijven. 

Hij had iets waarmee de oude man ten val kon worden gebracht, 
maar hij kon het zelf niet gebruiken. Het was beter om het aan 
Knight Singh door te geven, met zijn vele connecties en zijn afkeer 
van Salt. Het voorwerp zat in de tas die hij aan een draagriem 
over zijn schouder droeg en hij was het liever kwijt dan rijk.

Misschien kon Vince een toekomst hebben waarin hij niet con-
stant over zijn schouder hoefde te kijken. Die gedachte bracht 
schuldgevoel met zich mee.

Het probleem was dat Vince niet gewend was aan het opzetten 
van dit soort dingen. Hij was altijd degene geweest die de plannen 
uitvoerde.

‘Nog een?’ vroeg de barman.
Vince had zich over laten halen om een pompoenbiertje te 

bestellen, aangezien hij geen idee had gehad van wat hij in een 
kroeg als deze had moeten bestellen. Adeline zou champagne met 
wodka hebben genomen om de mousserende wijn ‘wakker te ma-
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ken’. Salt zou een single malt hebben besteld uit een plek waarvan 
Vince zeker wist dat hij de uitspraak ervan zou verknallen en die 
waarschijnlijk een flinke aanslag zou zijn geweest op zijn voor-
raad geld.

Remy had altijd genomen wat de anderen hadden genomen, 
maar Vince hoefde zich niet meer als Remy te gedragen.

Het voordeel van het pompoenbier was dat het goedkoop was. 
Helaas was dat voor Vince ook het enige voordeel. ‘Ik denk dat ik 
iets anders probeer.’

Terwijl de barman de lijst afraffelde van wat ze op tap hadden 
en Vince zomaar iets koos, viel het hem op dat er twee Duisterlin-
gen binnenkwamen. Vanuit zijn ooghoek zag hij dat ze uit elkaar 
gingen, de ruimte bestudeerden en iemand probeerden te vin-
den met de beschrijving die Vince had gegeven. Ze probeerden 
vast subtiel te zijn, lieten hun schaduwen sluimerend overkomen, 
maar Vince had ze onmiddellijk gespot. Ze straalden een energie 
uit met duisternis aan de randen, als rook van hete kooltjes die 
onder een laag as uit walmde.

Knight Singh had beloofd hem alleen te treffen. Hij had gelo-
gen. Dat betekende dat de kans heel groot was dat Vince in een 
val was gelopen.

Hij had deze plek gekozen omdat het er druk was en daar was 
hij nu blij mee. Er konden hier niet veel andere mensen zijn zon-
der schaduw, als die er al waren, maar zolang hij onderdeel uit-
maakte van de menigte bij de bar zou zijn gebrek niet opvallen.

Vince was blij dat hij tegen Knight had gezegd dat hij een rode 
sjaal zou dragen, eentje die nog in zijn tas zat, klaar om om te doen.
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Hij keerde zich naar de vrouw naast hem toe. Als hij deel uit-
maakte van een gesprek dan zou hij de Duisterlingen nog een 
reden geven om langs hem heen te kijken. Ze was van zijn leef-
tijd en had rode wangen vanwege de warmte in de kroeg. Haar 
inktzwarte haar hing tot halverwege haar rug en een tatoeage van 
scarabeeën vormde een kraag vlak onder haar hals.

Aan de andere kant van de kamer had een Duisterling post-
gevat bij de ingang en de andere stond bij een leeg zitje. Knight 
moest onderweg zijn.

Vince stak zijn hand op en het lukte hem op de een of andere 
manier om de aandacht van de barman te trekken. ‘Volgens mij 
wil ze iets bestellen.’

De vrouw schonk hem een blik die hij moeilijk kon duiden.
‘Een gin-tonic,’ zei ze. ‘De goedkoopste gin die je hebt, met drie 

schijfjes limoen.’
De barman keerde zich naar Vince toe en hij besefte dat zijn 

tweede glas bier halfleeg was. Hij kon zich niet eens herinneren 
het te hebben gedronken. Hij kon zich niet eens herinneren of hij 
het lekker had gevonden.

‘Bourbon, puur.’ Die kreet haalde hij uit een of andere film. 
Toen hij zijn drankje kreeg, besefte hij dat puur zonder ijsblokjes 
betekende.

‘Ik bestel meestal geen walgelijke drankjes,’ vertelde ze hem, ter-
wijl ze de eerste van de ietwat uitgedroogde en wat bruine schijf-
jes limoen uitkneep die op de rand van haar glas hadden gerust.

‘Dus het is een speciale avond.’ Dat leverde hem een snelle glim-
lach op. Die was weg voor hij die goed en wel had gezien. Opeens 
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wist Vince met vreselijke zekerheid dat hij haar kende. Hij kon 
zich niet herinneren van waar of onder welke omstandigheden, 
maar ze hadden elkaar eerder ontmoet.

De menigte bewoog zich hun kant op en hij plaatste een hand 
tegen de toog om zich schrap te zetten. ‘Kom je hier uit de buurt?’ 
Het was geen bijzonder intelligente vraag, maar misschien zou hij 
haar met het antwoord kunnen plaatsen.

De vrouw schoof haar dikke bos zwart haar naar achteren en 
nam een flinke slok van haar drankje, probeerde te voorkomen 
dat ze door een man aan haar andere kant van haar kruk werd 
geduwd. ‘Ja, maar ik durf te wedden dat dat niet voor jou geldt.’

Hij knikte, paste zijn verhaal aan op haar aanname. ‘Ik ben hier 
pas een paar maanden.’

Ze trok haar wenkbrauwen op. ‘Voor je studie?’
Hij nam een iets andere positie aan zodat hij tussen haar en de 

andere mensen in stond, wat hem een elleboog in zijn rug ople-
verde, en schudde zijn hoofd. ‘Ik ben op zoek naar iets anders.’

‘We hebben hier veel asperges.’ Ze lachte om zijn verbaasde 
blik. ‘Zo veel dat het Hadley-gras genoemd wordt. Er is zelfs een 
festival, en er zijn drie verschillende soorten asperge-ijs. Is dat het 
soort opwinding waar je naar op zoek bent?’

‘Dat klinkt wel als het type dat ik aankan.’ Het grappige was dat 
het net zo goed waar had kunnen zijn dat hij niet uit de buurt 
kwam, gezien hoe weinig hij over de omgeving wist.

‘Volgens mij is er ook nog een boogschietclub. En een plek waar 
je kunt leren vechten met een slagzwaard.’

Ze sprak licht met een dubbele tong, waardoor hij zich afvroeg 
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of de blos op haar wangen misschien net zozeer te danken was 
aan alcohol als aan de warmte.

‘Voor als ik een draak wil verslaan.’
Haar nagels waren rafelig en de nagellak was wat afgebladderd 

doordat ze erop had gebeten. ‘Wil je dat?’
Na een snelle blik wist hij dat Knight Singh was gearriveerd. 

Hij zat in een zitje aan de andere kant van de ruimte. Zijn man-
nen hadden strategische posities ingenomen zodat als ze Vince 
eenmaal hadden gesignaleerd, ze de uitgangen voor hem konden 
afsluiten. Hij telde er vijf.

Duidelijk een hinderlaag. Vince wierp een blik op de nooduit-
gang vlak bij hem, waar de menigte hem naartoe wilde duwen.

‘Draken verslaan?’ herhaalde hij. ‘Ik wil helemaal niets verslaan.’
De barman kwam langs, liet een bon voor haar vallen en leek 

hem te willen vragen of hij nog een rondje wilde.
Ze pakte die op en keek de man aan. ‘Wat heeft dit te beteke-

nen?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Dat is je rekening.’
‘Misschien wil ik nog een drankje.’ Haar stem klonk bits.
‘Dan betaal je eerst voor de laatste.’ Hij had een arrogant glim-

lachje op zijn gezicht, was zich ervan bewust dat hij heer en mees-
ter was over de bar.

Ze leunde naar hem toe, haar stem zo luid dat de mensen die 
op hun drankje wachtten haar konden horen. ‘Ik heb gezien dat 
je mensen te weinig inschenkt, mensen te weinig wisselgeld geeft, 
dat je een zure mix gebruikt in plaats van limoensap en dat je de 
rommel van de toog zo in de ijsemmer veegt,’ somde ze op, terwijl 
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ze in haar tas reikte en er een handje muntjes uit haalde. ‘Jij gaat 
branden in de barmanhel.’

‘Jij bent bezopen,’ zei hij defensief.
‘Als dat zo is, dan heb ik dat niet aan jou te danken.’ Ze legde 

het verschuldigde bedrag neer in kwartjes en dubbeltjes en liet zo 
veel muntjes van een cent achter als ze op de bodem van haar tas 
kon vinden.

Ze keerde zich naar Vince toe, nog steeds met een felle blik in 
haar ogen. ‘Jij vindt me vast zielig, hè?’

Hij dacht dat zij alles was wat Remy niet had durven zijn. ‘Ik 
vind jou een vrijbuiter,’ zei hij met een glimlach.

Ze nam hem lange tijd nadenkend in zich op. ‘Kom mee naar 
buiten. Het is hier te warm.’

Vince werd verscheurd. Als hij met haar meeging, dan was 
de kans klein dat Knight en zijn mensen hem zouden vinden. 
Als hij naast haar liep dan was zijn ontbrekende schaduw mak-
kelijk over het hoofd te zien. Maar ergens vroeg hij zich af of 
Knight hier was gekomen met de verwachting dat hij zelf in een 
hinderlaag zou lopen. Als de Duisterling voorbereidingen trof 
in plaats van tegen Vince op te treden, dan was de situatie nog 
te redden.

Maar wat hij wilde was met de vrouw naar buiten gaan.
Hij haalde zijn portemonnee tevoorschijn en gooide een paar 

biljetten op de toog.
Ze pakte zijn hand vast en nam hem mee naar de deur.
Hij hield haar zelfverzekerd wiegende heupen in de gaten. Ze 

liep door de kroeg alsof ze verwachtte dat iedereen zich uit de 
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voeten zou maken. Verrassend genoeg ging iedereen ook voor 
haar aan de kant. ‘Ik ben Vince.’

Haar blik rustte op Knight Singh. Zo te zien herkende ze hem. Toen 
keek ze Vince aan. ‘Charlie.’ Ze wees naar zichzelf. ‘Charlie Hall.’

Vince had vijf Duisterlingen geteld, maar dat betekende niet dat 
Knight niet mensen had ingehuurd die geen Duisterling waren.

Mensen zoals Charlie.
Het was mogelijk dat ze hem naar de achterkant van de kroeg 

zou leiden om hem een mes tussen zijn ribben te steken. Als hij 
geluk had, zouden de mensen van Knight Singh hem in bedwang 
houden om hem terug te verkopen aan Salt. Als hij geen geluk 
had, dan zou ze het bevel hebben om hem af te maken.

De koude lucht in de steeg voelde als een klap in zijn gezicht en 
hij voelde een roes van onverschilligheid ten opzichte van risico’s. 
Hij vond haar leuk. Het beviel hem dat ze gemeen en grappig was, 
en bereid was om een scène te schoppen.

Het beviel hem dat ze in niets op hem leek, of op wie dan ook 
uit zijn oude leven.

Hij vond haar zo leuk dat hij haar dieper de steeg in volgde, 
ondanks zijn bedenkingen. Toen ze zich met de rug naar de ste-
nen façade van het gebouw keerde en hem een blik schonk die 
als een uitdaging voelde, duwde hij haar tegen die muur aan en 
kuste haar.

Haar lippen voelden ruw aan. Hij rook haar parfum, iets met 
rook en rozen erin. Ze smaakte naar gin.

Knight Singh kon de pot op. Vince kon de overdracht een an-
dere keer doen.
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Hij leunde iets naar achteren en keek haar aan, liet zijn vinger-
toppen langs de scarabeeën bij haar sleutelbeenderen glijden. ‘Wil 
je ergens anders heen?’ fluisterde hij tegen haar haar, al wist hij 
niet zeker waarheen. Hij had afgelopen nacht in een busje door-
gebracht. Het enige waar hij zeker van was, was dat hij haar wilde.

‘Hier,’ zei ze zachtjes, terwijl ze naar zijn riem reikte.
Hij was er niet zeker van of ze hem wel leuk vond. Misschien 

wilde ze gewoon het verdriet vergeten dat ze in die kroeg had 
willen verdrinken. Hij kon haar dat laten vergeten.

Hij concentreerde zich op haar hete adem.
Op de zachtheid van haar heupen toen hij haar optilde.
De ruwheid van het baksteen tegen zijn hand.
Hij durfde niet over het verleden na te denken en hij stond zich-

zelf niet toe aan de toekomst te denken. De enige aan wie hij wil-
de denken was aan haar.
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G i j  d i e  h i e r 
b i n n e n t r e e d T

Die zaterdagavond parkeerde ze haar moeders station-
wagen zo ver bij Salts huis vandaan dat ze niet dacht 
dat iemand hun komst zou opmerken. Ze drukte haar 

voorhoofd tegen het stuur en ademde diep in.
Toen keerde ze zich naar haar zus op de passagiersstoel toe. ‘Je 

hoeft dit niet te doen.’
Posey trok een gezicht. ‘Jij ook niet. Het levert mij nog wat op. 

Ik weet niet wat jij hieraan hebt.’
‘Het is een preventieve aanval,’ vertelde Charlie haar.
Ze wist dat Salt er heel goed toe in staat was om al zijn ergste 

beloftes waar te maken. Als ze dit niet goed deed, dan zou ze mis-
schien niet nog eens een kans krijgen.
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Charlie stapte uit en leunde op het portier. ‘Aju, paraplu.’
Posey grijnsde. ‘Aju, paraplu.’
Charlie liep langs de weg verder, haar rugzak over een schouder 

geslingerd. Hoe dichter ze bij Salts sprookjeskasteel van een huis in 
de buurt kwam, hoe duidelijker ze zich de laatste keer herinnerde 
dat ze daar was geweest, de paniek die ze had gevoeld terwijl ze 
door dat bos was gerend. Zo arrogant als Rand zich had gedragen 
toen ze naar binnen waren gegaan. De knoop in haar maag.

En nu was ze er weer, jaren later, en stond ze op het punt om 
bij een feest naar binnen te glippen. Gekleed in een kriebelig wit 
overhemd, gilet en een goedkope zwarte pantalon: het toonbeeld 
van een ingehuurde kelner. Rand zou vast trots op haar zijn.

Ze had de hele vrijdag gebruikt om zich voor te bereiden. Ze 
had haar verzameling pruiken gelaten voor wat die was, was 
naar het winkelcentrum gegaan en had zich door een meisje dat 
recent van de kappersschool was gekomen een ‘pixie cut’ laten 
aanmeten. Haar nek kriebelde, maar ze zag er absoluut anders 
uit. Ze had een verse laag Halloween make-up aangebracht om 
haar blauwe plekken te bedekken en had alle spullen die ze had 
gedacht nodig te hebben in haar rugzak gestopt. De zwelling op 
haar gezicht was wat afgenomen, en ze was er bijna zeker van dat 
haar rib oké was.

Het ging hartstikke goed.
Charlie probeerde in haar rol te komen: die van een verbol-

gen en onderbetaalde werknemer die te laat kwam voor een klus 
waarvan ze al spijt had dat ze die had aangenomen. Zo moeilijk 
was het niet.
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Terwijl ze door de openstaande poort liep – waarvan het haar 
opviel dat beide helften ervan waren verbonden met een hek-
werk waar bovenaan zo te zien een elektrische draad liep – had 
ze zichzelf er bijna van overtuigd dat ze geen last zou krijgen van 
het weerzien met het landgoed. Toen kwam het huis in zicht en 
proefde ze gal in haar mond.

Het was gemaakt van een of ander grijs gesteente en groten-
deels begroeid met klimop die rood- en goudtinten had gekregen 
door de late herfstlucht. Waterspuwers gemaakt van brons, vol 
kopergroen, zaten gehurkt op het dak en hielden haar in de gaten. 
Hoe beter ze keek, hoe scherper haar herinneringen werden, dus 
ze richtte haar blik op het gras en liep door.

Vlucht. U moet vluchten. De mensen uit het paleis zitten me op 
de hielen.

Charlie had genoeg klussen gedaan dat ze op die dwingende 
intuïtie zou moeten kunnen vertrouwen, die antenne in haar die 
op problemen was afgesteld. Er ontging haar iets, alsof ze van te 
dichtbij naar de verschillende punten keek. Kon ze nu maar een 
stap naar achteren doen, dan zou ze een ander patroon zien. Dat 
gevoel had er eerder voor gezorgd dat ze niet betrapt werd. Soms 
voelde je een verandering in de lucht en wist je dat je een zwendel 
moest laten schieten.

Maar ongeacht hoe verkeerd het al voelde, ze zou dit vanavond 
doorzetten.

Een parkeerbediende bestudeerde Charlie toen ze dichterbij 
kwam. Ze schonk hem het vermoeide knikje van iemand die 
ook op zaterdag moest werken. Dat leek hem ervan te overtui-

Dief van de nacht_v4.indd   466Dief van de nacht_v4.indd   466 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



467DIEF VAN DE NACHT

gen dat ze bij het personeel hoorde en zijn interesse was voorbij.
Aan de achterkant trof Charlie de keuken aan. Ze had verschil-

lende telefoontjes gepleegd tot ze iemand had gevonden die bij 
het feest betrokken was. Het bleek dat José deel uitmaakte van de 
catering die ter plekke werd verzorgd.

Hij had de deur op een kier voor haar opengelaten.
Binnen werden koude garnalen met een pincet op zilveren 

schalen vol slablaadjes en een of andere romige saus gelegd. Ri-
sottoballetjes werden in een draagbare frituurpan geplaatst die op 
een marmeren keukeneiland stond dat groot genoeg was om een 
lijk op te plaatsen.

Ze maakte abrupt een eind aan die gedachtegang.
Het was makkelijk om op een feest als dit, met meerdere onder-

nemers en freelance bedienend personeel, over het hoofd te wor-
den gezien. Het cateringbedrijf van José zou worden ondersteund 
door gespecialiseerde bedrijfjes, zoals het standje met de kaviaar 
of die voor menselijke offers. Hopelijk kon ze in die drukte op-
gaan.

Ze stapte net de gang in toen iemand haar riep.
‘Je bent te laat,’ zei een gestrest uitziende vrouw met een klem-

bord en veel krullend blond haar. Dat was zeker de evenementen-
coördinator.

Charlie toverde een hopelijk nietszeggende uitdrukking op 
haar gezicht en keerde zich om. ‘Sorry, ik was op zoek naar het 
toilet voor ik aan de slag ging.’

‘Daar is geen tijd voor. Leg je spullen neer en ga met deze 
hors-d’oeuvres rond.’
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Charlie schoof haar rugzak onder een tafel waar ze die later 
makkelijk zou kunnen pakken en nam het metalen dienblad aan.

Aan de andere kant van de ruimte zag ze José, die roosjes rolde 
van prosciutto. Hij knipoogde.

Charlies wangen tintelden van de warmte door de overgang 
van de koude herfstlucht naar ruimtes vol mensen terwijl ze zich 
door de villa van Lionel Salt begaf. Blaadjes besmeerd met blauwe 
kaas en gesuikerde walnootjes uitdelen aan iedereen die met lege 
handen stond was een goede dekmantel om opnieuw het huis te 
verkennen en om te proberen Vince te vinden.

Charlie klemde haar kaken op elkaar tegen de ongemakkelij-
ke combinatie van vertrouwdheid en angst die ze voelde terwijl 
ze zich door de kamers begaf. Ze hield een klein glimlachje om 
haar lippen en keek niemand aan. Balthazar had haar tegen direct 
contact met cliënten beschermd, maar dingen stelen hield soms 
in dat je mensen moest belazeren, dus het was niet alsof geen van 
de Duisterlingen haar ooit eerder had ontmoet. Ze hoopte maar 
dat niemand haar zou herkennen.

Toen ze door een galerie-achtige gang liep bekeek ze heimelijk 
een display van antieke boeken onder glas. Ernaast was een gegra-
veerd plaatje bevestigd met daarop de tekst: alle duisterlingen 
zijn welkom in de lionel salt-bibliotheek, een plek waar 
obscure kennis kan worden gedeeld. De koppen van opge-
zette dieren die Charlie zich herinnerde staarden op haar neer 
met hun glanzende glazen ogen, opgepoetste geweien en scherpe 
hoorns die het licht vingen.

Meestal werden collecties als die van Salt privé gehouden, dus 
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de Mispunten, met name de jongeren, liep het water vast in de 
mond bij het idee daar toegang toe te krijgen.

Als dief van magische geheimen leek Charlie wel een beetje op 
een bij die vele bloemen bestoof. Als Duisterlingen eenmaal een 
oud boek tot zich hadden genomen, de experimenten of tech-
nieken die ze nuttig vonden in hun eigen aantekeningen hadden 
opgenomen, dan was de enige reden waarom ze het origineel be-
waarden om er zo voor te zorgen dat zij de exclusieve eigenaar 
van die kennis waren. Charlie had ooit een boek niet van een 
man kunnen stelen omdat ze er toen ze daar aankwam achter was 
gekomen dat hij elk boek dat hij kreeg verbrandde zodra hij de 
delen waar hij in geïnteresseerd was had overgenomen. Ze werd 
soms nog steeds boos als ze aan hem dacht.

Als Salt een bibliotheek wilde oprichten, dan zou hem dat heel 
erg populair maken. Het toonde bereidheid om zijn geheimen te 
delen. Grootmoedigheid.

Of dat zijn geheimen zoveel groter en zo verschrikkelijk waren 
dat een collectie als deze niets voor hem betekende. Hoe dan ook, 
hij zou er geen probleem mee moeten hebben om de plaatselijke 
Duisterlingen ervan te overtuigen dat zijn toelating tot de Cabal 
al veel te lang op zich had laten wachten. Zijn invloed zou toene-
men, net als de gruwelen die hem achtervolgden.

Charlies blik ging naar haar eigen schaduw, maar toen keek ze 
weg.

Aan het eind van de gang hing een olieverfschilderij van een 
vrouw met donker haar die op een bank lag en een met diaman-
ten bedekte kroon droeg. Er zat een uiterst hoge split in haar jurk, 
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waardoor vanaf haar middel naar beneden haar naakte lichaam 
te zien was. Boven haar hing een hengst aan riemen in de lucht. 
Charlie staarde er met gefronste wenkbrauwen naar, en keek toen 
om zich heen. Het was bij lange na niet het enige verontrustende 
kunstwerk. Naast een deur hing een schilderij van een Romeinse 
koning die door zijn paarden werd verslonden. Onder een wand-
kandelaar zag ze een schets van een rottend reekalfje.

Alsof het huis van Salt nog enger moest worden gemaakt.
Charlie kwam langs een enorme, schitterende trap waar leeu-

wen in het houtwerk waren gesneden en liep door een gewelf-
de deuropening een zitkamer binnen. Daar schonken twee bar-
mannen drankjes in van achter een houten bar bedekt met tin. 
Een klein groepje mensen stond op hun bestelling te wachten. 
Gangsters stonden naast academici, artiesten kletsten met mysti-
ci. Duisteren was een nieuwe wetenschap, en de beoefenaars er-
van waren net zo hongerig als de schaduwen die achter hen aan 
fladderden in de vorm van een cape of die zich als een slang om 
het lichaam hadden gewikkeld. Andere dreven iets achter hun 
drager aan, verbonden door een enkel zilveren koord, gingen 
naar het raam om naar buiten te kijken of haalden een drankje.

Eén schaduw kwam zelfs naar haar toe en plukte een blaadje 
andijvie van haar dienblad voor ze het goed en wel doorhad. Ze 
bleef geschrokken staan, verbeet een vloek toen ze het eten bijna 
liet vallen.

Aan de andere kant van de kamer werd gelachen.
Een stunt. Dat herinnerde haar eraan dat ongeacht hoe gespan-

nen ze was en ongeacht hoe verschrikkelijk haar vermoedens wa-
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ren, dit voor de meeste aanwezige Duisterlingen een feestje was.
Met enige moeite lukte het haar haar ergernis te onderdrukken 

en ze wierp een blik in de grote salon met het enorm hoge pla-
fond en de wand vol ramen.

Ze zag Salt in een smoking naast een van zijn vier enorme 
banken staan waar hij aan het oreren was tegen een paar oudere 
Duisterlingen. Adeline, in een elegante, rechte zwarte jurk, stond 
naast de haard van kalksteen, waar groene en blauwe vlammen 
in brandden. Er hing een gigantisch schilderij van een bos bo-
ven. Pas als je er goed naar keek viel het je op dat het gevuld was 
met schaduwen met een dieprode veeg als mond en dat grijze 
lichaamsdelen waren weergegeven tussen de varens op de bodem 
van het bos.

Twee andere Cabal-leden waren ook aanwezig. Bellamy stond 
in een hoek en Malik zag er bijzonder vorstelijk uit. Zijn dreads 
waren aan weerszijden van zijn hoofd om elkaar tot strengen ge-
wonden die waren omhuld met glimmend gouddraad, en zijn 
schaduw hing als een sjerp over zijn lichaam gedrapeerd.

Een trio muzikanten met dierenmaskers op speelde klassieke 
muziek. Een uil met een viool. Een vos met een cello. Een beer 
met een altviool. Door de ramen was te zien dat de tuin met lage 
lampen werd verlicht, waardoor marmeren beelden van in man-
tels gehulde figuren zichtbaar waren.

Hoe moest het zijn geweest om in zo’n huis op te groeien? Om-
ringd door een dergelijke rijkdom? Ongekende verdorvenheid 
opgedrongen krijgen?

Charlie maakte haar rondje af en at de overgebleven hapjes op 
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zodat ze een excuus had om terug te keren naar de keuken. Ze 
zette het dienblad op het marmeren eiland zodat het kon worden 
schoongemaakt en opnieuw kon worden gevuld en greep de kans 
om haar rugzak op te halen. Toen vertrok ze met een nieuw dien-
blad en ging linea recta naar de bibliotheek.

Charlies herinneringen aan het huis waren wazig en onduide-
lijk, meer nachtmerrie dan afkomstig uit haar geheugen. Een stem 
die zo dichtbij kwam dat ze de adem in haar nek voelde. Grotach-
tige kamers die samen een verbijsterend doolhof vormden.

De bibliotheek, met een geheime deur die naar een schatkamer 
leidde, inclusief een kluis. Met het kleed waar ze over had ge-
spuugd en waar ze had kunnen sterven.

Toen ze naar binnen gluurde, trof ze daar twee mannen in de le-
ren fauteuils aan die op intense wijze met elkaar spraken, waarbij 
de een gebaarde met een glas cognac. De ander had een leeg glas 
en een servetje naast zich. Ze zagen eruit alsof ze het daar heel 
lang konden volhouden.

Charlie moest ze daar weg zien te krijgen en snel ook.
‘Pardon, meneer…’ Ze ging op haar hurken zitten voor degene 

die ze het meest verwaand vond overkomen. ‘Het spijt me, maar 
er vroeg een vrouw naar u in een van de andere kamers. Lang, 
met rood haar. Heel mooi. Ze beschreef u en vroeg me u te zeggen 
als ik u zag dat ze u graag wil spreken.’

Hij stond met een zelfingenomen blik op. ‘Ik ben zo terug,’ zei 
hij tegen zijn vriend, maar die kwam ook overeind.

‘Ik ga even een drankje halen,’ zei hij met een iets te duidelijke 
opluchting.
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Charlie dacht opeens dat ze hem misschien had gered van een 
gedwongen avondje luisteren.

Ze pakte het verfrommelde servetje en begon er denkbeeldige 
kruimeltjes mee bij elkaar te vegen tot ze alleen was. Toen ging ze 
naar de lichtschakelaar aan de wand en deed de lamp uit, zodat 
de donkere kamer verboden zou lijken te zijn voor andere gasten.

Ze haalde een paar handschoenen uit haar rugzak en zette een 
bril op waar aan weerszijden piepkleine lampjes op zaten. Als ze 
die aanzette zouden ze een waas maken van haar gezicht op ca-
mera’s en kon ze in het donker werken.

Uiteindelijk ging ze naar de wand vol boeken. Rood en goud. 
Rood en goud. Iets met vlammen, iets met een titel die begon met 
een i. Ze kon de hendel niet vinden. Twee pogingen met boeken 
met rode rug en gouden letters leverden niets op. Toen zag ze het, 
een plank lager dan waar ze had gekeken en zo’n dertig centime-
ter naar links. Inferno. Ze tilde die iets op en de boekenkastdeur 
zwaaide met een schok naar binnen, onthulde de kleinere biblio-
theek en het schilderij met de kluis erachter.

Charlie stapte de geheime kamer in waarvan de kastenwanden 
waren volgestouwd met oudere boeken. Ze werd abrupt misselijk. 
De herinnering op dat bibliotheekkleed te liggen keerde razend-
snel bij haar terug alsof er geen tijd was verstreken tussen toen 
en nu, alsof ze nog steeds een doodsbang kind was. De ruwe tex-
tuur van de merinowol tegen haar wang, de vochtigheid van haar 
braaksel, de stem die uit de duisternis kwam.

Kijk niet om.
Ze moest nog altijd kokhalzen van de geur van bieten.
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Charlie stapte op de onyx tegels van de kleinere kamer. De 
boeken die hier stonden waren ouder, kostbaarder. Memoires, 
notitieboeken en wetenschappelijke bladen, zeker honderd, die 
allemaal het stelen waard waren. De mystieke ontdekkingen van 
Tovilda Gare stond naast Ontboezemingen van Nigel Lucy, magiër 
en Diarios de Juan Pedro Maria Ugarte. Er stonden andere boe-
ken in het Portugees, Chinees, Arabisch, Latijn en Grieks en er 
was een halve wand aan Franse exemplaren gewijd. Haar vingers 
jeukten om er zomaar een paar te pakken en die in haar tas te 
stoppen.

Toen ze de boekenkastdeur dichtduwde, keek ze om zich heen 
of er nog extra bedrading was die op een onverwachte verrassing 
wees.

Charlie trof niets zorgwekkends aan en richtte haar aandacht 
opnieuw op de achterkant van de geheime kamer.

Boven een fauteuil, het enige meubelstuk, hing een trompe l’oeil 
van een dode geit, waarvan de ingewanden eruit hingen, ver-
mengd met de stukken van opengereten granaatappels.

Ze tastte voorzichtig om de rand van het afgrijselijke schilderij 
heen, kwam scharnieren tegen, maar nergens een slot.

Ze zwaaide het open en zo kwam de wandkluis in zicht die ze 
zich herinnerde.

Gemaakt door Stockinger, die erom bekend stond betrouwbare 
modellen op maat te leveren met alle toeters en bellen van de 
fabrikanten van luxe kluizen als Buben & Zorweg of Agresti. Er 
zouden opwindmechanismen in zitten voor horloges, met stof 
bedekte houten lades, maar niets van de belachelijke gouden, 
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met juwelen bedekte neovictoriaanse extravagantie van Boca do 
Lobo-stukken. Stockinger maakte serieuze kluizen voor serieuze 
mensen.

Er zat een knop op de deur met ernaast een glanzende grendel 
waar de initialen van Lionel Salt in waren gegraveerd. Daarnaast 
zat een toetsenbordje.

De meeste moderne kluizen waren digitaal, boden niets van de 
romantiek van het kraken van de oude. Er hoefde niet te wor-
den geluisterd naar wanneer het geluid veranderde, als piepkleine 
tandjes op hun plek schoten, het zachtere klik-klik dat net zo be-
vredigend was als het kraken van knokkels. Als ze het toetsen-
bordje helemaal kon negeren dan zou ze dat doen. Digitale klui-
zen waren niet alleen niet romantisch, ze waren bijna onmogelijk 
te openen zonder de code.

Ze ademde diep in, stelde het slot opnieuw in door met de klok 
mee te draaien en toen tegen de klok in. Ze hoorde het eerste 
klikje bij vijf. Toen herhaalde ze de stappen steeds opnieuw tot 
ze vijf cijfers had. Daar was ze zeker van. Zo zeker als je er maar 
zeker van kon zijn.

Maar het was onmogelijk vast te stellen wat de volgorde daar-
van was. En het ging hier om vijf cijfers, wat betekende dat er vijf 
tuimelaars waren, vijf inwendige tandwieltjes en honderdtwintig 
mogelijke combinaties.

Het enige wat erop zat was die allemaal na te lopen terwijl er 
zweetdruppeltjes over haar voorhoofd en keel parelden. Ze was 
zich bewust van het feest, dat de tijd verstreek, van de mogelijk-
heid dat iemand haar zou vinden.
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Charlie hoorde het toen het sluitingsmechanisme na de juiste 
combinatie openging. Ze ademde beverig uit en draaide aan de 
grendel.

Die bewoog zich maar deels.
Het digitale toetsenbordje lichtte fel en groen op, knipperend.
Charlie staarde er vol ongeloof naar. De kluis werkte niet di-

gitaal óf met de draaiknop, maar met allebei. Haar hart bonkte 
in haar keel en ze kreeg een zure smaak in haar mond door de 
paniek. Ze had geen idee of er een timer was voor het invoeren 
van de code en er zou een maximaal aantal invoerpogingen zijn. 
Met dit soort kluizen kreeg je meestal drie kansen voor die op slot 
schoot en er een alarm afging.

Ze haalde een uv-lampje onder uit haar rugzak, deed de lamp-
jes van haar bril uit en schoof die op haar hoofd. Toen scheen ze 
met het lampje op het toetsenbord.

Heel weinig mensen veegden hun toetsenbordje schoon na ge-
bruik. Het licht onthulde het vet van de vingertoppen, wat het 
aantal mogelijkheden voor de combinatie beperkte. Het waren 
bijna allemaal dezelfde cijfers. Opgelucht wilde ze de volgorde 
intoetsen die had gewerkt voor de draaiknop, maar toen aarzelde 
ze. Er zaten op een aantal toetsen meer sporen, wat deed vermoe-
den dat die vaker waren gebruikt.

Als het bij het kraken van een mechanische kluis draaide om 
het inzicht in het apparaat, dan draaide het bij het kraken van een 
digitale kluis om het inzicht in de persoon die hem had ingesteld. 
Zou die een willekeurig getal kiezen en dan die combinatie ergens 
verbergen waar hij die terug kon vinden? Of zou hij iets kiezen 
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wat minder willekeurig was en daarom makkelijker te onthouden 
was?

Lionel Salt, met zijn versierde trap, afschuwelijke schilderij-
en en bereidheid om voor zijn eigen vermaak te doden, was het 
soort mens dat beter wilde zijn dan wie ook.

Niet zijn geboortedatum, want dat zou een herinnering zijn aan 
zijn leeftijd en sterfelijkheid. Niet zijn naam in cijfers, want zelfs 
hij zou weten dat dat te voor de hand liggend was. Misschien een 
woord? Smet? Schaduw? Duisteren?

Ze stopte.
De sleutel? Laat varen alle hoop.
Laat varen alle hoop. Daarbij werden onder andere alle in cijfers 

omgezette letters gebruikt en kwam een aantal cijfers vaker aan 
bod dan de andere. Salt zou het ook een mooi idee vinden om 
een aanwijzing te geven in de vorm van het boek waarmee de ge-
heime deur kon worden geopend, met het meest beroemde citaat 
uit Inferno van Dante dat zelfs Charlie, die het boek nooit had 
gelezen, kende: ‘Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt.’ 
Ze durfde te wedden dat hij dat behoorlijk slim van zichzelf vond.

Charlie negeerde haar op hol geslagen hart, haar klamme han-
den en paniekerige gedachten. Ze liep de woorden opnieuw na, 
schreef het in getallen uit in het stof op de onyx vloer. Ja. Het 
klopte.

Ze toetste de code zorgvuldig in op het nog altijd knipperende 
toetsenbordje. Er klonk een scherp piepje, alsof er een alarm af 
zou gaan. Toen hoorde ze het tweede slot opengaan.

Ze trok opnieuw aan de grendel.
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Er kwam een zachte gloed van binnenuit, waardoor met vilt be-
klede lades en een paar planken vol voorwerpen zichtbaar waren. 
Charlie trok er een open. Er lag een zakje diamanten in. In een 
andere trof ze een antiek pistool aan met gouden details. En he-
lemaal onderin, in een lap stof gehuld, lag het voorwerp waar ze 
naar op zoek was geweest.

Ze maakte snel de ruil, schoof het voorwerp op de bodem van 
haar rugzak en hoopte vurig dat ze wist waar ze mee bezig was.

Toen haalde ze in de privacy van Salts verborgen kamer haar 
feestelijke kleding tevoorschijn. Suzie Lambton, de eigenares-
se van de enige kast waar ze op dat moment in kon komen, had 
totaal niet haar maat. Ze had echter nog steeds haar sleutel van 
Rapture gehad en er was geen beter moment geweest om dat 
roodsatijnen pak te lenen dat daar was achtergelaten. Doordat de 
stof een beetje rek had omhulde die haar als een tweede huid. Ze 
voegde er wat opvallende rode lippenstift aan toe en nu zou het 
lijken alsof ze net pas op het feest was gearriveerd, in plaats van 
dat ze er al bijna een uur aan het inbreken was.

Voor ze klaar was om naar buiten te gaan schoof ze een boks-
ring met onyx om drie vingers en duwde ze de onyx dolk die ze 
van Murray had gekocht in haar beha. Met een geïmproviseerde 
schede van ducttape zou ze er zo bij kunnen. Ze wachtte op de 
vertrouwde, aangename kick van adrenaline, maar die kwam niet.

Charlie keerde zich om naar de kluis met de bedoeling die dicht 
te doen toen haar een zwarte knop bovenaan opviel, bijna hele-
maal achterin. Zou er zich iets achter de kluis kunnen bevinden? 
Een vakje dat ze nog niet had geopend?

Dief van de nacht_v4.indd   478Dief van de nacht_v4.indd   478 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



479DIEF VAN DE NACHT

Kom op, Charlie Hall. Je hoeft je vingers niet in elk stopcontact 
te steken.

Maar die voorzichtigheid leek van iemand te zijn die nog niet 
voor het pad van roekeloosheid had gekozen. Ze drukte op de 
knop.

Er klonk een klik bij de plank links van haar. Een andere boe-
kenkastwand zwaaide open en er werd een donkere ruimte ont-
huld. Er moest een gang achter de wanden van het huis lopen.

Charlie pakte haar telefoon en keek hoe laat het was. Ze was 
om half zeven in het huis gearriveerd. José had haar verteld dat 
het feestje officieel tot tien uur zou duren en dat er om half negen 
met champagne zou worden geproost. Het was kwart voor acht. 
Er was niet veel tijd.

Toch stapte Charlie de duisternis in.
Ze zette het licht van haar bril weer aan en dat verlichtte iets 

wat de architectuur van een wijnkelder combineerde met dat van 
een mausoleum. Er waren meer onyx tegels in de vloer verwerkt. 
Twee cellen voor haar, met daartegenover een deur. Er was een 
gleuf in de vloer gemaakt die voor de spijlen liep. De blauwe lijn 
van een gasvlam liep erlangs. Er hing een vage geur van rotting in 
de lucht, en van wierook.

Haar handen waren klam en het zweet stond op haar voor-
hoofd. Dit was het slechte soort adrenaline. Het soort waar ze 
nerveus van werd in plaats van zorgvuldig, dat haar misselijk 
maakte en haar handen liet beven.

Het voelde alsof het hier spookte.
Toch liep ze door. De zachte zolen van haar ballerina’s schuur-
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den over de vloer. De cellen waren zo diep dat Charlies kleine 
lichtjes niet door de duisternis konden klieven.

Aan de wand hing een assortiment boeien. Een touw was door-
regen met onyx kralen. Een paar handboeien met aan de binnen-
kant een voering van blauwe zijde, de stof bezaaid met er strak op 
genaaide rechthoekige tegeltjes onyx. Erboven was een plank met 
onyx doosjes om iemand mee te bedwingen.

De deur aan de andere kant stond op een kier en erachter wa-
ren flakkerende kleuren te zien. Ze duwde er zacht met haar voet 
tegen en ontdekte een hele wand van schermen. Beveiligingsbeel-
den van het huis.

De cateraars in de keuken. Feestgangers die zich door de ka-
mers bewogen. De Hogepriester die met Vicereine sprak en heel 
beheerst overkwam. Ze nam hem zorgvuldiger in zich op in de 
hoop iets van een tic te zien. Het enige wat opviel was dat hij ma-
gerder was en er ongezond bleek uitzag, nog meer dan normaal.

In een andere ruimte waren twee mannen aan het zoenen, van 
wie er een een wazige omtrek had. Zoende hij zijn eigen scha-
duw? Die van een ander? Dat kon Charlie niet zien.

Buiten in de tuin waren drie mannen aan het ruziën. De een 
had de ander bij zijn overhemd gegrepen, hun schaduwen strek-
ten zich groot achter hen uit, als de gespreide veren van vechten-
de pauwen.

Salt begaf zich doelbewust door de kamers, met een drankje in 
zijn hand, en zag eruit alsof alles volgens plan verliep. Hij keek op 
en staarde een gruwelijk moment lang recht in de camera. De tijd 
in de rechterbovenhoek las 19:52.
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‘Charlie?’ De stem van Vince kwam uit de duisternis.
Ze keerde zich met een ruk om.
Hij bevond zich in de cel, vlak achter de tralies. Brede schou-

ders, haar met de kleur van oud goud. Een glimlachje om zijn 
mond. Zo vertrouwd als haar eigen hart.

‘Wat is er met je oog gebeurd?’
‘Wacht even.’ Het was zo’n opluchting om hem te zien dat haar 

stem brak. ‘Ik kan je daaruit krijgen.’
Voor Charlie het slot open kon krijgen, moest ze wat die gaslei-

ding langs de naad onder de tralies ook moest doen onklaar ma-
ken. Het werkte vast met een soort draad die ervoor zou zorgen 
dat er een muur van vlammen zou oplaaien als de deur van de cel 
openging. Er moest een manier zijn om die uit te zetten.

Charlie aarzelde. Er was iets aan deze situatie wat haar niet lek-
ker zat, wat aan haar knaagde.

Lichte, lege ogen volgden haar bewegingen. Ze wilde geloven 
dat het Vince was in die cel, achter tralies van onyx, met een geul 
vol vuur tussen hen in, maar die maatregelen waren niet bedoeld 
om een mens gevangen te houden.

‘Jij bent Vince niet, hè?’ vroeg ze op zachte toon, terwijl ze naar 
de tralies toe liep.

De stilte vanuit de cel was haar antwoord.
Charlie keek de Smet aan. ‘Jij bent zijn schaduw. Jij bent Red.’
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Pas toen ze met haar rug de muur raakte besefte ze hoe ver 
ze bij de cel vandaan achteruit was gedeinsd. ‘Je hebt het 
Liber Noctem gevonden,’ lukte het haar eruit te persen. ‘Je 

hebt het ritueel uitgevoerd.’
‘Omdat ik op een mens lijk?’ vroeg de schaduw. ‘Edmund was 

degene die me tot dit heeft gemaakt.’
‘Dat zou hij niet doen.’ Haar stem klonk te hoog. Ze wist niet 

wat ze van het wezen voor haar moest maken. Hij was een dub-
belganger. Een spiegelbeeld dat tot leven was gekomen. Iets wat 
als door Frankenstein in elkaar was geknutseld uit afgedankte on-
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derdelen van Vince: slijm en slakken en de staartjes van puppy’s. 
‘Is hij hier? Is Vince in orde?’

De schaduw haalde zijn schouders op. Zelfs zijn uitdrukking 
was er een die Vince zou kunnen hebben, ietwat gepikeerd. Het 
maatpak paste bij de kleur van zijn ogen. ‘We hebben elkaar eer-
der ontmoet. Weet je dat nog?’

Kijk niet om.
Charlie zweeg lange tijd. Het was niet alsof ze dat zelf niet had 

gedacht, maar ze had het niet kunnen geloven. ‘In de bibliotheek.’
‘Je wilde vast geloven dat het Remy was die je had gered,’ sprak 

de schaduw met zachte stem. ‘Niet Red.’
Charlie was niet van plan daar antwoord op te geven. Ja, ze had 

een naïef verlangen gekoesterd naar het soort romance dat een 
waarzegster in de lijnen op je hand zou kunnen lezen. Een ge-
doemde liefde, waarvan het zaadje in de jeugd was geplant. Liefde 
was een familiereligie, die aan haar was doorgegeven toen ze te 
jong was om zichzelf tegen dat geloof te beschermen. ‘Was je toen 
ook al een Smet?’

De schaduw knikte, stond toe dat ze van onderwerp veranderde.
‘En je hebt mensen gedood voor Salt.’ Ze hield haar stem kil.
‘Ja.’
Ze moest hen allebei eraan herinneren dat ze niet een of andere 

dwaas was die hem zomaar zou vertrouwen omdat ze een raar 
verleden deelden. ‘Zeg eens… Zoals jij Adam hebt vermoord, was 
dat speciaal? Dat je zijn ribben hebt opengebroken alsof je een 
kalkoen wilde vlinderen en de wanden met zijn bloed hebt be-
smeurd? Of heb je ze zo allemaal vermoord?’
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Hij kwam dichter naar de tralies toe. ‘Adam?’
‘Je moet je de man herinneren die je op een onwijs gore manier 

op mijn bank hebt vermoord.’
De schaduw staarde haar aan met wat echte afschuw leek te 

zijn. ‘Dat zou ik je nooit aandoen. Nooit.’
Charlie vond het vreselijk hoe erg het ding op Vince leek en hoe 

graag ze het wilde vertrouwen. ‘Oké, vertel me over alle andere 
mensen die je niet hebt vermoord.’

‘Jij bent slim,’ sprak hij met een somber lachje. ‘En ik ben er 
niet aan gewend om dingen uit te leggen. Ik heb vroeger niet veel 
gesproken. Volgens mij ben ik er niet goed in.’

‘Probeer het maar.’
‘Je had hier niet moeten komen.’
Hij kwam droevig en vermoeid over. Ze wist niet of hij deed 

alsof of dat vlees zwakte met zich meebracht.
‘Je zou moeten gaan en nooit meer terug moeten komen, net 

zoals ik je die nacht vertelde.’
‘Wat, moet ik mijn zus en moeder meenemen en verhuizen? 

Salt laten winnen? Hem met Vince laten doen wat hij wil?’
‘Ja,’ zei hij, met meer kracht dan ze had verwacht. ‘Hij kan zich-

zelf wel redden.’
‘Dat zou niet nodig moeten zijn.’
‘Hij heeft jou verlaten,’ wierp de schaduw tegen.
‘Jou toch ook? Daar moet je pissig van worden, dat hij je heeft 

geschapen en je daarna aan de kant heeft gezet. Dat hij je heeft 
achtergelaten.’

Red keek haar aan met de ogen van Vince, maar er was iets van 
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vermaak in te zien. ‘Ik ben gemaakt uit zijn woede. Wat denk je 
zelf?’

‘Dat weet ik niet.’ Ze weigerde zich af te laten leiden. ‘Ik weet 
helemaal niets over jou.’

De schaduw keerde zijn gezicht af, zijn vermaak vervlogen. ‘Ik 
was altijd het deel van hem dat de dingen afhandelde waar hij 
niet toe in staat was. Ik heb alles gekregen waar hij zich niet bij op 
zijn gemak voelde: het verlangen om pijn te doen, de doodsangst 
om wat Salt ons heeft laten doen, het vermogen om in te schatten 
hoe andere mensen zich voelden als er iets ergs gebeurde. Ik was 
gemaakt om sterk te zijn, zodat hij dat niet hoefde te zijn. Dus ja, 
ik was kwaad toen hij weg was, maar ik hield van Remy, wat hij 
ook deed of waartoe hij me heeft gedwongen.’

Charlie huiverde.
Red ging verder. ‘Hij wilde alles wat er gebeurde verdringen als 

ik op een van de missies van zijn grootvader was, dus ik heb hem 
gevraagd me los te laten. We wisten toen niets van Smetten, alleen 
dat wat wij deden werkte. Elke keer als ik bij hem terugkeerde was 
ik sterker. Vaster van vorm, voor langere tijd. We hielden dat voor 
Salt verborgen. Adeline wist het, maar zij bewaarde ons geheim.’

‘Omdat zij en Vince dik met elkaar waren,’ vulde Charlie aan.
Hij liet zijn blik zakken en keek opzij. ‘Dat gold ooit voor ons 

alle drie. Te dik, misschien. We hadden alleen elkaar.’
Het keerde bij haar terug, een van die dingen die ze die nacht 

had gehoord. De stem van de jongen: Hij mag jou niet.
En toen het meisje. Dat is niet waar. We doen samen spelletjes 

die hij nooit met jou zou spelen.
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Daar speelde iets slechts, vlak onder het oppervlak, maar Char-
lie was te laf om ernaar te vragen.

Ze wierp een blik in de kamer met de beeldschermen. Daar zag 
ze dat de toespraken al waren begonnen. Ze was aan de late kant.

‘Waar is Vince?’ vroeg Charlie.
De schaduw staarde terug met de bleke ogen van Vince en ze 

kreeg kippenvel. Het gevoel dat er iets niet klopte keerde terug, 
sterker dan ooit.

‘Ik ken dit huis,’ zei Red. ‘Ik kan je helpen om buiten te komen 
zonder dat iemand weet dat je hier ooit was.’

‘Niet zonder Vince,’ verklaarde Charlie. ‘Je zegt dat je om hem 
geeft. Help me hem te redden. Help me hem te vínden.’

‘Ik zou alles voor je doen, Char, maar vraag me niet dat te doen.’
Er was maar één persoon die haar Char noemde. ‘Nee. Jij bent 

hem niet. Doe niet alsof je hem bent.’
‘Char,’ zei hij op waarschuwende toon.
‘Waar is hij?’ Haar hart bonkte in haar keel.
‘Dat weet je al.’
Ze wilde de puzzelstukjes niet bij elkaar leggen. Vince had de 

nek van Hermes gebroken en had zich van zijn lichaam ontdaan. 
Hij maakte voor zijn werk bloederige plaatsen delict schoon. Dat 
klonk allemaal niet als Remy, maar behoorlijk veel als Red.

‘Vince heeft zijn dood in scène gezet,’ protesteerde Charlie. ‘Of 
dat heeft Salt voor hem gedaan. Hij was op de vlucht geslagen. 
Twee dagen geleden was hij in een hotelkamer…’

De schaduw zei niets.
Het was moeilijk om je dood in scène te zetten. Er waren gebits-
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gegevens. Er waren bewijzen van operaties of breuken. De tech-
nische recherche kon veel opmaken uit botten: sekse, afkomst, 
leeftijd en lengte.

Salt had iemand kunnen betalen, meerdere iemanden, om dat 
allemaal te verdoezelen. Er was echter nog een mogelijkheid: dat 
het verkoolde lichaam in die auto van Edmund Carver was ge-
weest en dat degene die zij had gekend hem helemaal niet was.

De schaduw was geen kwaadaardige entiteit die de vorm van 
Vince had aangenomen. Hij wás Vince. Híj was Vince. En Vince 
had altijd al uit de afgedankte delen van Edmund Carver bestaan, 
de kliekjes van zijn tafel, zijn ik uit de onderstebovenwereld, zijn 
spiegelbeeld, zijn duistere ik.

Hij had gelijk, ergens had ze het geweten vanaf het moment dat 
hij met zo’n afschuw op het nieuws over Adam had gereageerd. Ze 
had het niet willen erkennen. Charlie Hall, met haar kop in het 
zand, die eindelijk de puzzel had ontdekt die ze niet had willen 
oplossen.

‘Toen Remy stierf,’ vertelde Vince, ‘nadat zijn grootvader hem 
had neergestoken, terwijl Adeline gilde… Remy greep me vast en 
trok me naar zich toe, zodat ik al zijn bloed kreeg, al zijn kracht. 
Terwijl die hem verlieten, werden die van mij. Hij blies zijn laatste 
adem uit in mijn mond. Heel even begreep ik niet hoe het mo-
gelijk was dat ik naakt was, dat ik de koude vloer onder me voel-
de. Toen sloeg ik op de vlucht. Uren later werd ik wakker onder 
een viaduct, op asfalt en gebroken glas, zonder te weten hoe ik 
daar was beland. Toen moest ik leren hoe ik de hele tijd een mens 
moest zijn. Dat heb ik geprobeerd, voor jou.’
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Charlie herinnerde zich zijn woorden tijdens hun laatste ruzie, 
hun enige echte ruzie: ‘Ik zou willen zeggen dat het me spijt, dat 
ik de hele tijd eerlijk wilde zijn, maar dat is niet zo. Ik heb nooit 
eerlijk willen zijn. Ik wilde alleen maar dat wat ik je vertelde de 
waarheid was.’

Als dit was wat er achter het masker school, dan begreep ze 
waarom hij het niet had willen afzetten.

‘En je noemde jezelf Vincent,’ stelde Charlie vast.
‘Het enige wat Remy me niet gaf, maar wat ik toch heb geno-

men,’ zei de schaduw, die zijn kin hief, alsof hij haar uitdaagde 
hem hiervoor te veroordelen.

Ergens in de gang bewogen er zich raderen in de muur, die een 
zacht, maar onmiskenbaar geluid maakten. Iemand was via de 
bibliotheek de geheime kamer binnengekomen. Over enkele mo-
menten zou hij of zij de gang in stappen waar Charlie stond.

‘Vince,’ zei ze.
Ze keken elkaar aan.
‘Verstop je.’
Het lukte Charlie de schaduw van de beveiligingskamer te be-

reiken en onder de leren bank te kruipen toen ze voetstappen 
hoorde. Hoe vaak had Salt op die bank gezeten om naar iets ver-
schrikkelijks op de schermen te kijken? Het was mogelijk dat 
Rand in een van deze cellen was gestorven. Charlie had hier kun-
nen sterven.

Dat was nog steeds mogelijk als ze niet oppaste.
‘Red.’ Een vrouwenstem, zacht en bezorgd.
Adeline, zo besefte Charlie.
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‘Hij heeft me nu pas over jouw aanwezigheid hier verteld. Heeft 
hij je pijn gedaan?’

Stilte was haar antwoord.
‘Ik weet het. Ik had samen met jou moeten vertrekken.’ Ze 

zuchtte diep. ‘Je moet wel heel kwaad op me zijn.’
De stem van Vince klonk kalm, maar je hoorde dat er een heel 

andere emotie onder schuilging. ‘Toen zijn moeder eenmaal 
dood was zou hij niet rusten voor de wereld wist wat je vader had 
gedaan. Je had hem moeten waarschuwen dat ze gevaar liep.’

‘Ik wíst het niet. Hoe had ik moeten weten dat ze een overdosis 
zou nemen? Ik dacht dat ze beter werd. Dat dachten we allemaal.’

‘Jij weet waarom ze niet beter werd,’ zei Vince. ‘Je vader wilde 
eerst dat ze ziek bleef en toen wilde hij dat ze stierf.’

Vince klonk alsof hij het over een familie had die niet ook de 
zijne was geweest. ‘Zijn moeder.’ ‘Jouw vader.’ De enige die hij als 
familie had beschouwd was Remy.

‘Ik zweer je dat ik er niets van wist,’ protesteerde ze.
Het was donker in de gang en Charlie dacht dat ze misschien 

langs Adeline zou kunnen glippen nu ze afgeleid was. Stilletjes 
gleed ze onder de bank vandaan. Maar toen ze dichter bij de deur 
kwam leek haar plan behoorlijk zwak te zijn.

Misschien moest ze Adeline bewusteloos slaan en proberen Vin-
ce uit deze gevangenis weg te krijgen. Maar als Adeline de sleutel 
niet had, en Adeline noch Vince gedroegen zich alsof het een mo-
gelijkheid was dat ze hem bevrijdde, dan waren ze allemaal genaaid.

Charlie gleed achter Adeline langs, langzaam, terwijl ze in de 
schaduw bleef.
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‘Je kunt me nog steeds helpen.’ De stem van Vince klonk zacht. 
Hij keek niet naar Charlie, maar zijn blik was zo opzettelijk leeg 
dat het duidelijk was dat het hem moeite kostte.

Adeline legde haar hand op een van de onyx tralies van zijn 
gevangenis. ‘Hoe?’

Charlie was nu zo ver in de gang dat ze het verzoek van Vince 
niet hoorde. Misschien was het niet eerlijk om te denken dat hij 
Adeline totaal niet kon vertrouwen.

Als Charlies plan werkte zou het er niet toe doen. Dan zou ze 
terugkomen met een hamer en een brandwerende deken en hem 
bevrijden.

Dat zou ze doen. Ook al was ze bang voor hem.
Ze duwde de deur open en glipte erdoor, stapte door de tweede 

verborgen boekenkastdeur, zo de bibliotheek in. Ze moest naar 
buiten gaan, waar Posey op haar wachtte, maar ze was afgeleid, 
dacht aan toen hij haar die nacht door het huis had geleid.

Kijk niet.
Wat zou ze hebben gezien, als ze dat toen had gedaan? Mis-

schien een rokerige vorm, als van een geest. Misschien was hij 
half jongen, half schaduw geweest.

Kijk niet naar me.
Ze sloop een tuinkamer binnen. Onheilspellend grote planten 

met dikke bladeren vulden de ruimtes tussen meubelstukken van 
wit gietijzer. Door de ramen kon ze de tuin zien. Charlie pakte 
haar telefoon en stuurde een berichtje. De tijd op haar scherm 
was 20:16. Veertien minuten om te doen wat ze moest doen, zon-
der dat er ruimte was om een fout te begaan.
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Maar ze had zeker één antwoord dat ze eerder niet had gehad. 
Als Red niet de Smet was die Salt had gebruikt om zijn vuile werk 
op te knappen, dan wist ze wie dat wel voor hem had gedaan.

Ze duwde een glazen deur vol kleine ruitjes half open en glipte 
de koude avondlucht in.

Posey trof haar aan de zijkant van het huis, hijgend. ‘Ik ben er.’ 
Ze had grote ogen opgezet van paniek.

‘Weet je het nog steeds zeker?’ vroeg Charlie.
‘Jij bent degene die het zeker moet weten,’ zei Posey, al was ze 

duidelijk zenuwachtig, en niet alleen om betrapt te worden. ‘We 
kunnen nog steeds gewoon weglopen.’

Weglopen. Was dat niet wat ze al jaren had proberen te doen? 
Weglopen voor de dood van Rand, terwijl ze had gedaan alsof 
dat geen litteken bij haar had achtergelaten, had gedaan alsof ze 
het zich niet had herinnerd, dat ze het zichzelf niet kwalijk had 
genomen dat ze het had overleefd.

Weglopen voor het feit dat ze een dief was en dat ze zichzelf had 
wijsgemaakt dat het vanwege die kogel in haar zij was, dat ze er 
de moed niet meer voor had, in plaats van onder ogen te zien dat 
ze van zichzelf was geschrokken door hoe makkelijk en wreed ze 
het verraad van Mark tegen hem had gekeerd. Ze was nooit echt 
bang geweest om gewond te raken of om te sterven. Het was altijd 
ontzag geweest voor haar eigen vaardigheden, haar vermogen om 
een raadsel op te lossen, om koste wat kost een klus te klaren. Ze 
was doodsbang voor waar ze toe in staat zou kunnen zijn als ze 
het probeerde.

Vanaf het moment dat ze had gedaan alsof ze als medium Alon-
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so een stem kon geven en op die manier van Travis af was geko-
men, was ze bang voor zichzelf geweest.

Iemand moest haar onder controle houden, en zo was Charlie 
zelf die persoon geworden. Door ervoor te zorgen dat ze elke keer 
als alles te goed ging zichzelf saboteerde, door de verkeerde men-
sen uit te kiezen om van te houden, door te worden ontslagen en 
alles te verknallen.

Charlie was haar hele leven voor zichzelf op de loop geweest.
Ze ging op het gras zitten.
Posey ging tegenover haar zitten, zodat hun voeten elkaar raak-

ten. Charlie haalde de onyx dolk uit de schede.
‘Klaar?’
Posey knikte.
Charlie wist niet zeker wat ze verwachtte, maar bij de eerste 

snee voelde ze niets. De echte uitdagingen waren het grillige 
maanlicht en onervarenheid, en ze was opgelucht toen haar deel 
erop zat en Posey het van haar overnam.

Ze zag Salt binnen een centrale positie innemen in de grote 
zaal. Hij had een glas champagne in een hand. Dit moest het mo-
ment zijn dat hij de aanwezigen bedankte voor hun komst en de 
Cabal omdat ze hem als lid hadden geaccepteerd.

Charlie kwam moeizaam overeind, onzeker over hoe ze zich 
voelde. Niet lichter, niet minder zichzelf, maar anders.

Misschien bestond er echt zoiets als het lot. Misschien hadden 
mensen echt een bestemming die kon worden ontcijferd door 
middel van kaarten. Misschien moest Charlie zich niet meer ver-
zetten tegen die van haar.
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Na een laatste blik op Posey trok ze een van de glazen deuren 
naar de grote zaal open. Een geweldige stoot koude wind volgde 
haar de zaal in en blies de lange witte gordijnen bol als waren 
het zeilen. Gesprekken doofden als kaarsen toen de Duisterlingen 
zich naar haar toe keerden.

Ze had niet verwacht zo’n dramatische entree te maken.
Charlie bleef in de buurt van de deuren om er zo voor te zor-

gen dat het licht op haar af kwam. ‘Hallo.’ Haar stem was door 
de hele ruimte met het hoge plafond te horen en klonk kalm, 
ondanks het feit dat iedereen naar haar keek. ‘Het spijt me dat 
ik te laat ben.’

‘Charlie Hall.’ Lionel Salt was woedend vanwege de onderbre-
king en het lukte hem niet goed om dat te verbergen. ‘Ik had niet 
verwacht dat je het zou redden.’

Zenuwachtig rechtte ze haar rug, haar schouders. Ze was er ze-
ker van dat hij erop had gerekend dat ze niet zou komen opdagen. 
Hij had dan ook een angstaanjagend dreigement geuit en haar 
toen een onmogelijke opdracht gegeven. De laatste plek waar zij 
hoorde te zijn was op zijn feest. Het slimste wat ze kon doen was 
de stad een paar weken verlaten tot alles tot bedaren was geko-
men. Of misschien helemaal niet terugkomen.

Maar hoe slim Charlie ook was, op dat vlak was ze het niet. ‘Je 
hebt me gezegd wat er zou gebeuren als ik niet zou komen.’

Een paar zachte gesprekken werden na die opmerking wat min-
der zacht gevoerd. Roddels waren het levensbloed van elk feest.

Een muzikant, die ene met het uilenmasker, vertrok met zijn 
instrument in zijn hand in de richting van de uitgang. Een kelner 
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fluisterde iets tegen José en wees. José pakte een hapje van een 
zilverkleurig dienblad en at het op. Dit zou haar reputatie thuis er 
niet beter op maken.

Aan de andere kant van de zaal kwam de Hogepriester in bewe-
ging. Hij kwam haar kant op. Zijn ogen lagen nog dieper in hun 
kassen dan ooit. Zijn lippen hadden vaag een blauwe tint.

‘Ik zou haast denken dat dit een stukje performance art was 
voor ons vermaak, maar het heeft er veel van weg dat Lionel daad-
werkelijk verbijsterd is,’ merkte Vicereine op. Het hoofd van de 
Anderlingen droeg een smoking. Haar schaduw had de vorm van 
een grote katachtige aangenomen die naast haar met de klauwen 
over de vloer schraapte. ‘Misschien heb je je moment gemist?’

Salt schraapte zijn keel. ‘Ik heb haar ingehuurd om een boek 
voor me te stelen dat ik ben kwijtgeraakt. Het Liber Noctem. Het 
is een juweel in mijn collectie en ik had gehoopt het vanavond 
tentoon te kunnen stellen. En, juffrouw Hall, heb je mijn boek?’

‘Ja.’
Hij glimlachte met de voldoening van iemand die een te aan-

matigende koning schaakmat zette. ‘Prima, kom het me dan maar 
brengen.’

Hij had toch ook een situatie gecreëerd waarin al haar keuzes 
slecht zouden zijn. Het enige boek dat ze had was het boek van 
Knight Singh. Ze kon bluffen en dat aan hem geven. Hij zou het 
waarschijnlijk op prijs stellen om dat in zijn bezit te hebben, aan-
gezien de omslag propvol bladzijdes zat met de verschrikkelijke 
shit die hij had uitgehaald. Maar ongeacht of ze hem iets waarde-
vols gaf, hij zou haar beschuldigen van kwade opzet, dat ze hem 

Dief van de nacht_v4.indd   494Dief van de nacht_v4.indd   494 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



495DIEF VAN DE NACHT

probeerde te belazeren door te doen alsof dat boek het exemplaar 
was dat hij was kwijtgeraakt.

Charlie ademde diep in, liet Salt optimaal van het moment ge-
nieten. Toen reikte ze in haar rugzak en haalde eruit wat ze had 
meegebracht uit de kluis in de bibliotheek, waar het al die tijd vei-
lig had gelegen. Het beruchte Boek van de nacht. Het echte Liber 
Noctem. Licht dat door de kristallen van de kandelaar stroomde 
weerkaatste tegen de glanzende metalen omslag, wat regenbogen 
tegen de wanden wierp.

De glimlach verdween zo vlug van Salts gezicht dat het erop 
leek alsof iemand die eraf had geslagen. ‘Waar heb je dat…’

‘Ik heb het gestolen,’ legde Charlie uit. ‘Dat is wat ik doe. U hebt 
me de opdracht gegeven om het te halen, dus ik heb het gehaald.’

De Hogepriester reikte met bevende, bleke vingers naar het 
boek. ‘Van mij! Al die geheimen zijn van mij.’
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D e  c h a r l ata N

Van zo dichtbij rook Charlie het zure zweet op het li-
chaam van de Hogepriester. Ze hield het boek stevig 
vast en keek Salt aan. ‘Zal ik het aan hem geven?’

‘Nee!’ riep Salt bars, maar toen zag hij de waarschuwende blik 
in de ogen van de Hogepriester en paste zijn toon aan. ‘Geef het 
aan mij, zodat ik kan vaststellen of dit het originele werk is.’

Charlie fronste haar wenkbrauwen. ‘Dus u wilt niet dat ik het 
aan hem geef?’

‘Laat me mezelf niet herhalen,’ zei Salt. ‘Breng me dat boek!’
Haar hart sloeg hard tegen haar ribben. Er waren zo veel mo-

gelijkheden om dit te verknallen en maar één kans om het goed 
te doen. Er keken mensen toe. Vicereine stond vlakbij, maar tot 
nu toe had ze geen enkele reden om iets anders dan vermaakt 
te zijn.

Dief van de nacht_v4.indd   496Dief van de nacht_v4.indd   496 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



497DIEF VAN DE NACHT

‘Ik kan u beloven dat dit exemplaar van Liber Noctem het echte 
is,’ vertelde Charlie. ‘Want ik heb het uit uw kluis gehaald, samen 
met een certificaat van Sotheby’s en een bon van de veiling. Het 
boek heeft het huis nooit verlaten. U hebt iedereen alleen laten 
geloven dat het gestolen was.’

‘Is dat waar?’ perste de Hogepriester eruit.
Salt kwam naar Charlie toe, waardoor hij zijn stem kon dempen 

en het lastiger was voor de rest van de menigte om iets te horen. 
‘Laten we dit verder onder vier ogen bespreken.’

Charlie had zich afgevraagd waarom Salt haar een onmogelij-
ke opdracht had gegeven met een nog onmogelijkere deadline, 
tenzij hij wilde dat het haar niet zou lukken. Toen ze daarover 
had nagedacht, had ze zich de mening van Knight Singh over het 
Liber Noctem herinnerd.

Als er een ritueel in het boek had gestaan waardoor een Smet 
de menselijke vorm zou kunnen aannemen, dan had het allemaal 
nergens op geslagen.

Maar als er géén ritueel was, als het boek zo nutteloos was als 
Knight had beweerd, dan zou Salt het gerucht kunnen gebruiken 
om een Smet ervan te overtuigen om hem te helpen. Maar dan 
moest hij ervoor zorgen dat die Smet het boek nooit in handen 
kreeg, al moest het lijken alsof dat wel haalbaar was. Daarom 
moest er een dief zijn die het in eerste instantie had gestolen (Ed-
mund Carver), een mogelijke nieuwe aanwijzing (Paul Ecco) en 
het meest recente dwaalspoor (Charlie Hall).

Als ze niet was komen opdagen dan had Salt de Hogepriester 
ervan kunnen overtuigen dat zij het boek had en het voor hem 
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verstopte, en dan zou Charlie eindigen met haar ingewanden te-
gen het plafond, net als de anderen.

Of ze had op het feest kunnen komen met het verhaal dat ze het 
Liber Noctem niet had gevonden. Dat was iets beter geweest, maar 
dan zou Salt haar ervan hebben beschuldigd dat ze loog en zou-
den haar ingewanden nog steeds tegen het plafond geplakt zitten.

Wat Salt nodig had was een zondebok voor de Hogepriester. Als 
hij het maar niet was. Wat betekende dat hij wist waar het boek 
was en het meest eenvoudige antwoord op de vraag waarom hij 
dat wist was dat hij het nog in zijn bezit had.

Ze had even getwijfeld toen ze Red in die cel had aangetroffen. 
Niet alleen omdat ze verbijsterd was geweest hem daar te zien, 
maar omdat ze er opeens zeker van was geweest dat ze alles mis had 
gehad. Maar toen had ze beseft dat hij het sluitende bewijs moest 
zijn geweest. De reden waarom de Hogepriester Salt überhaupt had 
geloofd. Als er geen ritueel was, hoe kon hij dan bestaan?

‘Onder vier ogen? Dat dacht ik niet.’ Charlie schudde haar 
hoofd. ‘U bent verantwoordelijk voor vele moorden, waaronder 
die van Knight Singh. Ik ben liever niet de volgende.’

Er trok een golf van geroezemoes door de aanwezigen. Het 
was één ding om je te vermaken omdat de gastheer van het feest 
aan het kibbelen was met een gast, maar een beschuldiging zoals 
Charlie die net had geuit vereiste een serieuzere reactie van de 
Cabal.

‘Kom mee.’ Salt wilde haar arm vastpakken.
‘Wat zei die jongedame nu net?’ vroeg Malik. Hij stapte naar 

voren, samen met een paar anderen.
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Charlie dacht niet dat het zijn bedoeling was geweest om Salt te 
omringen, maar het gaf aan hoezeer de stemming in de zaal was 
omgeslagen.

Er waren twee dingen die ze had geweten vanaf het moment 
dat Salt haar onder bedreiging van een pistool had gedwongen 
zijn auto in te stappen: dat hij boven alles de controle had willen 
hebben, misschien nog wel meer dan macht, én dat hij absolu-
te gehoorzaamheid verwachtte van diegenen die hij als minder-
waardig beschouwde.

Hij stuurde zijn schaduw op haar af. Ze bevonden zich zo dicht 
bij elkaar in de buurt dat dat misschien de menigte niet direct 
zou opvallen, maar ze voelde die langs haar schouder en wang 
strijken, alsof een stukje mousseline door de wind langs haar huid 
had geaaid.

Er was maar tijd om één keer naar adem te happen voor die 
in haar huid drong. Ze voelde die zich naar binnen wurmen in 
een poging haar tot spreken te dwingen, haar tong te dwingen de 
woorden te vormen waarmee ze alles zou ontkennen.

Lang geleden, toen Charlie met Rand Salts huis had bezocht, 
had ze geoefend met het wegdraaien van haar ogen om het te la-
ten lijken alsof ze bezeten was, was klaar geweest om met een an-
dere stem te spreken. Sinds Alonso was het verontrustend mak-
kelijk geweest om iemand anders dan Charlie Hall te worden. Het 
was een opluchting om toe te geven aan zo’n oude drang.

‘Ik ben dronken!’ riep ze met een diepere stem dan normaal. 
‘En een leugenaar! Een dronken leugenaar! Ook koester ik een 
heimelijke wrok tegen de fantastische, knappe Lionel Salt die 
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nóóit iemand zou vermoorden! En die ook helemaal niet pro-
beert mij tot pop te maken!’

Hij staarde haar met open mond aan.
Iedereen keek nu naar zijn schaduw, die zich tegen het licht in 

naar haar toe had gebogen.
‘Verlaat mijn hoofd, meneer Salt,’ zei ze met haar normale stem.
Er werd om hen heen gelachen. Charlie zette een stap bij de 

tuindeur vandaan, bij de duisternis die had verborgen wat er aan 
haar was veranderd, waar het haar aan ontbrak.

De schaduwlozen kunnen niet worden beheerst. Er is een deur in 
hen gesloten.

Charlie had hier niet kunnen komen voor een confrontatie met 
Salt als hij haar tot pop had kunnen maken. Het was verrassend 
moeilijk geweest om haar schaduw op te geven, maar ze had die 
aan de voeten van Posey genaaid en vertrouwde erop dat haar zus 
ervoor zou zorgen. Charlie was niet voorbestemd om Duisterling 
te zijn, maar hiervoor.

‘Lionel,’ spinde Vicereine, ‘dat was ondeugend van je.’
‘Ik wilde haar ertoe dwingen de waarheid te spreken.’ Er lag een 

felle blos op Salts wangen. Het lukte hem echter kalm te klinken, 
alsof dit allemaal slechts een gênant meningsverschilletje was. 
‘Dat had ik niet moeten doen, maar ze is zelf ook misleid.’

‘Weet jij iets van de dood van een Cabal-lid?’ vroeg Malik aan 
Lionel. ‘Want dat zou wel een ontzettend belangrijk stukje infor-
matie zijn om voor je te houden, ongeacht wat de waarheid over 
jouw betrokkenheid is.’

‘Ik had niet verwacht dit te moeten onthullen en zeker niet hier.’ 
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Salt keek gepikeerd om zich heen. ‘Maar ik heb met de Hoge-
priester samengewerkt om de moordenaar van Knight Singh te 
vangen en dat is ons gelukt.’

‘O? Heeft hij zichzelf dan gevangen?’ vroeg Charlie. ‘Want hij is 
degene die Knight heeft vermoord, op uw bevel.’

‘Zwijg!’ perste de Hogepriester eruit.
Salt keerde zich met een sneer om naar Charlie. ‘De Hogepries-

ter heeft de Cabal trouw gediend. Wie ben jij om zijn loyaliteit in 
twijfel te trekken, dief?’

‘Stephen, waar gaat dit over?’ vroeg Bellamy, die naar de Hoge-
priester tuurde. De naam van het mens, degene van wie Charlie 
bijna zeker wist dat hij niet langer de controle had over het li-
chaam. Het was niet alleen de manier waarop hij sprak, maar hij 
had de bleke, ziekelijke uitstraling van iemand van wie de energie 
werd verbruikt.

‘Ze liegt,’ zei de Hogepriester.
Salt keek naar Charlie en schudde droevig zijn hoofd. ‘O hemel-

tje, ja, onze jongen heeft je in de luren gelegd, hè? De bedrieger 
bedrogen. Je bent niet de eerste.’ Hij richtte zich weer tot de ande-
ren, zijn vertrouwen dat hij ermee weg kon komen nam toe. ‘Zo, 
misschien kunnen we dit onderdeel privé afhandelen? Ik moet 
jullie iets laten zien. Iets wat ik liever tussen ons vieren wil hou-
den.’

Vicereine en Malik keken elkaar eens aan. Malik knikte naar 
Bellamy.

‘Ja, dat denk ik wel,’ zei Vicereine, en ze keek naar Charlie. ‘En 
jouw naam is…’

Dief van de nacht_v4.indd   501Dief van de nacht_v4.indd   501 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



502 HOLLY BLACK

‘Charlie,’ antwoordde ze. ‘Charlie Hall.’
‘Juffrouw Hall, ik beloof dat we je beschuldigingen zullen aan-

horen en dan ons oordeel zullen vellen.’
Malik knikte. Bellamy nam haar geïnteresseerd in zich op. ‘We 

kunnen rechtvaardig zijn.’
Dat geloofde Charlie, maar ze was er niet zo zeker van of ze dat 

nu ook zouden zijn.
‘Laten we naar de bibliotheek gaan,’ stelde Salt voor. ‘Dan zal ik 

jullie alles vertellen.’ Hij gebaarde naar een jonge man in een pak 
met een stropdas om. ‘Haal hem. Breng hem geboeid.’

De andere Duisterlingen keken hen na, een paar van hen hiel-
den het ene of het andere Cabal-lid staande om een vraag te stel-
len of een opmerking te maken. Hier en daar werd gelachen. De 
Hogepriester volgde hen, zijn blik keerde steeds terug naar het 
boek in Charlies handen.

‘Jij,’ beet Salt haar zacht toe, ‘bent niets dan een stukje kraak-
been tussen mijn kiezen.’

Ze probeerde hem te negeren, probeerde de huivering te nege-
ren die door haar lijf trok. Hij probeerde haar gewoon op de kast 
te jagen in de hoop dat hij haar op het verkeerde been kon zetten.

Het was vervelend om terug in de bibliotheek te zijn, en haar 
blik ging automatisch naar de kleine vlek op het kleed. Heel even 
maar, want Vince was er al. Hij stond tegen een boekenwand en 
zijn armen waren gebonden met dezelfde boeien van onyx die in 
de verborgen gang aan de muur hadden gehangen.

Ze zag de wanhoop in zijn grijze ogen en aan de gespannen 
spieren van zijn brede schouders, nam zijn donkere goudblonde 
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haar en de boze lijn van zijn mond in zich op. Ze kreeg een knoop 
in haar maag door naar hem te kijken.

‘Char,’ zei hij. ‘Je had moeten gaan toen je de kans had.’
Ze wendde haar gezicht af, was er niet zeker van dat ze kon 

doen wat nodig was als hij toekeek.
‘En wie is dit?’ vroeg Malik.
‘Dat is Edmund, zijn kleinzoon,’ meldde Bellamy, die naar Vin-

ce tuurde alsof hij zichzelf ergens van probeerde te overtuigen. ‘Ik 
dacht dat hij dood was.’

‘O, daar kom ik nog op terug,’ zei Salt.
Adeline kwam de kamer binnen in haar lange zwarte jurk en 

ging op de armleuning van een fauteuil zitten. ‘Kan ik iets voor 
iemand inschenken?’

Charlie, die al eens eerder was gedrogeerd in deze ruimte, 
schudde haar hoofd.

Vicereine nam op een fauteuil tegenover Adeline plaats. ‘Goed, 
Lionel. Zo, leg het nu maar eens uit.’

Hij zag er ontspannen uit, tevreden.
Charlie kreeg het idee dat hij zich misschien zelfs vermaakte.
‘Ik kwam in contact met de Hogepriester omdat we een ge-

meenschappelijk belang hadden. De moordenaar van Knight 
Singh was ook de moordenaar van mijn kleinzoon. Die staat 
voor jullie, in zijn vorm, maar hij is het niet. Jullie kijken naar 
zijn schaduw.’

‘Dat is onmogelijk,’ zei Malik.
‘Bedoel je nu dat deze mán een Smét is?’ vroeg Bellamy, die 

naar Vince toe liep.
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Vince keek boos, maar bleef staan.
Bellamy stak een hand uit. Bijna meteen nadat hij de bovenarm 

van Vince aanraakte, trok hij zijn arm terug. Hij keerde zich naar 
Vicereine toe, die zweeg.

‘Mijn kleinzoon had altijd al een wat onorthodoxe benade-
ring van schaduwmagie. Hij behandelde zijn schaduw als een 
geheel apart wezen, een die hij beslissingen voor hen allebei liet 
nemen. Uiteindelijk werd die onafhankelijk genoeg om hem te 
misleiden.’

‘Misleiden?’ herhaalde Bellamy, meer geïntrigeerd dan ver-
baasd. Maskers waren bijna alleen geïnteresseerd in mysteries, 
wat veel academici en nog meer krankzinnige wetenschappers 
opleverde. Charlie had altijd gedacht dat ze een beetje een men-
gelmoes waren van de andere specialisaties, en ze begreep waar-
om iemand als Vince in het bijzonder interessant voor hen zou 
zijn.

‘Hij was overgehaald om een ritueel uit het boek uit te voeren, 
een dat fataal bleek te zijn…’

Charlie onderbrak hem. ‘Dat is niet waar. Jíj hebt Remy gedood.’
‘Heeft dat ding je dat verteld?’ vroeg Salt haar op meelevende 

toon. ‘Hij heeft Remy’s leven gebruikt en dit omhulsel gecreëerd 
waarin hij zich verbergt. Hij is er toen vandoor gegaan met het 
boek en begon iedereen die ervan wist te vermoorden. Een han-
delaar in zeldzame boeken. Knight, die toegang tot het Liber Noc-
tem had gehad terwijl het bij Sotheby’s was. En, uiteindelijk, een 
dief die ik heb ingehuurd om het terug te stelen.’

Het klonk allemaal heel redelijk nu hij het zo zei en Vince stond 
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daar maar te staan, ontkende niets. Charlie voelde dat ze de con-
trole over de situatie verloor.

‘Schaduwen liegen, liefje,’ ging Salt verder. ‘Als er een Smet aan 
je vastgenaaid wordt, dan fluistert die in je oor, en elke Duister-
ling weet dat je niet alles moet geloven wat die zegt. Daarom is 
het zo’n zware last om je in de schaduw van een ander te hullen.’

Charlie wierp een blik op de Hogepriester. Salt mocht hier dan 
van genieten, dat gold niet voor hem.

‘Jullie beweren allebei de moord te hebben opgelost. Jij zegt dat 
het een Smet is, en dat die verantwoordelijk is voor al die moor-
den,’ zei Malik tegen Salt, waarna hij zich naar Charlie toe keerde. 
‘Terwijl jij om de een of andere reden gelooft dat het Lionel en 
Stephen waren?’

Ze knikte, wierp een blik op Vince, die zweeg. ‘Knight is ook 
niet de eerste Duisterling die Lionel Salt heeft gedood.’

Salt stond met een glimlach op, liep door de kamer. Hij dacht 
duidelijk dat hij al had gewonnen. ‘Sta me toe met bewijs te ko-
men voor mijn versie van het verhaal. Adeline, liefje, hoe noemde 
Edmund zijn schaduw?’

Charlie was gekleed in het rood, de kleur van klaprozen en 
moordenaars.

Adeline glimlachte naar haar. ‘Red.’
‘En wat stond er op de wanden waar Adam Lokken, de dief die 

ik had ingehuurd, was gedood?’ vroeg hij aan Charlie.
‘Het woord “red”,’ vertelde ze met tegenzin. ‘Met bloed geschre-

ven. Maar het was bedoeld om Vincent te bedreigen, aangezien 
de Hogepriester dacht dat hij het boek in zijn bezit had.’
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‘Vincent?’ herhaalde Bellamy.
‘Ze heeft het over mij,’ zei Vince.
Adeline schrok en de anderen leken ook verrast te zijn, alsof ze 

waren vergeten dat hij kon spreken.
‘Is het niet aannemelijker dat de Smet wilde dat iedereen zou 

weten wie Adam had vermoord en dat die daarom de wanden 
met zijn naam heeft beklad?’ stelde Salt voor. ‘De Hogepriester 
heeft, daar herinner ik jullie opnieuw aan, geen neiging tot het 
vergieten van bloed getoond.’

‘O, echt wel,’ zei Charlie.
Salt keek haar met geloken ogen genadeloos aan. ‘Zo, hoe groot 

was de afstand van waar Red woonde naar waar Paul Ecco was 
vermoord?’

‘Een paar straten, maar ik zie niet in wat dat te maken heeft 
met…’

‘En hoe dicht bij de verblijfsplaats van Red werd Adam Lokken 
vermoord?’

Charlie zuchtte gefrustreerd. ‘Hij had in het huis gewoond waar 
de moord plaatsvond, maar hij was vertrokken. Hij was er niet. 
Hij was er in geen dagen geweest.’

‘En met wie had hij in dat huis gewoond, voor zijn vertrek?’
‘Met mij,’ gaf Charlie toe.
‘En is het niet aannemelijk dat je dat boek van Red hebt gekre-

gen, aangezien je met hem hebt samengewoond… in plaats van 
dat je door mijn uitgebreide beveiliging heen bent gekomen?’

‘Ik kan iedereen laten zien hoe me dat is gelukt,’ bood Charlie 
op suikerzoete toon aan.

Dief van de nacht_v4.indd   506Dief van de nacht_v4.indd   506 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



507DIEF VAN DE NACHT

‘Ja,’ zei Salt. ‘En dan nog iets. Denk je dat er een reden is waar-
om hij zich in jouw leven heeft gewurmd, dat er iets aan jou is wat 
hij misschien wilde?’

Charlie vouwde haar armen over elkaar en keek Salt recht aan. 
‘Weet ik veel. Mijn tieten? Mijn kont, misschien?’

Dat verlichtte iets van de spanning in de ruimte. Vicereine 
snoof. Bellamy glimlachte. Maar Salt liet zich niet afleiden. ‘Je 
denkt niet dat het komt omdat jij een welbekende dief bent? De 
Charlatan, die geen freelancewerk meer aannam, geheel toevallig 
natuurlijk, zo rond het moment dat ze Red had ontmoet.’

Charlie haalde sidderend adem. Het was één ding geweest dat 
zij wisten dat ze een dief was, maar iets anders dat ze wisten dat 
ze allemaal met haar hadden gewerkt. Hoewel ze een klus of twee 
voor Vicereine had geklaard, hadden de anderen alleen ervaring 
met haar als bron van ellende.

Je bent ze kwijt, Charlie Hall. Ze gaan je nu nooit meer geloven. 
Je had moeten weten dat een miljardair een goede oplichter zou 
zijn.

‘Zeg eens, heeft hij je verteld dat hij een levende schaduw is?’ 
vroeg Salt. ‘Of heeft hij je een valse naam en een valse achter-
grond gegeven, naast dat hij je een vals gezicht heeft getoond?’

Charlie moest onwillekeurig denken aan het sprookje over de 
schaduw van de wetenschapper, die speelde met de liefde. Aan de 
mond van Vince op de hare. Aan het feit dat hij eieren voor haar 
had gebakken.

‘Ik weet wie Vince is,’ zei Charlie. ‘En ik weet wie jij bent. Jij hebt 
me vergiftigd toen ik vijftien was. Jouw mensen hebben me door 
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het bos achternagezeten. Jij hoeft mij niets te vertellen over valse 
gezichten.’

Bellamy trok zijn wenkbrauwen op. Adeline keek naar Vince, 
alsof ze bevestiging zocht. Maar het was niet alsof Charlie had 
verwacht dat iemand van de Cabal zich druk zou maken over iets 
wat meer dan tien jaar geleden was gebeurd, met iemand die geen 
Duisterling was, zelfs als ze haar geloofden.

Ze wilde dat Salt het wist.
‘Dus je koestert wrok tegen me,’ ging hij soepeltjes verder, wat 

gedurfd was, maar slim. Niet proberen onder de slechte indruk 
die je had gewekt uit te komen, iets ergs toegeven zodat ze dach-
ten dat je eerlijk was als je iets anders ontkende.

Zijn poging om Vince de schuld te geven was zenuwslopend 
overtuigend. Salt had voldoende elementen aan elkaar geregen 
dat het logisch klonk, vooral aangezien het bewijs twee kanten 
op kon wijzen. En hij was rijk, wat altijd hielp, terwijl Vince een 
angstaanjagend monster was, zelfs zonder het vraagstuk van de 
moorden.

De wetenschap dat ze dit misschien niet tot een goed eind kon 
brengen zorgde ervoor dat ze nog zenuwachtiger werd.

‘Nou?’ vroeg Malik aan Vince. ‘Heb jij die mensen vermoord? 
We weten dat je kunt praten.’

Vince keek hem uitdrukkingsloos aan.
Charlie had het vermoeden dat zijn beoordeling van de situatie 

misschien nog wel grimmiger was dan die van haar.
‘Ik was de schaduw van Remy. Ik zou hem nooit kwaad hebben 

gedaan. En ik heb Knight Singh niet aangeraakt.’
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‘Heb jij er verder nog iets aan toe te voegen, Stephen?’ vroeg 
Vicereine. ‘Je hebt je de laatste tijd vreemd gedragen.’

‘Ik slaap niet goed.’ Stephen keek hen aan. ‘Ik heb veel last van 
nachtmerries.’

Bellamy raakte zijn schouder aan en Stephen kromp ineen.
‘Ik begrijp mijn straf,’ deelde Stephen mee. ‘Het enige wat ik wil 

is dat die voorbij is.’
‘Heb jij een Duisterling vermoord?’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Nee. Ik jaag op Smetten. Daarom ben 

ik op zoek geweest naar Red. Alleen naar Red.’
Halverwege die tweede zin dacht Charlie dat er iets anders aan 

het woord leek te zijn. Het was een soepele overgang, makkelijk 
te missen als je er niet naar op zoek was.

‘Waarom ben je zo geïnteresseerd geraakt in het Liber Noctem?’ 
vroeg Vicereine.

De Hogepriester haalde zijn schouders op. ‘Lionel heeft me be-
loofd dat ik het mocht lezen, om me met mijn werk te helpen.’

Hoelang was deze Smet aan een reeks sukkels en mislukkelin-
gen gebonden geweest? Charlie had er medelijden mee gehad als 
ze had gedacht dat het in iets anders geïnteresseerd was geweest 
dan haar doden.

Salt schraapte zijn keel. ‘Red is een huichelaar, een ding dat is 
gevormd uit de jaloezie en corruptie en haat waar mijn kleinzoon 
vanaf wilde komen. Het heeft dit arme meisje misleid. Laten we 
een eind maken aan dit belachelijke gesprek en terugkeren naar 
het feest, en dan kunnen jullie morgen of de dag erna bepalen wat 
er met hem moet gebeuren.’
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‘Wacht!’ zei Charlie. ‘Ik kan bewijzen dat ik het boek uit zijn 
kluis heb gehaald. Ik kan jullie laten zien waar die is en die open-
maken.’

‘Ik weet niet zeker of dat…’ begon Malik.
‘Ik heb het al eerder aangeboden en hij praatte er zo overheen,’ 

onderbrak Charlie hem. ‘Op dit moment ben ik de enige die be-
wijs in handen heeft. Ik heb het Liber Noctem.’

‘Wat zowel jouw gelijk als dat van mij zou kunnen bewijzen,’ 
stelde Salt. ‘En je vergeet dat ik Red heb.’

‘Laat het me bewijzen,’ smeekte Charlie. ‘Alsjeblieft.’
Vicereine wierp een blik op Salt. ‘Is het mogelijk?’
‘Absoluut niet,’ zei hij met een glimlachje. ‘Mijn beveiliging is 

ondoordringbaar. Ze heeft dat boek omdat de Smet het heeft ge-
stolen.’

Bellamy trok zijn wenkbrauwen op. ‘Waarom dan niet? Een 
kleine demonstratie en dan kunnen we terug naar het feest.’

Het zweet stond Charlie in de handen terwijl ze naar de rest 
knikte. Ze legde het Liber Noctem neer op een tafeltje nabij waar 
de Hogepriester stond en negeerde de manier waarop hij er op 
automatische wijze naartoe kwam.

‘Heel goed,’ zei Salt. ‘Ga je gang, dief.’
Ze liep naar Inferno van Dante en trok eraan. Een deel van de 

boekenkast zwaaide open.
‘Interessant,’ merkte Vicereine op.
‘Ja,’ zei Salt. ‘Dat kamertje is een favoriet.’
Charlie ging naar het schilderij en duwde het aan de kant zo-

dat de kluis zichtbaar werd. Toen ging ze aan de slag. Ze kende 
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de codes al, maar ze had iets nodig om een show te maken van 
het eerste deel, dus ze begon van voor af aan voor haar publiek. 
Het was dramatisch en zo rekte ze wat tijd. Ze had wel door 
dat ze onder de indruk waren toen de grendel tot halverwege 
meegaf.

‘Wat gaan we erin aantreffen?’ vroeg Malik.
‘Goud, juwelen, het gebruikelijke,’ vertelde Charlie.
Salt glimlachte alleen maar. Hij had een paar stappen bij de an-

deren vandaan gezet, een hand ging naar het binnenzakje van zijn 
jasje.

Toen Charlie bij het digitale stuk kwam, toetste ze zorgvuldig 
de code in. Ze keek om naar de Cabal, naar Vince, ademde diep 
in en trok aan de grendel.

Het alarm ging af en het geluid van een sirene klonk in de ka-
mer. Salt toetste een andere code in en het geluid hield op.

‘Dat heb jij gedaan,’ beschuldigde ze hem.
Hij schudde zijn hoofd met een triomfantelijke blik. ‘Doe niet 

zo belachelijk, jij hebt gefaald, meer niet.’
‘Oké, maak die kluis dan open.’ Charlies hart sloeg sneller, alsof 

er een kolibrie in haar borst met zijn vleugels sloeg. ‘Bewijs maar 
dat dat niet zo is.’

‘Heel goed, ik zal een laatste keer toegeven.’ Hij genoot genoeg 
van het moment om het uit te rekken. Ze zag dat hij dezelfde 
reeks cijfers intoetste die zij had gebruikt. De grendel bewoog en 
de deur van de kluis zwaaide open.

Zijn telefoon. Hij had die erbij gepakt terwijl zij aan het werk 
was geweest en had het alarm geactiveerd toen zij klaar was. Ter-
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wijl zij zich aan het uitsloven was geweest, had hij een manier 
bedacht om haar tegen te houden.

‘Het spijt ons dat we aan je hebben getwijfeld,’ zei Malik tegen 
Salt. ‘Maar je moet begrijpen dat we…’

‘Wacht.’ Vicereine reikte langs hem heen. ‘Ik ken dat boek.’
Ze haalde het notitieboek van Knight Singh uit de kluis. De 

bladzijdes waar de misdaden van Salt in zijn eigen handschrift 
op waren vastgelegd waren haastig weer onder de leren omslag 
geschoven, maar de randen ervan staken uit. Precies waar Charlie 
het had achtergelaten toen ze het Liber Noctem had meegenomen.

‘Ik…’ Dat was het enige wat Salt kon uitbrengen.
Charlie had geweten hoe ze Salt in de val kon laten lopen sinds 

ze die dag met hem had doorgebracht. Ze had het toen achteloos 
gedacht, zonder zich te beseffen hoeveel het ertoe zou doen. Hem 
laten domineren. Hem laten winnen. Hij was er zo zeker van dat 
hij aan de top hoorde dat hij nooit zou beseffen dat hij in een 
hinderlaag werd gelokt.

Hij zou oprecht geloven dat ze hem zonder enige reden al die 
tijd had gegeven terwijl ze aan het klooien was met het eerste slot.

Hij zou oprecht geloven dat ze een kluis kon kraken, maar niet 
door zou hebben dat hij een beveiligingsapp op zijn telefoon zou 
hebben.

‘Juffrouw Hall moet het er neer hebben gelegd, wat het ook is,’ 
zei Salt uiteindelijk, toen hij voldoende was hersteld om zich te 
realiseren dat hij onmiddellijk iemand anders de schuld moest 
geven van de aanwezigheid van Knights boek.

Lionel Salt was een planner. Charlie was er zeker van dat hij 
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plannen had gemaakt voor het geval dat hij met een of meerdere 
van zijn misdaden geconfronteerd zou worden. Hij zou veel din-
gen die waar waren kunnen verklaren. Maar niemand kon reke-
ning houden met bewijs dat was neergelegd.

‘Ik dacht dat ik niet in jouw kluis kon komen?’ zei Charlie. ‘Was 
dat niet wat je probeerde te bewijzen? Wat is het nu? Heb je het 
Liber Noctem hierin verborgen en heb ik het gestolen terwijl ik 
iets anders in je kluis achterliet? Of heb ik gelogen over het Liber 
Noctem en lieg jij nu?’

Lionel Salt wierp een zijdelingse blik op de Hogepriester. Het 
eerste bekennen was minder belastend, maar het hield wel in dat 
hij moest toegeven dat hij een ontzettend oude en machtige Smet 
aan het lijntje had gehouden.

Vicereine trok de bladzijdes uit Knights boek en streek ze glad. 
Charlie was er niet zeker van of Salt wist wat erop stond, maar ze 
zag aan de veranderde uitdrukking op Vicereines gezicht dat zij 
doorhad wie die tekst had geschreven.

Malik fronste zijn wenkbrauwen. ‘Ik denk dat het tijd is dat de 
Cabal apart met jou en Stephen spreekt, Lionel.’

Salt reikte in zijn zak, haalde zijn matzwarte pistool tevoor-
schijn en richtte het op Charlie. ‘Jij hebt een grote vergissing be-
gaan door mij dwars te zitten, Charlatan…’

Charlie bevroor.
Vicereines schaduwkat brulde terwijl er drie schaduwen bij 

Malik vandaan stroomden, hun mond gevuld met tanden. Bella-
my trok een schaduwzwaard.

‘Lionel,’ sprak Malik. ‘Dit is niet nodig.’
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Vince, die achter Salt stond, hief zijn polsen en de boeien vielen 
weg, kwamen op de vloer terecht. Hij stapte met onmenselijke 
snelheid naar voren, drukte de punt van een briefopener tegen 
Salts keel.

Adeline maakte een scherp geluidje dat bijna een gil was.
De geluiden van het feest leken heel ver weg te zijn.
‘Jij zei dat ik een wezen van haat ben,’ sprak Vince in het oor 

van Salt. ‘En ik haat jou inderdaad. Vanwege Remy, wiens bloed 
mijn bloed is, wiens vlees mijn vlees is en wiens haat mijn haat is. 
Vanwege Char, die deze nacht zal overleven. Richt dat wapen op 
iets anders of ik zal jou pijn doen en pijn blijven doen tot er niets 
anders meer bestaat.’

‘Dat kun je niet…’ prevelde Salt met bevende stem.
‘Het spijt me, Char.’ Er lag een droevig glimlachje om de mond 

van Vince. ‘Het zou altijd al zo aflopen. Ik wist dat hij me bij zich 
in de buurt zou laten komen en dat ik dan een kans zou krijgen.’

Toen ze Vince alleen in de bibliotheek hadden aangetroffen, 
had Charlie moeten beseffen dat er iets mis was. Ze had moeten 
weten wat de verdwijning van de man in het pak betekende, had 
moeten weten wat Vince in die hotelkamer had gemaakt: tegels 
van neponyx. Daardoor had het geleken alsof hij veilig geboeid 
was terwijl hij zijn handen in wezen vrij had.

Hij had geweten dat of Charlie er nu wel of niet was, Salt met 
hem zou willen pronken tegenover de Cabal. Toen was hij al van 
plan geweest zijn boeien te laten vallen en Salt te doden voor ie-
mand hem kon tegenhouden.

En daarna?
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Vince oefende meer druk uit op de punt van de briefopener en 
er liep een druppeltje bloed langs Salts keel, alsof er een enkele 
traan biggelde.

Hij maakte een verstikt geluid en zijn arm zakte omlaag, al liet 
hij zijn Glock niet vallen.

In ieder geval was die niet op haar gezicht gericht. Charlie 
slaakte een zucht.

‘Laat het pistool op het kleed vallen, Lionel,’ zei Vicereine. ‘De 
Smet zal het mes weghalen, toch?’

‘O?’ merkte Vince heel luchtig op. ‘Ik ben hier niet gekomen 
met idee dat ik nog zou vertrekken.’

Lionel Salt was bleek weggetrokken en zijn blik schoot heen en 
weer. Hoe vreemd moest dit moment voor hem zijn. Malhar had 
schaduwen ‘geesten van de levenden’ genoemd, maar Vince was 
de schaduw van een dode man.

Vince, die bijna de kleinzoon van Salt was, die de wrekende 
schim van die kleinzoon was.

‘Jij gaat hier weg,’ vertelde Charlie aan Vince. ‘Met mij. Plannen 
veranderen. De Cabal weet wat hij heeft gedaan. Ze zullen toch 
zeker niet de moord van een van hun eigen leden negeren.’

Vince verwijderde de punt iets van Salts slagader.
‘Ik heb niets gedaan…’ Salt hield abrupt zijn mond toen de 

Hogepriester tussen hem en Charlie in kwam staan. Hij had zijn 
rug naar Salt toe gekeerd en er straalde een vurige blik uit zijn 
ogen.

De Smet die haar door Stephens ogen aanstaarde was eeuwen-
oud, wraakzuchtig. Hij hield het Liber Noctem in zijn armen.
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‘Vertel het me,’ zei hij. ‘Vertel me over dit boek. Vertel me over 
zijn leugens.’

Charlie schraapte haar keel. ‘Vince zou dit waarschijnlijk beter 
kunnen…’

‘Jij,’ zei de Smet.
Ze knikte. ‘Oké. Toen Remy stierf, duwde hij al zijn energie, 

zijn laatste levensadem in zijn schaduw. Zo kon Red doorgaan 
voor een mens.’ Ze keek de Hogepriester recht aan, zonder ineen 
te krimpen. ‘Het ritueel, dat ene dat Red zo zou hebben gemaakt? 
Dat bestaat niet. Het staat niet in het Liber Noctem. Het staat ner-
gens. Dat was in eerste instantie wat ik niet kon uitvogelen. Waar-
om zou Salt me de opdracht geven een boek te vinden dat in zijn 
kluis lag opgeborgen?’

Ze ademde diep in en blies die langzaam uit, dwong zichzelf 
even te wachten om het drama van het moment te vergroten. 
‘Omdat hij jou iets had beloofd wat hij nooit kon leveren.’

De Hogepriester sloot zijn vingers om het metaal, hard genoeg 
om de rand te verbuigen.

‘Hij heeft jou ervan overtuigd om je voor hem te compromit-
teren,’ ging Charlie verder. ‘Je weet dat het niet goed gaat met de 
jonge man die je bewoont. Er is niet veel meer over van zijn ener-
gie. Knight Singh doden was voor niets. Paul Ecco doden was 
voor niets. Adam Lokken doden was voor niets.’

Salt lachte, al klonk het geforceerd. ‘Is dat waar dit om draait? 
Natuurlijk weet ik hoe Red geworden is zoals hij nu is. Dat staat 
allemaal in het Boek der Smetten.’

Het was lastig om overtuigend in discussie te gaan met een oude 
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man met een mes tegen zijn keel. Ze besloot hem te negeren. ‘Red 
was behoorlijk vast van vorm omdat Remy door de jaren heen al 
zo veel van zijn eigen energie in hem had gestopt en hem van tijd 
tot tijd had vrijgelaten. Hij begon als Remy te verschijnen en die 
vorm vast te houden. Toch, Adeline?’

Adeline hapte verrast naar adem, alsof Charlie haar een vrese-
lijke vraag had gesteld.

‘Heb jij je eigen kleinzoon vermoord?’ vroeg Vicereine. ‘En 
Knight?’

‘Jij hebt tegen mij gelogen.’ De woorden werden met de mond 
van Stephen gebulderd, maar de stem klonk totaal niet als die van 
hem. ‘Huichelaar, ik zal het vlees van je botten rukken. Ik zal…’

Het geluid van het pistool dat afging weerklonk door de ruimte.
De Hogepriester viel op het kleed, bloed sijpelde uit de wond. 

Hij greep er met zijn vingers naar en zijn mond ging open.
Achter zijn lichaam werd de schaduw van de Hogepriester gro-

ter en groter.
‘Levensadem,’ sprak die.
De schaduw wierp zich op het lichaam dat hij had gedragen. 

Stephen jankte terwijl hij verschrompelde, zijn huid zich strak om 
hem heen trok, zijn lichaam zich klein maakte en toen ontspande. 
Het bloed om de kogelwond was droog, gekristalliseerd.

De schaduw torende boven hen uit, knetterend van nieuwe 
energie.

‘O, god,’ zei Vicereine. ‘O, shit.’
Salt dook bij Vince vandaan, zijn hand ging naar het oppervlak-

kige wondje bij zijn keel.
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De Smet keek op hen neer, werd zo groot dat hij met zijn om-
vang de lampen in de bibliotheek deed dimmen. ‘Als niemand mij 
vlees geeft, dan neem ik het.’

‘We moeten hem overmeesteren,’ sprak Malik.
‘Ik heb wapens,’ vertelde Salt. ‘Apparaten. Door die gang.’
Maar daar was geen tijd voor.
De Hogepriester sloeg toe.
Vicereines kat sprong op hem af, de klauwen gestrekt, maar de 

Smet sloeg die aan de kant. Bellamy stapte naar voren met zijn 
schaduwzwaard geheven. De Hogepriester greep het beet en het 
lemmet veranderde in rook.

Charlie greep Vince bij zijn arm. Hij keek haar aan zoals die 
nacht buiten in de kou toen hij niet had lijken te geloven dat ze 
hem nog steeds zou aanraken.

‘Kom op,’ zei ze. ‘We moeten gaan.’
Hij schudde zijn hoofd.
‘Ik dien niet langer,’ dreigde de Hogepriester met een stem als 

het gieren van de wind, de echo van een lege kamer, totaal niet 
menselijk. ‘Ik ben gemaakt van jullie soort, maar ik ben nu be-
langrijker dan jullie. Ik zal nemen wat ik wil en jullie zullen mij 
dienen.’

Bellamy rende door de gang naar de grote zaal en riep een waar-
schuwing terwijl hij nog een schaduwdolk onder zijn jas vandaan 
trok. Maliks schaduwdrieling cirkelde rond zijn lichaam in voor-
bereiding op een aanval.

‘Ik verstop me niet langer.’ Vince pakte haar hand vast.
Zijn lichaam werd wazig aan de randen, maar zijn ogen maak-
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ten de eerste transitie, van hol naar leeg naar rook. Toen verdween 
het goud van zijn haar, als vonkjes van een vreugdevuur. Duister-
nis likte langs zijn lichaam, alsof die hem dreigde te verslinden.

‘Vince!’ riep Charlie.
De stem van de Hogepriester weerklonk door de ruimte, als het 

gejank van de wind tussen de bomen. ‘Ieder van jullie die mij 
heeft geboeid, die mij aan jullie zwakke wil en zielige ambities 
heeft gebonden, ken mij. Ik ben Cleophes, en ik zal de wanden 
verven met…’

Vince sprong op hem af. Met veel kabaal vlogen ze door de gang, 
schaduwen tegen de wanden, maar waar ze die raakten spatte het 
pleisterwerk uiteen, regende het gips. Een schilderij kwam los. De 
lijst barstte toen die de vloer raakte.

De handen van de Hogepriester werden lange klauwen die zich 
elk tot een dun uiteinde vormden. De mond ging helemaal open 
en was gevuld met scherpe tanden. Hij rende op de grote zaal af, 
gevolgd door de schaduw van Vince.

Charlie maakte aanstalten om te volgen toen ze koud metaal 
tegen haar achterhoofd voelde. Een pistool.

‘Draai je om,’ beval Salt.
Dat deed ze. In alle commotie had niemand meer aan de Glock 

gedacht. Van zo dichtbij was er niet veel wat ze kon doen als hij 
schoot, maar hij genoot net iets te lang van het feit dat hij haar zo 
in zijn macht had.

Charlie sloeg zijn arm aan de kant. Het wapen ging af, de kogel 
raakte de boekenkast en nam een stuk van de houten versiering 
met zich mee.
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Hij haalde met het pistool uit naar haar hoofd, alsof hij haar 
ermee wilde slaan. Ze greep zijn pols beet en beet er zo hard mo-
gelijk in.

Schreeuwend van de pijn liet Salt het wapen vallen. 
Ze schopte er met haar voet tegen en het tolde over de vloer weg.
‘Jij bent niets,’ beet hij haar toe. ‘Een stuk vuil. Een smet op het 

universum, en geen enkele smet zal mijn ondergang betekenen.’
Hij stompte haar met zijn andere gebalde hand tegen het hoofd. 

Ze deinsde duizelig achteruit en hij sloeg haar opnieuw. Hij was 
een oude man, maar sterk, en eraan gewend om mensen pijn te 
doen. ‘Ik had je moeten vermoorden toen ik de kans had.’

‘O, absoluut,’ zei Charlie, ‘want dat gaat je nu niet meer lukken.’
Hij greep een pook beet bij de haard en zwaaide ermee naar haar. 

Charlie dook weg en pakte een ander stuk gereedschap van de 
standaard. Dit exemplaar had helaas aan het uiteinde een metalen 
veegblik, maar ze hief het toch en weerde er nog een aanval mee af.

Metaal kletterde tegen metaal en ze voelde de impact ervan in 
haar hele arm.

Charlies enige ervaring met dit soort vechten was het spelen 
met Posey op het parkeerterrein bij hun oude appartement, waar 
ze elkaar met stokken hadden bevochten. Helaas was dat het zie-
lige niveau waarmee ze dit gevecht in ging.

Ze moest hem zodanig hard raken dat hij niet meer zou op-
staan.

Dat wist ze, maar toch gruwde een deel van haar van dat idee. 
Ze haatte Salt. Ze zou blij zijn geweest bij zijn dood, maar hem 
doden was totaal iets anders.
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Hij zwaaide met de pook naar haar been. Ze sprong aan de kant. 
Hij was een oude man. Hij zou toch zeker snel uitgeput raken?

Maar de wilde vreugde die uit zijn ogen straalde bracht haar op 
andere gedachten. Hij wilde haar languit op het kleed zien lig-
gen, haar hersenpan opensplijten, zou dolblij zijn om haar te zien 
bloeden.

Zijn doelwit was nu haar hoofd, terwijl er iets naar haar handen 
greep. Ze wierp zich zijwaarts op het kleed zodat de pook vlak 
langs haar heup scheerde zonder echt contact te maken.

Dat was verdomme zijn schaduw! Die had naar haar gegraaid. 
Ze vocht niet alleen tegen hem, maar ook tegen zijn schaduw.

Charlie rolde om en grabbelde naar het pistool. Ze keerde zich 
met een ruk om en richtte het op hem, haar vinger om de trekker.

Hij bleef staan, terwijl zijn schaduw kronkelend als een slang 
haar kant op kwam, heen en weer wiegde op het plafond boven 
haar.

Charlie stond op terwijl ze hem onder schot hield. ‘Verroer je 
niet.’

‘Jij gaat mij niet neerschieten,’ zei hij schamper.
Met haar vrije hand trok Charlie het onyx mes uit haar beha. Ze 

verwijderde de schede van ducttape door die tussen haar tanden 
te nemen en eraan te trekken.

Salt keek geamuseerd. ‘Wat wil je daarmee doen?’
‘Die schaduw van jou… die is eigenlijk helemaal niet van jou, 

of wel soms? Die was ooit van een Duisterling. Een goede, durf 
ik te wedden. Jij zou niet anders dan topkwaliteit willen hebben.’

‘Nou en?’
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Ze ging op haar hurken zitten, terwijl ze hem onder schot hield. 
‘Dus ik durf te wedden dat die jou haat.’ Met een lange uithaal van 
de dolk bevrijdde ze zijn schaduw.

Salt deinsde zo snel achteruit dat hij struikelde. De schaduw 
vormde een poel op de vloer, als een olievlek, en vanuit het mid-
den ervan kwam er iets omhoog.

‘Had je toch gelijk dat ik je niet zou neerschieten.’ Met die woor-
den verliet ze de bibliotheek.

Charlie bereikte op tijd de grote zaal om het gevecht tussen 
Vince en de Hogepriester te zien. Schaduwen tegen de wand, zo 
groot als titanen. Iemand had de deuren naar de tuin openge-
gooid en koude lucht werd door de ruimte geblazen, waardoor de 
gordijnen dansten.

‘Ik heb tweehonderd jaar geleefd,’ jankte de Hogepriester met 
een stem die geen stem was. ‘En ik zal er nog duizenden meer 
leven.’

Overal om Charlie heen werd er gegild. Mensen renden naar 
buiten, botsten tegen haar aan of trokken een onyx wapen. Een 
Duisterling vloog de lucht in op schaduwvleugels met een glin-
sterend zwart wapen in haar handen. De Hogepriester rukte de 
schaduw van haar rug, waardoor ze in een spiraal neerstortte, op 
een salontafel.

Een regen aan onyx pijlen vloog op de Smetten af. De punten 
ervan drongen zich in beide figuren. Vince kromp ineen van de 
pijn en verrassing, waarna de pijlen op de vloer vielen. Een boog-
schutter ging die snel ophalen, terwijl anderen alweer klaar ston-
den om te schieten.
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Ik ben hier niet gekomen met idee dat ik nog zou vertrekken.
Vince zou dit gevecht niet overleven. Ze had gezien hoe die tan-

den en klauwen en pijlen zich in zijn lijf hadden gedrongen, dat 
hij zich langzamer bewoog en haast strompelde, wankelde.

De Hogepriester stak zijn handen uit en trok met zijn nagels aan 
weerszijden van de kamer lange voren in de wanden. ‘Verzet je 
niet langer tegen me, Red. Samen kunnen we sterker worden dan 
iedere Smet sinds het Bloedbad. Wij zullen zijn als de Smetten van 
weleer en zelfs de uiterste randen van de wereld verslinden.’

Vicereine gebruikte lange zwarte dolken om Duisterlingen vei-
lig naar het gazon buiten te loodsen.

Malik stond op de galerij van de eerste verdieping met een of 
ander glinsterend doek in zijn handen. Hij had twee andere Duis-
terlingen bij zich.

Adeline kwam in de deuropening van de zaal staan, vlak bij 
waar Charlie zich bevond. Haar vingers zaten onder de bloed-
spetters.

Vince vocht met een doel, zo besefte Charlie. Hij stuurde de 
Hogepriester naar achteren. Die deelde misschien een harde, ver-
dovende klap uit, kraste misschien met zijn nagels over de borst 
van Vince, maar Vince bleef duwen, zorgde ervoor dat de Hoge-
priester in beweging bleef.

Te laat besefte ze wat hij op het punt stond te doen.
Met bevende handen trok Charlie haar drievoudige onyx ring 

van haar hand, die ene die eruitzag als een chique boksbeugel. Ze 
schoof die opnieuw om haar vingers, zodat de onyx aan de bin-
nenkant zat. Toen rende ze naar de open haard toe.
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Want dat was waar Vince de Hogepriester naartoe had gedre-
ven. Vince, die op zijn plek bleef, ook al betekende het dat hij 
aanvallen moest incasseren in plaats van die te ontwijken. Charlie 
voelde statische elektriciteit langs zich heen strijken toen de scha-
duwen over haar heen trokken.

Vince wierp zich op de Hogepriester. De Smet zette zijn na-
gels in zijn zij. Vince rolde hen allebei naar het vuur toe, waar hij 
zichzelf zou opofferen zodat de Hogepriester in de vlammen op 
zou gaan.

Er was alleen tijd om op de twee af te springen, haar handen uit 
te steken en de vage vorm van Vince beet te pakken. Charlie hield 
hem vast. De onyx dwong Vince vaste vorm aan te nemen, waar-
door hij boven op haar viel terwijl de Hogepriester een woedende 
gil slaakte. De vlammen laaiden op, zo hoog dat de onderkant van 
Salts schilderij vlamvatte.

Malik en zijn assistenten lieten een tel later een net van zwarte 
kralen vallen. Vince en Charlie zaten eronder gevangen.
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D i e f  va n  d e 
n a c h T

Charlie mocht niet met hem praten.
Vicereine bracht haar naar de eetkamer en twee men-

sen van Carapax hielden haar daar. Iemand gaf haar een 
drankje uit Salts chique drankenkast. Het was waarschijnlijk de 
duurste whisky die ze ooit zou drinken, maar ze proefde er niets 
van.

Ze hadden haar mee willen nemen naar de bibliotheek, maar 
daar hadden ze Salts lijk aangetroffen met de briefopener in zijn 
borst.

Daar zat Charlie dan, boos, terwijl de adrenaline nog door haar 
lichaam gierde. Ze staarde naar het glanzende hout van het an-
tieke dressoir, naar het belachelijk weelderige tafelstuk dat erop 
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stond en het afgrijselijke schilderij van een schaal vol afgehouwen 
hoofden. Haar blik ging van de zware zijden gordijnen met fran-
jeband met flosjes naar een handgeknoopt zijden kleed dat zeker 
honderd jaar oud moest zijn. Iemand had er met zijn schoenzolen 
as over verspreid.

De wereld zou beter zijn zonder Lionel Salt.
Ze keek naar haar rode pak, waarvan een broekspijp onder het 

roet zat. Misschien was ze het zelf wel geweest.
‘Je had gelijk.’ Vicereine schonk een glas whisky voor zichzelf 

in. ‘Over Salt. Over alles, denk ik zo. Ik weet zeker dat je dat van 
iemand wilde horen, dus daar zal ik mee beginnen.’

‘Geweldig.’ Charlie maakte aanstalten om op te staan. ‘Laat me 
dan met Vince praten.’ Een Duisterling stapte met een grimmige 
blik op haar af, dus ze ging met een zucht weer zitten.

Er speelde een ongelukkige glimlach om Vicereines lippen. ‘We 
moeten de mogelijkheden tegen elkaar afwegen voor wat betreft 
jouw Smet. We hebben er nooit eerder een gezien die voor mens 
kon doorgaan.’

‘Vince heeft zichzelf bijna de vernieling in geholpen om jullie te 
redden,’ zei Charlie ter herinnering.

‘Daar zijn we ons van bewust, echt, maar jij moet accepteren dat 
we hem zullen moeten spreken om tot een besluit te komen over 
hoe we nu verdergaan.’ Vicereine slaakte een diepe zucht. ‘Hij is 
te gevaarlijk om te negeren, en wie weet hoeveel er nog als hij vrij 
rondlopen. Ga naar huis, Charlie Hall.’

‘Ik ga niet weg voor jullie me met hem laten praten,’ hield Char-
lie vol.

Dief van de nacht_v4.indd   526Dief van de nacht_v4.indd   526 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



527DIEF VAN DE NACHT

Uiteindelijk kwamen Bellamy en Malik de kamer binnen. Ze 
zagen er allebei uitgeput uit. Er zat een inkeping in Bellamy’s jas 
die van de schaduwklauwen afkomstig moest zijn.

‘Ik kan jullie laten zien waar Salts geheime kerker is,’ bood 
Charlie aan, en ze trok een wenkbrauw op. ‘Ik kan daadwerkelijk 
zijn kluis openkrijgen.’

‘Hoewel we je aanbod waarderen, redden we ons nu wel,’ zei 
Malik. ‘Ik geef je mijn woord. We zullen Red niets aandoen. We 
staan bij jullie allebei in het krijt.’

Charlie trok haar wenkbrauwen op, voelde zich niet bijzonder 
goed van vertrouwen. ‘Wauw. Jullie woord! Nog een dollar erbij 
en dan kan ik nog steeds geen fatsoenlijke kop koffie kopen.’

Malik keek haar chagrijnig aan.
‘Hij is zo fascinerend dat ik niemand hem iets laat aandoen,’ zei 

Bellamy.
Dat geloofde ze.
‘Je kunt hem over drie dagen bij mij thuis komen opzoeken. 

Hoe vind je dat?’
Ze keek naar de anderen, verwachtte een discussie over de plek 

waar hij gevangen zou worden gehouden, maar die kwam er niet. 
Of ze hadden dit al besproken, of de anderen wilden hem niet.

‘Oké,’ zei Charlie uiteindelijk, nu er geen andere mogelijkheden 
meer waren. ‘Prima. Drie dagen.’

Op weg naar de uitgang van Salts villa stak ze een antieke inkt-
pot in haar zak en schoof ze een stel zilveren kandelaars onder 
haar mouw.
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Posey zat in de stationwagen op haar te wachten, domme-
lend achter het stuur. Charlie stapte in en Posey schrok 
zich wild. Toen ze zag dat het haar zus was, gaapte ze.

‘Waar is Vince?’ Posey tuurde naar de zwarte, met sterren be-
zaaide lucht alsof ze zo kon vaststellen hoe laat het was. ‘Hoelang 
ben je binnen geweest?’

Charlie schudde haar hoofd. ‘Rijden, ik leg het onderweg wel 
uit. We moeten een stop maken voor we naar huis kunnen. Her-
inner je je Tina nog?’

Na hun tussenstop bracht Posey hen terug naar hun huur-
huis, ook al was dat nog steeds afgezet als een plaats delict. 
Charlie kroop via het raam haar slaapkamer in, douchte in 
haar eigen badkamer en sliep op haar eigen matras. Haar zus 
sliep naast haar. Charlies schaduw vlijde zich om hen allebei 
heen.

Toen ze wakker werd met de geur van bleekmiddel in haar 
neus, besefte ze dat de lakens nog steeds naar Vince roken.

Ze hield haar handen in de lucht. Lange vingers. De zwarte na-
gellak bladderde al af. Kundige handen, die sloten en een kluis 
open konden maken.

Ze dacht aan het reiken naar een schaduw, aan dat ze Vince had 
vastgepakt. Als ze niet had geraden wat hij zou doen, als ze er niet 
op tijd bij was geweest, dan zou hij door zijn vaart in het vuur zijn 
beland. Er zou niet eens een lichaam zijn geweest.

Bij die gedachte voelde ze zich hol vanbinnen terwijl ze op de 
automatische piloot een douche nam. Een deel van haar voelde 
alsof ze gevangen zat in die onderstebovenwereld waar hij al was. 
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Haar blik ging naar de tegels op de wand. Ze staarde naar het 
niets waar haar schaduw had moeten zijn.

De afwezigheid had niet alleen een deur gesloten in haar geest, 
maar ook een deur naar een mogelijke toekomst. Ze zou geen 
Duisterling worden. Ze was er niet zeker van geweest of ze dat 
wilde, maar toch.

Zouden Vicereine en de anderen beter naar haar hebben ge-
luisterd als ze een bezielde schaduw had gehad? Zouden ze haar 
Vince hebben laten zien?

Ze was er zo zeker van geweest dat hij met haar mee naar huis 
zou willen gaan, maar nu ze erover had nagedacht was die zeker-
heid voorbarig geweest. Toen hij haar had ontmoet, was hij er niet 
aan gewend geweest om alleen te zijn in de wereld en beperkte mo-
gelijkheden te hebben. Misschien had hij geen toekomst gezien na 
het einde van Salt, maar nu bevond hij zich in die toekomst en kon 
hij die, misschien voor het eerst, vormgeven zoals hij dat wilde.

Als de Cabal dat toestond, natuurlijk.
Wat zou hij denken van de ga-voor-het-onmogelijke-en-denk-

niet-aan-de-gevolgen Charlie Hall die hij niet had gekend. Mis-
schien hadden ze zich allebei ingehouden, terwijl de ander de uit-
daging aan had gekund. Terwijl de ander misschien juist wel blij 
was geweest met die uitdaging.

Toen ze schoon was en haar eigen kleren aanhad, wachtte ze 
op Posey.

‘Mam heeft me zo’n zeventien berichtjes gestuurd dat ik de sta-
tionwagen terug moet brengen,’ zei haar zus toen ze haar slaapka-
mer in schone kleding verliet.
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Charlie wierp een blik achter Posey, naar haar schaduw.
Haar zus volgde die blik en fronste bezorgd haar voorhoofd. ‘Is 

het vreemd?’
‘Ik weet het niet. Is het vreemd voor jou?’
Posey bewoog stilletjes haar lippen en de schaduw zwiepte om 

haar heen, kwam over haar schouders tot stilstand en het zag er-
uit alsof die daar liever was.

Er ging een huivering door Charlie heen die deels herkenning 
was.

‘Dit is het meest perfecte wat me ooit is overkomen. Je gelooft 
niet welke dingen ik me allemaal ga aanleren.’ Posey straalde zo-
als ze al lange tijd niet meer had gestraald.

Charlie wilde niets doen wat ervoor zorgde dat dat zou vervagen. 
Ze ging naar het raam en schoof het omhoog. ‘Nou, kom op. Als 
mam en Bob zo wanhopig graag de stationwagen terug willen heb-
ben, dan kunnen we maar beter gaan. Ik wil eerst nog koffie halen.’

‘Godzijdank,’ zei Posey hartgrondig.
Ze stopten bij Small Oven Bakery, waar Charlie drie espresso’s 

haalde in piepkleine papieren bekertjes die ze voor zich neerzette 
als waren het shotjes alcohol. Posey prikte met haar vinger in een 
plakkerig koffiebroodje, maar bleef naar haar telefoon kijken.

Charlie dronk de eerste espresso in een keer op.
‘Eh…’ Posey keerde het schermpje naar haar zus toe.

Vanmorgen vroeg heeft de Gazette bladzijdes 
ontvangen uit een dagboek dat wordt verondersteld te 
zijn geschreven door Lionel Salt, die hem in verband 
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brengen met verschillende lopende onderzoeken, 
waaronder dat van Rose Allaband. Allabands lichaam 
was meer dan een jaar geleden aangetroffen in een 
uitgebrande auto, samen met het stoffelijk overschot 
van Salts kleinzoon Edmund Carver. Het is mogelijk 
dat zij allebei slachtoffer zijn geweest van Salt. Andere 
onderzoeken worden waarschijnlijk heropend op 
basis van de informatie op die bladzijdes, waaronder 
dat van Randall Grogoras, Antika Eswaran en Hector 
Blanco. Niet alleen bevat het dagboek gedetailleerde 
verslagen van hun dood, maar ook tekeningen van 
medische experimenten die zijn uitgevoerd op hun 
schaduw.

Het is handschriftexperts gelukt met een zekerheid 
van 98 procent vast te stellen dat het handschrift in 
het dagboek overeenkomt met voorbeelden van Salts 
handschrift dat de Gazette heeft weten te bemachtigen. 
We hebben geprobeerd in contact te komen met Salts 
vertegenwoordigers voor commentaar, maar we 
hebben tot nu toe nog niets van hen vernomen.

‘Heb jij dit Lionel Salt aangedaan?’ vroeg Posey verbijsterd. ‘Hoe 
dan?’

Toen Charlie de kluis had geopend, had ze alleen verwacht het 
Liber Noctem aan te treffen, maar er had nog iets in gelegen: een 
dagboek, waar een paar bladzijdes uit waren gescheurd.
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Het kwam waarschijnlijk niet vaak voor dat de Hampshire Ga-
zette zo’n primeur te pakken had.

Charlie nam haar tweede shotje espresso en toen het derde. ‘Dat 
heb ik hem niet aangedaan. Dat heeft hij zelf gedaan.’

Die zondag ging Charlie naar Rapture om haar dienst te 
draaien. Ze was er echter met haar gedachten niet bij 
en moest de gasten steeds vragen wat ze hadden be-

steld. Ze liet twee wijnglazen vallen en zette een compleet glas vol 
absint in brand, in plaats van alleen het suikerklontje. Dat glas 
brak ook, en op een veel spectaculairdere manier.

Halverwege haar dienst nam Odette haar even apart. Charlie 
verwachtte een standje te krijgen of dat haar naar het ontbre-
kende rode pak zou worden gevraagd, maar in plaats daarvan 
werd ze voorgesteld aan de nieuwe barman, die de diensten 
van de ex van José zou overnemen. Tot haar verrassing was dat 
Don.

‘Hé,’ zei hij. ‘Top Hat heeft een nieuwe manager en ik besloot 
dat ik wel een andere omgeving kon gebruiken.’

‘Tja, dan ben je hier aan het juiste adres,’ antwoordde Charlie. 
Daarna vertelde ze hem wat waar hoorde te liggen of staan, hoe 
hij de kassa moest gebruiken en hoeveel korreltjes droogijs er op 
een drankje mochten drijven.

‘Als ze het inslikken dan worden we aangeklaagd,’ waarschuwde 
ze hem.

‘Misschien moeten we dat anders van de kaart halen?’ stelde 
Don voor.
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‘Het zal even duren voor je je draai hier hebt gevonden,’ voor-
spelde Charlie.

Tegen sluitingstijd kwam Balthazar naar de bar toe. ‘Schenk ons 
een laatste drankje in. Waar jij zin in hebt.’

‘O, neem ik ook wat?’ Ze glimlachte.
‘Dat zou ik wel doen als ik jou was.’
Daar kon ze niet tegen in gaan. Ze pakte de gloednieuwe fles 

Laphroaig 15, maakte die open en goot voor hen allebei een flink 
glas in.

‘Dus, jouw vent…’
Charlie knikte. ‘Je hebt het vast gehoord. Het was een heel ge-

doe.’
‘Betekent dit dat je weer je oude vak uitoefent?’
Ze haalde haar schouders op. ‘Nadat ik mezelf zo voor paal heb 

gezet, kan ik me vast beter een tijdje gedeisd houden.’
‘O, ik weet het niet. De reputatie van de Charlatan is op een his-

torisch hoogtepunt.’ Hij nam een slokje en kromp ineen. ‘Gadver, 
dit smaakt alsof iemand benzine over een autoband heen heeft 
gegooid, die in de fik heeft gestoken en toen het vuur heeft ge-
doofd met aarde.’

Odette kwam naar hen toe en ging naast Balthazar zitten. ‘Zijn 
jullie aan het borrelen? Nou, doe mij er dan ook maar een.’

‘Je mag die van mij hebben.’ Balthazar schoof zijn glas naar haar 
toe. ‘Alsjeblieft.’

Odette pakte het zonder te klagen aan. Charlie schonk voor 
Balthazar amaretto in, wat hij dankbaar aannam.

‘Heb je het nieuws gezien?’ vroeg hij aan Odette.
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‘Over Lionel?’ Odette maakte een walgend geluidje. ‘Het vreem-
de is dat ik altijd heb geweten dat hij een sadist en een beetje een 
narcist was, maar hij was interessant en, zo dacht ik, zelfbewust. 
Je kunt iemand kennen zonder een idee te hebben van hoever ze 
bereid zijn te gaan. Ik dacht zijn grenzen te begrijpen, maar nu 
moet ik mezelf afvragen of dat was omdat ik niet geconfronteerd 
wilde worden met het ongemakkelijke besef dat hij die niet had.’

Charlie nam een slokje whisky en vroeg zich af hoe het met 
haar eigen grenzen zat.

‘Nu wordt er gezegd dat hij misschien verantwoordelijk was 
voor de dood van die lieve jongen van Fiona.’

‘Edmund Carver.’ Balthazar sprak elke lettergreep nadrukkelijk 
uit, terwijl zijn blik naar Charlie ging.

‘Ik dacht dat zijn moeder Kiara heette,’ merkte Charlie op.
Odette knikte. ‘Ja, ik heb het over Salts éérste vrouw. Zo heb 

ik hem ontmoet, via Fiona. De arme schat. Eerst raakte ze haar 
dochter kwijt, toen haar kleinzoon en nu dit. Allemaal binnen 
twee jaar tijd.’

‘Hoe is het mogelijk dat jij werkelijk iedereen kent?’ vroeg Bal-
thazar.

‘Ah, maar ken ik ze allemaal wel goed?’ Odette keek in de spie-
gel, alsof ze haar eigen gezicht bestudeerde.

Balthazar ging wat rechter zitten. ‘Zo, ik zal ons allemaal wat af-
leiding bieden van dit steeds meer morbide wordende gesprek met 
wat nieuws. Kent een van jullie Murray, van Murray’s Fine Jewelry?’

‘Tuurlijk.’ Charlie dacht aan de zilveren inktpot en de kande-
laars die ze moest verkopen. ‘Hoezo?’
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‘Hij heeft zijn pandjeshuis opgedoekt.’ Balthazar trok zijn wenk-
brauwen op. ‘Hij is rijk. Hij gaat kennelijk met pensioen in Boca.’

Odette snoof zacht. ‘Het klinkt alsof hij een pot goud heeft op-
gegraven in zijn achtertuin.’

‘Daar komt het eigenlijk wel op neer,’ beaamde Balthazar. ‘Het 
gerucht gaat dat hij het allemaal heeft gewonnen met een goede 
gok bij de paarden.’

‘Huh,’ zei Charlie. ‘Stel je eens voor.’

Die drie dagen wachten om Vince te zien waren afschu-
welijk. Charlie bleef maar piekeren. Wat als de Cabal 
had gelogen en hem toch iets had aangedaan? Wat als 

ze op hem wilden experimenteren? Wat als ze besloten dat zijn 
bestaan een te groot risico was? Wat als ze hem toch niet mocht 
zien? De ene mogelijkheid had zich nog niet aangediend of er 
volgde er nog een. Ze bedacht oplossingen en oplossingen voor 
de oplossingen, een schaakspel dat ze tegen zichzelf speelde en 
geen enkel ander doel had dan opgaan in haar spanning. Een 
slang die zijn eigen staart opat en erin stikte.

In ieder geval waren zij en Posey weer terug in hun eigen huis. 
Winnie, de collega van Vince, was degene die was ingehuurd om 
de bloedvlekken op te ruimen. Ze had Charlie een berichtje ge-
stuurd dat ze het extra grondig had aangepakt vanwege haar re-
latie met Vince. Ze had Charlie ook ongewenst verslag gedaan 
van de vreemdste plekken waar ze stukjes van Adam had aange-
troffen.

Wat betreft Posey, zij had de afgelopen dagen met Malhar door-
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gebracht. Ze beweerde dat hij alleen wat testjes aan het uitvoeren 
was, nu ze ermee akkoord was gegaan om zich bij zijn onderzoek 
aan te sluiten, maar Charlie vond dat er te veel etentjes bij waren 
komen kijken.

Dat hield wel in dat Charlie nu op van de stress was en niemand 
had om zich op af te reageren terwijl ze zich voorbereidde. Ze trok 
een zwarte jegging aan, laarzen en een trui zonder gaten erin. De 
broek bevatte genoeg rek, zodat ze zich er goed in kon bewegen 
mocht dat nodig zijn, en de laarzen waren dermate zwaar dat het 
pijn zou doen als ze er iemand mee tegen het hoofd schopte.

Charlies Corolla stond bij de garage, maar het was haar gelukt 
het busje van Vince te vinden, dat twee straten bij het East Star 
Motel vandaan had gestaan. De sleutels hadden achter de zonne-
klep gezeten aan de kant van de bestuurder. Ze had twee parkeer-
boetes in het dashboardkastje gestopt en was naar huis gereden.

Daarmee ging ze naar Bellamy’s vesting.
Trouw aan zijn mysterieuze aard had hij een uitkijktoren in 

Holyoke in bezit genomen die alleen toegankelijk was over een 
enkel pad en van buitenaf verlaten leek te zijn.

De voordeur was aan de onderkant aan het rotten en de schar-
nieren zaten onder een dikke laag roest. Charlie klopte aan, hard.

Even later ging de deur krakend open. Daar stond een meisje 
met een kaalgeschoren hoofd en flink wat zwarte oogmake-up. 
Een magnetische wimper hing ietwat scheef. Een nieuwe piercing 
in haar wang zag er wat rood en ontstoken uit. Haar schaduw 
kronkelde als een slang om haar heen, klaar om toe te slaan. Ze 
was vast een soort leerling.
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‘Ik ben hier voor Vince,’ zei Charlie.
‘Wie?’ vroeg het meisje.
Als Bellamy en de anderen dachten dat ze Charlie zomaar met 

een kluitje het riet in konden sturen, dan zou ze ervoor zorgen dat 
ze dat allemaal zouden betreuren. ‘De Smet.’

‘O. Oké. Kom binnen. Ze verwachten je.’
Vanbinnen leek het gebouw op een kasteel of op een graftombe. 

Het meisje ging haar voor door kamers met kale betonnen wan-
den, af en toe gemarkeerd met graffiti, een trap op, naar een ka-
mer waar brokaten gordijnen hingen. Smalle rode kaarsen brand-
den in zilveren Halloween-kandelaars in de vorm van schedels. 
Er lagen kussens op de koude betonnen vloer.

Bellamy lag op een roodfluwelen zitzak.
Charlie keek behoedzaam om zich heen. ‘Waar is hij?’
‘In een kamer boven in de toren, als een prinses die erop wacht 

te worden gered,’ vertelde Bellamy. ‘Ongeschonden.’
‘Hij vertrekt vandaag,’ meldde Charlie. ‘Met mij.’
Bellamy nam een slokje uit een fragiel, doorzichtig kopje van 

beenderporselein. ‘Ga maar met je Smet praten. De trap op. 
Hoog, hoog, hoger. Daarna praten we verder.’

Dat beviel Charlie niet, maar ze wilde Vince zo graag zien dat ze 
er nu niet verder op inging. Ze keerde zich om en liep terug naar 
de trap toen ze een vrouwenstem hoorde.

‘Juffrouw Hall,’ zei Adeline Salt. Ze zat op een bank met wat 
scheuren in een ruimte vol afgesloten metalen boekenkasten.

Ze droeg een donkere spijkerbroek en een smaragdgroene 
blouse die bij haar keel met een strik was dichtgebonden. Op 
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haar schoot balanceerde een roodgoudkleurige laptop. Ze had die 
vreemde gepolijste uitstraling die rijke mensen hadden, met haar 
dat extra glad was en een huid die extra straalde.

Ze viel bijzonder uit de toon.
Charlie leunde tegen het deurkozijn, maar stapte de kamer niet 

binnen.
‘Je bent hier voor Red, toch? Mooi, dat zal hij vast fijn vinden. 

Hij heeft naar je gevraagd.’ Adelines glimlach was totaal niet ge-
meend.

‘Vince,’ corrigeerde Charlie haar.
Het was interessant om Adeline te zien worstelen met de vraag 

of ze in discussie moest gaan over zijn naam. Het zat haar dui-
delijk dwars, niet het feit dat Charlie hem bij een andere naam 
noemde, maar het feit dat Charlie zich gedroeg alsof de naam die 
hij bij haar had gebruikt zijn echte naam was.

Nou, het was de naam die hij zelf had gekozen.
‘Ik heb de Cabal gesproken. Hij gaat met mij mee naar huis. Ik 

zal zijn voogd zijn en dan kan hij verdergaan vanaf het punt waar 
het leven van Edmund tot een eind is gekomen.’

Vreemd genoeg straalde er iets van angst uit haar ogen.
‘Hoe moet hij dat precies doen?’ vroeg Charlie.
‘Ik ben al met het proces begonnen om de overlijdensakte on-

geldig te laten verklaren.’ Adeline glimlachte opnieuw stijfjes. ‘Je 
begrijpt zeker wel dat dat het beste is. Red zal heel erg rijk zijn en 
hij zal maar een paar jaar aan mij gebonden zijn.’

Het idee dat Adeline als voogd voor Vince in overweging zou 
worden genomen, terwijl zij degene was die het verdiende om 
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te worden gestraft, was om razend van te worden. De bezitterige 
toon in haar stem maakte het alleen maar erger én griezeliger. 
‘Misschien is dat niet wat hij wil.’

Adeline wierp haar haar naar achteren. ‘Denk jij dat hij liever 
zijn tijd doorbrengt met een dief?’

‘Ik denk dat hij zo’n beetje alles liever wil doen dan in het huis 
van jouw vader wonen.’

‘Heb je het nieuws nog niet gehoord?’ Adeline trok een perfect 
geëpileerde wenkbrauw op. ‘Mijn vader is die nacht gestorven, 
nadat hij alleen met jou was achtergebleven. Er was drieëndertig 
keer met een briefopener op hem ingestoken.’

‘Tragisch,’ zei Charlie pinnig. Dat had ze inderdaad gehoord.
‘Wat heb jij hem daarbinnen aangedaan?’ vroeg Adeline op zij-

dezachte toon.
‘Ik heb hem zijn pistool afgenomen en zijn schaduw losgelaten,’ 

vertelde Charlie. ‘Wat er daarna ook is gebeurd, daar was ik niet 
bij.’

‘Komt dat even goed uit,’ zei Adeline spottend.
‘Eens.’ Charlie keek naar Adelines laptop, naar de groenleren 

shopper van Chanel waarmee ze die had vervoerd, naar de di-
amanten knopjes in haar oren. ‘Jij bent zijn enige erfgenaam, 
hè?’

Adeline pakte zenuwachtig een plukje haar beet. ‘Probeer mij 
niet bij jouw misdaad te betrekken. Jouw schuldgevoel is iets 
waar je zelf mee moet worstelen.’

‘In de grote zaal…’ zei Charlie. ‘Ik was behoorlijk afgeleid toen 
jij binnenkwam, maar ik herinner me toch dat er bloed op je han-
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den zat.’ Ze liep naar de trap, maar keek nog even om. ‘Trouwens, 
graag gedaan.’

Charlie probeerde kalm de betonnen trap te beklimmen, 
maar toen ze bij de tweede overloop kwam, ging ze on-
willekeurig sneller en sneller lopen, tot ze bijna rende. 

Helemaal bovenaan trof ze een deur aan die met onyx was afge-
werkt en was vergrendeld met een balk. Charlie tilde die op en 
stond versteld van hoe zwaar die was.

Vince stond in de kleine kamer zonder ramen, met zijn rug 
naar haar toe. Hij leek dezelfde man te zijn die ze zich herinner-
de, met dezelfde brede schouders, dezelfde lengte, hetzelfde alles, 
maar toen hij zich omdraaide waren zijn ogen lege kassen, enkel 
gevuld met rook. Daardoor zag ze zijn lichaam als een omhulsel 
waar een wervelend wezen in leefde.

Charlie dacht aan de tarotkaarten die ze had getrokken bij Po-
sey. De transitie van het spirituele naar het materiële. De Magiër.

Toen hij zijn ogen sloot, viel het haar op dat zijn haar een don-
kerdere bronskleur had gekregen, alsof het goud eraf was gebla-
zen terwijl hij zich had omgekleed. Hij droeg een zwart overhemd 
en zijn broek was van een soort sportmateriaal gemaakt dat er 
duur uitzag. Dat waren Remy’s kleren.

Het voelde voor Charlie alsof ze als een sok binnenstebuiten 
was gekeerd door zijn nabijheid, als de man in het verhaal dat 
hij op Barbs feest had verteld. Het leek alsof al haar kwetsbare 
delen zichtbaar waren. De lichtste aanraking zou pijn kunnen 
doen.
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‘Ik ben niet helemaal bij elkaar gekomen zoals ik was, hè?’ 
merkte Vince op.

Charlie besefte dat ze was blijven staan, dat ze maar een stap die 
kamer in had gezet. Geen wonder dat hij er niet blij uitzag. Hij 
dacht vast dat ze bang was.

Dat was ze ook, een heel klein beetje maar. Ze dwong zichzelf 
naar hem toe te lopen. De Dwaas, die over de rand van de afgrond 
stapte. ‘Ik vind het wel wat. Ik hou van vreemd.’

Er verscheen een verrast glimlachje om zijn mond, alsof hij was 
vergeten dat hij kón glimlachen. Dat zag er dermate vertrouwd 
uit dat ze zich kon ontspannen.

Hoe langer ze naar hem keek, hoe minder ze zich stoorde aan 
hoe vreemd zijn ogen overkwamen. ‘Waarom heb je het gedaan?’

‘Waarom ik tegen jou heb gelogen?’ vroeg hij. ‘Voor je heb ver-
borgen wat ik ben?’

‘Nee.’ Charlie zuchtte, ging op de armleuning zitten van een van 
de met bewerkt brokaat beklede banken. ‘Waarom heb je tegen de 
Hogepriester gevochten? Je bent bijna gestorven. Voor niets! Niet 
een van die klootzakken geeft iets om jou.’

Zijn glimlach werd breder. ‘Die vraag heeft niemand me gesteld 
sinds ik hier ben, en ze hebben me behoorlijk veel dingen gevraagd.’

‘Nou, volgens mij concentreren ze zich niet op jouw welzijn.’
‘Je meent het.’ Vince gebaarde naar een van de stoelen, en ze 

bekeek voor het eerst de rest van de kamer.
Er waren twee stoelen, een matras op de vloer, lakens en een 

klein kleed. Geen boeken. Geen zware dingen. Geen scherpe din-
gen. Er brandde een enkel fel peertje boven hen. Vince droeg een 
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band om zijn been waar onyx in zat en die was bevestigd aan een 
metalen plaat in de vloer. Het was mogelijk dat de onyx hem in 
vaste vorm hield, al was Charlie daar niet zeker van. Had ze nu 
maar meer gelezen in die boeken die ze had gestolen.

Ze nam plaats en er steeg een stofwolkje op.
‘Luister, ik ben een beetje gespannen,’ zei hij. ‘Kun je het ge-

woon maar zeggen? Ik weet dat je er iets van vindt dat ik een 
schaduw ben.’

‘Ik heb geprobeerd daar niet al te veel bij stil te staan.’
Hij keek haar vol ongeloof aan. ‘O, en is dat gelukt?’
‘Ik was eigenlijk van plan om dat te doen als we hier weg waren. 

En misschien…’ zei Charlie hoopvol, ‘zouden we er zelfs ruzie 
over kunnen hebben. Met geschreeuw. En met dingen gooien. En 
dan zou ik je kunnen vertellen hoe stom het van je was om te 
denken dat ik een affaire met Adam zou hebben.’

‘Nadat je zijn moord had beschreven was ik zelf ook al tot die 
conclusie gekomen. Je leek behoorlijk van streek te zijn over de 
bánk.’ Hij lachte voor hij het goed en wel doorhad en sloeg zijn 
hand voor zijn mond. ‘Sorry. Dat is niet grappig.’

‘Het is een beetje grappig,’ gaf ze toe.
Hij keek haar aan met ogen waar rook uit bloedde. ‘Waar moe-

ten we nog meer over ruziën?’
Ze wendde haar blik af. ‘Wanneer wist je het, dat ik het meisje 

was dat jij uit het huis van Salt had geleid?’
‘In de bar,’ gaf hij toe. ‘Die eerste nacht.’
‘En toen? Je wilde het doen met iemand die je had gered?’ Mooi, 

zo hoorde een ruzie te klinken.
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‘Misschien. Nee. Ik weet het niet.’ Hij leek de mogelijkheid tot 
kibbelen niet op te merken, of hij verspeelde die. ‘Ik vind je leuk, 
Char. Ik heb je altijd leuk gevonden. Ik had iets moeten zeggen, 
maar ik ben geen goed mens. Ik weet eigenlijk niet eens of ik wel 
een “iemand” ben.’

‘O.’ Charlie pakte verrast zijn hand vast en schoof haar vingers 
tussen de zijne door, die behoorlijk vast aanvoelden. ‘Jij bent ie-
mand. Jij bent mijn iemand.’

Hij liet zijn hoofd iets zakken en bracht hun gevouwen handen 
naar zijn lippen.

Dat was het moment dat Charlie in paniek raakte.
Want ze hadden net een ingekorte versie van de ruzie gehad… 

oké, het was meer een gesprek geweest… dat ze had verwacht 
thuis te hebben. De enige reden waarom Vince dat hier zou willen 
voeren terwijl hij gevangen zat in Bellamy’s toren, was omdat hij 
niet met Charlie naar huis ging.

Hij was van plan met Adeline te vertrekken, zoals zij al had ver-
teld. Hij zou de identiteit van Edmund Vincent Carver op zich ne-
men, alsof er niets was gebeurd. Hij zou zijn oude leventje terug-
krijgen, de eerste Smet zijn die een benefietbal zou organiseren.

‘Dus wat gaat er nu gebeuren?’ vroeg Charlie, want ze wilde het 
hem horen zeggen. ‘Met ons?’

Er was iets aan de manier waarop hij zijn kaken op elkaar klem-
de waardoor ze dacht aan hoe ze hem aan Adeline had beschre-
ven, als een spiegelglad meer, met een verdronken stadje onder 
het oppervlak. ‘Ik heb de Hogepriester gedood. De Cabal heeft 
een nieuwe Hogepriester nodig.’
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‘Nee. Fuck, nee.’ Charlie sprong overeind en beende door de ka-
mer, terwijl ze probeerde haar gedachten onder controle te krij-
gen. ‘Dat mag je ze je niet laten aandoen. Niet na alles wat je voor 
ze hebt gedaan.’

‘Het is niet erger dan mijn baan om lijken in hotelkamers op te 
ruimen.’ Hij klonk kalm, maar hij had zijn vingers gekromd, alsof 
hij ze tot vuisten wilde ballen.

Ze fronste haar wenkbrauwen. ‘Ik dacht dat Adeline een soort 
voogd moest worden of zoiets.’

Hij knikte. ‘Zo zou je het ook kunnen bekijken, maar ik zal nog 
steeds op Smetten jagen.’

Ze keek boos. ‘Daar kun je niet mee akkoord gaan. Hoe lang 
duurt het voor je het niet alleen verschrikkelijk vindt wat jou is 
overkomen, maar ook de persoon haat aan wie je verbonden bent?’

Hij liet zijn blik zakken. ‘Ik haat haar al.’
O.
Nu begreep ze Adelines huichelachtige insinuatie, en ze be-

greep ook precies hoe hecht die band zou zijn. Ze zouden aan 
elkaar worden gebonden. Ze zou hem dragen.

‘Daarom moeten jij en ik een tijdje uit elkaar,’ vertelde hij 
haar. ‘Mijn gevoelens voor jou zullen nooit veranderen, Char, 
maar ik zal niet dezelfde zijn. Iemand zal me proberen te be-
heersen.’

Ze herinnerde zich die keer dat hij in zijn slaap had gepraat: 
‘Adeline, Adeline, niet doen!’

Charlie kreeg de kriebels van die gedachte. ‘Ik kan die boei los-
krijgen. We kunnen vluchten.’
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Hij schudde zijn hoofd. ‘Als we dat deden, dan zouden ze niet 
alleen op mij jagen.’

‘Dat kan me niets schelen.’
Hij legde zijn hand om haar wang. ‘Ze hebben gezegd dat ik 

moet bewijzen dat ik te vertrouwen ben, en dat ik dan niet meer 
gebonden hoef te zijn. Ik kom wel vrij. Ik zal een manier beden-
ken waarop we bij elkaar kunnen zijn.’

O, ze zouden hier inderdaad een oplossing voor bedenken.
‘En dat gaan ze vandaag doen?’ Natuurlijk. Daarom was Ade-

line er. Ze zouden hem aan haar vastnaaien zodra Charlie haar 
hielen had gelicht.

Vince keerde zich van haar af, zodat ze niet veel van zijn gezicht 
kon zien, maar hij zag er verslagen uit. ‘Vandaag, ja. Ik ben er al 
akkoord mee gegaan.’

Ze had wel door dat hij het vreselijk vond dat ze het voor hen 
allebei lastiger maakte. ‘Ik wil één ding weten. Als het kon, zou je 
dan voor mij kiezen?’

‘Meteen.’
‘Oké,’ zei ze uiteindelijk. ‘Ik denk dat dit een slechte beslissing 

is, maar daar heb ik er al zo veel van gemaakt.’
Dat is wat hij had geleerd door Remy’s schaduw te zijn: als er 

een probleem was, dan moest hij zich erop werpen. Hij moest 
zichzelf gevangen laten nemen zodat hij kon proberen een eeu-
wenoude Smet te doden, moest zijn vrijheid opgeven zodat de 
Cabal zich niet bedreigd zou voelen. Als er een vreselijke taak was 
dan was hij degene die die hoorde uit te voeren. Als er een moei-
lijke emotie was, dan was hij degene die die hoorde te voelen.
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Zijn goudkleurige wimpers vingen het licht toen die langs zijn 
wang streken en de rook van zijn ogen verborg. ‘Soms zijn er geen 
goede beslissingen.’

Een waarheid als een koe. ‘Als ik je niet kan ompraten, kan ik 
je dan afleiden? Ik durf te wedden dat we nog een paar minuten 
hebben voor ze me eruit schoppen.’

Hij trok zijn wenkbrauwen op, duidelijk verbijsterd. Misschien 
had hij gedacht dat ze een probleem zou hebben met zijn met 
rook gevulde ogen of met het feit dat hij een Smet was. Of mis-
schien dacht hij dat niemand gek genoeg zou zijn om te willen 
flikflooien in een koude ruimte van beton met iemand van wie de 
enkel aan de vloer was geketend.

Nou, welkom in de rampzalige wereld van Charlie Hall. Ze 
greep zijn nek beet en trok zijn mond tegen die van haar.

Heel even bleef hij roerloos staan en ze vroeg zich af of hij haar 
van zich af zou duwen. Haar wangen voelden gloeiendheet aan 
van schaamte.

Toen zoende hij haar alsof hij dacht dat hij die kans nooit meer 
zou krijgen, schoof zijn handen om haar achterhoofd, zijn vingers 
in haar haar. Heel even bestond er alleen de sensatie van lippen en 
tanden en tong. Van huid en zijn geur die niet werd gemaskeerd 
door bleek of zeep, als statische elektriciteit.

Toen hij haar met haar rug tegen de wand drukte, net zoals die 
eerste nacht buiten de kroeg, grijnsde ze naar hem.

‘Charlie Hall,’ fluisterde hij tegen haar haar. ‘Er zal nooit meer 
iemand als jij zijn.’

‘Daar kunnen we allemaal dankbaar voor zijn,’ fluisterde ze te-
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rug, en ze had er nu al spijt van dat ze de elastische broek droeg, 
die bijna onmogelijk uit te krijgen was.

Het moeilijkste was om de kamer te verlaten. Maar dat 
deed ze, stampvoetend, half in de hoop dat hij haar 
terug zou roepen om haar te vertellen dat hij een enor-

me vergissing had begaan en dat ze toch moesten vluchten. Dat 
deed hij niet, hoe graag ze dat ook wilde.

Toen ze eenmaal vier verdiepingen lager arriveerde, zocht 
ze Bellamy en zijn roodfluwelen zitzak op. Hij was niet alleen. 
Vicereine en Malik waren er. Ze leken geen van beiden echt op 
te kijken haar te zien, maar ze leken er niet bepaald blij mee 
te zijn.

‘Hallo.’ Charlie liep langs Malik heen en nam ook plaats op een 
kussen.

‘Je hebt ons een dienst bewezen,’ zei hij. ‘De Cabal staat bij je in 
het krijt. We lossen onze schulden graag in. Als het grote publiek 
erbij betrokken raakt, dan maken onze geschillen ze alleen maar 
nerveus.’

‘We belonen onze vrienden,’ vertelde Vicereine, ‘en straffen onze 
vijanden. Je hebt bewezen onze vriendin te zijn, Charlie Hall.’

Piratenrechtvaardigheid. De vette worst en de dwang.
Malik keek haar aan. ‘We willen je helpen. Vraag ons om iets.’
‘Jullie weten wat ik wil,’ zei Charlie. ‘Laat hem gaan. Of laat hem 

in ieder geval ongebonden. Hebben jullie dan niets geleerd van de 
laatste Hogepriester?’

‘Wat we hebben geleerd is dat Smetten niet te vertrouwen zijn,’ 
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antwoordde Malik. ‘Stel je eens voor hoeveel erger het was ge-
weest als de Hogepriester vrij was geweest.’

‘Voor Stephen had het niet erger gekund,’ kaatste Charlie terug.
‘Stephen stal schaduwen,’ zei Bellamy. ‘Bezielde schaduwen, 

schaduwen van kwetsbare mensen. Hij heeft die aan dealers ver-
kocht. Je hoeft geen medelijden met hem te hebben.’

Malik knikte. ‘En Stephen was niet het probleem. We denken 
dat Lionel hem iets toediende waardoor de Hogepriester bezit 
kon nemen van zijn lichaam. Na verloop van tijd heeft hij geleerd 
hoe hij dat zelf kon doen… of ze zijn hem blijven drogeren.’

‘Vraag ons om iets wat niet met de Smet te maken heeft. Je zou 
versteld staan van wat wij mogelijk kunnen maken.’

Charlie veronderstelde dat de Cabal haar heel veel dingen kon 
geven. Dat haar zus in de lente weer ingeschreven stond voor haar 
opleiding. Een beurs. En als ze toch bezig waren, Charlies me-
dische schuld aflossen. Een gloednieuwe auto. Ze zouden haar 
misschien zelfs Salts Phantom geven als ze daarom vroeg.

Maar Posey had nooit willen studeren en Charlie wilde niet 
omgekocht worden. ‘Ik wil dat jullie Vince laten gaan.’

Malik maakte een gefrustreerd geluid.
Ze kon er niets aan doen. Zo zat ze in elkaar. Charlie Hall, die 

weigerde van haar fouten te leren, die klaarstond om zich keer 
op keer tegen dezelfde muur te werpen, ongeacht hoe pijnlijk het 
was. ‘Wat heeft Adeline Salt jullie gegeven om haar tot zijn voogd 
te maken?’

Bellamy keek verrast. ‘Ik denk dat je de situatie verkeerd be-
grijpt.’
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‘Zij mag hem mee naar huis nemen, toch?’
Er speelde een wreed glimlachje om Vicereines mond. ‘Zo zou 

je het kunnen zeggen, al is het niet iets waar ze zelf voor heeft 
gekozen. Weet je wat er van haar zal worden verwacht?’

‘Dat ze op Smetten jaagt,’ zei Charlie.
‘En weet je waarom dat als een straf wordt gezien, als een ma-

nier om misdaden uit het verleden goed te maken?’
‘Omdat het gevaarlijk is?’ giste ze.
‘Heel erg,’ deelde Malik enigszins ontstemd mee.
Wat had Balthazar ook alweer gezegd? Dat ze de adem uit een 

lichaam zou kunnen stelen, de haat uit een hart, de maan uit de 
hemel? Nou, in dit geval hoefde ze misschien niets te stelen. Mis-
schien zouden ze haar alles geven wat ze wilde hebben.

Het enige wat het haar zou kosten was haar geheimen.
Charlie plakte een glimlach op haar gezicht en wierp een blik 

op de oude tatoeage van fear less op de binnenkant van haar 
onderarm. Ze klemde haar kaken op elkaar. ‘Prima. In dat geval 
zou ik wat willen opbiechten.’

‘Opbiechten?’ herhaalde Vicereine verward.
‘Weten jullie nog toen Brayan Araya zijn geheimen met een laser 

op rijstkorrels had laten graveren en die in een glazen potje onder 
zijn kussen bewaarde? Dat heb ik meegegrist alsof ik de tandenfee 
was. Of toen Eshe Godwin dat boek in handen kreeg met al die 
gedetailleerde illustraties en niemand wist wat hij ervan moest 
maken? De geheimen waren in de tekeningen omschreven, dus 
ik heb die bladzijdes eruit gesneden. Ik weet niet of ze het boek 
ooit heeft bekeken en weet dat die ontbreken. Ik heb de achttien-
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de-eeuwse memoires van Owain Cadwallader gestolen en kwam 
een hele stapel aantekeningen tegen die aan de binnenkant van 
een ander boek was genaaid… ik ben de titel vergeten, maar het 
had van die coole metalen klemmen aan de zijkant… die heb ik 
ontvreemd zonder dat iemand het merkte. O, en ik heb de gehele 
verzameling schaduwmagietijdschriften uit de jaren zeventig van 
Jaden Coffrey weggehaald. Zal ik doorgaan? Ik ben hier al jaren 
mee bezig.’ Ze voelde een adrenalinekick, alsof ze van een heuvel 
gleed zonder dat ze kon stoppen, de ontlading van eindelijk iets 
opbiechten.

‘Jij hebt bladzijdes uit Eshes boek gesneden?’ Vicereine klonk 
pissig.

‘Ik ben een slecht mens.’ Charlie reikte in de zak van haar jeg-
ging, haalde er iets uit en gooide het naar Malik.

Hij ving het geschrokken. Toen hij keek naar wat hij in zijn han-
den had, fronste hij zijn wenkbrauwen.

‘Ik heb ook je portemonnee gerold toen ik langs je heen liep. 
Sorry.’

‘Je maakt nu wat behoorlijk gevaarlijke vijanden,’ waarschuwde 
Vicereine haar.

‘Waar draait dit om?’ Malik had zijn kaken op elkaar geklemd. 
‘Waar ben je mee bezig?’

‘Straf mij,’ zei Charlie. ‘Ik ben veel erger dan Adeline.’
‘Wil je dat hij aan jóú wordt gebonden?’ vroeg Bellamy.
Het idee iemand in haar hoofd te hebben, iemand voor wie 

ze haar ergste gedachten niet kon verbergen, iemand van wie 
ze hield, zorgde ervoor dat ze zich een beetje misselijk voelde. 
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‘Ja. Beloning of straf, geef hem aan mij. Ik zal de Hogepriester 
zijn.’

Toen Vince de kamer in werd geleid met ketens van onyx 
om zijn hals, en een ervan als een riem aan zijn arm, 
veranderden zijn ogen toen hij haar zag. Hij keerde zich 

naar Bellamy toe. ‘Waar is Adeline?’
‘We hebben haar naar huis gestuurd,’ deelde Malik mee.
‘Maar wie…’
‘Ik,’ zei Charlie. ‘Als jij een stomme beslissing mag nemen, dan 

mag ik dat ook.’
Hij schudde zijn hoofd. ‘Dit hoort een stráf te zijn.’
‘O, dat weet ik,’ zei ze. ‘Je zult in mijn hoofd zitten, samen met 

al mijn geheimen. Zelfs ik ken niet al mijn geheimen. Het zal ver-
schrikkelijk zijn.’

Hij leek serieus te overwegen haar te wurgen. ‘Char!’
‘Ze heeft het zelf aangeboden,’ meldde Vicereine, ‘en heeft flink 

wat misdaden bekend alleen maar om ons ervan te overtuigen.’
Hij schonk haar een vernietigende blik. ‘Is dat zo?’
‘Je zult blote voeten moeten hebben.’ Vicereine klonk opeens 

heel zakelijk.
Charlie bukte zich om haar laarzen uit te trekken. De veters 

waren al los omdat ze die eerder in de toren al een keer had uit-
geschopt.

Vince leek zich opeens af te vragen of hij zich aan de ketens 
van onyx kon ontworstelen om te ontsnappen. Ze zag hem aan de 
glimmende lus om zijn pols trekken. Die gaf vast niet mee, want 
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er verscheen een grimmige uitdrukking op zijn gezicht. ‘Je weet 
niet hoe ik erna zal zijn. Dat weet niemand,’ fluisterde hij.

‘Je zult nog steeds jij zijn,’ fluisterde Charlie terug.
Bellamy zei iets tegen Malik en ze zagen er allebei geamuseerd 

uit. Charlie dacht niet dat zij het onderwerp van hun vermaak 
was, maar ze werd er wel zenuwachtiger van. Ze herinnerde 
zichzelf eraan dat ze dit eerder had meegemaakt, toen ze haar 
eigen schaduw had losgesneden om die aan de voeten van haar 
zus te naaien. Posey had de laatste hechtingen moeten aanbren-
gen en ze waren geen van beiden geweldige naaisters. Toch leek 
die aan Posey vast te zitten en er leek niets met haar aan de hand 
te zijn.

Ze herinnerde zichzelf eraan dat ze Vince onder hun neus van-
daan stal.

Vicereine gebaarde dat Charlie voor Vince moest gaan staan, 
wat ze deed.

‘Ik moest je de groeten doen van Winnie,’ fluisterde ze. ‘Je baas 
is woest, maar je wilt je oude baan waarschijnlijk toch niet terug. 
O, en geloof het of niet, het zou zomaar eens kunnen dat Posey 
haar excuses aanbiedt.’

Vince keek haar aan en zuchtte, maar toen ze naar zijn hand 
reikte, stond hij toe dat ze die pakte.

Ze kneep er een keer in voor hij weer een schaduw werd.

De voordeur van de uitkijktoren sloeg hard achter Char-
lie dicht toen ze over het gazon liep. Bevroren blaadjes 
knarsten onder haar laarzen.
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‘Vince?’ zei ze zachtjes. ‘Zie je wel, ik had je gezegd dat we sa-
men zouden vertrekken, en nu zijn we er weg.’

Hij reageerde niet, maar toen ze omlaag keek had de schaduw 
die haar volgde zijn vorm. Ze stak haar handen in haar jaszakken, 
hoorde de wind tussen de bomen door waaien.

‘Ik weet dat je boos bent.’
In het busje pakte ze het mes dat aan haar sleutelbos hing, druk-

te de punt ervan in het topje van haar ringvinger tot er een drup-
pel bloed opwelde. ‘Vicereine zei dat ik dit meteen moest doen, 
dus daar gaan we dan.’

Dat leek zijn aandacht te trekken. De schaduw wervelde in een 
donkere wolk om haar heen. Ze voelde iets tegen haar huid wat 
een tong had kunnen zijn, al was die niet vochtig, en huiverde.

‘Vince?’ zei ze opnieuw, en ze werd nerveus. ‘Pest me niet zo. 
Zeg iets.’

Er werd gefluisterd in haar hoofd en ze ging recht zitten.
‘Jij bent Remy niet,’ merkte ze onzeker op. ‘Ik ben je vriendin, 

en deze grap is niet eens een beetje grappig.’
Charlie staarde naar de schaduw op de passagiersstoel, naar het 

hectische licht dat door de bomen heen werd gefilterd, zag zijn 
schaduw een vorm aannemen zonder dat zij iets deed. Een figuur 
van duisternis met diezelfde brandende ogen, maar zonder enige 
herkenning.

Haar gevoel van triomf verzuurde.
Zijn zachte stem klonk dreigend. ‘Als dat waar was, dan zou ik 

je herkennen en dat is niet het geval.’
Ze dacht aan het verhaal dat Vince haar had verteld, over weg-
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rennen van Salt, over wakker worden onder dat viaduct zonder te 
weten hoe hij daar was beland. Zij had gedacht dat dat betekende 
dat hij zich de tijd niet meer herinnerde tussen Remy’s dood en 
toen hij wakker was geworden, maar misschien was hij meer ver-
loren.

Of misschien was dit anders. Misschien zou hij zich nooit her-
inneren dat hij samen met haar onder de sterren had gezeten, dat 
hij ijsklontjes had meegebracht naar Barbs feestje, dat hij in bed 
pindakaas op geroosterd brood had gegeten en koffie had gedron-
ken. Ze voelde de tranen komen. Ze knipperde verwoed met haar 
ogen, proefde zout achter in haar mond.

Buiten werd het nacht. Er dwarrelden een paar vlokjes sneeuw 
omlaag.

Ze sloeg met haar vuist op het stuur.
Hij hield haar in de gaten. Rook kringelde op uit zijn oogkassen.
Er was altijd al iets mis geweest met Charlie Hall. Doortrapt 

vanaf haar geboorte, nooit een slechte beslissing tegengekomen 
die ze niet had willen nemen.

‘Ik ben een dief die goed genoeg is om een schaduw uit een to-
ren te stelen,’ vertelde ze hem. ‘Ik ga jouw hart weer stelen.’

Hij zei niets terug. Even later gleed zijn schaduw weg en ze bleef 
alleen achter.
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D a n k w o o r D

Bij het schrijven van al mijn boeken ben ik heel veel men-
sen ontzettend dankbaar geweest, maar bij dit boek nog 
wel het meest.

Ten eerste, dank aan iedereen die samen met mij op schrijfweek 
is geweest in Griekenland en die mijn talloze valse starten heeft 
ondergaan. Jullie verdienen hierom zowel erkenning als medelij-
den.

Ik sta enorm in het krijt bij Steve Berman omdat hij me ver-
schillende keren heeft bijgestaan bij het ontwikkelen van het 
magische systeem, waarbij hij zelfs een keer op keukenrol heeft 
getekend tot uiteindelijke de gehele keukenvloer bedekt was met 
mysterieuze wetten.

Ik stel de hulp van Marie Rutkoski ontzettend op prijs omdat ze 
me heeft geholpen bij het verwoorden van wat ik wilde zeggen.

Bedankt, Chris Cotter, Emily Lauer en Eric Churchill, omdat 
jullie met me in gesprek zijn gegaan over alle manieren waarop 
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mensen met elkaar om zouden gaan en die magie zouden mis-
bruiken tijdens de dieptepunten van de pandemie.

Dank, Roshani Chokshi, omdat je me op mijn huid hebt geze-
ten om alles op schrift te krijgen.

Dank, Paolo Bacigalupi, omdat je me opnieuw aan het denken 
hebt gezet over het begin (alweer).

Bedankt, Sarah Rees Brennan, Robin Wasserman en Leigh Bar-
dugo, omdat jullie een ontzettend rommelige versie hebben ge-
lezen, een Zoom-workshop hebben geregeld, en me het gevoel 
hebben gegeven dat ik toch iets van dit project kon maken.

Dank je, Joshua Lewis, dat je me iets om de dooie hebt laten 
geven.

En duizendmaal dank aan Cassandra Clare en Kelly Link om-
dat jullie me niet hebben vermoord toen ik alles heb veranderd en 
nogmaals heb veranderd en toen wéér. Jullie hebben zo veel ver-
sies gelezen en naar zo veel geweeklaag geluisterd. Serieus, jullie 
hebben engelengeduld.

Alle lof voor mijn geweldige redacteur Miriam Weinberg, die 
ervoor heeft gezorgd dat ik een adempauze inlaste en alle details 
heb ingevuld. Ik waardeer haar enorm, net als het enthousiasme 
en de expertise van iedereen bij Tor Books, in het bijzonder die 
van Devi Pillai, Lucille Rettino, Renata Sweeney, Eileen Lawren-
ce, Sarah Reidy, Lauren Hougen, Molly McGhee en Michelle Foy-
tek. Bedankt, Sam Bradbury, Roisen O’Shea en iedereen bij Del 
Rey uk. Twintig jaar geleden wilde ik een boek voor volwassenen 
schrijven en dankzij jullie allemaal lijkt het me eindelijk te zijn 
gelukt.
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Mijn dankbaarheid gaat uit naar mijn agent Joana Volpe, die 
erin geloofde dat ik dit boek kon schrijven, de bal aan het rollen 
heeft gebracht en ervoor heeft gezorgd dat ik me aan het plan 
hield. Ik ben haar en iedereen bij New Leaf dankbaar, vooral de 
angstaanjagende organisatie van Jordan Hill en de strategie van 
Pouya Shabazian.

Dank aan mijn partner Theo en onze zoon, Sebastian. Zonder 
jullie twee had ik lang geleden al mijn haren al uit mijn hoofd 
getrokken.

Tot slot wil ik ‘the Valley’ in het westen van Massachusetts be-
danken, waar ik bijna twintig jaar heb gewoond en die ik nog 
steeds aan het ontdekken ben. Mijn excuses voor alle plekken die 
ik heb verzonnen en het feit dat ik hier en daar de geografie heb 
aangepast aan mijn verhaal. Beschouw dit alsjeblieft als de alter-
natieve versie van Massachusetts, vol bliksemboerderijen, kroe-
gen met absint op tap en schaduwmagie.
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O p m e r k i n g  va n 
d e  au t e u R

Een van de dingen waar ik in geïnteresseerd ben als ik be-
gin met het schrijven van een boek is hoe de magie in de 
wereld de textuur van die wereld zelf verandert. Welke 

nieuwe resonanties er bestaan en hoe die doorwerken in de ver-
halen die mensen aan elkaar vertellen. Dat is de reden waarom ik 
een tijdje schaduwsprookjes heb geschreven toen het verhaal niet 
zo lekker wilde vlotten.

Het meisje met de drie schaduwen

Er was eens een baron die wel zes keer getrouwd was geweest, 
maar geen van zijn bruiden leefde langer dan een jaar. Verhalen 
over zijn zucht naar wreedheid namen toe als er weer een vrouw 
werd begraven. En toch, toen hij zijn oog liet vallen op de jong-
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ste dochter van een arme weversfamilie, was het onmogelijk voor 
hen om zijn aanzoek af te wijzen. Haar ouders vertelden elkaar 
troostende verhalen over de gevaren van het kraambed en dat 
het slechts pech was waardoor zijn vrouwen zo jong stierven. Ze 
dachten aan wat ze met het geld zouden kunnen doen wat hij 
hen had beloofd. Daarom gaven ze hem met pijn in het hart hun 
dochter tot bruid.

De nacht voor haar bruiloft kwamen haar zussen naar haar toe 
en zij naaiden hun schaduwen aan haar voeten, zodat ze met drie 
schaduwen aan haar huwelijk kon beginnen.

‘We hopen dat ze je geluk brengen,’ zeiden de zusters, ‘en dat ze 
je zullen beschermen.’

De baron was heel erg knap, maar er schitterde een blik in zijn 
ogen die het meisje niet beviel toen ze in zijn koets terugreden naar 
zijn landgoed op de heuvel. Daar wendden al zijn bedienden het 
gezicht af toen ze haar zagen en ze vermoedde dat ze in gevaar was.

In plaats van zich voor te bereiden op haar huwelijksnacht gaf 
ze haar schaduw een beetje bloed en zei: ‘O schaduw, mijn scha-
duw, help me alsjeblieft.’

De schaduw werd van vlees en bloed, had net zo’n blos op de 
wangen en was net zo mooi als zij. Hij sprak met haar stem: 
‘Maak je geen zorgen, zusje. Ik neem jouw plek in en alles komt 
goed.’

Het meisje verstopte zich in een kast en keek door het sleutelgat 
mee. Ze zag de baron de kamer binnenkomen en dat hij een mes 
achter zijn rug hield. Hij kwam naar het huwelijksbed en sneed 
met veel plezier de keel van de schaduw door.
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Tegen de tijd dat de baron vertrok was de schaduw zo vaag ge-
worden dat het meisje bang was dat hij zou verdwijnen.

Ze nam hem mee naar de stallen en sneed de hals van een van 
de kalveren van de baron door. De schaduw dronk het bloed van 
het dier en werd weer sterk en nam vaste vorm aan.

‘Je hebt me gered,’ sprak de schaduw. ‘Maar nu ben ik een ster-
felijk meisje en kan ik je niet meer helpen.’

‘Dat maakt niet uit,’ antwoordde het meisje. ‘Je hebt me al ge-
noeg geholpen.’

Na die woorden ging ze naar bed, waar ze in een onrustige slaap 
viel. De volgende ochtend was haar echtgenoot verbijsterd om 
haar levend en wel te zien.

‘Vrouw, heb ik jou afgelopen nacht niet vermoord?’
‘Nee, echtgenoot,’ zei ze met een lach. ‘Dat moet je hebben ge-

droomd, want je hebt een kalf gedood.’
Daar stond hij van versteld, maar na een kort onderzoek kon 

hij niet ontkennen dat er een pas geslacht kalf in zijn stal lag. De 
hele dag voerde zijn vrouw haar taken uit zoals het een goede 
echtgenote betaamde en die avond zette ze hem bij de maaltijd 
gebakken kalfsvlees voor en vertrok om zich klaar te maken voor 
bed.

In hun slaapkamer gaf ze haar tweede schaduw wat bloed en 
zei: ‘O schaduw, mijn schaduw, help me alsjeblieft.’

De schaduw werd van vlees en bloed, had net zo’n blos op de 
wangen en was net zo mooi als zij. Hij sprak met haar stem: ‘Maak 
je geen zorgen, zusje. Ik neem jouw plek in en alles komt goed.’

Het meisje verstopte zich in een kast en keek door het sleutelgat 
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mee. Ze zag de baron de kamer binnenkomen en dat hij een ha-
mer achter zijn rug verborg. Hij kwam naar het huwelijksbed en 
sloeg met veel plezier het hoofd van de schaduw in.

Tegen de tijd dat hij vertrok was de schaduw zo vaag geworden 
dat het meisje bang was dat hij zou verdwijnen.

Ze nam hem mee naar de stallen en sloeg de kop in van een van 
de geiten van de baron. De schaduw dronk het bloed van het dier 
en werd weer sterk en nam vaste vorm aan.

‘Je hebt me gered,’ sprak de schaduw. ‘Maar nu ben ik een ster-
felijk meisje en kan ik je niet meer helpen.’

‘Dat maakt niet uit,’ antwoordde het meisje. ‘Je hebt me al ge-
noeg geholpen.’

Na die woorden keerde ze terug naar bed en probeerde te sla-
pen. De volgende ochtend was haar echtgenoot verbijsterd om 
haar levend en wel te zien.

‘Vrouw, heb ik jou afgelopen nacht niet vermoord?’
‘Nee, echtgenoot,’ zei ze met een lach. ‘Dat moet je hebben ge-

droomd, want je hebt een geit gedood.’
Daar stond hij van versteld, maar na een kort onderzoek kon 

hij niet ontkennen dat er een pas geslachte geit in zijn stal lag. 
Hij hield zijn vrouw de hele dag in de gaten, maar er leek niets 
vreemds aan de hand te zijn. Zijn vrouw voerde haar taken uit 
zoals het een goede echtgenote betaamde en die avond zette ze 
hem bij de maaltijd gebakken geitenvlees voor en vertrok om zich 
klaar te maken voor bed.

In hun slaapkamer gaf ze haar laatste schaduw wat bloed en zei: 
‘O schaduw, mijn schaduw, help me alsjeblieft.’
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De schaduw werd van vlees en bloed, had net zo’n blos op de 
wangen en was net zo mooi als zij. Hij sprak met haar stem: 
‘Maak je geen zorgen, zusje. Ik neem jouw plek in en alles komt 
goed.’

Maar het meisje wist inmiddels wat er zou gebeuren en dat alles 
helemaal niet goed zou komen. Daarom ging ze via de achtertrap 
naar beneden en liet ze de twee meisjes binnen die ooit schadu-
wen waren geweest. Het eerste meisje had een mes bij zich en het 
tweede meisje de hamer.

Ze propten zich gedrieën in de kast en keken om beurten door 
het sleutelgat. Ze zagen de baron de kamer binnenkomen en za-
gen het stuk touw dat hij achter zijn rug verborg. Toen hij naar 
het huwelijksbed kwam, greep hij de schaduw bij de keel en duw-
de zijn vingers in zijn hals.

‘Dit keer zal ik er zeker van zijn dat je dood bent,’ zei hij.
Toen de meisjes dat hoorden, sprongen ze uit de kast en vielen 

ze de baron aan. Ze staken op hem in, sloegen hem en wurgden 
hem. Toen ze klaar waren dronk de schaduw het bloed van de 
baron en werd weer sterk en nam vaste vorm aan.

‘Nu ben ik een sterfelijk meisje,’ sprak de laatste schaduw, ‘en 
kan ik je niet meer helpen.’

‘Dat maakt niet uit,’ antwoordde het meisje. ‘Je hebt me al ge-
noeg geholpen.’

Daarna leefden het meisje en haar drie schaduwen samen als 
zussen en heersten rechtvaardig en wijs over het land van de ba-
ron. En toen ze trouwden, deden ze dat uit liefde.
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De heks en de broer met pech

Er werd eens een tweeling geboren bij een boer en zijn vrouw. De 
jongens hadden blond haar en leken zo veel op elkaar dat je zou kun-
nen denken dat ze spiegelbeelden waren. Op één ding na: de een was 
geboren met een bezielde schaduw en de ander had er geen.

De jongen met de schaduw had al het geluk van de wereld. Hij 
won steevast bij dobbelen en kaarten. Hij was zo fortuinlijk om 
op de markt altijd de koe te kiezen die de meeste melk zou geven, 
zijn kippen legden eieren met twee dooiers en zijn geelbruine 
honden waren de meest loyale beesten die iemand ooit had ge-
zien. Niet alleen dat, maar hij bezat een open en gulle aard waar-
door hij geliefd was bij de mensen van het stadje, in plaats van dat 
ze hem zijn geluk misgunden.

Geliefd bij iedereen, behalve bij zijn tweelingbroer. De broer 
zonder schaduw had alle pech die iemand zich maar kon voor-
stellen. Als hij naar buiten ging zonder hoed of jas, dan onweerde 
en regende het onmiddellijk. Als hij een paard kocht, dan stapte 
het op weg naar huis op een steen en werd het lam. Zijn kudde 
geiten leverde melk die zo dun en zuur was dat je er niet eens 
goede kaas van kon maken en zijn kat speelde met de muizen 
in plaats van ze te vangen. Wat nog erger was, was dat hij het 
zijn broer kwalijk nam. Hij dacht dat hij toen ze een baarmoe-
der hadden gedeeld zijn geluk en zijn schaduw had gestolen. Zijn 
verbittering was zo groot dat niemand het kon verdragen tijd met 
hem door te brengen, want alles wat hij zei kwam voort uit bal-
dadigheid en wrok.
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De broer zonder schaduw nam zich voor wraak te nemen. Hij 
ging naar het huis van een heks om haar om raad te vragen, maar 
het toeval wilde dat de heks niet thuis was. Alleen haar prachti-
ge dochter was aanwezig. Ze had haar zo donker als de nacht en 
ogen zo schitterend als sterren.

‘Kom binnen,’ nodigde ze hem uit. ‘Ik ben niet zo slim als mijn 
moeder, maar slim genoeg om je te helpen. Wat heb je nodig?’

‘Ik moet mijn broer doden en zijn schaduw stelen zodat ik mijn 
geluk terug kan krijgen,’ legde de broer uit.

‘Ah,’ zei de heksendochter. ‘Dan moet je een nap met je eigen 
bloed onder het bed van je broer plaatsen terwijl hij slaapt. Zijn 
schaduw zal het opdrinken en loyaal aan jou worden. Daarna zal 
hij je broer doden en niemand zal weten dat jij daarvoor verant-
woordelijk bent.’

De gehele terugweg dacht de broer zonder schaduw hier opge-
togen over na. Hij nam een nap uit de keuken van zijn moeder 
en vulde die met zijn eigen bloed. Hij sloop langs de geelbruine 
honden van zijn broer om die onder zijn bed te plaatsen. Toen 
hij de volgende ochtend wakker werd, was de nap schoongelikt, 
maar leefde zijn tweelingbroer nog.

De broer zonder schaduw keerde terug naar het huis van de 
heks om om meer advies te vragen. Het toeval wilde dat zij niet 
thuis was. Alleen haar prachtige dochter was aanwezig.

‘Kom binnen,’ nodigde ze hem uit. ‘Ik ben niet zo slim als mijn 
moeder, maar slim genoeg om je te helpen. Wat heb je nodig?’

‘Ik heb de nap met bloed onder het bed van mijn broer gezet, 
zoals je me hebt aangeraden, maar hij leeft nog.’

Dief van de nacht_v4.indd   565Dief van de nacht_v4.indd   565 12-04-2022   17:0612-04-2022   17:06



566 HOLLY BLACK

‘Misschien heeft de schaduw nog niet genoeg van je bloed ge-
had,’ opperde de heksendochter. ‘Je moet een kom vullen met je 
bloed. Als zijn schaduw dit keer drinkt, zal hij voldoende binnen-
krijgen en loyaal zijn aan jou. Daarna zal hij je broer doden en 
niemand zal weten dat jij daarvoor verantwoordelijk bent.’

Dus pakte de broer zonder schaduw een stenen kom uit de keu-
ken van zijn moeder en vulde die met zijn eigen bloed. Hij sloop 
langs de geelbruine honden van zijn broer om de kom onder zijn 
bed te plaatsen. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, was 
die helemaal schoongelikt, maar leefde zijn tweelingbroer nog.

Opnieuw ging hij naar het huis van de heks. Opnieuw trof hij 
daar de prachtige dochter aan in plaats van de heks.

‘Kom binnen,’ nodigde ze hem uit. ‘Ik ben niet zo slim als mijn 
moeder, maar slim genoeg om je te helpen. Wat heb je nodig?’

‘Twee keer heb ik nu al gedaan wat je me hebt opgedragen en 
hij leeft nog steeds,’ klaagde de broer zonder schaduw.

Ze glimlachte naar hem. ‘Deze laatste nacht moet je onder het 
bed van je broer kruipen en je gezicht bedekken met je eigen 
bloed. Dan zal alles zo zijn als ik heb voorspeld. De schaduw zal 
weten dat jij degene bent die hem het bloed heeft gegeven en lo-
yaal zijn aan jou. Daarna zal hij je broer doden en niemand zal 
weten dat jij daarvoor verantwoordelijk bent.’

‘Goed dan,’ zei de broer zonder schaduw. ‘Ik zal nog één keer 
je advies opvolgen, maar als het vanavond niet lukt, dan kom ik 
morgen terug om jou te vermoorden.’

Na die grimmige woorden ging hij naar huis. Die nacht smeer-
de de broer zonder schaduw zijn eigen bloed over zijn gezicht. 
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Hij wilde langs de geelbruine honden van zijn broer sluipen om 
zich onder diens bed te verstoppen toen de honden grommend 
overeind sprongen.

De afgelopen twee nachten hadden die de nap en de kom 
schoongelikt, zodat de schaduw nog geen druppel van het bloed 
van de broer met pech had geproefd. Nu hadden ze de smaak te 
pakken gekregen, dus toen hij die derde nacht de kamer in kwam, 
vraten ze hem op.

Niemand wist wat er met hem was gebeurd. De broer met de 
bezielde schaduw rouwde, maar niet lang. Nog geen maand la-
ter danste het hele stadje op de bruiloft van de prachtige heksen-
dochter en die broer met geluk, van wie de schaduw vrolijk naast 
hen danste.
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Holly Black

Als je bij Faeries denkt aan zachtaardige sprookjesfiguren, dan 
moet ik je teleurstellen. Deze Faeries zijn sinistere, verwilderde 
schepsels die enkel chaos aanrichten. Chaos die je met een beetje 
pech je leven kan kosten.

Als klein meisje had Kaye drie Faerievrienden van wie ze dacht 
dat ze denkbeeldig waren. Als ze jaren later een zwaargewonde 
Faerie aantreft en zijn leven redt, realiseert ze zich dat de fanta-
siewereld uit haar jeugd maar al te echt is – en gevaarlijker dan 
ze ooit had kunnen vermoeden. Tegen wil en dank raakt Kaye 
verstrikt in een eeuwenoude machtsstrijd tussen twee rivalise- 
rende Faerierijken. Voor hen is ze slechts een pion in een strijd 
die haar dood zou kunnen worden. Kaye is echter niet van plan 
zich zomaar gewonnen te geven, en roept de hulp in van een my-
thisch waterwezen. Maar in het land van de Faeries heeft alles een 
prijs.
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