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Het maakt niet uit of je in geestelijke strijd verwikkeld 
wilt zijn – je bent het. De strijd speelt zich af tussen 

goed en kwaad, en jij bent de buit waar ze om vechten.

Dr. Charles F. Stanley
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Proloog

Dat ik halverwege mijn laatste schooljaar moest verhuizen, was erg 
genoeg, maar dat ik ook nog eens ‘de nieuwe jongen’ was op een 
middelbare school waar sinds september acht leerlingen zelfmoord 
gepleegd hadden? 

Het voelde alsof er een vloek op me rustte.
Tegen de tijd dat de voorjaarsvakantie aanbrak, waren er nog 

drie leerlingen gestorven. Elf in totaal. Dood.
Toch was dat nog niet het ergste.
Hoewel de leerlingen gestorven waren door hun eigen toedoen, 

was hun dood uitgelokt – en ik was de enige die kon zien wat hen 
kwelde. Geloof me, ik heb mijn best gedaan om mensen te waar-
schuwen. Ik heb ze gesmeekt om te luisteren, maar ze wilden niet. 
Zelfs de mensen die het dichtst bij me stonden niet.

Grote kans dat jij me ook niet serieus zult nemen.
Wat ik te vertellen heb, is gestoord en bizar. Het is zo angstaan-

jagend dat mensen soms al na een paar minuten zeggen dat ik mijn 
kop moet houden, maar dat kan ik niet.

En wie weet? Misschien ben jij een van die weinige mensen, 
iemand van die kleine minderheid die bereid is verder te kijken dan 
zijn vijf zintuigen en te geloven in wat bijna nooit te zien is; in wat 
zich opzettelijk verborgen houdt.

Waarvan ik wilde dat ik het nooit gezien had.

Het begon allemaal op een doodgewone maandagochtend.
Nou ja, doodgewoon voor mij.
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Een

Een laag, dreigend gegrom maakte dat ik mijn ogen opendeed. Het 
was zo donker dat ik niets kon zien, maar ik wist waar het geluid 
vandaan kwam: van de plek waar zij zat, ineengedoken op de vloer.

Mijn psychotische hond Daisy had weer een van haar kuren.
Ik bewoog niet. Misschien dat ze zou stoppen en gaan liggen; 

dat ze het deze ene keer zou laten voor wat het was – wat het dan 
ook was.

Maar ze ging door en ze begon ook nog zachtjes te janken. Ik 
had geen andere keuze dan de dekens van me af te gooien en over 
het voeteneind van mijn bed te gluren. ‘Stil, meisje. Het is in orde.’

Labrador retrievers staan bekend om hun beschermingsdrang, 
maar die hond van mij was veel te scherp afgesteld. Het gebeurde 
bijna elke nacht wel dat ze haar aandacht op de gesloten deur van 
mijn slaapkamer richtte en begon te grommen alsof er een moor-
denaar met een bijl over de overloop stampte.

Ik klopte op mijn matras. ‘Daisy. Kom hier.’
Ze bewoog niet.
‘Kom hier, meisje. Er is daar niemand.’
Deze keer had ik het mis.
Mijn deur zwaaide open en sloeg tegen de muur, waardoor 

Daisy zich zo snel ze kon onder mijn bed verstopte en ik razendsnel 
opstond. Een donker silhouet stond in de deuropening, het licht 
van de overloop als een stralenkrans om zich heen. Dit was geen 
bijlmoordenaar. Toch was ik niet helemaal gerust.

Het was mam.
Wat wil ze nu weer?
Ze zocht steun bij de deurpost, haar haar nog in een handdoek 

gewikkeld sinds de douche van de avond ervoor. Haar schriele, 
melkwitte benen leken zelfs nog dunner dan anders.

‘Owen?’
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Niet verder lopen. Niet in mijn kamer komen …
Als ze mijn kamer binnenkwam, gooide ze meestal iets om. Op 

de een of andere manier draaide ze het dan altijd zo dat het mijn 
schuld was.

Ik graaide mijn mobiel van mijn nachtkastje: drie minuten over zes.
Ze wist een paar woorden uit te brengen, maar ik onderbrak 

haar: ‘Ga maar liggen, mam. Ik begin zo aan het ontbijt.’
Een half uur later had ik me aangekleed, Daisy te eten gegeven 

en het knopje van het koffiezetapparaat ingedrukt. Ik bekeek de 
post die op een slordige hoop naast de magnetron was achtergela-
ten. Mijn maag deed een salto toen ik een dunne envelop zag, voor-
zien van een dieprood logo. Eindelijk, de brief waar ik op gewacht 
had – waarvoor ik keihard gewerkt had – sinds mijn allereerste jaar 
op de middelbare school.

Ik ademde uit in een poging de nerveuze spanning te bedwin-
gen die door mijn lichaam gierde. Ik was niet snel gespannen, maar 
we hadden het hier over Stanford: de universiteit van mijn dromen! 
Ik scheurde de envelop open. Over minder dan zestig seconden zou 
ik weten of het me gelukt was, of dat ik een hopeloze prutser was.

Ik las hardop met de snelheid van het licht: ‘Na zorgvuldig onder-
zoek door de toelatingscommissie (…) rijp beraad (…) spijt het ons 
u te moeten meedelen dat uw inschrijving …’

Van het ene op het andere moment was mijn allerbelangrijkste 
doel in rook opgegaan, voor altijd buiten mijn bereik.

Ik wilde in opstand komen, de brief op een of andere manier 
overtuigen om van gedachten te veranderen en zichzelf te her-
schrijven. Maar de werkelijkheid begon tot me door te dringen als 
de vochtige kou van de motregen buiten.

Ik bedacht dat mijn moeder misschien toch gelijk had, dat ik te 
ambitieus was. Misschien dat er al genoeg dokters op de wereld 
waren.

Ik verfrommelde de brief samen met de reclamefolders tot een 
bal en smeet die door de keuken. Het voelde goed om hem met een 
boogje in de vuilnisbak te zien landen.

Als de gootsteen niet vol afwas gestaan had, was ik misschien in 
een hoekje gaan zitten mokken.
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Ik spoelde de kleverige wijnglazen af die mijn moeder gebruikt 
had, vechtend tegen de stekende pijn van teleurstelling. Het is niet 
het einde van de wereld, hield ik mezelf voor. Ik was al toegelaten op 
de universiteit in de stad waar ik vandaan kwam: Boston College. 
Helemaal niet slecht voor een plan B.

Bovendien ging dan mijn een-na-belangrijkste wens in vervul-
ling: weg uit Masonville, Texas. Voor altijd. Ik was hier nu drie maan-
den en ik raakte er maar niet aan gewend om naast drukke wegen 
vee te zien grazen.

Ik staarde naar de straaltjes water die langs het keukenraam 
omlaag liepen en schudde mijn hoofd. Weer zo’n sombere dag. Het 
was alsof dit stadje voortdurend belaagd werd door onweerswol-
ken, die hevige regenbuien en inktzwarte zonsondergangen ver-
oorzaakten en tot algehele misère leidden.

De pers was dol op dit weer. De mistroostige motregen was de 
volmaakte achtergrond voor hun oneindige stroom nieuwsitems 
over de zelfmoorden op Mason High. Op de televisie die aan de 
keukenmuur bevestigd was, was op dit moment ook weer een ver-
slaggever te zien die eindeloos emmerde over de sterfgevallen. Ze 
interviewde een of andere psychiater die allerlei ingewikkelde 
woorden gebruikte, maar ook geen oplossing had.

Wat kon een hele serie mensen ertoe aanzetten om zichzelf van 
het leven te beroven? Hoe trots ik ook was op het feit dat ik op vrij-
wel alle levensvragen een logisch antwoord had, dit ging zelfs mijn 
bevattingsvermogen te boven.

Terwijl ik de kopjes en borden afdroogde, waren er beelden van 
de laatste bijeenkomst in het gemeentehuis op het scherm te zien. 
Het zag er precies hetzelfde uit als de andere keren: huilende moe-
ders, boos wijzende vaders, leden van het schoolbestuur die het 
publiek aanspoorden om toch vooral kalm te blijven.

Daarna verscheen de alwetende verslaggever opnieuw in beeld. 
Ik vond haar vreselijk. Telkens wanneer iemand die bij mij op school 
zat, zelfmoord gepleegd had, was zij een van de eersten die zich op 
het schoolterrein liet zien, popelend om verslag te doen van de 
meest recente tragedie. Het was alsof er dag in dag uit vraatzuch-
tige gieren boven je hoofd cirkelden. Loerend; hun snavels likkend.
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Dankzij de media was het hele land nu in de ban van de zoge-
naamde ‘Masonville zelfmoordsage’. Het waren verslaggevers zoals 
deze die onze gloednieuwe school afschilderden als het achtste 
wereldwonder, een soort ultieme, waargebeurde freakshow. Ik zou 
vandaag naar school gaan in de wetenschap dat mensen van over 
de hele wereld op het puntje van hun stoel zaten, zich afvragend 
wie de volgende was die er een eind aan maakte. En hoe hij of zij dat 
zou doen.

Dit was niet hoe ik me mijn laatste schooljaar had voorgesteld.
Ik stuurde een berichtje aan mijn soort-van-vriendinnetje, Jess: 

Ga bijna weg. We trokken nu een maand of twee met elkaar op, 
maar we moesten het nog officieel maken. Ik had het niet zo op 
vastigheid, en ik denk dat zij dat had opgepikt.

Ik bracht wat beboterde boterhammen en een kop koffie naar 
de woonkamer, naar mijn moeder die languit op de bank lag. 
Waarom lag zij een beetje te chillen terwijl ík het ontbijt klaar-
maakte? Dat was nou eenmaal mijn leven. Meestal kon ik daar best 
goed mee omgaan.

Maar vandaag? Niet echt.
Toch was het niet alleen maar slecht. Afgezien van het feit dat ze 

mijn grammatica constant corrigeerde en me dwong om elke week 
een nieuw Latijns woord te leren, liet ze me in het algemeen met 
rust.

Ik zette het eten op de salontafel en legde er een rekening naast 
die ze vandaag moest betalen. Twee weken geleden al, eigenlijk. 
Toen pakte ik mijn rugzak en ging op weg naar de deur, op weg naar 
mijn schatje: mijn Ducati Scrambler uit 1986, voorzien van felgele 
beplating.

Mijn moeder was dan misschien behoorlijk mislukt als ouder, 
maar een paar dingen had ze goed gedaan – bijvoorbeeld dat ze 
me twee jaar geleden, voor mijn zestiende verjaardag, deze Itali-
aanse motor gegeven had. Hij moest een beetje opgeknapt wor-
den, maar ik klaagde niet. De Scrambler was een klassieker.

Gelukkig startte hij vandaag in één keer.
Tien minuten later kwam ik tot stilstand op de cirkelvormige 

oprit van Jess en staarde ik naar het reusachtige huis, een enorm 
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contrast met de plek waar ik woonde. Niet dat mijn moeder zich 
niets beters kon veroorloven; we woonden in het huis waar zij was 
opgegroeid, omdat haar ouders het aan mij hadden nagelaten. Aan 
mij, hoewel mijn moeder ze in geen twintig jaar gesproken had en 
niets er ooit eerder op had gewezen dat ze zelfs maar wisten dat ik 
bestond. We waren van plan om het huis op te knappen en met 
flinke winst te verkopen. De sleutel van het huis kwam precies op 
tijd, net op het moment dat we razendsnel weg moesten uit Boston.

Ik heb nooit begrepen hoe mijn moeder een inkomen van zes 
cijfers binnen wist te halen terwijl ze slechts af en toe een paar uur-
tjes als online docent werkte – en ik had niet echt zin om het te 
vragen – maar bij Jess’ vader was het geen geheim. Hij was een bril-
jante vastgoedmakelaar.

Ik stuurde Jess een berichtje en rende toen de glibberige trap-
treden van het bordes op, de nieuwe roze helm die ik voor haar 
gekocht had, in mijn handen. Toen ze niet naar buiten kwam, pakte 
ik de zware klopper die op de voordeur bevestigd was en liet die 
met een klap op het mahonie landen.

En daar stond ik.
En stond ik.
Inmiddels was de motregen veranderd in een serieuze bui. Ik 

stuurde Jess nog een berichtje en keek toen naar de garage, waar 
drie auto’s in pasten. De deur was open. Vreemd.

De Tesla van meneer Thompson was weg. Dat was gebruikelijk. 
Ook de terreinwagen van mevrouw Thompson ontbrak. Jess’ cabrio 
was de enige auto die er nog stond. Ik klopte opnieuw, met mijn 
vuist deze keer, en drukte op de deurbel. Een heel carillon barstte 
los.

Niets.
Ik belde Jess op haar mobiel, maar kreeg meteen haar voicemail.
Kalm blijven.
Ik sms’te: Waar ben je? Alles oké?
De lucht was zwaar van het vocht. Ik haalde diep adem en rende 

de garage in. Ik had niet het recht om zomaar binnen te vallen, maar 
de deur naar het huis zat sowieso op slot. Ik klopte nog eens aan. 
Weer geen reactie.
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Ik liep vlug terug naar mijn motor, zette mijn helm op en ging 
zitten zonder de motor te starten, mijn blik door een gordijn van 
regen heen op de voordeur gevestigd. Het kon me niet schelen dat 
ik doorweekt raakte. Mijn hart klopte zo hard dat ik mijn polsslag 
tegen mijn horloge kon voelen. Ik dwong mezelf diep in te ademen 
terwijl ik de handvatten van het stuur bijna fijnkneep.

De meeste mensen zouden in een situatie als deze niet zo in 
paniek raken, maar de meeste mensen hoefden dan ook niet om de 
paar weken een klasgenoot te begraven. Eerlijk gezegd maakte ik 
me al langer zorgen om Jess. Ze leek de laatste tijd een beetje down. 
Soms was ze opeens heel stil, en zelfs de grapjes die alleen wij snap-
ten, maakten haar niet aan het lachen. Als ik haar vroeg wat er aan 
de hand was, haalde ze alleen haar schouders op.

Daar had ik zo’n hekel aan.
Nog steeds geen bericht van haar, dus ik startte mijn motor en 

reed de straat weer op. Aan de overkant van de straat zag ik een 
roestige, witte pick-uptruck staan, met een oude man erin. Of 
eigenlijk zag de man mij – hij keek me doordringend aan, waarna hij 
tegen zijn cowboyhoed tikte.

Ik knikte vaag en ging er toen vandoor. De hele weg naar school 
raakte ik de rem nauwelijks aan. Misschien had Jess’ moeder haar 
gebracht, maar dat zou ze me dan toch hebben laten weten? Ze 
reed al een maand elke dag met mij mee naar school. ‘Onze quality-
time’, noemde ze dat.

Ongewenste beelden verschenen voor mijn ogen, kleurrijk en 
levensecht. Jess die op de vloer van haar slaapkamer lag, zonder te 
ademen. Een leeg potje pillen vlak naast haar open hand.

Misschien is haar moeder op dit moment met haar op weg naar het 
ziekenhuis.

Dat zou de open garagedeur verklaren, de ontbrekende terrein-
wagen en de geparkeerde auto van Jess.

Ik ademde uit, langzaam en vloeiend. Jess zou zichzelf nooit iets 
aandoen … toch?

Ik luisterde muziek via mijn oordopjes, maar dat bracht de 
stroom van gedachten niet tot stilstand. Een officiële mededeling 
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ten overstaan van de hele school; een begrafenisstoet; ik in mijn 
nieuwe zwarte pak, dat ik al veel te vaak gedragen had.

Ik zette de muziek harder. Jess is in orde. Ik zie haar over een paar 
minuten op school. Niets om me zorgen om te maken.

Ik veegde grote regendruppels van mijn vizier en tegen de tijd 
dat ik bij de kruising op twee straten afstand van onze school was 
aangekomen, kon ik een stuk beter zien. Jammer genoeg.

Religieuze fanatici hadden het schoolterrein omsingeld. Ze 
schreeuwden en zwaaiden met houten borden, protesterend alsof 
onze door zelfmoord geteisterde leerlingenpopulatie hun heilige 
planeet ontwijd had. Hun spandoeken waren voorzien van de 
meest wrede, idiote leuzen. Mijn persoonlijke favoriet was ‘Satan 
woont op Masonville High’.

Ik schudde mijn hoofd. Gisteren had ik nog tegen Jess gezegd 
dat als Satan werkelijk bestond, hij hierbuiten rond zou lopen, 
zwaaiend met een spandoek.

De demonstranten hadden Jess vanaf de allereerste dag de stui-
pen op het lijf gejaagd.

‘Waarom haten ze ons zo erg?’ vroeg ze steeds.
Dan zuchtte ik. ‘Wat maakt het uit?’
Maar ik moest toegeven dat het vijandige tafereel ook op mijn 

zenuwen begon te werken. Vooral vandaag. Ik had last van mijn 
maag, een gevolg van de adrenaline die door mijn lijf gierde. Het 
voelde alsof ik moest overgeven en deze mensen maakten dat 
gevoel alleen maar erger.

Een slungelige kerel met sprieterig, rood haar schudde met zijn 
vuist: ‘Het einde van de wereld is nabij! Bekeer je of je zult voor eeu-
wig branden!’

Je zult het niet geloven, maar net op dat moment kwam het ver-
keer volledig tot stilstand, waardoor ik twee volle minuten bij die 
man in de buurt stond. Als blikken konden doden, was ik daar ter 
plekke in een hoopje as veranderd.

Het licht sprong op groen en de gek rende een eindje met me 
mee, allerlei onzin schreeuwend. Ik maakte een handgebaar om 
hem te laten weten wat ik van zijn hatelijke tirade dacht.


