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Voor mijn beste vriend en de liefde van mijn leven, Rick Rivers.
Ons leven samen is een avontuur dat zich maar blijft ontvouwen.





De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader 
is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en 

zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Jakobus 1:27
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1

Noord-Californië, 1875

Beurs en uitgeput zette Kathryn zich schrap toen de postkoets 
voor de zoveelste keer over het hobbelige wegdek stuiterde. 
De tweedeklaswagon waarmee ze langs de transcontinentale 
spoorlijn gereisd was, was gewoon comfortabel in vergelij-
king met dit hortende, stotende vervoermiddel dat haar 
steeds dichter bij een onbekende toekomst bracht. Na twee 
dagen van lichamelijke kwelling en twee nachten in een 
pension langs de route, met een houten plank als bed en één 
muffe deken om zich warm te houden, een soort stoofpot 
als avondmaaltijd – al hadden de uitbaters geweigerd haar te 
vertellen wat voor vlees erin verwerkt was – en een ontbijt 
dat bestond uit kale havermout, vroeg ze zich af wat haar in 
Calvada te wachten zou staan.

Het was misschien verstandiger geweest om een paar 
dagen in Truckee door te brengen, waar ze uit de trein 
gestapt was, dan om zich onmiddellijk verder te haasten naar 
haar bestemming. Ze had echter niet veel keus gehad: als ze 
niet met deze koets verder gereisd was, had ze een week 
moeten wachten op de volgende. Bovendien kon ze zich 
een langer verblijf in de onbeschaafde stad, met meer saloons 
dan hotels, niet veroorloven. Wat ze van Truckee gezien had, 
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was ronduit schokkend. Het grootste deel van de inwoners 
bestond uit mijnwerkers, houthakkers en spoorwegarbei-
ders. Vrouwen waren er angstaanjagend zeldzaam. Ze had 
nooit eerder een Chinese man gezien, maar ze had gelezen 
dat ze met duizenden tegelijk de Grote Oceaan waren over-
gestoken, om tegen een lager loon dan inheemse arbeiders 
– en met gevaar voor eigen leven – berghellingen op te 
blazen en tunnels uit te hakken om de spoorlijn door het 
Sierra Nevada-gebergte aan te leggen. Nu dat reusachtige 
project was afgerond, waren de geminachte immigranten op 
zoek naar andere manieren om in hun levensonderhoud te 
voorzien.

Zodra Kathryn uit de trein was gestapt, waren er meer-
dere van die immigranten op haar afgesneld. Ze had er eentje 
betaald om haar koffer naar een fatsoenlijke accommodatie 
te brengen. Hoewel de man klein en pezig was, had hij haar 
bezittingen op zijn gammele karretje geladen en was hij 
ervandoor gegaan met een snelheid die zij niet kon evenaren.

Terwijl ze achter hem aan snelde, was Kathryn om verse 
hopen paardenmest heen gestapt en over plassen smerig 
water gesprongen. De aandacht die ze daarmee had getrok-
ken, had haar behoorlijk nerveus gemaakt. De mannen had-
den haar onbeschaamd aangestaard. Ze had maar een paar 
vrouwen gezien, maar geen van hen was zo keurig gekleed 
geweest als zij. En zij hadden ook gestaard!

Kathryn had haar kruier bijgehaald toen hij een hotel aan 
de waterkant binnenging. Op het moment dat zij over de 
drempel was gestapt, waren de mannen die zich in de lobby 
hadden verzameld, stilgevallen. Ze had hen genegeerd, was 
in een rechte lijn naar de balie gelopen en had zich inge-
schreven, verlangend naar privacy, een bad, een goede maal-
tijd en een bed. Ze had zeven dagen in een passagierswagon 
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doorgebracht en al die tijd waren haar oren bestookt met de 
constante herrie van wielen die knarsend en piepend over 
ijzeren rails denderden. Door het geopende raampje waren 
as en vonken, afkomstig uit de schoorsteen van de locomo-
tief, naar binnen gewaaid. Haar donkergroene reiskostuum 
zat inmiddels vol met kleine brandgaatjes. De trein was 
alleen gestopt voor het laden van kolen en water, waardoor 
er nauwelijks voldoende tijd was geweest om in een plaatse-
lijke eetgelegenheid een maaltijd te nuttigen.

Haar Chinese kruier had haar koffer naar boven gesjouwd 
en hem achtergelaten in een kleine kamer die was uitgerust 
met een bed, een tafel en een lampetkan. Overweldigd door 
teleurstelling, maar te moe om terug naar beneden te gaan 
om om een betere kamer te vragen, had Kathryn de linten 
van haar hoed losgemaakt, de hoed afgezet en zich vervol-
gens languit op het bed laten vallen. Ze was in slaap gevallen 
en had gedroomd dat ze terug was in Boston, in het landhuis 
van de familie Hyland-Pershing, waar ze in de deuropening 
stond van een van de slaapkamers op de eerste verdieping. 
Haar moeder straalde van geluk en maakte kirrende geluid-
jes tegen haar pasgeboren zoontje, terwijl Kathryns stiefva-
der met een trotse glimlach op zijn normaal zo norse gezicht 
op de rand van het hemelbed zat. Toen Kathryn sprak, hoor-
den ze haar geen van beiden. Daar stond ze dan, de onlangs 
onterfde dochter, toe te kijken terwijl zij zich verheugden. 
Waren ze haar nu al vergeten?

Ze was huilend wakker geworden, terwijl achter het 
raam de zon stralend opging. Verdwaasd en gedesoriënteerd 
was ze rechtop gaan zitten. Haar kleren waren gekreukeld en 
haar haar was uitgezakt. En al snel had haar maag gerom-
meld, wat haar eraan had herinnerd dat ze sinds de vorige 
middag niet meer had gegeten. Ze was opgestaan, had wat 
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ijskoud water in een kom gegoten en haar gezicht gewassen. 
Ze had intens verlangd naar een bad, maar het zou onge-
twijfeld veel gekost hebben om een badkuip en warm water 
naar boven te laten brengen. Daarom had ze haar reiskos-
tuum uitgetrokken en het opgevouwen, en daarna had ze 
zich gehuld in een Dolly Varden-japon, die was geleverd 
kort voordat ze te horen had gekregen dat ze naar Californië 
werd gestuurd.

De eetzaal van het hotel was geopend en bijna leeg, toen 
ze er aangekomen was. Kathryn had roerei, bacon, gebakken 
aardappels en witte bolletjes met jam besteld. Nadat ze 
genoeg gegeten had, had ze de receptionist aangesproken, 
die haar als antwoord op haar vragen had gezegd dat de door 
haar gewenste voorzieningen te vinden waren in het bad-
huis even verderop. Maar toen ze eenmaal daar de rij man-
nen voor de ingang had gezien, had ze beseft dat dat geen 
veilige plek was voor een dame. Ontmoedigd was ze terug-
gekeerd naar het treinstation, om haar reis naar Calvada te 
bespreken. Voor het station had een postkoets geparkeerd 
gestaan en iemand was bezig geweest om de paarden in te 
spannen.

‘Calvada?’ De beheerder had zijn hoofd geschud. ‘Nooit 
van gehoord.’

Een paniekerig gevoel was Kathryn overvallen. ‘Het heeft 
een postkantoor.’

‘Er zijn meer dan honderd mijnstadjes in de Sierra’s, juf-
frouw. Sommige hebben niet eens een naam. Calvada klinkt 
als een grensstadje, maar u moet weten of u naar het noor-
den of naar het zuiden moet.’

In de brief die bij het testament van oom Casey gevoegd 
was, werden nog twee andere stadjes genoemd. Ze had de 
brief overhandigd aan de beheerder, die hem vlug had door-
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gelezen en toen knikte. ‘Het zuiden en het duurt drie dagen 
om er te komen, mits er onderweg geen ongelukken gebeu-
ren. Het lot is u gunstig gezind. De postkoets vertrekt over 
twee uur. Als u deze mist, moet u een week wachten op de 
volgende.’

En daar zat ze nu, in de postkoets.
De postkoets hupste weer omhoog, waarna Kathryns ge-

kneusde achterste met een klap op het bankje landde. Ze 
wenste bijna dat ze de koets inderdaad gemist had, maar een 
week vakantie om bij te komen van haar lange treinreis zou 
te kostbaar geweest zijn. De koetsier, een ruig behaarde kerel 
van een meter tachtig lang, afkomstig uit de bergen en luis-
terend naar de naam Cussler, schold zijn zestal voskleurige 
paarden uit, terwijl de koets over een bergweg voortjoeg.

Kathryn probeerde de schokken zo goed mogelijk op te 
vangen en dacht terug aan de laatste avond voordat ze uit 
Boston was vertrokken. Haar moeder en stiefvader waren 
met vrienden naar het theater gegaan. Kathryn had de 
avondmaaltijd gebruikt in de keuken, samen met het perso-
neel. Afscheid nemen van de mensen van wie ze hield, was 
hartverscheurend geweest. Haar laatste beetje hoop dat ze 
haar moeder op andere gedachten zou kunnen brengen, 
verdampte de volgende ochtend, toen de rechter haar in de 
hal stond op te wachten en haar ervan op de hoogte stelde 
dat hij haar naar het treinstation zou vergezellen om haar 
uitgeleide te doen. Ze had het gevoel dat hij met eigen ogen 
wilde zien dat ze in de trein stapte en in de trein blééf.

Lawrence Pershing had niet met haar gesproken totdat ze 
bijna bij het treinstation aangekomen waren. Toen had hij 
uit de binnenzak van zijn jas een envelop tevoorschijn 
gehaald. ‘Met dit document draagt je moeder haar recht op 
de erfenis over aan jou. Alles wat je oom bezat op het 
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moment van zijn overlijden is van jou. Ik betwijfel of het 
veel voorstelt. Ik heb er genoeg geld bij gedaan om je op 
weg te helpen. Als je zuinig en verstandig te werk gaat,’ had 
hij daar met een vleugje sarcasme aan toegevoegd, ‘is het 
genoeg om van te leven totdat je een passende betrekking 
gevonden hebt. Ik heb je treinkaartje naar Truckee betaald. 
Hoe je daarvandaan in Calvada komt, is je eigen verant-
woordelijkheid.’

Een betrekking. Welke mogelijkheden had ze? Ze had 
meer onderwijs genoten dan de meeste vrouwen, wat vooral 
kwam doordat ze regelmatig de bibliotheek van de rechter 
binnengeglipt was om boeken achterover te drukken. Maar 
niets van wat ze geleerd had zou haar aan een baan helpen.

De postkoets stuiterde abrupt en Kathryn keerde met 
een schok terug naar haar huidige omstandigheden. Ze 
voelde dat ze opnieuw loskwam van het bankje, waarna ze 
met een doffe klap op het hout landde en haar een niet erg 
damesachtige kreun ontsnapte. Cussler schreeuwde afschu-
welijke scheldwoorden naar de paarden en hij liet zijn zweep 
knallen. Toen de koets heen en weer schommelde, moest 
Kathryn zich vastgrijpen om niet te vallen. Haar donker-
blauwe rok en jasje waren grijs van het stof, dat inmiddels 
ook tussen haar tanden zat. Haar hoofd jeukte, ondanks de 
hoed die haar haar bedekte. Hoelang nog voordat ze de vol-
gende halte bereikten? Uitgedroogd als ze was, probeerde ze 
er niet aan te denken hoe heerlijk een glas koud, helder 
water zou smaken.

Op de eerste dag had ze gezelschap gehad van vier andere 
passagiers, die allemaal ergens onderweg waren uitgestapt. 
Henry Call, een bebrilde heer van begin dertig, was een 
halte eerder ingestapt. Hij was bij haar aan tafel komen zit-
ten om een bord twijfelachtige stoofpot te eten. De eigenaar 
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van het pension hield vol dat het kip was, maar Cussler zei 
dat het smaakte als ratelslang. Kathryn had het liever niet 
willen weten. Ze had te veel honger gehad om zich er erg 
druk over te maken. Na afloop van de maaltijd had meneer 
Call haar de koets in geholpen en al snel daarna was het 
gesprek gestokt, omdat ze allebei beseften dat elke poging 
om een praatje te maken resulteerde in een mond vol stof. 
Hij had zijn schoudertas geopend, er een dossiermap uit 
gehaald en begon toen te lezen, waarbij hij van tijd tot tijd 
zijn bril af nam om die schoon te maken.

Cussler brulde: ‘Ho!’ en de koets kwam tot stilstand. Hij 
bleef schreeuwen, waarbij hij woorden gebruikte die Kathryn 
niet begreep, maar waar meneer Call rode wangen van kreeg.

‘Stomme idioot! Waar denk je dat je mee bezig bent, dat 
je zomaar midden op de weg gaat staan?’

Een ruwe lach klonk op. ‘Hoe kom ik anders aan een lift?’
‘Koop een kaartje, net als ieder ander!’
‘Kan ik meerijden, of laat je me hier achter als voer voor 

de beren?’
Kathryn keek meneer Call geschrokken aan. ‘Zijn er hier 

beren?’
‘Jawel, mevrouw. Volop grizzly’s in deze bergen.’
Alsof het aantal mannen in verhouding tot het aantal 

vrouwen niet al zorgwekkend genoeg was! Moest ze zich nu 
ook nog druk maken om de dieren?

De deur van de postkoets ging open en een man met een 
verfomfaaide, naar zweet stinkende hoed klom aan boord. 
Hij hief zijn met stof overdekte, bebaarde gezicht en zag 
Kathryn. ‘Grote Jehosafat! Een dame!’ Zijn blozende, rimpe-
lige gezicht spleet open in een grijns. Hij nam zijn hoed af. 
‘Nou, iemand als u had ik hier niet verwacht!’

Kathryn zou hetzelfde kunnen zeggen.


