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Het lawaai van de straat wapperde als een felgekleurde serpentine in
de wind, en uit de roosters op het trottoir stegen rook en stoom op als
geesten uit de ondergrondse. Het was nog vroeg, even na achten, en
over de boulevards, van de kruispunten, om de hoeken en uit winkels
kwamen de mensen tevoorschijn om de wereld te begroeten die zo-
juist was ontwaakt.

Hier op de Upper East Side kwam Manhattan tot leven. De Colum-
bia University, het Barnard College en het Morningside Park, met aan
de westkant het Hudson River Park, in het oosten Central Station, en
verder de West Nineties en Hundreds, al die wegen die kaarsrecht
naast elkaar lagen – een droomwijk voor wiskundigen. Hier bevond
zich de wetenschap – de studenten en boekwinkels, het Nicholas
Roerich Museum, de graftombe van Grant, en de Cloisters – en alles
omhuld door de geur van de Hudson, het geluid uit het havenbekken
van de 79th Fast Ferries en de terminal van de passagiersschepen
naar het zuiden.

Dat alles was doorweven met de geur van versgebakken brood en
donuts, suikerglazuur en gebakken spek; het geluid van grendels die
werden weggeschoven, van stemmen die in elkaar versmolten totdat
het op gerommel van de donder in de verte leek; het denderen van het
verkeer, van auto’s, karren, van bestelbussen vol vers fruit en ham,
kranten en sigaretten, en verse room voor de cafés en lunchrooms –
al die dingen en nog veel meer.

En in die mix van de kleine genoegens des levens met zijn ruwe en
scherpe kanten, liep een jonge vrouw met gezwinde pas vastberaden
langs de trap die naar de tunnels beneden voerde. De wind blies het
haar voor haar gezicht, en haar ene hand hield haar jas bij de kraag
vast tegen de koude windvlagen die haar uit alle hoeken en gaten
leken te belagen. Met haar bleke huid, scherpe gelaatstrekken en
donkerrood aangezette lippen liep ze snel naar de kruising van Duke
Ellington en West 107th. Daar bleef ze even staan, keek als een kind
eerst naar links, dan naar rechts en dan weer naar links, stapte ver-
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volgens van het trottoir en rende tussen de auto’s door naar de over-
kant. Daar bleef ze bijna onopgemerkt weer even staan, sloeg toen
rechts af en liep door de zijstraat naar de smalle voorgevel van een
boekwinkel. In het portiek zocht ze in haar zak naar de sleutels en
deed de deur van het slot. Binnen knipte ze de lampen aan, draaide
het bordje om en liep snel naar de achterkamer, waar ze een koffie-
kan met water vulde. Ze drukte op de schakelaar van de antieke per-
colator, vulde het reservoir, zette de kan eronder, stopte een filter-
zakje in de houder, schepte er een afgepaste hoeveelheid gemalen
koffie in en duwde het koffiefilter weer op zijn plaats. Het ging haar
handig af – geen wonder, want ze had het al talloze keren gedaan.
Daarna trok ze haar jas uit, wierp die achteloos op een stoel bij het
klaptafeltje en liep daarna weer naar de winkel.

Ze keek om zich heen. Het vertrek deed enigszins aan een kleine
bibliotheek denken. De boekenplanken reikten van links naar rechts
tot aan het plafond, met nauwelijks enige ruimte ertussen. De have-
loze, versleten tweedehandse en naar schimmel ruikende boeken vol
ezelsoren stonden door elkaar, niets stond op alfabet. Ze daagden
haar uit met al die woorden, hun talloze verstilde stemmen, de beel-
den die elke alinea en elke zin opriepen, alle passages en zinsnedes
die inspirerend werkten. Het waren haar woorden. Haar boeken. Haar
leven. Hier op Lincoln Street, in de achtertuin van bijna niemands -
land, had ze een kleine, geestelijk gezonde oase gecreëerd. Ze heette
Annie O’Neill. In november zou ze eenendertig worden. Sagittarius.
Boogschutter. Ze had dik kastanjebruin haar, fraaie, ingetogen ge-
laatstrekken en bijna zeegroene ogen. Ze was mooi, ongetrouwd, en
vaak een tikje eenzaam. De blouses die ze droeg waren niet tot bo-
venaan dichtgeknoopt, en daaroverheen droeg ze een slobbertrui. Ze
schoof voortdurend de mouwen tot aan haar ellebogen omhoog,
waardoor een herenhorloge te zien was dat ze van haar moeder had
gekregen. Het horloge was van haar vader geweest; het was veel te
groot, en hoewel de gesp van het leren bandje op het laatste gaatje
zat, gleed het horloge nog steeds als een ondeugend kind op en neer.
Haar blik was soms wat omfloerst en verstild, andere keren weer hel-
der en alert, en haar gedrag was onvoorspelbaar – vaak zachtaardig,
soms ook uitdagend, of fel, of onhandig. Ze las gedichten van Carlos
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Williams en Walt Whitman, maar ook proza – As I Lay Dying van Faul-
kner, of Travelogue For Exiles van Shapiro. En nog meer, nog veel meer;
niet alle boeken die op de planken stonden, maar toch wel een stuk
of duizend, of misschien wel twee, of drie.

Dit was de wereld van Annie O’Neill waar maar weinig mensen
kwamen. De meesten omdat ze het bestaan ervan niet kenden, ande-
ren omdat ze er geen belangstelling voor hadden, omdat ze haastig
op weg waren naar een plek die veel belangrijker voor hen was dan de
wereld van het geschreven woord. Naar een plekje met dingen die
hier niet thuishoorden: ijdelheid, uiterlijk vertoon, valsheid, lafheid,
hebzucht, oppervlakkigheid.

Andere zaken waren hier wel te vinden: liefde, wellust, magie, het
onherroepelijke, medelijden, medeleven, volmaaktheid.

Annie O’Neill, idealistisch, hartstochtelijk, vastberaden, die zo met
handenvol van het leven greep dat het te veel was om vast te houden,
wilde iets anders. Iets wat niet te benoemen was, maar wel gevaarlijk.
Ze wilde iemand die van haar hield, ze wilde worden aangeraakt,
vastgehouden. Ze wilde dat zo graag dat het pijn deed.

Dat waren haar gevoelens, haar emoties, haar gedachten. Dat was
het patroon van haar onbestendige, broedende leven dat zich ont-
vouwde. Dat waren haar kleuren, haar overwegingen, en haar leegte.

Het was donderdagochtend, een donderdag in augustus, in de
zomer die ten einde liep. Terwijl ze haar leven overdacht, besefte ze
dat ze een buitenstaander was, een vrouw die buiten de tijd en de we-
reld stond. Want dit was het begin van de eenentwintigste eeuw, en
ze wist heel zeker dat ze daar niet thuishoorde. Ze hoorde bij Scott
Fitzgerald, bij Hemingway en Steinbeck, bij To A God Unknown en The
Outsiders. Daar lag haar hart, en daar had ze moeite mee. Ze had moei-
te met elke nieuwe dag en de zakelijkheid van haar beknopte leventje
waarin ze in steeds kleinere kringetjes naar de leegte van de een-
zaam heid spiraalde.

Er moest iets veranderen. Ze moest zorgen dat er iets veranderde,
en ze was pragmatisch genoeg om te beseffen dat ze zelf de kern van
die verandering moest zijn. Veranderingen vonden niet zomaar plaats,
zelfs niet door goddelijke tussenkomst. Ze kwamen voort uit vastbe-
radenheid, uit handelen, uit het stellen van een voorbeeld. De mensen
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veranderden met jou of anders bleven ze achter. Net als Grand Cen-
tral. Je nam de trein, die van zes over half zes naar Two Harbors, dat
in de Sawtooth Mountains lag genesteld en waar je op een heldere dag
bijna de Apostle Islands kon aanraken, en Thunder Bay, en degenen
die met je meeliepen, kwamen daar ook aan, of niet. Zo niet, dan ble-
ven ze liever staan en wuifden naar je, en keken toe terwijl jij geluid-
loos wegrolde naar de onduidelijke verte van hun herinneringen. En
als je in je eentje op reis ging, pakte je alleen in wat je nodig had, en
belastte je jezelf niet met dingen die te zwaar waren, zoals verloren
liefdes, vergeten dromen, jaloezie, frustratie en haat. Je nam de
mooiere dingen mee. Dingen die je kon delen. Dingen die zo goed als
niets wogen, maar de grootste betekenis in zich droegen. Dat waren
de dingen die je meenam, en in zekere zin namen ze jou mee.

Zulke dingen dacht Annie O’Neill vaak, en alleen met die gedach-
ten glimlachte ze dan.

De koffie was klaar. Ze kon hem voor in de winkel ruiken. Ze liep
naar achteren, waste een kopje af in de gootsteen in de hoek, pakte
een kartonnetje koffieroom uit de koelkast, goot het laatste beetje in
de kop en schonk er koffie op. Ze bleef een tijdje in de achterkamer,
en pas toen ze de bel boven de deur hoorde, ging ze terug naar haar
wereld vol woorden.

De man was oud, ergens tussen de vijfenzestig en zeventig, en
onder zijn arm had hij een in bruin papier verpakt bundeltje dat met
een touwtje was dichtgeknoopt. Zijn overjas, dik en duur, vertoonde
hier en daar slijtageplekken. Zijn haar was zilvergrijs, met wit boven
de slapen, en toen hij haar zag, lachte hij zo warm en oprecht naar
haar dat Annie onwillekeurig teruglachte.

‘Stoor ik?’ vroeg hij beleefd.
Annie schudde haar hoofd en ging naar hem toe. ‘Helemaal niet.

Waarmee kan ik u helpen?’
‘Ik wil u niet lastigvallen als u ergens mee bezig bent,’ zei de oude

man. ‘Ik kan wel een andere keer terugkomen.’
‘Het maakt niet uit,’ zei Annie. ‘Bent u naar iets bepaalds op zoek?’
De oude man schudde zijn hoofd. Hij glimlachte nog eens, en dat

lachje had bijna iets wat vertrouwd was, en dat Annie op haar gemak
stelde.
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‘Ik ben hier op bezoek,’ zei hij. Hij keek een tijdje rond in de win-
kel, wierp een paar keer een blik op Annie, en draaide zich vervolgens
weer om naar de rekken en planken vol boeken.

‘U hebt hier een indrukwekkende verzameling,’ zei hij.
‘Genoeg om me bezig te houden,’ antwoordde ze.
‘En om te voldoen aan de behoeften van diegenen die iets meer

willen dan de bestsellerlijst van The New York Times.’
Annie lachte. ‘We hebben hier inderdaad nogal wat merkwaardige

en ongebruikelijke exemplaren,’ zei ze. ‘Niets echt iets zeldzaams of
al te intellectueels, maar toch wel aardig wat goede boeken.’

‘Dat geloof ik graag,’ zei de man.
‘Was u naar iets op zoek?’ vroeg ze weer, omdat ze zich toch wat

ongemakkelijk begon te voelen.
De man knikte. ‘Zo zou je het denk ik wel kunnen zeggen,’ ant-

woordde hij.
Annie deed een stapje naar voren. Ze had absoluut het gevoel dat

haar iets ontging.
‘En wat mag dat dan wel zijn?’ vroeg ze.
‘Het ligt een beetje moeilijk…’
Annie fronste haar voorhoofd.
De man schudde zijn hoofd, alsof hij zich afvroeg wat hij hier ei-

genlijk deed. ‘Als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik hier alleen
vanwege mijn herinneringen ben gekomen.’

‘Herinneringen?’
‘Nou ja… Nou ja, zoals ik al zei, is het na al die jaren een tikje moei-

lijk, maar de reden dat ik hier kwam was omdat ik uw vader heb ge-
kend…’

De oude man hield halverwege op, alsof hij op een reactie wacht-
te.

Annie was sprakeloos en volkomen in de war.
De man schraapte zijn keel. Het leek verontschuldigend bedoeld.

‘Ik kende hem goed genoeg om boeken te komen halen,’ ging hij ver-
der. ‘Om ze te lezen en hem later te betalen.’

Hij zweeg weer even en lachte toen vriendelijk. ‘Uw vader was een
briljant man, met een briljante geest… Ik mis hem.’

‘Ik ook,’ zei Annie bijna onwillekeurig, en ze werd ineens gegre-
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pen door aanstormende emoties. Ze zei even niets, misschien wel om
zichzelf weer in de hand te krijgen, en liep toen nog een eindje verder
de winkel in.

De oude man legde zijn pakje op een stapeltje ingebonden boeken
en zuchtte. Hij keek op, liet zijn blik van de ene muur naar de andere
langs de planken gaan en toen weer terug.

Hij spreidde zijn armen, als een visser die visserslatijn gaat spreken.
‘Dit was zijn droom,’ zei hij. ‘Hij leek niets meer te verlangen dan

wat hij hier bezat… behalve uw moeder, natuurlijk.’
Annie schudde haar hoofd. Het kostte haar moeite alle gevoelens

te verwerken die op haar afstormden. Een gevoel van er niet bij zijn,
van mysterie, en de abrupte herinnering van een enorm gat in haar
leven dat ze op dit moment wanhopig met halfvergeten herinnerin-
gen probeerde te vullen. Haar vader was al ruim twintig jaar dood,
haar moeder meer dan tien jaar, en toch waren de herinneringen aan
haar vader op de een of andere manier sterker, levendiger en vuriger.
Nu, op dit moment, kon ze hem bijna voor zich zien. Op de plek waar
de oude man met zijn versleten, dure overjas stond.

‘Hoe goed hebt u mijn vader gekend?’ vroeg Annie. Ze kreeg de
woorden nauwelijks uit haar keel. Haar borst was verkrampt, alsof ze
tegen de tranen moest vechten die al lang geleden waren vergoten.

De oude man knipperde even met zijn ogen.
‘Dat is een heel lang verhaal, beste kind…’

De moeder van Annie O’Neill had naar Sinatra geluisterd. Zonder
mankeren. Omdat ze als kind zo vaak zijn stem had gehoord, was
Annie er lang voordat ze zijn films was gaan zien of zijn biografieën
had gelezen door betoverd. En het kon haar geen barst schelen wat de
hele wereld van hem vond. Het kon haar niet schelen dat Coppola
hem in The Godfather Johnny Fontaine had genoemd, of dat hij ene
 Judith Exner aan zowel Sam Giancana als John Kennedy had voorge-
steld, of dat hij langdurig was ondervraagd omdat men vermoedde
dat hij bij de maffia betrokken was… De man kon zingen! Vanaf de
eerste klanken van Young At Heart of I’ve Got The World On A String, onder
leiding van Harry James, Nelson Riddle of Tommy Dorsey, of zelfs
van Take 9 of Take 12, waarop Franks geïrriteerde eisen op de master
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bewaard waren gebleven, maakten al die verhalen niets meer uit. Als
een man zo kon zingen, deed het er niet toe of hij achter een gras-
heuveltje een sigaret rokend op The Man had zitten wachten. In Ho-
boken, New Jersey, had de wereld op 12 december 1915 een godsge-
schenk gekregen, en het had God behaagd hem daarna lang genoeg
te verlaten om miljoenen harten te betoveren.

En als Annie O’Neill het gevoel kreeg dat ze zichzelf in de anoni-
miteit van haar eigen leven dreigde te verliezen, wendde ze zich tot
Frank. En enkel en alleen omdat ze deze liefde met haar moeder had
gedeeld vond ze enige troost in het timbre en tempo van zijn stem, en
kon ze er haar toevlucht toe nemen. In haar appartement op de derde
verdieping van Morningside Heights – vier kamers, stuk voor stuk
zorgvuldig ingericht. Alle kleuren waren weloverwogen uitgezocht,
elk meubelstuk was uitgezocht om in het grote geheel te passen wan-
neer alles klaar was. Daar sloot ze zich voor de werkelijkheid af en
vond ze haar eigen werkelijkheid die zoveel échter was.

Vanuit die veilige haven was ze die donderdagochtend in augustus
vertrokken. Ze liep elke werkdag naar haar werk, en in die tien of vijf-
tien minuten keerde ze dan terug naar iets wat meer met haar verlan-
gens overeenstemde. Ondanks al die honderden en misschien wel
duizenden mensen die ze op straat passeerde, was het toch altijd een
eenzame wandeling, de ene stap na de andere, met weinig van belang
ertussen. En als ze daar aankwam, zag ze vrijwel altijd dezelfde men-
sen. Harry Carpenter, een gepensioneerd ingenieur die vroeger bij
het Rose Center for Earth & Space had gewerkt: een man die einde-
loos kon praten over zijn verzameling Spiderman-stripboeken, bij-
voorbeeld hoe hij in maart 1963 een keer een ongeschonden exem-
plaar van The Amazing Spider-Man op de kop had getikt, en nummer 14
van juli ‘64, waarin de Green Goblin voor het eerst was verschenen, en
het allermooiste nog: nummer 39 van augustus ‘66, waarin de ware
identiteit van Norman Osborn werd onthuld. Harry was misschien
wel een beetje de weg kwijt. Hij was zesenzeventig, zijn vrouw was er
al lang niet meer, en hij speurde steeds weer de planken af en koos
boeken uit waarvan Annie zeker wist dat hij ze nooit zou lezen. En
dan was er John Damianka, een docent van Barnard, in zekere zin een
verwante geest. John en Annie waren tijden geleden buren geweest,
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en toen ze naar Morningside was verhuisd, was John haar blijven op-
zoeken. Soms leek het of het hun hele leven zo zou blijven. Vroeger
hadden ze op de stoep zitten praten over de inconsequenties van het
leven, maar nu kwam hij naar de winkel, en hoe goed hij er ook uit-
zag, er was altijd iets wat Annie deed herinneren aan de stille wan-
hoop die iedereen leek te omhullen die eenzaam was. Hij praatte
voortdurend over de moeite die het tegenwoordig kostte om een fat-
soenlijk meisje te vinden. ‘Ik hoef geen Kim Basinger,’ zei hij dan, ‘ik
zoek alleen iemand die me begrijpt… wat ik doe, wat ik ben, wat ik
wil.’ Annie hield haar mond, weerstond de verleiding hem te vertel-
len dat het wat gemakkelijker zou zijn als hij dat zélf wist, en hoorde
hem geduldig aan. ‘Wat pas echt ironisch is,’ zei hij nog, ‘is dat men-
sen als ik alleen brieven krijg die met “Beste John” beginnen.’ Hij
moest er elke keer weer om lachen, en ging dan verder: ‘Weet je, het
enige meisje dat me ooit per brief de bons heeft gegeven, noemde me
J.D. “Beste J.D.” – zo begon die brief. Dus de enige echte Beste John-
brief die ik kreeg, was helemaal geen Beste John-brief.’

Zulk soort mensen. Mensen die vermoedelijk een beetje de weg
kwijt waren. Die genoeg uit de koers waren geraakt om een boek-
winkel in een smalle zijstraat vlak bij Ellington en West 107th te
 vinden.

Ze heette hen allemaal welkom, want ze was nog steeds idealis-
tisch genoeg om te denken dat een boek een andere richting aan het
leven kon geven.

Toen de oude man in de dure, maar afgedragen overjas over haar
vader begon, had ze dus meteen gedacht dat hij herinneringen wilde
ophalen, en misschien een boek zou uitkiezen om een poosje met
haar over ditjes en datjes te kunnen praten. Toen bedacht ze dat deze
man – wie hij ook mocht zijn – haar misschien kon helpen haar eigen
verleden te begrijpen, omdat dat altijd een mysterie voor haar was ge-
bleven. Die gedachte raakte ze niet kwijt. Ze zou niet weten hoe ze de
aandrang anders moest verklaren: hij gooide een reddingsboei uit, en
zij greep hem met beide handen vast en trok zich er uit alle macht aan
op.

‘Hebt u het druk?’ vroeg de oude man.
Annie stak haar armen uit, alsof ze hem uitnodigde naar de me-
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nigte te kijken die de winkel kwam binnendringen. Ze schudde glim-
lachend haar hoofd. ‘Nee,’ zei ze, ‘ik heb het niet druk.’

‘Dan kan ik misschien vragen of u een paar minuutjes tijd hebt om
iets te bekijken.’

Hij kwam naar haar toe en pakte onderweg het pakje van de stapel
boeken. Hij legde het op de toonbank en maakte het touwtje los.

‘Ik heb hier iets wat u misschien wel zal intrigeren,’ zei hij bedaard.
Het bruine papier ontvouwde zich als een uitgedroogde huid, als

een herfstblad dat om een veelkleurige pop zat gewikkeld. In het
pakje lagen vellen papier, met bovenop een blanco envelop. De oude
man pakte de envelop en haalde er een vel papier uit, dat hij aan
Annie gaf.

‘Een brief,’ zei de man.
Annie pakte hem aan. Ze merkte dat het papier ruw en bros aan-

voelde. Het deed denken aan een bladzijde uit een eeuwenoud boek,
een eerste editie die was achtergelaten om de woorden in ademloze
oneindigheid vast te houden. Boven aan de brief stond in verschoten,
maar nog steeds leesbare letters: Van het Cicero Hotel.

‘Dat is er niet meer,’ zei de oude man. ‘Ze hebben het in de jaren zes-
tig neergehaald en er iets vreemds en moderns voor in de plaats gezet.’

Hij sprak kortaf en zo zorgvuldig dat het moeilijk was hem te
plaatsen.

Annie keek op en knikte.
‘Het is een brief van je vader,’ zei hij. ‘Hij schreef hem aan je moe-

der. Kijk maar…’
De man liet zijn uitgestoken wijsvinger over de brief glijden en

bleef boven de woorden Mijn hartje steken.
Annie fronste haar voorhoofd.
‘Zo begon hij zijn brieven altijd… Het was een bewijs van zijn ge-

negenheid en liefde voor haar. Jammer dat de brieven haar nooit heb-
ben bereikt…’

De oude man trok zijn vinger terug.
Annie keek hem na alsof het een trein was met een geliefde aan

boord die het station uit reed.
‘Als je vader één ding wist,’ fluisterde hij, wat aan effectbejag deed

denken, ‘dan was het wel hoe hij iemand moest liefhebben.’
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De oude man knikte naar de brief en de hand van die wijsvinger
maakte een gebaartje alsof hij een onbelangrijk optreden in een
 cabaret aankondigde.

‘Ga uw gang,’ zei hij glimlachend.
‘Hoe heet u?’ vroeg Annie.
De man fronste heel even, alsof de vraag helemaal niets met deze

belangrijke zaak van doen had.
‘Hoe ik heet?’
‘Ja, hoe heet u?’ zei ze weer.
De man aarzelde. ‘Forrester,’ zei hij. ‘Ik heet Robert Franklin For-

rester, maar iedereen noemt me Forrester. Robert is te modern voor
een man van mijn leeftijd, en Franklin klinkt te presidentieel, vindt u
ook niet?’

Hij lachte en maakte vervolgens een kleine buiging, alsof er een
derde persoon formeel was voorgesteld.

Opnieuw voelde ze dat steekje toen hij lachte. Was er soms iets al
te vertrouwds in de manier waarop hij naar haar keek?

Ze werd ineens overvallen door iets wat haar tegelijkertijd opwond
en bang maakte. Ze nam hem nauwkeurig op, op zoek naar iets wat
haar zou vertellen wie hij was. Ze huiverde zichtbaar en richtte haar
blik weer op de brief:

Mijn hartje,

Ik zie geen uitweg meer. Het is nog erger dan ik me had kunnen voorstellen.
Het spijt me van al die jaren. Ik weet dat je het zult begrijpen, en ik weet
dat je je belofte zult houden, wat er ook gebeurt. Ik vertrouw erop dat je net
zo goed voor het kind zult zorgen als ik zou hebben gedaan als ik de kans
had gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat ik je nooit meer zal zien, maar
zoals altijd zit je in mijn hart. Ik hou van je, Madeline, en ik weet dat jij
van mij houdt. Misschien was een liefde als de onze niet voorbestemd te
duren. Een nachtuiltje in een vlam. Eén moment van stralende, verbijste-
rende schoonheid, en dan duisternis.

Altijd de jouwe,
Chance
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Annie fronste haar voorhoofd en haar hart kneep zich samen als een
babyknuistje. ‘Chance?’

Forrester glimlachte. ‘Hij noemde haar hartje, zij noemde hem
Chance… Je weet hoe dat in de liefde gaat.’

Annie lachte alsof ze het begreep. Ze ging er niet op door, maar het
gevoel drong zich aan haar op dat ze echt niet wist wat liefde was.

‘Kort daarop is hij overleden,’ zei Forrester. ‘Ook al weet ik het niet
zeker, toch heb ik het idee dat dit zijn laatste brief aan haar was, hoe-
wel ze hem nooit heeft ontvangen.’

Annie hield het velletje papier in haar handen, die ineens begon-
nen te trillen. De emotie vloog haar naar de keel en bleef daar als een
gebalde vuist steken. Toen ze weer naar Forrester keek, waren haar
ogen omfloerst door tranen.

‘Lieve kind,’ zei hij. Hij haalde prompt een zijden pochet uit zijn
borstzakje en raakte er voorzichtig haar oogleden mee aan.

‘Het was niet de bedoeling je van streek te maken,’ zei hij. ‘Integen -
 deel, mag ik wel zeggen.’

Annie keek weer naar het velletje papier, en daarna weer naar de
oude man. De oude man die naast haar stond en de brief die ze vast-
hield, waren niet meer van elkaar los te maken, en in die fractie van
een seconde vertegenwoordigden ze alles wat ze ooit over haar eigen
verleden had willen weten.

‘Want zie je, ik kwam met een verzoek,’ en opnieuw was er dat
lachje dat op een rare manier vertrouwd was.

Annie O’Neill wist maar weinig over de relatie tussen haar ouders.
Haar vader was overleden toen ze zeven was, en in de jaren daarna,
waarin ze alleen met haar moeder was geweest, had Madeline maar
weinig over hem gesproken. Natuurlijk kwam hij wel eens in hun ge-
sprekken voor, wanneer haar moeder bijvoorbeeld iets over de winkel
zei, of over een boek dat ze hadden gelezen… maar de intieme de-
tails, het hoe en waarom van hun leven voor zijn dood… over die din-
gen werd nooit gesproken. Madeline O’Neill was een vrouw met
 karakter geweest, bedaard en intuïtief. Haar intelligentie en ontwik-
keling stonden buiten kijf, en steeds weer sprak ze over zaken die vol-
gens Annie niemand had kunnen weten. Boeken en kunst hadden
geen geheimen voor haar, net zomin als muziek en geschiedenis; ze
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sprak altijd de waarheid, ronduit en zonder aarzelen. Ze was Annies
leven geweest, totaal, allesomvattend, en in de jaren die ze samen
hadden doorgebracht kon Annie zich geen leven zonder haar voor-
stellen. Maar de tijd schreed voort als een peloton infanteristen, uit-
gerust met wapens die het hart en de zenuwen aantasten. En op een
avond, even na Kerstmis 1991, hadden ze Madeline O’Neill in hun ge-
lederen opgenomen.

Na de dood van haar moeder, na de begrafenis, nadat al die men-
sen die ze nauwelijks kende met woorden van troost en spijt waren
gekomen en waren gegaan, bleef Annie met bijna niets achter. Het
huis waar ze al die jaren hadden gewoond was verkocht, en van de
opbrengst pachtte ze de winkel en betaalde ze de borg voor haar ap-
partement. Daarnaast had er nog een doos vol paperassen en spulle-
tjes onder het bed van haar moeder gestaan, die voor Annie waren be-
stemd. Er zat ook een boek in. Eén enkel boek uit de duizenden die
door de jaren heen door hun handen waren gegaan. Het was maar
een klein boekje, met de titel Breathing Space, van Nathaniel Levitt, ge-
drukt door Hollister & Sons uit Jersey City, en ingebonden door Hoo-
pers uit Camden. Beide firma’s bestonden al lang niet meer. Annie
wist eigenlijk niet wat er zo belangrijk aan het boekje was, maar het
was representatief voor haar vader en daarom had ze zich er nooit
verder in verdiept en had ze nooit uitgezocht of er nog meer titels van
de schrijver waren. Die dingen deden er niet toe, want op de een of
andere manier leken ze de herinnering aan haar vader te schenden.
Aan de binnenkant van het omslag stonden de woorden Annie, voor
wanneer de tijd daar is. Pap. En de datum: 2 juni 1979. Het was een sim-
pel verhaaltje over verloren en herwonnen liefde, en hoewel alles
nogal gedateerd was, hadden het ritme van het proza en de verfijnde
manier waarop zelfs het kleinste detail was omschreven en belicht
iets wat het boek bijzonder maakte. Misschien had het weinig te be-
tekenen, maar aan dat boek had ze een karakter en betekenis toege-
schreven die ver boven de waarde ervan uitstegen. Het was haar na-
gelaten. Het was van haar vader gekomen. En hoewel ze misschien
nooit de tijd zou begrijpen waaraan het refereerde, maakte ook dat
niet uit. Het was zoals het was, maar bovenal was het van haar.

Desondanks trof het Annie O’Neill dat ze voor het eerst in jaren
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aan haar vader dacht als aan een bestaand persoon: iemand met een
eigen leven, dromen en aspiraties. Wat had Forrester ook weer ge-
zegd? Dat als er iets was wat haar vader kon, het wel was hoe hij van
zijn vrouw moest houden. Van Annies moeder. En nu leek die liefde
een moeizame weg op een onbekend terrein te hebben bewandeld,
en door de slagaderlijke snelwegen van het hart hebben moeten navi-
geren. Voor iemand vallen… zoals dat klonk. Dat zei toch eigenlijk
alles. Alsof je halsoverkop in het hiernamaals viel. Waarom zeiden ze
niet dat je naar iemand oprees! Hé, je raadt nooit wat er is gebeurd. Ik
ben naar iemand opgerezen… en o, wat was dat een fijn gevoel. Met
niets te vergelijken.

Annies moeder had altijd op een bepaalde manier gekeken wan-
neer ze het over hem hadden. Annie smeekte haar vaak om over hem
te praten, maar iets had Madeline verhinderd haar hart te luchten,
iets gedrevens, iets machtigs. Ze was kapot geweest toen ze haar man
had verloren, dat was aan haar ogen te zien, en aan de manier waar-
op ze haar vuisten balde wanneer zijn naam werd genoemd. Made -
line O’Neill had een sterk karakter gehad, iets wat Annie maar zelden
bij anderen had aangetroffen. Annie had er altijd naar gestreefd net
zo geestig, meelevend, en hartstochtelijk van het leven te houden,
maar dat leek haar nooit helemaal te lukken. Annie wist wel zeker dat
haar moeders karakter haar zo bijzonder had gemaakt voor haar
vader, en door dat ene simpele feit wist ze dat haar vader een opval-
lend man moest zijn geweest als hij het hart van haar moeder had
kunnen veroveren.

Annie hield de brief in de hand. Cicero Hotel. Waarom had hij in een
hotel gezeten? In een hotel, en vandaar uit naar zijn vrouw geschre-
ven? Ze geloofde dat ze in dit korte tijdsbestek meer emotie had ge-
voeld dan het hele afgelopen jaar. Emotie vanwege haar vader, de
man die haar het leven had geschonken, en bijna net zo snel weer uit
dat leven was verdwenen. Emotie vanwege haar moeder, dat ook,
want deze paar woorden leken alles te zeggen wat over de intensiteit
van hun liefde voor elkaar maar kon worden gezegd. Er zat een leeg-
te binnen in haar die bijna net zo groot was als het gebouw waarin ze
stond, en ze had nooit iets gevonden waarmee ze die leegte kon doen
verdwijnen.
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Ze keek naar Forrester. Hij keek onaangedaan en strak terug. Hij
had een doorleefd gezicht, warm, vriendelijk. Zijn gezicht was niet
grof, ook niet fijnbesneden, maar iets daartussenin. Het was het ge-
zicht van een man die ergens in een hotellobby naar het eind van zijn
leven gleed, of in een schommelstoel op een veranda, en ondubbel-
zinnig zou verklaren dat hij een leven had gehad! Een echt leven! Een
vol leven, een leven dat iets had betekend, een leven van liefdes en
verlies, en ingecalculeerde risico’s. Een man, dacht ze, die zich nooit
zou afvragen: veronderstel nu eens… Het was te triest voor woorden,
maar wel waar, dat het het tegenovergestelde van haar eigen kalme
bestaan was.

Annie gaf hem glimlachend de brief terug.
Forrester hief zijn hand. ‘Nee, u mag hem houden.’
Ze fronste haar voorhoofd, maar vroeg niet hoe of waarom deze

vreemde die brief eigenlijk in zijn bezit had gekregen.
Forrester raadde haar onuitgesproken gedachte en glimlachte.

‘Frank… Je vader en ik, we hebben heel lang geleden een kamer ge-
deeld. Ik ben weg geweest en pas kortgeleden naar de stad terugge-
keerd, en toen ik mijn verhuizing voorbereidde kwam ik deze brief
tegen, en nog een paar…’

‘Nog meer?’ vroeg ze.
Forrester knikte. ‘Andere brieven, ja. Allemaal van je vader aan je

moeder… En ik heb ook wat foto’s gevonden, oude foto’s… Ook een
paar van u toen u nog jonger was.’ Hij lachte weer. ‘Daarom wist ik
dat u Franks dochter moest zijn toen ik hier binnenkwam.’

‘Zou u me die willen brengen?’
Forrester reageerde er eerst niet op. Hij knikte alleen, en legde zijn

hand op het stapeltje papier op de toonbank. ‘Ik wil u het volgende
voorstellen,’ zei hij. ‘Uw vader en ik zijn vroeger iets begonnen. Iets
speciaals, hier in Manhattan, tientallen jaren geleden. Kort nadat hij
deze winkel had overgenomen…’

Forrester hief zijn hand en wees om zich heen.
‘Hier heb ik hem ontmoet, en hier is het allemaal begonnen.’
Annie legde de brief op de toonbank. ‘Wat dan?’
Forrester knikte en knipperde met zijn ogen alsof hij op het punt

stond een groot geheim te onthullen. ‘De leesclub.’
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Annie lachte. ‘Een leesclub… U en mijn vader?’
‘En vijf of zes anderen, heimelijke bohémiens, dichters, schrijvers

soms ook… Elke week kwamen we hier of in een van de appartemen-
ten bij elkaar en wisselden verhalen uit of lazen gedichten, of zelfs
brieven die we hadden ontvangen. Het was toen een andere tijd, een
andere cultuur eigenlijk, en de mensen schreven toen veel meer…
Om eerlijk te zijn hadden ze destijds veel meer te vertellen.’

Annie glimlachte. Hier zag ze vanuit een andere invalshoek een
facet van het leven van haar vader dat ze nog nooit eerder had gezien.
Hij had een leesclub opgericht.

‘En omdat ik hier een week of wat, of misschien wel een paar
maanden zal blijven, vond ik dat we die traditie weer moesten laten
herleven.’ Forrester lachte en wees naar de boeken die als literaire
schildwachten om hen heen stonden. ‘We zullen beslist geen gebrek
aan materiaal hebben.’

Annie knikte. ‘Daar hebt u gelijk in.’
‘En dit,’ zei Forrester, terwijl hij het stapeltje papier uit het  pak -

papier op de toonbank haalde, even aarzelde, en toen wat ongemak-
kelijk lachte. ‘Nou, ik had zo gedacht dat dit misschien wel het eerste
onderwerp van gesprek kon zijn, mevrouw O’Neill.’

Hij gaf het stapeltje aan Annie. Ze kon de ouderdom ruiken, en de
jaren voelen die op de een of andere manier in de materie van de pa-
gina’s waren getrokken. Ze kon het zich verbeelden, maar het leek
bijna alsof zich hierin haar verleden bevond, een verleden waarvan
haar vader deel had uitgemaakt, en of ze hier iets kon vinden wat iets
aan haar eigen leven zou toevoegen. Een deur die openstond en
wenkte, zodat haar niets anders overbleef dan erdoorheen te lopen.

‘Het is geloof ik een roman… of in elk geval de aanvang van een
roman. Het is heel lang geleden door een man geschreven. Ik heb
hem al met al maar kort gekend. Hij was ook lid van de club, en hij
wist ons destijds allemaal te raken.’ Forrester glimlachte bij de her-
innering. ‘Zo’n man ben ik nooit meer tegengekomen.’

Hij zweeg een paar tellen. ‘Dit is het eerste hoofdstuk… Het is
denk ik als een soort dagboek geschreven. Ik zou graag willen dat u
het las. Dan kom ik komende maandag terug en praten we er samen
over.’
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De glimlach die over zijn gezicht gleed was zo warm, zo oprecht,
dat Annie O’Neill zich geen moment afvroeg wat zijn bedoelingen
of motieven waren. Ze zei simpelweg: ‘Ja, natuurlijk… De komende
maandag.’

‘Dat is het dan… getekend, verzegeld en afgeleverd.’ Forrester stak
glimlachend zijn hand uit.

Annie keek naar zijn hand en toen naar zijn gezicht. Zijn blik was
op de zijden pochet gericht die ze nog steeds in haar hand klemde.
‘Ach ja,’ zei ze. ‘Sorry…’ en ze gaf hem het doekje terug.

‘Het was me een genoegen,’ zei hij, en hij boog opnieuw op die
 eigenaardige, abrupte Europese manier zijn hoofd.

‘Meneer Forrester?’
Hij wachtte.
‘Kunt u… Wilt u me wat meer over mijn vader vertellen? Ik weet dat

het een vreemde vraag lijkt, maar hij is gestorven toen ik nog erg jong
was… en… Nou ja…’

‘Mist u hem?’
Annie voelde de gebalde emotie weer opkomen die haar het ade-

men bemoeilijkte. Ze knikte. Ze wist dat ze, als ze iets zou zeggen, in
tranen zou uitbarsten.

‘Ik kom maandag,’ zei Forrester, ‘en dan kunt u me alles vragen
wat u maar wilt, en ik zal u alles vertellen wat ik weet.’

‘Zou u… Zou u niet iets langer kunnen blijven?’ vroeg Annie voor-
zichtig.

Forrester glimlachte. Hij stak zijn hand uit en raakte haar arm aan.
‘Het spijt me, mijn beste,’ zei hij kalm. ‘Ik heb helaas iets anders te
doen… Maar maandag kom ik terug.’

Annie knikte. ‘U komt toch echt… Belooft u dat?’
‘Ik kom, mevrouw O’Neill, daar kunt u op rekenen.’ Toen draaide

hij zich om. Annie keek hem na, en hoewel er van alles door haar
hoofd speelde, zei ze niets. De deur ging open en een briesje van bui-
ten probeerde wat warmte van binnen te stelen. Toen ging de deur
dicht en was hij weg.

Annie nam het stapeltje papier mee naar de toonbank en legde het
er neer. Ze sloeg de eerste blanco pagina om en begon te lezen:
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Een vriend van me vertelde me eens iets over schrijven. Hij zei dat je eerst
voor jezelf schrijft, dan voor je vrienden, en pas het allerlaatst voor geld.
Dat leek me logisch, maar alleen achteraf bezien, want ik heb dit hier
 geschreven voor iemand die ik nooit meer terug dacht te zien, en daarna
schreef ik het voor het geld. Een heleboel geld. En hoewel het verhaal dat ik
je ga vertellen meer met een ander dan met mezelf van doen heeft, en hoewel
alles begon lang voordat ik hem leerde kennen, ga ik het je toch maar
 vertellen. Er zit een verleden aan vast, een verleden dat van gewicht is en
 betekenis heeft, en ik schrijf over dit verleden zodat je zult begrijpen hoe dit
soort dingen gebeurden, en waarom. Misschien zul je dan de reden en de
motieven begrijpen. Misschien ook niet, maar hoe het ook uitpakt…

De winkelbel rinkelde weer. Annie brak halverwege een zin af en keek
op. De wind had de deur opengeblazen, en de kille luchtstroom kwam
binnen en wist haar te vinden.

Ze deed de deur stevig dicht en liep terug naar de toonbank. Ze had
het een en ander te doen: een nieuwe zending die moest worden ge-
noteerd en geïnventariseerd. De stapel papier zou dus moeten wach-
ten tot ze thuis was.

Ze wikkelde het stapeltje zorgvuldig in het pakpapier dat Forrester
had meegebracht, stopte de brief er ook in, stopte alles in een tas en
nam die mee naar de keuken achter de winkel. Ze zette de tas op een
stoel, en om te voorkomen dat ze zonder hem mee te nemen naar
huis zou snellen, legde ze haar jas eroverheen. Ze zou de tas niet ver-
geten. Ze kón die niet eens vergeten.

Annie O’Neill dacht de hele dag aan het stapeltje papier, alsof haar
iets was beloofd. Er hing iets van verwachting en mysterie omheen.
En nog meer dacht ze aan de man die haar had opgezocht. Robert
Franklin Forrester. Een man die haar vader had gekend, en die haar
in die korte tijd die ze met hem had doorgebracht de indruk had ge-
geven dat hij haar vader veel beter had gekend dan zijzelf. En dan de
leesclub. Een club die uit maar twee leden zou bestaan. De eerste bij-
eenkomst op maandag 26 augustus 2002, hier in The Reader’s Rest,
een kleine boekwinkel met een smalle voorgevel, vlak bij de kruising
van Duke Ellington en West 107th.

23

Een ongenode gast 1-384:Opmaak 1  16-01-2014  08:36  Pagina 23



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


