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NAMID – DE WERELD

continenten (tot nu toe)
Afrikah
Cel-Romano/Cel-Romano Verbond van Naties
Felidae
Vingerkootjeseilanden
Stormeilanden
Thaisia
Tokhar-Chin
Brittannië/Wild Brittannië

De Grote Meren – Bovenmeer, Talameer, Hononmeer, Etumeer 
en Tahkimeer
Andere meren – Verenmeren/Vingermeren
Rivier – Talulah/Talulah Falls
Steden of dorpen – Hubb NO (alias Hubbney), Jerzy, Lakeside, 
Podunk, Sparkletown, Talulah Falls, Toland

dagen van de week
aardedag
maansdag
zonsdag
windsdag
thaisdag
vuurdag
waterdag
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Een korte geschiedenis van de wereld

Lang geleden schonk Namid het leven aan allerlei soorten, onder 
wie de wezens die bekendstaan als mensen. Ze gaf de mensen vrucht-
bare delen van zichzelf en ze gaf hun goed water. En omdat ze hun 
aard en die van haar andere nakomelingen kende, gaf ze hun ook 
genoeg afzondering om de mensen de kans te geven te overleven en 
te groeien. En dat deden ze.
 Ze leerden vuren maken en schuilplekken bouwen. Ze leerden 
land bebouwen en vee hoeden en steden bouwen. Ze bouwden bo-
ten en visten ermee in de Midlandse en Zwarte zeeën. Ze breidden 
zich uit en verspreidden zich steeds verder over hun deel van de 
wereld, totdat ze bij de wildernis aanbelandden. Dat was het mo-
ment waarop ze ontdekten dat Namids andere nakomelingen zich 
over de rest van de aarde hadden verspreid.
 De Anderen keken naar de mensen en zagen geen veroveraars. Ze 
zagen een nieuw soort vlees.
 Oorlogen werden gestreden om het bezit van de wildernis. Soms 
wonnen de mensen en konden ze hun soort nog wat verder ver-
spreiden. Vaker verdwenen hele delen van hun beschaving. Angstige 
overlevenden deden hun best niet in paniek te raken als er gehuil 
opsteeg in de nacht of wanneer iemand te ver van stevige deuren en 
helder licht was gedwaald en de volgende ochtend werd gevonden, 
met al het bloed tot de laatste druppel verdwenen.
 Eeuwen gingen voorbij en de mensen bouwden grotere schepen 
en voeren ermee over de Atlantis Oceaan. Toen ze maagdelijke gron-
den ontdekten, bouwden ze er bij de kust een nederzetting. Maar toen 
ontdekten ze dat ook dit land al was opgeëist door de terra indigene, 
de oorspronkelijke inwoners van de aarde. De Anderen.
 De terra indigene die heersten over het continent dat Thaisia werd 
genoemd, ontstaken in woede toen de mensen bomen begonnen om 
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te zagen en ploegen in land te zetten dat niet het hunne was. Dus 
aten de Anderen de kolonisten op en maakten zo kennis met de 
vorm van dit soort vlees, zoals ze dat in het verleden al zo vaak had-
den gedaan.
 De tweede golf van ontdekkingsreizigers en kolonisten vond de 
verlaten nederzetting en probeerde het land opnieuw als hun eigen-
dom te claimen.
 De Anderen verorberden ook hen.
 De derde golf van kolonisten had een leider die slimmer was dan 
zijn voorgangers. Hij bood de Anderen warme dekens aan en lappen 
stof om kleren van te maken en interessante glimmers, in ruil waar-
voor de mensen in de nederzetting zouden mogen blijven en genoeg 
land toegewezen zouden krijgen om hun oogsten op te laten groeien. 
De Anderen vonden dit een goede ruil en trokken weg van het land 
dat de mensen mochten gebruiken. Er werden nog wat geschenken 
uitgewisseld, in ruil voor jacht- en visrechten. Deze regeling werkte 
tot ieders tevredenheid, ook al bejegende het ene kamp zijn nieuwe 
buren met een grommend soort tolerantie en slikte het andere kamp 
zijn angst in en zorgde men ervoor dat iedereen zich voor het vallen 
van de avond veilig binnen de muren van de nederzetting bevond.
 Jaren gingen voorbij en er arriveerden steeds meer kolonisten. 
Velen stierven, maar genoeg floreerden. Nederzettingen groeiden uit 
tot dorpen, dorpen groeiden uit tot stadjes, stadjes groeiden uit tot 
steden. Langzaam verspreidden de mensen zich over heel Thaisia en 
waaierden zo ver ze konden uit over het gebied dat hen werd gegund.
 Eeuwen gingen voorbij. Mensen waren slim. De Anderen ook. De 
mensen bedachten elektriciteit en sanitair. De Anderen beheerden 
de rivieren die de generatoren konden aandrijven en de meren die 
zorgden voor de aanvoer van vers drinkwater. De mensen bedachten 
stoommachines en centrale verwarming. De Anderen beheerden de 
benodigde brandstoffen om deze machines te laten lopen en de 
huizen te verwarmen. De mensen bedachten en maakten van alles. 
De Anderen beheerden alle natuurlijke hulpbronnen en beslisten 
wat er wel en wat niet in hun deel van de wereld werd geproduceerd.
 Natuurlijk waren er ook botsingen: sommige plekken werden duis-
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tere gedenkplaatsen voor de doden. Het waren deze gedenkplaatsen 
die het bestuur van de mensen er eindelijk van overtuigden dat de 
terra indigene over Thaisia heersten en dat alleen het einde van de 
wereld daar verandering in zou kunnen brengen.
 En zo zijn we aanbeland bij het heden. Kleine mensendorpen wor-
den omringd door uitgestrekte gebieden die tot de Anderen beho-
ren. En in de grotere mensensteden zijn omheinde stukken groen te 
vinden die Stadsparken genoemd worden. Ze worden bewoond door 
die Anderen wier taak het is de inwoners van de stad in de gaten te 
houden en ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken tussen men-
sen en terra indigine ook worden nageleefd.
 Er is nog steeds een grommend soort tolerantie aan de ene kant 
en angst voor wat zich door het duister beweegt aan de andere. Maar 
als ze voorzichtig zijn overleven de mensen het.
 Meestal overleven ze.
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1

Simon Wolfgard, die wakker was gepord door de rusteloze bewegingen 
van zijn bedgenote, gaapte, liet zich op zijn buik rollen en bekeek 
Meg Corbyn aandachtig. Ze had het grootste deel van het bedden-
goed weggetrapt, wat niet goed voor haar was, aangezien ze geen vacht 
had en kou zou kunnen vatten. Voor een Wolf van de terra indigene 
betekende iets vatten dat je het wilde hebben en hij kon niet één 
reden bedenken waarom een mens kou zou willen vatten, maar 
 kennelijk wilden mensen dat wel. Zelfs tijdens de laatste dagen van 
febros was het in het noordoostelijke deel van Thaisia nog flink koud. 
Daar stond tegenover dat ze, als ze het koud kreeg, dichter tegen hem 
aan kroop. Wat verstandig was omdat hij een goede winterjas had 
en als Wolf van dat contact hield.
 Als iemand hem een paar weken geleden had verteld dat hij vriend-
schap zou sluiten met een mens en genoeg om haar zou gaan geven 
om ’s nachts over haar te waken, zou hij met zijn staart hebben ge-
zwaaid van het lachen. Toch was hij nu hier, in Megs flat in het 
Groene Complex, terwijl zijn neefje Sam bij zijn grootvader Elliot 
in het Wolfgardcomplex verbleef. Vóór de aanval op het Lakeside 
Stadspark rolden Sam en hij zich altijd samen op naast Meg om een 
dutje te doen of zelfs de hele nacht te slapen. Er waren echter dingen 
gebeurd op de avond dat de mannen waren gekomen om Meg en 
Sam te ontvoeren. Om te beginnen was Meg bijna om het leven ge-
komen toen ze probeerde Sam uit handen van de mannen te redden. 
Verder was hemzelf op weg naar het ziekenhuis iets overkomen wat 
een bijna onbeheersbare woede bij hem had opgeroepen. Hij had 
zijn vermoedens over wat er was voorgevallen en dat was ook de 
reden dat Sam, die nog een puppy was en zelfbeheersing ontbeerde, 
niet langer bij hem sliep wanneer hij tegen Meg aan kroop.
 Meg vertelde mensen altijd dat ze 158 centi meter lang was, omdat 
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dit volgens haar langer klonk dan een meter nog wat. Ze was vier-
entwintig jaar, had raar oranje haar dat langzaam uitgroeide tot 
haar natuurlijke zwarte kleur, heldere grijze ogen als die van som-
mige Wolven en een lichte huid. Een vreemde, tere huid die snel 
littekens vertoonde. 
 Ze was een cassandra sangue, een bloedprofeet – een vrouw die 
visioenen zag en voorspellingen uitsprak wanneer haar huid werd 
doorboord. Of het nu een bewust aangebrachte snee met haar spe-
ciale mes was of een wond veroorzaakt door een scherpe rots, ze 
kreeg visioenen van wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren.
 De Sanguinati spraken over vrouwen als Meg als zoet bloed, omdat 
deze vrouwen zelfs als volwassene de zoetheid van een kinderhart 
behielden. Vanwege die zoetheid, in combinatie met bloed dat boor-
devol visioenen zat, waren ze geen prooi. Ze waren Namids schep-
ping, zowel wonderbaarlijk als verschrikkelijk. Misschien zelfs nog 
wel verschrikkelijker dan de terra indigene zich konden voorstellen.
 Met dat verschrikkelijke zou hij wel afrekenen als en wanneer dat 
nodig was. Voorlopig was Meg gewoon Meg, de Contactmens van 
het Stadspark en een vriendin van hem.
 Ze maakte een paar geluidjes en trappelde met haar benen alsof 
ze hardliep.
 <Meg?> Ze kon de spraak van de terra indigene niet horen, maar 
hij probeerde het toch, want hij dacht niet dat dit een fijne droom 
over hertenjacht was. Zeker niet toen hij opeens rook dat er een 
vleug angst van haar af kwam. <Meg?>
 Om haar wakker te porren duwde hij zijn neus onder haar oor.

In de droom hoorde Meg het monster steeds dichterbij komen. Een 
bekend geluid dat nog verschrikkelijker werd door de enorme ver-
woesting die, zo wist ze, in zijn kielzog zou volgen. Ze probeerde een 
waarschuwing te schreeuwen, probeerde om hulp te krijsen, probeerde 
weg te rennen voor de beelden die haar gedachten vulden.
 Toen er iets onder haar oor porde, sloeg ze wild om zich heen, en 
gilde en schopte zo hard ze kon. Haar voet raakte iets. Doodsbang 
trapte ze nog een keer.
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 De schoppen werden gevolgd door een luide kreet en een bons die 
haar naar de lamp deden tasten om hem aan te doen.
 Zwaar ademend en met bloed dat door haar oren ruiste, zag ze als 
eerste dat het nachtkastje nog precies hetzelfde was als vlak voordat 
ze in slaap viel, alleen gaf het klokje naast de lamp nu drie uur aan. 
Gerustgesteld door de vertrouwde aanblik keek ze om zich heen.
 Ze bevond zich niet in een steriele cel in een Instelling in de macht 
van een man die in haar sneed om eraan te verdienen. Ze was in haar 
eigen slaapkamer in haar eigen flat in het Stadspark van Lakeside. En 
ze was alleen.
 Ze was niet alleen geweest toen ze een paar uur eerder het licht 
uitdeed. Toen ze ging slapen, had er een grote, harige Wolf naast haar 
gelegen.
 Ze graaide zo veel mogelijk beddengoed naar zich toe, ging liggen 
en trok het op tot aan haar kin, en fluisterde toen: ‘Simon?’
 Een grom die klonk alsof hij vanaf de vloer aan de andere kant 
van het bed afkomstig was. Toen verscheen er een mensenhoofd in 
beeld en staarde Simon Wolfgard haar aan met amberkleurige ogen 
met rode puntjes erin – een duidelijk teken dat hij razend was.
 ‘Ben je nu wakker?’ gromde hij.
 ‘Ja,’ antwoordde ze berouwvol.
 ‘Mooi.’
 Ze ving een glimp op van strakke spieren en blote huid voordat 
hij onder het beddengoed kroop. Ze keerde zich van hem af met een 
hart dat bonsde vanwege een ander soort angst.
 Hij sliep nooit in zijn menselijke gedaante bij haar. Wat wilde het 
zeggen dat hij nu wel mens was? Wilde hij soms… seks? Ze was niet… 
Ze deed niet… Ze wist niet eens zeker of ze het wel kon met… 
Maar stel nu dat hij verwachtte…?
 ‘S-Simon?’ Een trilling in haar stem.
 ‘Meg?’ Nog steeds een rauwe grom in zijn stem.
 ‘Je bent geen Wolf.’
 ‘Ik ben altijd een Wolf.’
 ‘Maar je bent geen harige Wolf.’
 ‘Nee, dat klopt. En jij pikt al het beddengoed in.’ Meteen nadat 
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hij dit had gezegd, greep hij het beddengoed beet dat zij vasthield 
en gaf er een ruk aan.
 Ze botste tegen hem aan. Voordat ze kon bedenken wat ze zou 
doen, zat het beddengoed om hen beiden heen gewikkeld en hield 
hij haar gevangen tussen zijn lichaam en het bed.
 ‘Kronkel niet zo,’ snauwde hij. ‘Als je nog meer blauwe plekken 
veroorzaakt behalve die op mijn heup, waar je me hebt geschopt, 
dan bijt ik je.’
 Ze hield op met kronkelen, maar niet omdat hij had gedreigd 
haar te bijten. Voorspellingen en visioenen stroomden door haar 
bloed en werden vrijgelaten wanneer haar huid werd doorboord. 
Simon wist dat, dus hij zou haar vlees nooit openrijten. De afgelo-
pen weken had hij echter wel ontdekt hoe hij haar zo hard door haar 
kleren heen kon bijten dat het pijn deed zonder haar huid te be-
schadigen – Wolfdiscipline aangepast aan de omgang met mensen 
zoals zij.
 Ze was zeven weken eerder half bevroren en op zoek naar werk 
het Stadspark van Lakeside binnengestrompeld. Simon had in die 
eerste dagen regelmatig gedreigd dat hij haar zou opeten, wat niet 
zijn gebruikelijke manier van doen was met menselijke  medewerkers, 
aangezien de meesten van hen dan al rennend naar de deur hun 
ontslagbrief zouden hebben geschreven. Toen de Anderen erachter 
kwamen dat ze een bloedprofeet was die op de vlucht was voor de 
man die haar eigenaar was geweest, hadden ze besloten haar als een 
van hen te behandelen. Haar ook als een van hen te beschermen, 
zeker nadat ze door het ijs was gezakt en bijna was verdronken toen 
ze een vijand wegleidde van Simons neefje Sam. Dat was ook de 
reden dat ze sinds haar terugkeer uit het ziekenhuis elke nacht ging 
slapen met Simon opgerold naast haar als bewaker.
 Ze zou het gebrek aan nachtelijke privacy erger hebben gevonden 
als dat harige lijf haar niet zo heerlijk warm had gehouden.
 Was dat de reden dat het altijd zo kil was in haar flat, zodat ze er 
niet moeilijk over zou doen dat Simon bij haar sliep? Het was niet 
eens bij haar opgekomen om er moeilijk over te doen, omdat hij een 
Wolf was. Alleen was hij nu geen wolfachtig ogende Wolf en Simon 
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als mens in haar bed voelde… anders aan. Verwarrend. Bedreigend 
op een manier die ze niet wilde uitleggen.
 Harig of niet, hij was wel warm en hij deed helemaal niets, en 
bovendien was het nog te vroeg om zelfs maar te denken aan op-
staan, dus dit was iets waar ze… morgen wel over… zou nadenken.
 Ze viel langzaam weer in slaap, maar Simon schudde haar zacht 
door elkaar en zei: ‘Waarom was je zo bang?’
 Ze had kunnen weten dat hij het er niet bij zou laten. Misschien 
had hij ook wel gelijk dat hij het er niet bij liet. Haar vaardigheden als 
profeet waren veranderd nadat ze was ontsnapt uit de Instelling en bij 
de Anderen was komen wonen. Ze was nu gevoeliger, zozeer zelfs dat 
ze niet altijd meer in haar huid hoefde te snijden om profe tieën te zien 
– vooral wanneer deze op een of andere manier haarzelf betroffen.
 De droom vervaagde. Ze wist dat er nu al dingen waren die ze 
zich niet meer kon herinneren. Zou ze er de volgende ochtend ook 
nog maar iets van weten? Toch huiverde ze bij het idee alleen al dat 
ze zich de droom zou herinneren.
 ‘Het was niets,’ zei ze, en ze had dat zelf graag geloofd. ‘Gewoon 
een droom.’ Zelfs bloedprofeten hadden gewone dromen. Ja toch?
 ‘Hij maakte je anders wel zo bang dat je mij van het bed trapte. 
Dat is niet niets, Meg.’ Simons arm om haar heen verstrakte. ‘Zal ik 
je trouwens eens wat vertellen? Je mag dan klein zijn, maar je trapt 
als een eland. Dat is iets wat ik de rest van de Wolven ga vertellen.’
 Fijn. Dat kon ze er ook nog wel bij gebruiken. Jazeker, dat is onze 
Contactmens. Meg de elandtrapper.
 De dominante Wolf en leider van het Stadspark wachtte op ant-
woord.
 ‘Ik hoorde iets,’ zei ze snel. ‘Ik behoor te weten wat het is, maar 
ik kan het niet plaatsen.’
 ‘Een geluid uit je lessen?’ vroeg hij net zo snel, doelend op de trai-
ning die ze in de Instelling had gekregen om alles wat ze zag of hoorde 
in de profetieën te herkennen.
 ‘Uit de lessen,’ zei ze instemmend, ‘maar ook van hier. Het is ook 
niet maar één geluid, maar heel veel geluiden die gecombineerd maar 
één ding betekenen.’
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 Een korte, nadenkende stilte. ‘Oké. Wat nog meer?’
 Ze huiverde. Hij vouwde zich meteen om haar heen en ze voelde 
zich warmer. Veilig.
 ‘Bloed,’ fluisterde ze. ‘Het is winter. Er ligt sneeuw op de grond 
en die sneeuw is bevlekt met bloed. Ik zag ook veren.’ Ze draaide 
haar hoofd om en keek hem aan. ‘Daarom probeerde ik te gillen, pro-
beerde ik iemand naar me te laten luisteren. Ik zag geknakte zwarte 
veren in de bloederige sneeuw.’
 Simon bekeek haar aandachtig. ‘Je kon ze dus zien? Het was bui-
ten niet donker?’
 Ze dacht even na en schudde toen haar hoofd. ‘Daglicht. Geen felle 
zon, maar wel daglicht.’
 ‘Herkende je de plek?’
 ‘Nee. Ik kan me niets in de droom herinneren wat aangaf waar het 
was, alleen maar dat er sneeuw lag.’
 Simon strekte zijn arm langs haar uit en deed het licht uit. ‘Ga dan 
maar weer slapen, Meg. We gaan morgenochtend wel achter deze 
prooi aan.’
 Hij strekte zich naast haar uit en viel bijna meteen in slaap, zoals 
hij dat ook altijd deed wanneer hij in Wolfgedaante was. Alleen was 
hij nu niet in Wolfgedaante en wist ze niet hoe ze hem moest vertellen 
dat zijn aanwezigheid naast haar in bed iets tussen hen had veranderd 
nu hij eruit zag en aanvoelde als een menselijke man.
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2

Wilde Hond zat samen met zijn ene beste vriend, Huiler, in zijn 
vaders pick-up voor het huis van zijn andere beste vriend, Grizzly 
Man, te wachten tot het feest zou beginnen. In dit deel van Walnut 
Grove werd op windsdag de vuilnis opgehaald en de verdomde 
Kraaien uit het Stadspark zouden pal voor de vuilniswagens aan 
komen vliegen om te neuzen tussen het afval dat de mensen hadden 
weggegooid. Elke verdomde week weer kwamen ze langs en snuf-
felden ze in de vuilnisemmers die bij de stoeprand waren klaargezet. 
Ze snuffelden en zochten, en vlogen weg met allerlei troep, omdat 
dat eigenlijk was wat Kraaien waren – troepzoekers.
 Er was helemaal niets wat de mensen daaraan konden doen. Dat 
zei de regeringsman. Je kon zelfs niet eens lukraak een schot op die 
zwartgevederde dieven afvuren, want de gevangenisstraf en boetes 
konden een heel gezin ruïneren. Grizzly Man, die wist hoe je op de 
computer allerlei dingen kon vinden waar je ouders niets van moch-
ten afweten, had een supervet spel gevonden dat ‘Kraaienaas en aan-
gereden wild’ heette. Watjes konden op de site inloggen en het spel 
op de computer spelen, maar als je het in het echt wilde proberen, 
had je twee heel bijzondere drugssoorten nodig: Grote Boze Wolf 
en Lekker.
 Het viel niet mee om aan dat spul te komen en beide drugs waren 
niet goedkoop. Grizzly Man, Huiler en hij hadden twee maanden lang 
bijna al hun geld bij elkaar moeten leggen om de flesjes te kunnen 
betalen die Huiler had gekocht bij een vriend van een vriend die een 
mannetje kende dat weer een ander mannetje kende. Nu zouden ze 
erachter komen of de drugs en het spel het allemaal waard waren.
 ‘Schiet op,’ mompelde Wilde Hond. ‘Ik moet de pick-up terug-
brengen voordat mijn pa naar zijn werk wil.’
 Huiler draaide het raampje aan de passagierskant open. ‘Ik hoor 
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de vuilniswagens al. Ze zijn waarschijnlijk nog maar een straat ver-
derop. Staat G-Man klaar?’
 Wilde Hond haalde de gsm uit zijn zak en belde. ‘Sta je klaar?’ 
vroeg hij toen Grizzly Man opnam.
 ‘Ik heb ze het vlees met dat spul gegeven,’ antwoordde G-Man. 
‘Weet je zeker dat de dosis klopt?’
 Goden van de onderwereld, nee, natúúrlijk wist hij niet zeker of 
de dosis klopte. Een week eerder hadden ze met hun drieën de helft 
van de fles Grote Boze Wolf gedeeld om het spul uit te proberen en 
hij had slechts een heel vage herinnering aan wat er was gebeurd 
nadat ze Priscilla Kees te pakken hadden gekregen, die natuurlijk 
nooit in haar eentje in het donker naar huis had mogen lopen. Hij 
 herinnerde zich nog wel dat hij zich supergeil had gevoeld. Dat hij 
zich wild en machtig had gevoeld – en dat hij zich graag weer zo 
wilde voelen.
 Voorlopig nog niet. Pas wanneer alles weer een beetje tot rust was 
gekomen. Priscilla was niet meer op school teruggekomen en hij had 
zijn moeder aan zijn oma horen vertellen dat de brute aanval een of 
andere vorm van inwendige schade ‘daar beneden’ bij het meisje had 
veroorzaakt en misschien nog wel andere beschadigingen ook, en 
dat zij háár dochter niet eens alleen naar een vriendin liet lopen die 
zes huizen verderop woonde. Zeker niet zolang de beesten die Pris-
cilla dat hadden aangedaan nog niet waren opgepakt.
 Het was een raar gevoel zijn moeder zo te horen praten, alsof ze 
de dader er ongenadig van langs wilde geven. Hij werd er een beetje 
bang van en daarom was hij blij dat ze hadden besloten de rest van 
de Grote Boze Wolf voor het spel te gebruiken. Tegen de tijd dat ze 
zich weer een flesje met drugs konden veroorloven, zou alles wel 
weer bij het oude zijn.
 ‘Hé, Wilde Hond,’ zei G-Man. ‘Ben je er nog? De honden doen 
raar en ik moet er niets van hebben zoals ze naar me kijken. Ik begin 
een beetje te flippen.’
 ‘Daar zijn ze,’ zei Huiler toen de Kraaien aan kwamen vliegen. Hij 
leunde naar voren met een hand op het dashboard.
 ‘Kom maar op, stelletje freaks,’ fluisterde Wilde Hond. ‘Eet maar 
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fijn wat spaghetti met Lekker erop.’ Hij grinnikte. ‘Eet Lekker en je 
zult je zo lekker voelen dat je niets meer voelt.’
 Huiler had gezworen dat de drug sterk genoeg was om een vol-
groeide Wolf het gevoel te geven dat hij zo hulpeloos als een pas-
geboren pup was – of om al die verrekte Kraaien aan de grond te 
houden. Dus hadden ze gisteren een grote portie afhaalspaghetti 
gekocht. Die ochtend hadden ze Lekker door het eten gemengd en 
het met handenvol naast zes vuilnisemmers op straat gelegd.
 De Kraaien kwamen dichterbij en vlogen op de vuilnisemmers af 
waarvan het deksel niet stevig genoeg was dichtgedrukt of waar spul-
len naast waren achtergelaten. Zodra de eerste Kraai de spaghetti in 
het oog kreeg, kwamen van alle kanten vogels aangevlogen en Wilde 
Hond kon niet zien of het Kraaien of kraaien waren. Ze vraten wel 
allemaal de spaghetti op.
 ‘Vooruit, stomme klotebeesten,’ fluisterde Wilde Hond. ‘Eet op.’ 
Hij sprak in het microfoontje. ‘G-Man. ’t Is bijna zover.’
 ‘Hé,’ zei Huiler. ‘Wie is dat?’
 Ze zagen een tenger zwartharig meisje van huis naar huis lopen en 
in de vuilnisemmers turen.
 ‘Geweldig,’ zei Wilde Hond. ‘Dat is een van de Anderen in men-
selijke gedaante.’
 ‘De vuilniswagens kunnen elk moment hier zijn,’ zei Huiler. ‘We 
moeten hier weg zijn voordat iemand ons in de smiezen krijgt.’
 ‘Ja, ja.’ Wilde Hond staarde nog even naar de vogels. Een auto die 
door de straat aan kwam rijden, moest opzij zwenken om een vogel 
te ontwijken die niet eens probeerde voor hem uit de weg te gaan. 
Geweldig. ‘G-Man, laat de honden los.’
 De twee jachthonden die van G-Mans vader waren, renden de 
achtertuin uit, zagen de vogels en vielen op hen aan met een woest-
heid die Wilde Hond een opgewonden en licht misselijk gevoel gaf. 
Een paar vogels klapwiekten met hun vleugels in een zwakke poging 
te ontsnappen, wat alleen maar de aandacht van de honden op hen 
vestigde – en op het meisje dat als versteend naast de vuilnisemmer 
stond.
 ‘O, shit,’ zei Huiler. ‘Ik weet wie dat is! Dat is dat meisje dat nieuw 
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is op school. Haar familie is hier net komen wonen, helemaal vanuit 
Tokhar-Chin. We moeten de honden tegenhouden!’
 ‘We kunnen ze niet tegenhouden!’ Wilde Hond graaide naar Hui-
lers jas, maar Huiler was al half uit de pick-up gerold en schreeuwde: 
‘G-Man! Haal je vader! Haal je vader!’
 Er zat niets anders op dan met zijn vriend mee te gaan. Hij kon 
hier niet in het zicht van iedereen blijven zitten nu Huiler zo krijste, 
het meisje gilde en de mensen uit hun huis kwamen, sommige in 
hun werkkleding en andere ondanks de sneeuw en kou nog in hun 
ochtendjas.
 Opeens werd hij opzij geduwd door iemand die brulde dat ze 
verdomme uit de weg moesten gaan, en –
 Pang, pang.
 Diezelfde iemand schreeuwde nu tegen de mensen dat ze de politie 
moesten bellen, dat ze een ambulance moesten bellen, en toen her-
kende Wilde Hond hem eindelijk. Hij wist niet hoe hij heette, maar 
wel dat hij een politieagent was die bevriend was met G-Mans vader.
 De agent stond nu naast het meisje en drukte zijn hand tegen de 
wond in haar hals die maar bleef bloeden. Hij keek op naar G-Mans 
vader en zei: ‘Het spijt me, Stan, maar ik moest ze wel neerschieten.’
 ‘Gaat het meisje het redden?’ vroeg Stan.
 De agent zweeg even, tilde toen zijn hand op en schudde zijn 
hoofd. Nadat hij zijn handen had schoongemaakt met verse sneeuw 
stond hij op en keek hij dreigend naar Wilde Hond en Huiler. ‘Wat 
doen jullie hier, jongens?’
 Stan staarde even naar het meisje en daarna naar de honden. ‘Goden 
van de bovenwereld en de onderwereld, wat bezielde ze toch? En hoe 
zijn ze uit de tuin gekomen?’
 ‘We zullen ze meenemen en laten testen. Zo komen we er wel 
achter of ze om een bepaalde reden zijn doorgedraaid.’ De agent had 
het over de honden – natuurlijk had hij het over de honden – maar 
hij staarde intussen wel naar Wilde Hond. Toen keek hij naar de dode 
vogels. ‘Ja, we zullen het een en ander moeten laten testen.’
 Wilde Hond probeerde zich ervan af te maken met de smoes dat 
hij alleen maar even bij G-Man was langsgekomen, maar opeens werd 
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de hele straat versperd door allerlei officieel uitziende voertuigen en 
waren er heel veel politieagenten die zijn verhaal wilden horen, en 
ze wilden het horen op het bureau in aanwezigheid van zijn vader. 
Daarom reed hij uiteindelijk achter in een politieauto naar huis.
 Daarom was de politie er ook bij toen hij de keuken inliep en 
erachter kwam dat Priscilla veel meer over die avond de week ervoor 
had onthouden dan hij, en dat ze daarom haar vaders geweer had 
meegenomen toen ze die ochtend bij hem thuis was langsgekomen.
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