
1

Tris

Ik ijsbeer door onze cel in het hoofdkwartier van Eruditie en haar woor-

den blijven maar door mijn hoofd galmen: Ik zal Edith Prior heten, en er

is veel dat ik met plezier zal vergeten.

    ‘Dus je hebt haar echt nog nooit gezien? Zelfs niet op een foto?’ vraagt

Christina, met haar gewonde been op een kussen. Ze is neergeschoten tij-

dens onze wanhoopspoging om de video-opname van Edith Prior aan

onze stad te laten zien. Op dat moment hadden we geen flauw idee waar

de opname over ging, wisten we niet dat hij de grond onder onze voeten,

de facties, onze identiteit, zou wegslaan. ‘Is ze je oma of je tante of zo?’

    ‘Nee, dat zei ik toch,’ zeg ik en ik draai me om omdat ik bij de muur

van de cel ben aangekomen. ‘Prior is, was, de achternaam van mijn vader,

dus het moet iemand van zijn kant van de familie zijn. Maar Edith is een

Zelfverloocheningsnaam en de familie van mijn vader moet Erudiet ge-

weest zijn, dus…’

    ‘Dus moet ze ouder zijn,’ zegt Cara, die met haar hoofd tegen de muur

geleund zit. Vanuit deze hoek lijkt ze precies op haar broer Will, mijn

vriend, die ik heb doodgeschoten. Dan gaat ze rechtop zitten en is zijn

schim verdwenen. ‘Van een paar generaties terug. Een van je voorou-

ders.’

    ‘Voorouders.’ Het woord voelt oud aan vanbinnen, als afbrokkelende

bakstenen. Ik raak de celmuur aan en draai me om. De wand is koud en

wit.

    Een voorouder, en dit is de erfenis die ze me heeft nagelaten: een le-
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ven zonder de beperkingen van de facties en de wetenschap dat mijn

Afwijkende persoonlijkheid veel belangrijker is dan ik had kunnen ver-

moeden. Mijn bestaan is een teken dat we deze stad moeten verlaten en

hulp moeten bieden aan de mensen daarbuiten, wie dat ook mogen

zijn.

    ‘Ik wil het weten,’ zegt Cara terwijl ze over haar gezicht wrijft. ‘Ik moet

weten hoe lang we hier al zijn. Kun je alsjeblieft even één seconde blijven

staan?’

    Ik sta midden in de cel stil en trek mijn wenkbrauwen naar haar op.

    ‘Sorry,’ mompelt ze.

    ‘Geeft niet,’ zegt Christina. ‘We zitten hier al veel te lang.’

    Het is al dagen geleden dat Evelyn de chaos in de hal van het hoofd-

kwartier van Eruditie met een paar korte bevelen onder controle kreeg

en alle gevangenen in rap tempo naar cellen op de derde verdieping liet

brengen. Er is een factieloze vrouw langsgekomen om onze wonden te

verzorgen en pijnstillers uit te delen, en we hebben een paar keer gegeten

en gedoucht, maar niemand heeft verteld wat er daarbuiten aan de hand

is, hoe dringend ik het ook heb gevraagd.

    ‘Ik had Tobias onderhand wel verwacht,’ zeg ik terwijl ik op de rand

van mijn bed ga zitten. ‘Waar blíjft die jongen?’

    ‘Misschien is hij nog steeds boos omdat je tegen hem gelogen hebt en

achter zijn rug om met zijn vader hebt samengewerkt,’ zegt Cara.

    Ik kijk haar chagrijnig aan.

    ‘Zo kleinzielig is Four niet,’ zegt Christina, om Cara terecht te wij-

zen of om mij gerust te stellen, dat weet ik niet. ‘Er is vast iets aan de

hand waardoor hij niet kan komen. Hij zei dat je hem moest vertrou-

wen.’

    In het tumult, toen iedereen door elkaar schreeuwde en de factielozen

ons naar de trap probeerden te dringen, krulde ik mijn vingers om de

zoom van zijn shirt zodat ik hem niet kwijt zou raken. Hij pakte mijn

polsen vast en duwde me weg, en toen zei hij het. Je moet me vertrouwen.

Ga met ze mee.

    ‘Ik doe mijn best,’ zeg ik tegen Christina, en dat is ook zo. Ik probeer

hem te vertrouwen. Maar elke vezel en elke zenuw in mijn lijf schreeuwt
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om vrijheid. Ik wil weg, niet alleen uit deze cel maar ook uit de gevange-

nis van deze stad.

    Ik moet weten wat er aan de andere kant van het hek is.
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2

Tobias

Ik kan niet door deze gangen lopen zonder aan de dagen te denken die

ik hier zelf als gevangene heb doorgebracht, op blote voeten, terwijl de

pijn met elke beweging door mijn lichaam bonsde. En bij die herinnering

hoort nog een andere, aan het moment waarop ik wachtte tot Beatrice

Prior dood zou gaan, aan mijn vuisten op de deur, aan haar benen over

Peters armen toen hij zei dat ze alleen verlamd was.

    Ik haat het hier.

    Het gebouw is niet zo schoon meer als toen het nog het hoofdkwartier

van Eruditie was: het is verwoest door oorlog, met kogelgaten in de mu-

ren en overal glasscherven van gebroken lampen. Ik loop over vieze voet-

afdrukken in flikkerend licht naar haar cel en word linea recta binnenge-

laten door de bewakers omdat ik het logo van de factielozen, een lege

cirkel, op een zwarte band om mijn arm draag en de trekken van Evelyn

op mijn gezicht. Vroeger was Tobias Eaton een naam die schande bracht,

nu geeft hij macht.

    Tris zit op haar hurken op de vloer van de cel, schouder aan schouder

met Christina en schuin tegenover Cara. Mijn Tris hoort er bleek en klein

uit te zien, want ze ís nu eenmaal bleek en klein, maar ze vult juist de hele

kamer.

    Haar ronde ogen vinden de mijne en ze staat meteen overeind, haar

armen strak om mijn middel en haar gezicht tegen mijn borst.

    Mijn ene hand geeft een kneepje in haar schouder en mijn andere

glijdt door haar haar. Ik ben nog steeds verbaasd dat het boven haar nek
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ophoudt in plaats van eronder. Ik was blij toen ze het afknipte, want dit

is het haar van een krijger, niet van een meisje. Ik wist dat ze dat nodig

had.

    ‘Hoe ben je binnengekomen?’ vraagt ze met haar lage, heldere stem.

    ‘Ik ben Tobias Eaton,’ zeg ik, en ze lacht.

    ‘O ja. Dat vergeet ik de hele tijd.’ Ze leunt een beetje naar achteren om

me aan te kunnen kijken. Ze heeft een aarzelende blik in haar ogen, alsof

ze een berg bladeren is die elk moment door de wind uiteengeblazen kan

worden. ‘Wat is er aan de hand? Waar bleef je nou?’

    Ze klinkt wanhopig, smekend. Dit gebouw roept bij mij al verschrik-

kelijke herinneringen op, maar die van haar zijn nog veel erger: haar exe-

cutie, het verraad van haar broer, het angstserum. Ik moet haar hier weg

zien te krijgen.

    Cara kijkt geïnteresseerd op. Ik voel me niet op mijn gemak, alsof mijn

lichaam veranderd is en mijn huid niet goed meer past. Ik hou niet van

toeschouwers.

    ‘Evelyn heeft de stad lamgelegd,’ zeg ik. ‘Niemand doet ook maar één

stap zonder haar toestemming. Een paar dagen geleden heeft ze een toe-

spraak gehouden over het feit dat we ons moeten verenigen tegen onze

onderdrukkers, de mensen van buiten.’

    ‘Onze onderdrukkers?’ zegt Christina. Ze haalt een flesje uit haar

broekzak en giet de inhoud in haar mond: pijnstillers voor de schotwond

in haar been, neem ik aan.

    Ik stop mijn handen in mijn zakken. ‘Evelyn vindt – samen met een

heleboel andere mensen, trouwens – dat we de stad niet zomaar moeten

verlaten om een stel mensen te helpen die ons hier gedumpt hebben zo-

dat ze ons later konden gebruiken. Ze willen proberen de stad er weer bo-

venop te helpen; onze eigen problemen oplossen in plaats van weggaan

om de problemen van anderen op te lossen. Dit is natuurlijk een korte

samenvatting, hè?’ zeg ik. ‘Ik vermoed dat die mening mijn moeder erg

goed uitkomt, want zolang we allemaal in de stad blijven, is zij de baas.

Zodra wij weggaan, verliest ze haar macht.’

    ‘Hoera.’ Tris rolt met haar ogen. ‘Natuurlijk kiest ze de meest egoïsti-

sche weg, het zal ook eens niet.’
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    ‘Er zit wel iets in.’ Christina krult haar vingers om het flesje. ‘Ik zeg

niet dat ik geen zin heb om de stad uit te gaan om eens een kijkje buiten

het hek te nemen, maar we hebben hier al genoeg aan ons hoofd. Hoe

moeten we dan een stel mensen helpen die we niet eens kennen?’

    Tris kauwt op de binnenkant van haar wang en denkt daar even over

na. ‘Dat weet ik niet,’ geeft ze toe.

    Mijn horloge meldt dat het drie uur is. Ik ben hier al te lang – straks

krijgt Evelyn argwaan. Ik heb tegen haar gezegd dat ik hierheen ging om

het uit te maken met Tris, dat het niet lang zou duren. Ik weet niet zeker

of ze me geloofde.

    Ik zeg: ‘Luister eens, ik ben hier vooral naartoe gekomen om jullie te

waarschuwen: ze gaan alle gevangenen verhoren. Jullie krijgen allemaal

het waarheidsserum toegediend en als het werkt worden jullie veroor-

deeld voor verraad. Ik denk dat we dat allemaal graag willen voorko-

men.’

    ‘Veroordeeld voor verráád?’ vraagt Tris woedend. ‘Wij hebben voor

onze hele stad de waarheid boven tafel gekregen en dat noemen ze ver-

raad?’

    ‘Jullie zijn tegen de bevelen van je leiders in gegaan,’ zeg ik. ‘Evelyn en

haar volgelingen willen de stad helemaal niet uit. Zij zijn niet blij met het

feit dat je die film hebt laten zien.’

    ‘Ze zijn net zo erg als Jeanine!’ Tris maakt een ongedurig handgebaar,

alsof ze iets wil slaan maar niets geschikts kan vinden. ‘Ze doen hun ui-

terste best om de waarheid verborgen te houden, en waarom? Zodat ze

lekker de baas over hun eigen wereldje kunnen spelen? Belachelijk.’

    Ik wil het niet zeggen, maar ergens ben ik het wel een beetje met mijn

moeder eens. Ik ben de mensen buiten deze stad niets verschuldigd, of ik

nou Afwijkend ben of niet. Ik weet niet of ik zin heb mezelf aan te bieden

om de problemen van de mensheid op te lossen, wat dat ook mag bete-

kenen.

    Maar ik wil wel weg, wanhopig als een dier dat uit een strop probeert

te ontsnappen. Wild en dol. Bereid om door bot te knauwen.

    ‘Hoe het ook zij,’ zeg ik voorzichtig, ‘als het waarheidsserum bij jullie

werkt, worden jullie veroordeeld.’
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    ‘Hoezo, áls het werkt?’ vraagt Cara met samengeknepen ogen.

    ‘Afwijkend,’ zegt Tris terwijl ze naar haar eigen hoofd wijst. ‘Weet je

nog?’

    ‘Interessant.’ Cara duwt een verdwaalde pluk haar terug in het knotje

in haar nek. ‘Maar niet gebruikelijk. Voor zover ik weet kunnen de mees-

te Afwijkenden zich niet tegen het waarheidsserum verzetten. Ik vraag

me af waarom jij dat wel kunt.’

    ‘Net als alle andere Erudieten die ooit een naald in mijn lijf hebben ge-

stoken,’ snauwt Tris.

    ‘Zullen we even bij het onderwerp blijven? Ik zou het fijn vinden als ik

jullie straks niet met geweld uit de gevangenis hoef te bevrijden,’ zeg ik.

Plotseling heb ik heel veel behoefte aan troost en ik steek mijn hand uit

naar Tris. Ze brengt haar vingers naar de mijne. Wij zijn geen mensen die

elkaar zomaar aanraken: elk lichamelijk contact tussen ons voelt belang-

rijk, als een golf van energie en verlichting.

    ‘Goed dan,’ zegt ze een stuk vriendelijker. ‘Waar zat je aan te denken?’

    ‘Ik zorg ervoor dat Evelyn jou van jullie drieën het eerst laat getuigen,’

zeg ik. ‘Dan hoef je alleen maar een leugen te verzinnen die Christina en

Cara vrijpleit, en dan moet je die vervolgens onder invloed van het waar-

heidsserum vertellen.’

    ‘Wat voor leugen dan?’

    ‘Dat wilde ik aan jou overlaten,’ zeg ik. ‘Aangezien jij beter kunt lie-

gen.’

    Zodra ik de woorden uitspreek, weet ik dat ze bij ons allebei een ge-

voelige snaar raken. Ze heeft zo vaak tegen me gelogen. Ze had me beloofd

dat ze niet haar eigen dood tegemoet zou gaan in het hoofdkwartier van

Eruditie, toen Jeanine eiste dat een Afwijkende zich zou opofferen, en

toch deed ze het. Ze zei dat ze binnen zou blijven tijdens de aanval van de

Erudieten, en vervolgens trof ik haar aan in het hoofdkwartier van Erudi-

tie, samen met mijn vader. Ik snap wel waarom ze het allemaal gedaan

heeft, maar dat betekent nog niet dat alles al weer gelijmd is tussen ons.

    ‘Ja.’ Ze kijkt naar haar schoenen. ‘Oké, ik verzin wel iets.’

    Ik leg mijn hand op haar arm. ‘Ik zal het met Evelyn over jullie proces

hebben. Ik ga mijn best doen om ze er vaart achter te laten zetten.’
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    ‘Dank je wel.’

    Ik voel de inmiddels vertrouwde behoefte om mezelf uit mijn lichaam

te wringen en rechtstreeks haar gedachten in te praten. Het is dezelfde

behoefte, besef ik nu, die maakt dat ik haar elke keer dat ik haar zie wil

zoenen, omdat zelfs de kleinste afstand tussen ons al mateloos frustre-

rend is. Onze vingers, die zonet nog losjes door elkaar gevlochten waren,

klemmen elkaar nu vast, haar handpalm plakkerig van het zweet, de mij-

ne ruw op de plekken waar ik te vaak de handgreep van te snel rijdende

treinen heb vastgepakt. Nú ziet ze er bleek en klein uit, maar haar ogen

roepen beelden op van weidse vergezichten die ik in werkelijkheid nog

nooit heb gezien, alleen maar in mijn dromen.

    ‘Als jullie gaan zoenen, doe me dan een lol en meld het even van tevo-

ren, dan kan ik de andere kant op kijken,’ zegt Christina.

    ‘We gaan zoenen,’ zegt Tris. En we zoenen.

    Ik raak haar wang aan om de kus te rekken, om haar mond op de mij-

ne te houden zodat ik elk plekje voel waar onze lippen elkaar raken en elk

plekje waar ze elkaar loslaten. Ik geniet van de lucht die we de seconde

daarna samen inademen en de vluchtige aanraking van haar neus die

langs de mijne glijdt. Ik wil iets zeggen, maar het is te intiem, dus ik slik

het weer in. Even later besluit ik dat het me niet kan schelen.

    ‘Ik wou dat we alleen waren,’ zeg ik terwijl ik achterwaarts de cel uit

loop.

    Ze glimlacht. ‘Ik wil dat bijna altijd.’

    Als ik de deur dichtdoe zie ik Christina die kokhalsbewegingen maakt,

Cara die lacht en de handen van Tris die langs haar zij hangen.
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3

Tris

‘Ik vind jullie allemaal gestoord.’ Mijn handen liggen opgekruld in mijn

schoot, als de handen van een slapend kind. Mijn lijf is zwaar van het

waarheidsserum. Het zweet staat op mijn oogleden. ‘Jullie zouden me

moeten bedanken in plaats van me te verhoren.’

    ‘Moeten we je bedanken omdat je de bevelen van je factieleiders in de

wind hebt geslagen? Omdat je probeerde in te grijpen toen een van je fac-

tieleiders Jeanine Matthews wilde doden? Je hebt je als een verrader ge-

dragen.’ Evelyn Johnson spuugt het woord uit als een slang. We zitten in

de vergaderzaal in het hoofdkwartier van Eruditie, waar de verhoren

worden afgenomen. Ik zit nu al minstens een week gevangen.

    Ik zie Tobias, halfverborgen in het schemerdonker achter zijn moeder.

Hij houdt zijn blik al afgewend sinds het moment dat ik in de stoel ben

gaan zitten en ze de reep plastic hebben doorgeknipt waarmee mijn han-

den waren geboeid. Nu kijkt hij me heel even aan en ik weet dat het tijd

is om te liegen.

    Het is makkelijker nu ik weet dat ik het kan. Ik hoef alleen maar het

gewicht van het waarheidsserum in mijn hoofd opzij te duwen.

    ‘Ik ben geen verrader,’ zeg ik. ‘Op dat moment dacht ik dat Marcus in

opdracht van de Onverschrokkenen en de factielozen handelde. En om-

dat ik niet als soldaat een bijdrage aan het gevecht kon leveren, was ik blij

dat ik op een andere manier kon helpen.’

    ‘Waarom kon je geen soldaat zijn?’ Achter het haar van Evelyn gloeit

tl-licht. Ik zie haar gezicht niet en kan me nergens langer dan een seconde
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op concentreren, want dan dreigt het waarheidsserum me omlaag te

sleuren.

    ‘Omdat.’ Ik bijt op mijn lip, alsof ik de woordenstroom probeer tegen

te houden. Ik weet niet wanneer ik zo’n goede actrice ben geworden,

maar toneelspelen verschilt waarschijnlijk niet zoveel van liegen en dat

heb ik altijd al gekund. ‘Omdat ik geen pistool kon vasthouden, nou

goed? Niet nadat ik… hem had neergeschoten. Mijn vriend Will. Ik kan

geen pistool vasthouden zonder in paniek te raken.’

    Evelyn knijpt haar ogen tot nog smallere streepjes. Ik vermoed dat

zelfs haar zachtere kant geen medelijden met me heeft.

    ‘Dus Marcus zei dat hij in opdracht van mij handelde,’ zegt ze, ‘en jij

geloofde hem, ook al was je op de hoogte van zijn nogal gespannen rela-

tie met zowel de Onverschrokkenen als de factielozen?’

    ‘Ja.’

    ‘Ik snap wel waarom jij niet voor Eruditie hebt gekozen.’ Ze lacht.

    Mijn wangen prikken. Ik zou haar het liefst een klap geven, net als een

heleboel mensen in deze zaal volgens mij, al zouden ze dat nooit durven

toe te geven. Evelyn heeft ons allemaal opgesloten in de stad, bewaakt door

gewapende factielozen die door de straten patrouilleren. Ze weet dat dege-

ne met de wapens ook de macht in handen heeft. En nu Jeanine Matthews

dood is, is er niemand meer die met haar om die macht kan strijden.

    Van de ene tiran naar de andere. Zo werkt het momenteel in onze we-

reld.

    ‘Waarom heb je dat aan niemand verteld?’ vraagt ze.

    ‘Ik wilde niet toegeven dat ik zwakke plekken heb,’ zeg ik. ‘En ik wilde

niet dat Four wist dat ik met zijn vader samenwerkte. Ik wist dat hij dat

niet leuk zou vinden.’ Ik voel nieuwe woorden opkomen, aangespoord

door het waarheidsserum. ‘Ik heb jullie de waarheid over de stad en de

reden waarom we hier wonen laten zien. Als jullie me er niet voor willen

bedanken, zouden jullie toch in elk geval áctie moeten ondernemen in

plaats van hier maar op de puinhopen te zitten die jullie zelf veroorzaakt

hebben, terwijl jullie net doen alsof het een troon is!’

    Het spottende glimlachje van Evelyn vertrekt alsof ze iets vies proeft.

Ze buigt zich voorover naar mijn gezicht en voor het eerst zie ik hoe oud
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ze is; ik zie de rimpels rond haar mond en ogen en de ongezond bleke

kleur die ze heeft gekregen omdat ze jarenlang veel te weinig heeft gege-

ten. Toch is ze knap, net als haar zoon. Dat heeft de honger er niet uit ge-

kregen.

    ‘Ik onderneem wel degelijk actie. Ik schep een nieuwe wereld,’ zegt ze,

en haar stem wordt nog zachter, zodat ik haar nauwelijks kan verstaan.

‘Ik zat in Zelfverloochening. Ik ben hier al veel langer van op de hoogte

dan jij, Beatrice Prior. Ik snap niet goed hoe je hiermee wegkomt, maar

ik kan je verzekeren dat er in mijn nieuwe wereld geen plaats is voor jou,

en al helemaal niet samen met mijn zoon.’

    Ik glimlach een beetje. Het is niet verstandig, maar gebaren en uit-

drukkingen zijn moeilijker te beheersen dan woorden met dat gewicht in

mijn aderen. Ze denkt dat Tobias nu van haar is. Ze weet niet dat hij in

werkelijkheid van zichzelf is.

    Evelyn gaat weer rechtop zitten en slaat haar armen over elkaar.

    ‘Het waarheidsserum heeft onthuld dat je weliswaar een dom wicht

bent, maar geen verrader. Dit verhoor is afgelopen. Je kunt gaan.’

    ‘En mijn vrienden?’ vraag ik sloom. ‘Christina en Cara? Die hebben

ook niets verkeerds gedaan.’

    ‘Zij komen straks aan de beurt,’ zegt Evelyn.

    Ik sta op, al ben ik verzwakt en duizelig door het serum. De zaal is af-

geladen en iedereen zit heel dicht op elkaar. Een paar lange ogenblikken

kan ik de uitgang niet vinden, maar dan pakt iemand me bij mijn arm,

een jongen met een warme bruine huid en een brede glimlach: Uriah. Hij

brengt me naar de deur. Iedereen begint te praten.

Uriah loodst me door de gang naar de liften. De deuren glijden open als

hij op de knop drukt en ik loop achter hem aan de lift in, nog steeds een

beetje wiebelig. Als de deuren weer dichtgaan, vraag ik: ‘Vond je dat stuk

over die puinhopen en de troon te veel van het goede?’

    ‘Nee. Ze verwacht dat je opvliegend bent. Anders was ze misschien

achterdochtig geworden.’

    Ik heb het gevoel dat mijn hele lijf gonst van energie in afwachting

van wat er komen gaat. Ik ben vrij. We gaan een manier vinden om uit
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de stad te ontsnappen. Ik hoef niet meer te wachten, ijsberend in mijn

cel, terwijl ik de bewakers om antwoorden vraag die ik toch niet zal krij-

gen.

    De bewakers hebben me vanochtend wel een paar dingen over de

nieuwe factieloze voorschriften verteld. Voormalige factieleden moeten

dichter bij het hoofdkwartier van Eruditie gaan wonen en de huizen

moeten gemengd zijn, met niet meer dan vier leden van een bepaalde

factie per woning. We moeten ook elkaars kleding gaan dragen. Als ge-

volg van die verordening heb ik eerder al een geel Vriendschapsshirt en

een zwarte broek van Oprechtheid gekregen.

    ‘Oké, deze kant op…’ Uriah gaat voorop de lift uit. Deze verdieping

van het Erudietehoofdkwartier is een en al glas, zelfs de muren. De zon-

nestralen worden gebroken en werpen stukjes regenboog op de vloer.

Met mijn hand boven mijn ogen loop ik achter Uriah aan naar een lange,

smalle kamer met bedden aan weerskanten. Naast elk bed staan een gla-

zen kast voor kleren en boeken en een tafeltje.

    ‘Dit was hier vroeger de aspirantenslaapzaal,’ zegt Uriah. ‘Ik heb voor

Christina en Cara ook alvast een bed vrijgehouden.’

    Op een bed bij de deur zitten drie meisjes in rode shirts – uit Vriend-

schap, vermoed ik – en aan de linkerkant ligt een oudere vrouw op een

van de bedden, met een bril die aan één oor bungelt – uit Eruditie waar-

schijnlijk. Ik weet dat ik moet proberen om mensen niet meer meteen in

een factie in te delen als ik ze zie, maar het is een oude gewoonte die lastig

af te leren is.

    Uriah ploft op een bed in een van de hoeken achterin. Ik ga op het bed

naast het zijne zitten, blij dat ik eindelijk vrij ben en me geen zorgen meer

hoef te maken.

    ‘Volgens Zeke duurt het soms even voor de factielozen de vrijspraak

hebben doorgevoerd, dus ik denk dat de anderen later vandaag komen,’

zegt Uriah.

    Heel even ben ik opgelucht dat iedereen om wie ik geef vanavond uit

de gevangenis zal zijn. Maar dan bedenk ik dat Caleb nog steeds in de cel

zit omdat hij een bekende medewerker van Jeanine was, en dat de factie-

lozen hem nooit vrij zullen laten. Maar ik weet niet hoe ver ze uiteinde-
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lijk zullen gaan om het stempel dat Jeanine Matthews op onze stad heeft

gedrukt, te wissen.

    Het kan me niet schelen ook, denk ik. Maar zodra ik het denk, weet ik

dat het een leugen is. Hij is en blijft mijn broer.

    ‘Mooi,’ zeg ik. ‘Dank je wel, Uriah.’

    Hij knikt, komt halfovereind en steunt met zijn hoofd tegen de muur.

    ‘Hoe is het met jou?’ vraag ik. ‘Ik bedoel… nu Lynn…’

    Uriah was al zo lang ik hem ken bevriend met Lynn en Marlene, en nu

zijn zij allebei dood. Ik denk dat ik misschien een beetje weet hoe hij zich

voelt: ik heb immers ook twee vrienden verloren: Al aan de druk van de

inwijding en Will aan de aanvalssimulatie en mijn eigen overhaaste reac-

tie. Maar ik wil niet doen alsof ons verdriet hetzelfde is. Uriah kende zijn

vrienden bijvoorbeeld beter dan ik de mijne.

    ‘Ik wil het er niet over hebben.’ Uriah schudt zijn hoofd. ‘En er ook

niet over nadenken. Ik wil gewoon doorgaan.’

    ‘Oké. Ik begrijp het. Laat maar weten als… als ik iets voor je…’

    ‘Ja.’ Hij glimlacht naar me en staat op. ‘Jij redt je hier wel, hè? Ik heb

mijn moeder beloofd dat ik vanavond langs zou komen, dus ik moet zo

weg. O, bijna vergeten: Four zei dat hij je vanavond wilde spreken.’

    Ik ga rechtop zitten. ‘Echt? Wanneer? Waar?’

    ‘Iets na tienen, in Millennium Park. Op het grasveld.’ Hij grijnst. ‘Niet

te blij, hè, straks ontploft je hoofd.’
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