
 

 

 

 

HOOFDSTUK 1 

 

Zed draaide het gas open totdat de motor uit protest begon te brullen. Hij kookte van woede; 

binnenin zat een schreeuw die nauwelijks binnen te houden viel,en dit was het beste alternatief. 

‘Niet zo snel, idioot!’ schreeuwde Trace een meter of zes achter hem. Hij zat op zijn eigen 

motor en volgdeZed over de onverharde weg die de Rocky Mountains in kronkelde. ‘Wil je je hart zo 

graag aan iemand anders doneren?’ 

‘Dat gaat niet gebeuren. Niet vandaag,’ riep Zed over zijn schouder. Het grind knerste onder 

de banden toen hij de bocht te snel nam. De opwinding van het rakelings-langs-het-gevaar-scheren 

hielp wel wat tegen de woede; dat moest hij nog eens doen. 

‘Dat jij je eigen toekomst kent, betekent echt niet dat ik niet ga proberen om je bij te 

houden!’ 

Een seconde voor de volgende bocht waarschuwde Zeds vooruitziende blik hem voor een stel 

paarden die achter elkaar de weg overstaken. Hij trapte keihard op de rem en maakte slippend een 

scherpe draai, zodat het steentjes regende in de berm. Trace, die wel aan Zeds onverwachte acties 

gewend was, volgde in een elegante boog en kwam toen abrupt tot stilstand. Samen stonden ze 

langs de rand van de weg en keken achterom uit over de vallei. 

‘Wat was dat?’ vroeg Trace kortaf. 

‘Paarden.’ Zed zette de motor uit. 

‘Gelukkig ben je nog wel zo verstandig om de weekendcowboys niet de stuipen op het lijf te 

jagen.’ Trace schakelde zijn motor ook uit, klopte op zijn zak op zoek naar sigaretten en zuchtte toen 

hij zich herinnerde dat hij met roken gestopt was. Trace was veranderd sinds hij bij de politie van 

Denver zat. Als voormalig trouw lid van de ruigejongensbende vond hij het niet gemakkelijk om zich 

verantwoordelijk te gedragen. 

Lekker ironisch, peinsde Zed, dat de rest van het gezin Trace had aangewezen om hem op zijn 

gedrag aan te spreken. Pot. Ketel. Zwart. 

‘Laten we hier even wachten tot Uriel ons heeft ingehaald,’ zei Trace.  

De motoren maakten tikgeluidjes terwijl ze afkoelden. 

‘Je gaat me toch niet vertellen dat je hem hebt gevraagd om je te helpen?’ Zed trapte de 

standaard omlaag en stapte van zijn motor. Hoewel de herfst al begonnen was, voelde de zon heet 

op zijn leren kleding, dus ritste hij zijn jack open en gooide het over het zadel. De South Fork-vallei 



baadde in het zonlicht: nergens een wolk te bekennen, vergeelde velden, vee dat nauwelijks een 

schaduw wierp terwijl het met de kop omlaag in de weilanden stond, alsof het daar geplant was. 

‘Ik ben niet gek. Tegen hem doe je altijd het aardigst.’ 

‘Ben ik zo angstaanjagend dat zelfs een stoere politieman een hulpje nodig heeft?’ 

‘Zeg jij het maar, Zed. Moet ik bang voor je zijn?’ 

Door zijn broers insinuatie steeg zijn woede meteen weer met een rotvaart tot hoog in de 

hemel. ‘Trace, wat bedoel je daar verdomme mee?’ 

‘Ik bedoel dat je de laatste tijd de raarste signalen uitzendt. We hebben allemaal geen idee 

wat er in je omgaat.En als zoiets bij een Savant met jouw krachten gebeurt, maakt een beetje slimme 

jongen zich zorgen.’ 

Zed lachte, maar het klonk hol. ‘Wauw, diepe shit, man.’ 

‘Ik meen het. Het is een zware last om een zeldzame gave te hebben,zoals wij. Zoiets kan je 

maken of breken.’ 

Daar viel verder niets op te zeggen, toch? Zed staarde zwijgend omlaag langs de weg en zag 

Uriel op zijn mountainbike de heuvel op zwoegen. Hij was de milieuactivist van de familie en gaf de 

voorkeur aan spierkracht boven motorvermogen. De jeep had hij waarschijnlijk aan het begin van het 

pad achtergelaten, om de motorfietsen vervolgens op de moeilijke manier in te halen. 

‘Daar heb je ridder Galahad,’ zei Trace. 

 

Eventjes voelde Zed zich heel close met zijn oudste broer, nader tot elkaar gebracht door een 

moment van goedmoedige plagerij van hunop een na oudste broer, de golden boy. ‘Hij heeft wel iets 

bepaalds over zich, hè?’ 

‘Dat komt door z’n engelachtige blonde lokken. Pap en mam hebben de goeie naam voor 

hem uitgekozen. Hoe komt hij daar toch aan, terwijl wij allemaal de haarkleur van pap en mam 

hebben?’ Om zijn punt kracht bij te zetten, woelde Trace door Zeds donkerbruine haar. 

Zed stompte zijn hand weg. ‘Kappen daarmee, als je tenminste aan die hand gehecht bent.’ 

Trace grijnsde. ‘Heb je daar nog steeds zo’n bloedhekel aan? Goed om te weten.’ Hij zwaaide 

naar Uriel om te laten zien dat ze op hem stonden te wachten. ‘Sommige jongens op het bureau 

zouden grof geld betalenvoor highlightsals die van Uriel. Niet dat ze het ooit zouden toegeven.’ 

Zed voelde een diepe minachting. ‘Highlights! Da’s voor meiden.’ 

‘Zeg dat maar tegen de modebewuste mannen in Denver.’ 

‘De woorden mode en mannen zouden niet samen in één zin mogen voorkomen.’ Zed, door 

en door een cynicus, wantrouwde alles wat door anonieme stylisten in een potje was gestopt om 

mannen het idee te geven dat ze zich moesten optutten en duizenden dollars aan hun uiterlijk 



moesten spenderen. Het was één grote oplichterij, slechtsgevoed door het verlangen om winst te 

maken. 

‘Dat zou Xav niet met je eens zijn.’ De vijfde broer, Xavier, had de meeste kleren van alle 

Benedicts, met uitzondering van hun moeder. 

‘Ach, hij is toch al verloren. Maar ik dacht dat jij er immuun voor was. Word je soms soft door 

het wonen in de stad? Je gaat me toch niet vertellen dat jij ook een – hoe noemen ze dat– 

metroseksueel bent? Borsthaar scheren en zo?’ 

Trace grinnikte. ‘Tuurlijk, dat is echt iets voor mij. Was het je niet opgevallen?’ Trace had van 

alle broers de zwaarste baardgroei en het meeste borsthaar. Als iemand hem te dicht zou naderen 

met een pincet of potje wax, zou het niet goed aflopen. ‘Hé Uri, neem effe pauze.’ 

‘Bedankt voor het wachten, jongens.’ Uriel veegde het zweet van zijn gezicht. 

‘Geen probleem. Dit wil ik voor geen goud missen, wat dacht jij?’ zei Zed. ‘Natuurlijk kijk ik 

reikhalzend uit naar deze vréselijkspontane kans om me door mijn twee oudste broers te laten 

vertellen wat een klootzak ik de laatste tijd ben.’ 

‘O.’ Uriel zette zijn fiets tegen Zeds motor aan. ‘Je had al in de gaten dat er nog iets anders 

achter dit motorritje zat?’ 

‘Zeg maar niks meer. Ik weet precies hoe het gegaan is. Pap en mam maken zich zorgen. Het 

lukt ze niet om tot me door te dringen en dus vragen ze jullie om tijdens jullie bezoekje het vuile 

werk op te knappen. Alsof er ooit iets verandert.’ 

‘Wie er veranderd is, ben jij,’ zei Trace. ‘Wat gaat er in die kop van jou om, Zed? Je bent 

onbeschoft tegen iedereen: leraren, pap en mam… Man, zelfs tegen de klanten van de 

watersportschool. Je steekt nooit meer een poot uit om te helpen, tenzij we hem eerst op je rug 

draaien.’ 

Deze samenvattingwas voor Zedpijnlijk herkenbaar, maar het lag nou eenmaal niet in zijn 

macht om er iets aan te doen. Hij gleed af en hij wist het. Ze begrepen het gewoon niet. Alle dingen 

die ze samen hadden gezien, de misdaden die zijn familie hielp te onderzoeken: het bleef hem 

allemaal bij.Het kleefde als bloed aan zijn handen, warm en plakkerig. Hij voelde zich net als de 

vrouw van Macbeth, die wanhopig probeerde de bloedvlekken weg te krijgen en gek werd toen dat 

niet lukte. Als hij mensen ontmoette, was het tegenwoordig standaard dat hij eerst dacht aan de 

misdaden die ze misschien zouden plegen, aan de duisternis binnen in hen, niet het licht. Niet iets 

wat hij kon opbiechten, zelfs niet aan zijn broers, want het klonk slap, alsof hij toegaf niet mans 

genoeg te zijn voor dit werk. Op school, waar hij al snel de onwrikbare reputatie van rebel had 

gekregen, had hij geleerd dataanvallen altijd beter was dan verdedigen. 

‘Teleurgesteld in me, grote broer?’ vroeg Zed spottend. ‘En dat alleen maar omdat ik niet net 

zoals jullie, stelletje helden, de misdaad wil bestrijden.’ 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

‘We weten dat je op school je vingers hebt gebrand toen je probeerde om ze die griezel van 

een Lomas te laten ontslaan. Dat was onrechtvaardig, maar het zou je er niet van moeten 

weerhouden om te blijven staan voor datgene waarin we geloven.’ 

‘En wat is dat precies?’ Zed had totaal geen zin in deze discussie. Hij werd nog altijd misselijk 

als hij eraan dacht hoe hij er niet in was geslaagd meneer Lomas, een nieuwe leraar, tegen te houden 

toen die zijn positie misbruikte om een kwetsbaar joch uit de eerste het leven zuur te maken. Hij had 

het allemaal zien gebeuren, dankzij zijn gave, maar behalve zijn familie had niemand hem serieus 

genomen. In plaats daarvan was hij geschorst totdat zijn beschuldigingen bewezen waren. Toen hij 

weer terug mocht komen, had het schoolhoofd zich nooit verontschuldigd; hij had tegen Zed gezegd 

dat hij ‘zijn woede op een meergepaste wijze had moeten kanaliseren’. 

‘Dat we staan voor de slachtoffers.’ 

‘Klinkt geweldig, Trace. Je hebt echt goed geluisterd op de politieacademie, je spreekt het 

jargon al perfect.’ Het was niet zijn bedoeling om de spot met zijn broer te drijven, maar zo kwam het 

er wel uit. 

‘Zed, ben je echt vergeten waarom we dit doen?’ vroeg Uriel zacht. 

Zed haalde zijn schouders op. Ze voerden de act van de vriendelijke en de kwaaie agent voor 

hem op, maar het werkte. Hij voelde zich nog maar een decimeter hoog. 

‘Vroeger wilde je zo graag meedoen dat je de deur haast intrapte om erbij te mogen zijn.’ 

‘Misschien had mam wel gelijk dat ze me tegen wilde houden. Misschien had ze me erbuiten 

moeten laten.’ Misschien was hij gewoon niet sterk genoeg en had hij nooit moeten beginnen aan 

het samenbrengen van de gaven van zijn broers om zo de contouren te kunnen zien van elke 

misdaad die ze samen onderzochten. Waar zij alleen fragmenten zagen, overzag hij het geheel, en 

dat was niet fraai om te zien. 

‘Of misschien moet je weer eens worden herinnerd aan de zeer goede redenen waarom je 

hieraan wilde beginnen.’ Uriel stak zijn hand uit. 

‘Hé.’ Zed schoot achteruit; hij wist hoe goed zijn broer was in het terughalen van 

herinneringen. 

‘Ben je bang om je dat jochie te herinneren? Dat hoeft echt niet. We hielden van die jongen.’ 

Uriels hint dat hij minder te spreken was over wat er van die jongen geworden was, deed Zed 

pijn. Meestal zag Uriel het goede in mensen en als hij dat in hem niet langer kon vinden, had Zed een 

groot probleem. ‘Ik ben nog steeds dezelfde, Uri.’ En om het te bewijzen sloeg hij zijn hand tegen die 

van zijn broer en greep hem stevig vast. 

 



Het was klote om de jongste te zijn. ZedBenedict hurkte naast de keukendeur en probeerde het 

gesprek tussen de andere gezinsleden af te luisteren. Hij hoorde het diepe dreunen van zijn vaders 

stem, altijd zo zelfverzekerd en kalm, en dan weer hoog erbovenuit zijn moeder, met haar 

gebruikelijke kreetjes van verrassing of schrik. Als mams gevoel voor drama te vergelijken was met 

een zesjarige die op haar nieuwe fietsje over de stoep zwalkte, gedroeg pap zich als de zijwieltjes. 

Zijn ouders waren elkaars zielsverwant, elkaars wederhelft in de diepste betekenis van het woord, en 

hun relatie was het fundament waarop het gezin was gebouwd. Zed hoopte dat ook hij ooit zijn 

zielsverwant zou vinden, net als zijn vader en moeder. 

Tot zover was alles oké. Zed vond het prima dat zijn ouders een privégesprek met elkaar 

voerden. Wat hem pissig maakte, was dat al zijn broers ook mochten meedelen in het geheim, maar 

hij niet. 

‘Maar ik ben negen!’ had hij geprotesteerd voordat ze de deur voor zijn neus dichtdeden. 

Zijn moeder versperde hem de weg; haar oranje rok met een patroon van geometrische 

lama’s langs de rand vulde de kier waar hij doorheen had willen glippen. Hij vond het de mooiste van 

al haar rokken, omdat de dieren net van Lego gemaakt leken. ‘Ja, lieverd. Je bent pás negen. Je 

oudere broers zijn al groot.’ 

 

Hij moest toegeven dat de oudste drie – Trace, Uriel en Victor – inmiddels de leeftijd hadden 

van dat onbegrijpelijke wezen: de volwassene. Zij moesten zich scheren en hadden zelfs (jakkes) 

vriendinnetjes. Waarom zijn broers die moeite deden, begreep hij trouwens niet. Geen van de 

meisjes was hun zielsverwant en als ze ook maar een beetje op de meiden in zijn klas leken, liepen ze 

de hele tijd te giechelen en droegen ze suffe glitterkleren. Meisjes praatten nooit over belangrijke 

dingen zoals honkbal, voetbal of muziek; niet over echte muziek tenminste, alleen over hersendode 

boybands. Toch meende hij een foutje in zijn moeders redenering te zien. ‘Yves is nog niet groot. Hij 

is pas tien.’ 

Zijn moeder trok een rimpel in haar voorhoofd en eventjes werden haar donkere ogen mistig. 

Ze gebruikte haar gave om in de toekomst te kijken. Hij herkende de tekens, want zelf kon hij dat 

ook. Maar zelfs al vertelde zijn gave hem dat de deur dicht zou blijven, zijn koppige kant bleef zich 

tegen dat lot verzetten. 

‘Ik kan zien dat we Yves in dit geval nodig zullen hebben, lieverd.’ Ze klonk bijna 

verontschuldigend. ‘Je weet dat hij een kei is in het oplossen van ingewikkelde puzzels. En het is de 

eerste keer dat hij erbij is tijdens een van onze discussies. Dat mocht hij ook nog niet toen hij negen 

was.’ 

Zed plukte aan een los draadje van zijn honkbalhandschoen. ‘En waar hebben jullie Xav dan 

voor nodig? Hij is waardeloos, alleen maar een stomme genezer.’ 



Zijn moeder tikte met haar voet, zodat de lama’s dreigend op en neer sprongen. ‘Xavier is 

niet waardeloos. Ik wil niet hebben dat een van mijn kinderen waardeloos wordt genoemd, 

ZedBenedict!’ 

Oeps. ‘Sorry, mam.’ 

‘Hm. Denk erom dat je zoiets nooit meer zegt.’ 

Hij duwde chagrijnig zijn vingers in de handschoen. ‘Maar hij kan jullie niet helpen, dus 

waarom mag hij er dan wel bij zijn?’ 

‘Omdat het niet eerlijk zou zijn om hem buiten te sluiten. We hebben Yves erbij gehaald, die 

natuurlijk jonger is dan hij, en dus mag Xavier ook komen als hij dat wil.’ 

‘En dat wil ik!’ Xavier vloog langs hen, nadat hij met zijn lange benen over Woodrow heen 

gesprongen was, hun stokoude hond, die languit voor de voordeur lag.  

Woodrow gromde ter begroeting maar stond niet op. 

Zed negeerde Xav; de strijd die hij voerde,was niet met hem maarmet zijn moeder. ‘Maar ik 

wil ook helpen. Je weet dat ik het kan. Ik kan alles zien en ik kan het allemaal bij elkaar houden. Dat 

kan verder niemand, zelfs jij niet.’ 

Zijn moeder aaide hem over zijn wang. ‘Dat weet ik, lieve jongen van me, maar je bent nog te 

jong. Jouw tijd komt heus wel.’ 

Hij zag de toekomst; het was een dichte deur. Zo irritant. ‘Het is oneerlijk!’ 

‘Tja, dat is het.’ Zijn oudste broer, Trace, woelde door zijn haar terwijl hij langs hem liep, 

losjes en soepel als een getrainde vechter. Hij deed naast school in zijn vrije tijd aan vechtsporten. 

Zed had er een hekel aan als iemand zijn krullen door de war maakte. Trace, die hij bijna net 

zo bewonderde als hun vader, behandelde hem als een klein kind! 

‘Dat is omdat je ook een klein kind bent,’ zei Victor met een grijns terwijl hij achter Trace aan 

de keuken in liep. 

‘Kappen daarmee! Ik wil niet dat je mijn gedachten uit mijn hoofd jat!’ bromde Zed.  

Tussen hem en Victor boterde het niet erg, vanwegeVictors oude gewoonte om Zeds 

gedachten zo te manipuleren dat die laatste zijn huishoudelijke klusjes overnam. Nadat hun vader 

hem een paar maanden geleden had betrapt, was Victor ermee gestopt, maar Zed was het niet 

vergeten. Hij was al bezig zijn wraak te plannen, voor de volgende keer dat Victor een meisje mee 

naar huis nam. Een kikker in zijn broers broek stoppen op het moment dat hij indruk op zijn 

vriendinnetje probeerde te maken, was voor nuZeds favoriete idee. Dat zou supercooleVictornooit te 

boven komen. 

‘Als je niet wilt dat mensen je achterlijke ideeën pikken, moet je je afweerkrachten beter 

oefenen, melkmuil.’ 



Zed probeerde met telekinese het melkpak boven Victors hoofd om te keren – hij zou hem 

wel eens laten zien wie er hier een melkmuil was! – maar zijn broer wist het pak zonder enige moeite 

weer omlaag te krijgen. ‘Niet slecht, maar ook dat moet je eerst beter oefenen voor je mee kunt met 

de grote jongens.’ 

‘Vick, je helpt niet erg mee,’ mompelde Uriel, inZeds ogen de kampioen van zijn drie oudste 

broers. Zed miste hem nu hij naar college ging en niet langer thuis woonde.  

Hun moeder maakte plaats voor Uriel en beduidde met een beweging van haar ogen dat hij 

maar eens moest proberen om de gemoederen te bedaren. 

Will, de middelste van de zeven broers, kwam binnen en registreerde direct de bozige 

atmosfeer. Hij liep de keuken in om Victor en Trace af te leiden en te voorkomen dat ze de situatie 

nog erger zouden maken, terwijlUriel zich in de tussentijd op Zed kon richten. 

Uriel hurkte neer naast zijn jongste broer. ‘Luister Zed, ik snap dat je boos bent, maar ik weet 

ook dat er een tijd komt dat jij de krachtigste van ons allemaal zult zijn. Deze jongens…’ – hij 

gebaarde naar hun andere broers, die nu allemaal in de keuken stonden – ‘…willen het alleen niet 

toegeven.’ 

Dat klonk al een stuk beter. ‘Is dat zo?’ 

‘Ja. Jij bent ons geheime wapen, man. En je laat niemand je geheime wapen zien totdat je 

echt helemaal klaar bent om het te gebruiken, toch?’ 

Zed beet op zijn onderlip en dacht erover na. ‘Nee, dat denk ik niet.’ 

‘Dus vandaag blijf je nog op de bank zitten, oké? Hou Woodrow maar even gezelschap.’ 

‘Maar ik hoor ook bij het team, toch?’ 

‘Ja, tuurlijk hoor je bij het team. Jij bent de sterspeler van Team Benedict, dus we moeten 

goed voor je zorgen.’ 

‘Cool. Ja, oké dan.’ 

‘Perfect. Fijn.’ 

Maar toen ging de deur dicht. 

De volgende keer, bezwoer Zed, de volgende keer zou hij wel daarbinnen zijn en hun 

allemaal laten zien wat hij kon. Hij kroop tegen Woodrow aan en kriebelde de Ierse wolfshond in zijn 

nek, precies op het plekje waar hij dat het lekkerst vond. 

‘Hé Woodrow, de slechteriken mogen wel uitkijken als wij ze in de smiezen krijgen, hè?’ 

Het antwoord van de hond was een geeuw. Zed besloot het te beschouwen als een ‘ja’. 

 

 

  



HOOFDSTUK 2 

 

De herinnering aan zijn vroegere ik bleef Zed de dagen daarna bij. Gedachten aan dat joch 

dwarrelden voortdurend door zijn hoofd, tussen alle andere rotzooi die de boel daar verstopte: het 

zinloze moorden, mishandelen en lijden, dat zijn familie had helpen stoppen door de schuldigen voor 

het gerecht te brengen. Dat naïeve lichtvonkje, de jongen die tegen monsters wilde vechten, leek zo 

zwak vergeleken bij de woeste modderstroom die Zed dreigde mee te sleuren. Hij greep zich vast, 

zoals een drenkeling in een gezwollen rivier zich vastklemt aan een tak, maar hij wist dat hij het niet 

lang zou kunnen volhouden. 

‘Ga je naar muziek vanmiddag?’ vroeg Yves, toen ze zich klaarmaakten voor school. ‘De 

repetities beginnen weer.’ Het viel niet mee om een Benedict te zijn, met zo veel begaafde 

voorgangers. Yves was op het moment, aan het begin van zijn laatste jaar, de knapste kop van de 

hele school of misschien zelfs wel van de hele staat. Voor Zed, als laatste in de rij, leek de rol van 

mislukkeling spelen de enig overgebleven optie. 

‘Misschien.’ Zed stak zijn drumstokjes in zijn tas. 

‘Te cool om je ergens op vast te leggen?’ 

‘Misschien.’ Zed was niet van plan om toe te geven dat hij gek was op muziek. Natuurlijk zou 

hij er zijn. Jazz spelen met Yves en de anderen van de band was een van de weinige dingen die het de 

moeite waard maakten om het tot aan zijn eindexamen op school uit te houden. Jammer dat de 

enige pianist die er wat van bakte, meneer Keneally was; dat er een leraar in hun groep meedeed, 

vloekte serieus met Zeds coole stijl, aangezien hij voortdurend moest doen alsof hij ervan baalde. 

‘Word je soms niet moe van jezelf, Zed?’ Yves gooide zijn tas achter op zijn fiets. ‘Het moet 

vreselijk vermoeiend zijn om die houding van ik-schijt-op-deze-wereld vol te houden.’ 

‘Niet alleen soms.’ Zed schoot de straat op, op weg naar school. 

Met meer dan zijn gebruikelijke stress liep hij het schoolgebouw in. De afgelopen paar dagen 

waren vreemder geweest dan de meeste dagen op Wrickenridge High. Zeds gedachten waren de 

idiootste kanten op gedwaald, op de meest onvoorspelbare momenten. Bijvoorbeeld toen hij een 

paar dagen geleden na school tegen het zadel van zijn motor geleund stond. Hij hing wat rond op het 

parkeerterrein met vier vrienden en kletste over motoren. Plotseling kreeg hij het gevoel dat iemand 

hem uitlachte. Hem bespotte. Hij ving een glimp van zichzelf op in een of ander idioot apenpak, als 

een soort stripfiguur. Instinctief wilde hij de spotter een dreun verkopen, maar toen realiseerde hij 

zich dat het een gedachte in zijn eigen hoofd was, ook al leek het van buiten te komen. Totaal idioot. 

Geïrriteerd en enigszins van zijn stuk gebracht (niet dat hij dat tegenover zichzelf had willen 

toegeven), was hij met hoge snelheid weggereden van de parkeerplaats en had een eindje 

rondgereden om zijn hoofd helder te krijgen. 



Vandaag leek alles veilig te zijn. Hij wist de lessen door te komen zonder dat zijn geest bleef 

haken achter welke wezensvreemde gedachte dan ook. Toch moest er een of andere verklaring voor 

zijn. Hij vroeg zich af of er soms een nieuwe Savant op school rondliep. Dat leek niet erg 

waarschijnlijk, aangezien zijn moeder alle leden van het Netwerk kende die in de buurt woonden. De 

kans was groter dat hij bezig was gek te worden. Puur om te controleren dat hij ze allemaal nog op 

een rijtje had, maakte hij aan het begin van de lunchpauze een ronde door de hele school en zocht 

naar plekken waar hij dat eigenaardige gedachtelek ervoer, maar alles was veilig. Nadeel was wel dat 

hij te laat kwam voor de muziekrepetitie en dat was echt niet zijn bedoeling geweest, wat hij ook 

tegen Yves had gezegd. 

‘Meneer Benedict, wat fijn om je te zien.’  

De overvloed aan beelden die door het lokaal stroomde, leidde Zeds aandacht weg van het 

sarcasme van zijn muziekleraar. Het was alsof hij in een zwembad vol superhelden was gesprongen. 

Hij liet zijn drumstokjes tussen zijn handen rollen; bijna had hij ermee op zijn kop geslagen om te 

zorgen dat zijn hoofd zich een beetje gedroeg. Meneer Keneally’s mond was gestopt met bewegen, 

dus de preek waarnaar hij niet had geluisterd, was zeker afgelopen. 

‘Ben ik te laat dan?’ vroeg hij, in de veronderstelling dat dat waarschijnlijk het onderwerp van 

de preek geweest was. 

 

 

Yves porde hem met een elleboog in zijn ribben. 

Bla bla, iets over verontschuldigingen maken… Zed staarde naar meneer Keneally en werd 

afgeleid door het beeld dat plotseling door zijn geest danste: zijn leraar in een lycra 

superheldenoutfit, versierd met muzieknoten. Uit de stilte in het lokaal leidde Zed af dat hij weer iets 

had gemist. ‘Sorry,’ mompelde hij. Hij had besloten dat dat de enige veilige reactie was, aangezien hij 

geen woord had gehoord van wat er net gezegd was. Wat was er toch met hem aan de hand? 

Toen begon de leraar te praten tegen het meisje naast hem, een prachtige blondine van wie 

Zed zeker wist dat hij haar niet eerder op school had gezien. Een schatje als zij zou hij echt niet over 

het hoofd hebben gezien. Ze zag eruit als een plaatje van dat herderinnetje uit het kinderliedje, 

BoPeep; het enige dat nog ontbrak, waren een herdersstaf en een mutsje. Hij grijnsde bij de 

gedachte. Schattig. Hij durfde er iets om te verwedden dat de jongens die haar eerder hadden gespot 

al druk bezig waren om te verzinnen hoe ze haar herdertje moesten worden. Aan de verlegen 

uitdrukking op haar gezicht te zien, was ze het type dat zelfs met de puisterige nerds zou 

uitgaan,puur uit aardigheid; hij hoopte maar voor haar dat iemand met wat meer in zijn mars haar 

als eerste aan de haak zou slaan. En te zien aan de manier waarop Nelson Hoffman steeds 



beschermend in haar buurt rondhing, wilde de saxofonist van de jazzband in elk geval wel een gooi 

doen. 

De gedachte ergerde hem. 

‘Zed, kom hier,’ riep Yves. Hij wees naar het drumstel. 

Zed ging zitten en veegde de losse gedachten als spinnenwebben uit zijn hoofd. Bo Peep 

begon aan het intro op de piano en hij richtte al zijn aandacht op de muziek. Perfect, ze kon spelen. 

Hij liet zich de muziek in vallen als een inbreker die zich door een dakraampje naar binnen laat 

zakken; hij veegde lichtjes over de snaredrum, zoekend naar het ritme van het stuk. 

Waanzinnig. Voor zolang het stuk duurde, hield hij op de Zed te zijn die hij op school altijd 

speelde; hij was alleen nog maar de beat en ging totaal op in de betoverende sfeer die de piano 

opriep. Wie ze ook was, waar ze ook vandaan kwam, dit meisje was fantastisch. Ze zweefde met een 

gevoelige touch door het lied, zonder ooit een foute noot aan te slaan of onhandig van toonsoort te 

wisselen. Ze wist te bereiken dat iedereen op zijn best speelde – Yves trof precies goede toon in de 

klarinetharmonie, Nelson liet zijn sax zingen. Het was de beste muzikale ervaring van Zeds leven, en 

het was veel te snel voorbij. 

‘Heel goed! Nee: uitmuntend!’ reageerde meneer Keneally enthousiast. Hij keek naar het 

blonde meisje als een kind dat net zijn mooiste kerstcadeau ooit heeft gekregen. ‘Ik ben bang dat er 

in de jazzband voor mij geen plek meer is!’ 

Terwijl de leraar verderging met nieuws over de koorrepetities bleef Zed achter zijn drumstel 

zitten. Het meisje zat nog achter de piano, met haar vingers op de toetsen. De gedachte kroop zijn 

hoofd in dat hij op het toetsenbord wilde gaan liggen, zodat ze haar vingers over hem kon laten 

glijden. 

Stop daarmee, zei hij tegen zijn weerbarstige brein. Ze was niet het soort meisje met wie hij 

zou daten; ten eerste kwam ze uit de buurt en hij hield zich altijd verre van de rommelige emoties die 

bij een breakup hoorden door ervoor te zorgen dat zijn vriendinnetjes nooit in hetzelfde stadje 

woonden als hij. Bovendien was ze te… hij zocht naar een woord… puur. Ja, dat was het. Ze was als 

een vlinder, met vleugels die zouden beschadigen als hij haar aanraakte. Laat haar maar om de 

andere jongens op school heen fladderen en hen gek maken; hij zou er niet intrappen. 

De leerlingen maakten zich klaar om te vertrekken.  

Yves stond met het meisje te praten. ‘Die idioot daar is mijn broer, Zed.’ 

Het laatste wat Zed wilde, was al te close worden met Bo Peep. De verleiding zou te groot 

worden. ‘Hou eens op, Yves.’ Hij moest maken dat hij hier wegkwam, voordat hij opeens als een 

idioot in haar donkerblauwe ogen zou staan staren. Man, wat was ze mooi. 

Yves kletste op z’n gemak met haar, terwijl Zed zich zo opgefokt voelde dat hij bijna 

ontplofte. Vreemd genoeg schoot hem opeens het melodietje van Star Wars te binnen, hoewel hij 



die films in geen jaren had gezien. Hij hoorde zijn broer iets zeggen over dat hij bij hen thuis de baby 

was. 

‘Nou, bedankt bro, dat wilde ze vast dolgraag weten.’ Hij draaide zich om en liep het lokaal 

uit, met Yves achter zich aan. 

In de gang liet hij zich tegen de muur vallen en hij haalde een keer diep adem. 

Yves rende naar hem toe. ‘Alles oké?’ 

‘Jawel. Ik voel me alleen een beetje vreemd. Kreeg jij daar dan niets binnen, vreemde vibes of 

zo?’ 

Zijn broer fronste. ‘Nee, maar ik ben ook niet zo gevoelig als jij voor andere geesten. Is dat 

wat je dwarszat?’ 

Zed knikte. ‘Ik moet beter mijn best doen om op school mijn geest af te schermen.’ 

Yves klopte hem op zijn rug. ‘Goed idee. Hé, wat vond je van onze nieuwe pianiste? 

Fantastisch, hè?’ 

Zed gooide zijn tas over zijn schouder. ‘Ze is wel oké.’ 

Yves lachte. ‘Misschien ben je toch ziek, Zed, als dat het enige is wat je kunt zeggen. Ze is een 

schatje; een soort kleine Marilyn Monroe die kan spelen als Oscar Peterson. Waren het haar 

gedachten die je oppikte?’ 

Zed wilde tegen zijn broer zeggen dat hij uit de buurt van het meisje moest blijven, maar daar 

had hij het recht niet toe en het zou bovendien vreselijk overdreven klinken; bezitterig over iets 

waarop hij geen enkele claim had. Maar wacht eens, wat had Yves zojuist gesuggereerd? ‘Waarom 

denk je dat zij het was?’ 

‘Ze is nieuw hier. Net over uit Engeland. Als dat probleem van jou recent is, kan het door haar 

komen. Misschien heeft ze zelf haar afweer niet voor elkaar.’ 

‘Als zij het is, is wat er in haar hoofd omgaat echt weird, ook al ziet ze er…’ waanzinnig ‘…uit 

zoals ze eruitziet.’ 

Yves grijnsde. ‘Geef mij maar weird. Klinkt veel interessanter. Ik vraag me af wanneer ze jarig 

is.’ 

Zed stelde zich voor hoe hij zijn broer met zijn gezicht in een verjaardagstaart duwde. ‘Ze is te 

jong voor jou.’ 

‘Ja, waarschijnlijk wel.’ Yves lachte naar hem. Hij wist dat Zedaan de stroom van haar 

aantrekkingskracht probeerde te ontsnappen door uit alle macht de andere kant op te zwemmen. Dit 

was allemaal alleen om hem op stang te jagen. ‘En veel te lief voor jou.’ 

‘En daarom zal ik ver bij haar uit de buurt blijven.’ 

‘Hm, laat maar horen of dat een beetje lukt.’ Yves zwaaide naar hem en liep toen weg naar 

zijn Topklas differentiaalrekening. 



HOOFDSTUK 3 

 

Zed slaagde er aardig in om het nieuwe meisje te ontlopen, maar hij pikte hier en daar wel wat 

informatie over haar op. SkyBright. Vreemd genoeg paste die naam wel bij haar, want haar blik had 

iets etherisch, iets dromerigs. Niet dat hij haar bespioneerde of allerlei details uit haar vrienden 

probeerde te trekken. Niet echt, tenminste. Ze maakte nogal indruk op de andere leerlingen, 

vanwege haar Engelse accent en de wonderlijke manier waarop ze het leven op een Amerikaanse 

<I>high school<P> bekeek. Hij had een aantal van haar opmerkingen horen herhalen alsof het 

moppen waren, hoewel hij vermoedde dat ze eerder waren wat je bij tennis ‘unforcederrors’ noemt, 

‘onnodige fouten’. Het was oké; hij had zijn gevoel voor haar onder controle. De no-flyzone die hij 

zichzelf in haar buurt had opgelegd, had de scherpe kantjes weggeslepen van de sterke 

aantrekkingskracht die hij in haar aanwezigheid voelde. 

Die situatie veranderde radicaal op de avond dat hij het toekomstvisioen kreeg. Meestal zag 

hij de toekomst in flitsen, gewoon overdag, maar soms ontvouwde zich voor zijn ogen een hele serie 

gebeurtenissen achter elkaar, als de korte trailer die een lange speelfilm aankondigt. Iets dergelijks 

gebeurde meestal op het moment vlak voordat hij in slaap viel en de nieuwsflits over Sky paste 

precies in dat plaatje. 

Een straat, ergens hier in de stad, dacht hij, maar niet in een buurt die hij goed kende. Hij liep 

naast het nieuwe meisje. Het leek een vredige scène, totdat er opeens geroep en geschreeuw klonk. 

In een flits zag hij een mes en bloed – heel veel bloed. Doodsangst. Op dat moment realiseerde hij 

zich dat het Sky was die hij hoorde schreeuwen. 

Met een schok werd hij wakker, zijn hart bonkend tegen zijn ribben. Hij ging rechtop zitten, 

gooide het dekbed van zich af en liep naar het raam om een paar keer rustig adem te halen. Het had 

geen zin: hij had het gevoel dat hij in brand stond. Nadat hij een T-shirt had aangetrokken, liep hij 

naar beneden, naar de koelkast, om wat water met ijs te pakken. 

‘Voel je je wel goed, Zed?’ 

Hij had niet gemerkt dat zijn vader in een hoekje zat. Te zien aan de kaars die naast hem 

stond, nam zijn vader een moment om te mediteren, zoals hij wel vaker deed wanneer hij zich zorgen 

maakte. Zijn indiaanse afkomst was nooit duidelijker zichtbaar dan wanneer hij bad; zijn ogen vol 

schaduwen door de diepe gedachten, zijn lange, donkere haar naar achteren gebonden met een 

leren bandje met arendsveren aan het uiteinde. 

Zed hoopte dat hij niet de oorzaak was van zijn vaders slapeloosheid. ‘Ja hoor, ik voel me 

prima.’ 

‘Alsjeblieft, niet tegen me liegen.’ 



Zeds hand trilde terwijl het ijs in zijn glas kletterde. ‘Een toekomstvisioen, dat is alles. Ik heb 

ze vaker gehad.’ 

‘Akelig?’ 

‘Nogal.’ 

‘Iemand die we kennen?’ 

‘Nou ja, een nieuw meisje op school.’ Hij nam een slok. ‘Ik zag dat ze werd aangevallen.’ 

‘Nieuw meisje?’ 

‘Ja. Yves heeft het vast wel over haar gehad. Ze maakt muziek.’ 

Zijn vader glimlachte kort. ‘Aha, ja. Hij heeft inderdaad iets gezegd. Hij vroeg zich af of wij 

haar ouders kenden. Of ze bij het Netwerk horen.’ 

‘En?’ 

‘Nee.’ 

‘We denken dat ze misschien haar gedachten laat uitlekken.’ 

‘Misschien verklaart dat waarom je het visioen had? Misschien hebben haar gedachten 

contact gemaakt met jouw gave en veroorzaakte dat het vonkje.’ 

‘Misschien.’ 

Zijn vader legde zijn handen gevouwen in zijn schoot.Hij zag er zo kalm uit in zijn oude 

leunstoel;Zed kon zich de tijd nog herinneren dat hij op zijn knieën zou zijn geklommen en bij hem 

was gaan zitten. ‘Wat ga je nu doen?’ 

Dat was echt iets voor zijn vader, om Zed het volwassen pad te laten kiezen en zijn eigen 

beslissingen te laten nemen. Ook al nam Zed soms besluiten waarvan hij wist dat zijn ouders die 

afkeurden, zijn vader en moeder geloofden er heilig in om hun zoons zelf te laten nadenken. Voor 

hen geen al te strakke teugels. Ze hadden er volledig vertrouwen in dat alles uiteindelijk goed zou 

komen. Het had goed uitgepakt bij de twee oudere opstandige zoons, Trace en Victor, die zich in rap 

tempo ontwikkelden tot steunpilaren van de maatschappij; toch betwijfelde Zed of het voor hem ook 

zou werken. 

‘Ik heb haar steeds proberen te ontlopen, vanwege dat gedoe met haar gedachten.’ 

‘Maar…?’ 

‘Maar nu kan ik waarschijnlijk beter een oogje in het zeil houden. Haar waarschuwen als de 

gelegenheid zich voordoet.’ 

‘Dat is goed. We moeten degenen die ons pad kruisen beschermen, en vooral leuke blondjes 

die je maar niet loslaten.’ 

Dat was echt niet het soort taal dat zijn vader gebruikte. ‘Is dat wat Yves zei?’ 



Zijn vaders ogen schitterden geamuseerd. ‘Ja. Hij vertelde dat je bij haar in de buurt anders 

bent; onzeker van wat je moet doen. Bescherm haar, Zed. De toekomst is niet zo zeker als jouw 

visioen je misschien laat denken.’ 

‘Dat realiseer ik me, pap. Ik heb genoeg fouten gemaakt om dat te weten.’ 

‘En ik hoop dat je ook weet dat ik trots op je ben.’ 

Zed begreep dat zijn vader hem expres zo prees, na al die maanden waarin hun relatie 

vertroebeld was geweest door afkeuring. Het voelde fijn om weer aan de goede kant te 

staan.‘Bedankt. Ik zal mijn best doen.’ 

‘Meer verwachten we niet van je, Zed.’ 

 

Sky in de gaten houden bleek een fascinerende onderneming. Ze dook overal in Wrickenridge op, als 

Alice die kriskras door Wonderland dwaalde, en was zich meestal totaal niet bewust van het feit dat 

hij haar schaduwde als hij haar na donker nog tegenkwam. Zed ontdekte dat hij gelijk had gehad over 

haar veel te lieve karakter, dat haar een gewillig slachtoffer maakte voor de meer irritante types in 

de stad. Hij had haar een keer diep in gesprek met die vreselijke bemoeial mevrouw Hoffman 

aangetroffen en hij had erg moeten lachen toen ze tegen de schappen op probeerde te klimmen om 

de vrouw te helpen een potje te pakken waar ze niet bij kon. Zed had telekinese moeten gebruiken 

om de plank dillesaus, die ze bijna omvertrok, te redden en toen was ze ervandoor gegaan, zodat hij 

zich aan mevrouw Hoffman had moeten ontworstelen. 

Nou bedankt, Bo Peep. 

Eén keer had Sky hem buiten in een donkere straat gezien en een beetje geïrriteerd was ze 

voor hem weggerend. Toen ze vlak bij haar huis was,had hij expres het gas flink opengedraaid om te 

zorgen dat ze zich omdraaide, en hij was beloond met een stomverbaasde blik van haar. Toch had hij 

liever gehad dat ze niet meer naar buiten ging in het donker; alles aan haar schreeuwde dat ze een 

gemakkelijk slachtoffer was voor iedereen die van plan was om een misdaad te plegen. 

In het weekend gaf hij zichzelf vrijaf van het bewaken en droeg hij Sky in gedachten over aan 

haar ouders. Er was een grens aan wat een jongen aankon zonder gek te worden, zeker wanneer hij 

net een martelende sessie met zijn familie achter de rug had, waarin ze een door drugs 

aangewakkerde schietpartij oplosten waarbij kinderen waren omgekomen. Met het bloedbad dat 

zich steeds weer in zijn hoofd afspeelde, kon hij Sky’s toekomstige drama er echt niet bij hebben. En 

dus reageerde hij niet adequaat toen hun paden elkaar kruisten in wat hij als zijn persoonlijke 

toevluchtsoord beschouwde: het spookstadjeop de onderste hellingen van de berg aan de voet 

waarvanWrickenridgelag. Het was een plek waar hij vaak naartoe ging om na te denken, omdat hij de 

vervallen hutjes en het uitzicht over de vallei rustgevend vond. Hij had geprobeerd om haar zijn 

waarschuwing over te brengen, maar het kwam er totaal verkeerd uit en zij was ongetwijfeld blijven 



zitten met het idee dat hij ofwel een engerd was of niet goed wijs. Hij had haar de waarschuwing 

beter kunnen geven op een plek waar ook andere mensen waren, waar ze zich veilig voelde; in plaats 

daarvan had hij haar de stuipen op het lijf gejaagd. 

Na dat incident had hij zichzelf de hele weg naar huis voor zijn kop geslagen. 

Hun volgende ontmoeting was zelfs een nog grotere ramp geweest, als dat al mogelijk was. 

Sky had bij de leerlingen gezeten die tijdens de excursie voor raften hadden gekozen, en dankzij zijn 

vaders bemoeienis was ze naast hem in de boot terechtgekomen. Naast haar zitten terwijl haar 

gedachten op alle kanalen uitzonden – opwinding, angst, eigenaardige flitsen van kleine imaginaire 

drama’s – leidde hem vreselijk af. En dus moest hij niet alleen vechten tegen de stroomversnellingen, 

maar zich ook een weg zoeken door de enorme vloed aan informatie die bij haar vandaan kwam. In 

elk geval beantwoordde het voor eens en voor altijd de vraag wie er verantwoordelijk was voor het 

enorme gedachtelek. Omdat zijn aandacht zo werd afgeleid, kwam de waarschuwing dat ze elk 

moment uit de boot kon tuimelen totaal onverwacht. Hij had haar tegen de bodem van het vlot 

geduwd, maar op de een of andere manier was ze tijdens de worsteling toch in de rivier beland. 

Drijven! Hij slingerde de gedachtewaarschuwing naar haar toe als een slagman die een 

homerun slaat. Gelukkig gehoorzaamde ze aan zijn instructie en konden ze haar uit de rivier 

oppikken, zonder ernstige gevolgen. Dat voorkwam echter niet dat hij woest op haar was dat ze 

zichzelf in gevaar had gebracht en hij was al helemaal geërgerd toen ze hem de schuld bleek te 

geven. Waarom bleef ze niet gewoon thuis, lekker veilig en ver uit zijn buurt? Hij had gewoon echt 

geen trek in deze onzin. 

Maar het was nog lang niet voorbij. De boottrip was pas de prelude voor een waanzinnige 

voorstelling op het parkeerterrein van school, de volgende dag. 

Hij stond buiten met zijn vrienden tot het laatste moment te wachten voordat ze zich zouden 

overgeven aan de tirannie van school. Zed was gespitst op haar komst, al had hij nog eerder zijn 

teennagels uit laten trekken dan dat toe te geven. Ze verscheen samen met Tina, een meisje uit 

hetzelfde jaar als zij, die het Engelse grietje onder haar hoede leek te hebben genomen. Hij deed 

alsof hij niet keek toen Sky aarzelde, en toen, halleluja, stak ze het terrein over om hem een lesje te 

leren. Hij genoot ervan. Haar uiterlijk verleidde je ertoe om haar af te schrijven als een doetje, maar 

ze had er totaal geen moeite mee om hem de maat te nemen in het bijzijn van de keihardste types 

van de school. 

‘Wat is nou eigenlijk jouw probleem?’ Sky stond vlak voor hem en moest haar nek strekken 

om hem recht in de ogen te kunnen kijken. 

Hij wilde lachen, maar nee, dat kon echt niet. Ze zag er zo lief uit en Zed boog nou eenmaal 

nooit het hoofd voor schattig. ‘Wat?’ Hij zette zijn zonnebril op om de pretlichtjes in zijn ogen te 

verbergen. 



‘Ik ben gisteren dankzij jou zowat verdronken en jij deed net alsof het mijn eigen schuld was!’ 

Als er geen getuigen bij geweest waren, had Zed haar de schrik van haar leven bezorgd door 

die woedende blik van haar gezicht te kussen. In plaats daarvan beet hij op zijn tong. 

‘Het was eerder jouw schuld dan de mijne.’ 

‘Ga je nou beweren dat het mijn schuld was?’Zed verslikte zich bijna. Realiseerde ze zich niet 

dat ze een wandelende rampenmagneet was: overal jongens in haar buurt die struikelden en zich als 

idioten aanstelden, hijzelf niet uitgezonderd? 

‘Wie is die boze chick, Zed?’ vroeg Sean. 

Het laatste waar hij behoefte aan had, was dat Sean met zijn grijpgrage handjes interesse 

toonde in Sky. ‘Niemand.’ 

‘Ik ben helemaal niet ‘niemand’. En ik ben in ieder geval niet zo’n arrogant stuk vreten als jij… 

Zo iemand die zich overal te goed voor voelt.’ 

Zed wilde applaudisseren, maar moest volstaan met een onverschillige blik terwijl zijn 

vrienden lachten. 

‘Zed, ze heeft je.’ 

‘Ja, ze is me er eentje.’ Hij moest haar buiten bereik van Sean zien te krijgen voordat hij 

gedwongen werd om met zijn vriend ruzie over haar te maken. ‘Nou, hollen, Bo Peep.’ 

Sky beende weg:één bolletje gekwetstheid en woede. Zed wilde dat hij haar kon oppakken 

en meenemen naar een plek waar ze erover konden praten, maar er waren te veel toeschouwers. 

Hier op school was het net alsof je op een podium stond en dit wilde hij onder vier ogen oplossen. 

‘Naar een chickie als dat zou ik de hele dag kunnen kijken,’ zei Sean verlekkerd. 

Zedmaakte gebruik van zijn positie als leider van de groep en wierp een minachtende blik op 

zijn vriend. ‘Ze is niks bijzonders. Veel te klein.’ 

‘Ik had het niet over haar lengte. Drie hoeraatjes voor de gast die de strakke jeans heeft 

uitgevonden.’ Als Sean zo doorging met schunnige praatjes over haar, stevende hij af op een flinke 

portie ellende. 

‘Laat haar met rust, Sean. Ze is geen partij voor jou.’ 

Sean zuchtte. ‘Ja, je hebt gelijk, maar je moet toegeven dat dat verdomde jammer is.’ 

De bel ging.  

‘De cheerleaders uit Aspen komen over een paar dagen.’ Zed wist dat Sean een zwak had 

voor een van Zeds ex-vriendinnetjes, Hannah, die het team uit Aspen leidde en qua uiterlijk het 

tegengestelde was van Sky: lange benen, rood haar, brutaal. Zij zou Sean met gemak aankunnen. 

Seans gezicht klaarde op. ‘Stel je me voor?’ 

‘Dat heb ik al gezegd, toch?’ 

‘Zed, je bent een toffe gast, wist je dat?’  



En nu hij Seans aandacht met succes naar Hannah had geleid, kon Zed in alle rust het gesprek 

op het parkeerterrein steeds weer opnieuw in zijn hoofd afspelen. 

  



HOOFDSTUK 4 

 

In de jongenskleedkamer strikte Zed zijn veters; hij keek uit naar een hele middag zonder les. In de 

herfst organiseerde de school altijd een voetbaltoernooitje voor de vijfdeklassers, om de 

saamhorigheid te versterken. Het was elke keer weer grappig om te zien hoe alle leerlingen uit één 

jaar moesten samenwerken, en sowiesowas alles beter dan in een suf klaslokaal zitten. 

‘Oké, heren!’ Mr. Joe kwam de kleedkamer binnen, zwaaiend met een paar 

computerprintjes. ‘Dit zijn de teams. Ik heb de captains al gekozen, dus geen discussie. Het gaat niet 

om het winnen, maar om het versterken van de teamgeest. Je waardig gedragen bij verlies is net zo 

te prijzen als bescheiden zijn na de overwinning.’ 

‘Alsof dat ooit voorkomt,’ mompelde Sean. Alle jongens wilden per se de schande voorkomen 

dat ze als laatste zouden eindigen, want daar zouden ze de rest van het jaar grappen over moeten 

aanhoren. Anders dan in Vegas bleef wat er op het veld gebeurde niet op het veld. Sean wrong zich 

tussen de groep jongens door om de lijsten te bekijken. ‘Perfect, ik zit in Zeds team.’ 

‘Ben ik captain?’ Zed maakte zijn scheenbeschermers vast. 

‘Natuurlijk.’ 

‘Tegen wie moeten we eerst?’ 

Sean liet een vinger langs het speelschema glijden en begon te lachen. ‘Dit is zo chill. We 

spelen tegen team B. Mag jij raden wie Mr. Joe heeft gekozen als hun captain.’ 

Zed vreesde het ergste. ‘Geen idee.’ 

‘Die Engelse chick, Sky Bright. Het lijkt erop dat ik deze wedstrijd zal moeten zorgen voor flink 

wat tackles en bodychecks.’ 

Zed stond op. ‘Mijn team speelt fair.’ 

Sean bewoog zijn wenkbrauwen op en neer. ‘Ik beloof dat ik heel voorzichtigen heel, eh… 

respectvol met haar zal omgaan. Ik zorg wel dat ik als eerste de grond raak. Ben ik een lekker 

kussentje.’ 

‘Dit is voetbal, geen American football.’ 

Sean fronste. ‘Ja, helaas. Stom spelletje.’ 

Aangezien Zed Sean voor geen meter vertrouwde, was hij opgelucht dat Sky ervoor koos om 

op doel te gaan staan. Zed won de toss en stuurde de spelers van zijn gemengde team snel naar hun 

plek op het veld. Hij kende ze allemaal goed; hij kon rekenen op twee goede spelers, de rest was 

middelmatig. Sky leek wat meer moeite te hebben met haar ploeg; aarzelend zette ze hen op hun 

posities. 

‘Dit wordt een eitje,’ constateerde Sean tevreden. 

‘Maak het ze niet al te lastig, oké?’ beval Zed. 



Zelfs met die instructie veegde zijn team de vloer aan met de tegenstanders. In Sky’s 

teamzaten maar twee spelers die iets van voetbal wisten – Nelson en een jongen die Neil heette – 

maar zij maakten niks klaar, aangezien Zed en zijn team voortdurend aanvielen. Elke keer dat Zed de 

bal langs Sky schoot, voelde hij zich beroerder. Hij deed niet eens erg zijn best, maar ze was gewoon 

niet geschikt voor een plek in het doel. 

Nee, ze was eerder geschikt voor een plek in zijn armen. 

Zedwerd kort afgeleid door de fantasie waarin hij zijn armen om haar heen sloegen dus kon 

Nelson hem met de bal passeren. Nelson zigzagde tussen de verdedigers door en scoorde. Zed was 

tevreden, want daardoor oogde de score bij de rust iets minder wreed. 

In de korte rustperiode tussen de helften kwamen zijn spelers om hem heen staan. 

Opgetogen realiseerden ze zich dat ze het geluk hadden dat ze in het sterkste team waren ingedeeld. 

De minder sportieve types zouden er de rest van het jaar over kunnen opscheppen dat ze met de 

sterren hadden gespeeld, wat trouwens gedeeltelijk de reden was dat de leraren hen dit lieten doen: 

om het ijs tussen de sportfanaten en de andereneen beetje te breken. 

‘Nog wijze woorden, Zed?’ vroeg Sean. 

‘Nee, jullie doen het geweldig, jongens. Met deze score komen ze nooit meer terug, dus laten 

we een beetje dimmen, oké?’ 

Sean trok een gezicht. ‘Dacht het niet. Ik geniet er veel te veel van om dat blondje in het doel 

te zien stuntelen. Ze is echt zo grappig.’ 

Zed vroeg zich af waarom hij Sean eigenlijk als vriend beschouwde. ‘Laten we het nou niet 

nog erger voor haar maken, Sean.’ 

‘Ik dacht dat jij wel wraak zou willen nemen, na die keer op het parkeerterrein dat ze je 

diste.’ 

Zed haalde zijn schouders op. ‘Wraak? Echt niet. Dat was tot nu toe de beste ochtend van het 

schooljaar. Kom op, laten we het snel uitspelen.’ Hij sloeg zijn teamleden tegen de handen en 

stuurde ze toen weer het veld op. Hij haalde Skyin, die dezelfde kant op liep als hij. ‘Hé.’ 

‘Wat nou weer? Wil je nog even zeggen dat ik er niks van kan? Hoeft niet, dat heeft mijn 

team net al gedaan.’ 

Zed keek over haar hoofd naar de leerlingen die haar bijna tot tranen hadden gebracht en liet 

ze in gedachten ophangen, aan mootjes hakken en vierendelen. Na een snelle blik op het team kon 

hij wel raden wie de boosdoener was: Sheena, captain van de cheerleaders, had een scherpe tong en 

bovendien een bloedhekel aan verliezen. ‘Nee Sky, ik wilde alleen even melden dat je de tweede 

helft de andere kant op speelt.’ 

Sky liet haar hoofd zakken en slofte naar het andere doel. Hij voelde gewoon hoe beroerd ze 

eraan toe was. 



Hij rende naar Sheena toe. ‘Beetje dimmen met haar, ja?’  

‘Wat?’ Sheena leek geschokt dat Zed blijkbaar had opgemerkt wat er in hun team speelde. 

‘Met haar? Waarom?’ 

‘Ze is nieuw.’ 

‘Nou en? Ze is hopeloos.’ 

‘Zij heeft zichzelf niet tot captainuitgeroepen.’ 

‘Ze had moeten weigeren toen ze het hoorde.’ 

‘En wist ze dat dat kon?’ Zed nam zijn positie midden op het veld in en liet Sheena daar 

verder over nadenken. 

De tweede helft ging zo mogelijk nog slechter voor Sky’s ploeg. Nelson werd steeds 

verbetener, maar dankzij het hopeloze gebrek aan steun van zijn team slaagde geen van zijn 

pogingen om de bal te veroveren. Zelfs Neil leek het te hebben opgegeven. 

Toen haalde Sheena met een overenthousiaste tackle Zed neer in het strafschopgebied. Als 

beloning kreeg hij een penalty. Geweldig. Het liefst had hijSheena bedankt, omdat hij zich realiseerde 

dat hij nu de kans had om Sky’s dag te redden. Hij herinnerde zich hoe ze had gereageerd op zijn 

gedachtewaarschuwing (Drijven!)toen ze uit de boot viel. Zou hij hetzelfde kunnen doen om haar te 

helpen de strafschop tegen te houden? Hij legde op z’n gemak de bal neer, alsof hij het elke dag 

deed. Om hen heen klonk van de tribunes een mengeling van aanmoedigend gejuich en afkeurend 

gejoel. Zijn imago dat hij een keiharde was,zou wel wat te lijden krijgen, maar een glimlach van haar 

was die opoffering wel waard, vond hij. 

Duik naar links. 

Sky wreef over haar voorhoofd. Ja, ze voelde echt iets. Hij hoopte maar dat ze er ook naar 

zou handelen. 

Duik naar links. 

Hij nam een zacht aanloopje en schoot de bal alsof hij tegenover een klein jochie stond, 

zodat ze alle kans had om hem te stoppen. Ze keek niet eens en gooide zichzelf opzij – naar links. De 

bal raakte haar in haar maag en ze krulde zich eromheen. 

Het publiek daverde van verbazing en enthousiasme. Sky had de strafschop gehouden. 

Zed glimlachte naar zijn schoenen, in de wetenschap dat het meer een kwestie was geweest 

van zijn eigen treffer tegenhouden. 

Sky leek het nog niet te geloven; ze staarde naar haar vrienden op de tribunes alsof ze 

bevestiging nodig had dat dit werkelijk gebeurde. 

Zed rende naar haar toe. ‘Gaat het?’ Hij stak zijn hand naar haar uit. 

‘Ik had hem.’ 



‘Ja, dat hebben we gezien.’ Hij kon het niet helpen: hij moest wel lachen. Ze was zo in de war. 

Hij trok haar overeind. 

‘Heb je me geholpen?’ 

Tricky terrein. Hij wilde haar gevoel eindelijk iets goeds gedaan te hebben niet verpesten. 

‘Waarom zou ik dat doen?’ Hij liep terug het veld in. 

Mag ik u danken, o machtige heerser. 

Haar stem. In zijn hoofd. Zed bleef abrupt stilstaan, door elkaar geschud door een sensatie 

alsof hij op een landmijn was gestapt: zijn verleden, heden en toekomst als Savant, allemaal werden 

ze aan flarden gereten. Hij draaide zich bliksemsnel om en keek haar aan. Dat blonde opdondertje, 

die voortdurende bron van ergernis in de laatste paar weken, was de ware. Zijn zielsverwant. Binnen 

in hem stroomde het licht alle donkere hoekjes in, alsof iemand de gordijnen had opengetrokken en 

een frisse bries de muffe lucht verdreef. Zijn brul van protest veranderde in een uitgelaten schreeuw 

van verrukking. 

‘Zed, ben je klaar om door te spelen?’ vroeg Mr. Joe. 

O man, en of hij er klaar voor was. SkyBright had geen idee hoe klaar. De regels waren 

veranderd en zij speelde vanaf nu in hetzelfde team als hij. Het enige wat hij hoefde te doen was het 

haar vertellen. 

‘Ja, Mr. Joe, kom maar op.’ 

 

********* 

 

Meer weten over Zed en Sky? Lees hoe het verdergaat in Het verhaal van Sky. 

Lees ook de andere delen in de Soulmates-serie: Yves’ belevenissen in Het verhaal van Phoenix en die 

van Xavier in Het verhaal vanCrystal. 

 

 

 

 

 




