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Voor Athena Woodward



Mogen je paden kronkelig, eenzaam en gevaarlijk zijn,  

en naar het prachtigste uitzicht leiden.  

Mogen je bergen tot ver boven de wolken reiken. 

Edward Abbey
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1

McKenna kon haar oren niet geloven.  Misschien was er 

iets mis met haar gehoor. Of misschien had ze last van waanideeën. Hoe 

dan ook werd ze liever doof of gek dan dat ze geloofde wat haar vrien-

din net had gezegd.

‘Het spijt me,’ zei Courtney. Ze begon te huilen en legde haar hoofd 

op tafel. 

McKenna wist dat dit het moment was om haar hand uit te steken en 

Courtney even aan te raken. Iets troostends te zeggen. Maar ze kon het 

niet. Nog niet. Want niet alleen had Courtney weer verkering met Jáy, 

ze krabbelde ook nog eens terug van hun wandeltocht.

McKenna en Courtney waren al meer dan een jaar geleden begon-

nen met het plannen van de tocht, het lopen van de Appalachian Trail, 

een drieënhalfduizend kilometer lange wandelroute, en ze zouden deze 

week nog vertrekken. Ze hadden hun plek aan de universiteit een jaar 

opgeschort en al hun spaargeld aan kampeerspullen en wandelgidsen 

uitgegeven – dat gold tenminste voor McKenna; Courtneys deel was 

door haar vader betaald. En het allermoeilijkste: ze hadden hun ou-

ders zover gekregen dat ze met het plan instemden: twee meisjes die de 

1
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hele Appalachian Trail zouden gaan lopen, helemaal van Maine naar 

Georgia.

En nu had Courtney zich bedacht. Met het allerdomste excuus: een 

jongen. En niet zomaar een jongen, maar een jongen die ze de afgelo-

pen vier maanden compleet hadden afgekraakt. Serieus, ze hadden het 

zo vaak over hem gehad dat McKenna zijn naam ondertussen niet eens 

meer over haar lippen kon krijgen. 

Om hen heen, in de universiteitskantine van Whitworth, klonk een 

hoop geroezemoes en gekletter van bestek. McKenna’s ouders waren al-

lebei hoogleraar aan de universiteit, en McKenna kwam hier al zolang 

ze zich kon herinneren lunchen. De kantine voelde net zo vertrouwd als 

haar eigen woonkamer. Het was een heldere zomerdag, begin juni, en 

het zonlicht stroomde door de grote ramen de mensa in. McKenna wist 

dat Courtney dezelfde drang moest voelen als zij, om al die plekken die 

ze al een miljoen keer hadden gezien achter zich te laten, om de wereld 

in te trekken en onder de zon te leven. 

‘Maar Courtney,’ zei McKenna terwijl ze haar handen op haar schoot 

liet liggen. ‘Jáy?’

‘Ik weet het,’ mompelde Courtney tegen het tafelblad.

McKenna droomde al zolang ze zich kon herinneren over deze 

voettocht. En nu, vlak voor hun vertrek, stortte het hele plan dankzij 

Courtney als een kaartenhuis in elkaar.

‘Courtney,’ zei McKenna nog eens. Zelfs los van de hele tocht was dit 

verschrikkelijk nieuws. Het was een onverdraaglijk idee dat Jay haar 

vriendins hart weer zou breken.

‘Zeg maar niks,’ zei Courtney terwijl ze eindelijk weer rechtop ging 

zitten. ‘Ik weet het. En ik vergeef het hem allemaal. Ik hou van hem, 

McKenna.’
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Wat kon ze daar nu op zeggen?

‘Het spijt me,’ zei Courtney nog eens, dit keer rustiger, na de afgeleg-

de liefdesverklaring. ‘Ik weet hoe graag je het wilde.’

‘Ik dacht dat jij het ook graag wilde.’

‘Dat wil ik ook. Ik bedoel, dat wilde ik ook. Maar het is gewoon te 

lang om zonder hem te zijn, snap je?’

McKenna snapte het helemaal niet. Zelfs met rooddoorlopen ogen 

en een opgezwollen gezicht zag Courtney er nog knap uit. Ze was wel 

de laatste persoon die vanwege een jongen – en al helemaal niet van-

wege Jáy – haar leven moest omgooien. Courtney had blond, glanzend 

haar waar McKenna, de enige brunette in de familie, jaloers op was. Ze 

zaten allebei in het hardloopteam, maar met de snelste clubtijd op de 

1500 meter was Courtney degene die het meest uitblonk. Ze zaten al-

lebei op paardrijden, alleen sleepte Courtney meestal de prijzen bin-

nen. Maar het allerbelangrijkste: Courtney was een superloyale vrien-

din. Met andere woorden: ze was duizend Jays waard, tienduizend Jays, 

een miljoen.

‘Courtney.’ McKenna deed haar best om haar stem niet te laten over-

slaan. ‘Jay is er gewoon nog als we straks terugkomen. Je kunt hem bel-

len of appen, je kunt hem ansichtkaarten sturen. Het zijn maar een paar 

maanden.’

‘Niet een paar maanden; het zijn er vijf, misschien wel zes. Het ligt 

allemaal best gevoelig, McKenna, we zijn pas net weer bij elkaar. Dan 

kan ik toch niet zomaar de bossen in wandelen en hem vrolijk achter-

laten? Niet nu meteen, in ieder geval.’ Het klonk alsof ze het uit haar 

hoofd had geleerd, alsof ze van tevoren had bedacht wat McKenna zou 

gaan zeggen.

Nee, omdat hij waarschijnlijk de volle zes maanden met andere 
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meisjes in bed zou duiken, dacht McKenna.

‘Als je gaat studeren moet je hem ook achterlaten,’ bracht McKenna 

in. Jay ging naar Whitworth, hier in Abelard, de saaiste en meest voor 

de hand liggende keuze. Waarom zou je überhaupt gaan studeren als je 

niet eens uit huis zou gaan?

‘Wesleyan is nog geen uur rijden,’ pareerde Courtney. ‘En ik begin 

sowieso pas volgend jaar. Ik heb het een jaar uitgesteld, weet je nog?’

‘Ja, om die voettocht te maken,’ zei McKenna eindelijk net zo geïrri-

teerd als ze zich voelde. ‘Niet om weer met Jay aan te pappen.’ 

‘Ik weet het,’ gaf Courtney toe.

‘Nou, wat ga je volgend jaar doen dan? Je voorkeursuniversiteit laten 

schieten voor een jongen? Hier blijven en aan Whítworth gaan stude-

ren?’ McKenna keek veelbetekenend om zich heen. Aan deze universi-

teit studeren was hetzelfde als aan huis studeren.

‘Jay is niet zomaar een jongen. En een kampeerreisje kun je niet ver-

gelijken met studeren.’

‘Een kampéérreisje?’ Hoe kon ze hun plan nu tot één woord terug-

brengen en het zo onbeduidend laten klinken? McKenna ademde diep 

in en zei: ‘Misschien groeien jullie juist wel naar elkaar toe als jullie niet 

samen zijn. Zoals Brendan en ik…’

‘Je kunt Brendan en jou toch niet met mij en Jay vergelijken.’

Daar had ze wel gelijk in. Brendan zou nooit vreemdgaan. Zo zat 

hij gewoon niet in elkaar. Hij was geen player, hij was serieus, eerlijk 

en lief. Ze waren nu drie maanden samen, en Brendan zou in septem-

ber naar Harvard gaan. Zou McKenna hem ooit tegenhouden om naar 

de universiteit van zijn dromen te gaan, omdat hij anders niet bij haar 

zou zijn? Natuurlijk niet, net zomin als hij haar zou tegenhouden om 

de Appalachian Trail te lopen. Ze hadden een volwassen relatie, ze 
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steunden elkaar. McKenna zei dit tegen Courtney, die met haar ogen 

rolde.

‘McKenna,’ zei Courtney, ‘jullie zijn zo ongeveer even romantisch als 

een wandelkaart.’

Met een scherpe knak brak McKenna haar eetstokjes los. De sushi lag 

onaangeroerd tussen hen in. McKenna prikte lusteloos in de hosomaki 

met pittige tonijn. Als romantiek inhield dat je je dromen moest opge-

ven voor een waardeloze gast, dan hoefde het voor haar niet zo nodig.

‘Er zijn verschillende soorten romantiek,’ zei McKenna. ‘Misschien be-

tekent het voor jou een etentje bij kaarslicht. Maar voor mij…’ Ze brak 

haar zin af omdat ze bang was dat ze in huilen zou uitbarsten als ze het 

hardop zei. Voor McKenna was romantiek een nacht onder de sterrenhe-

mel. Ze had geen vriendje nodig om het romantisch te maken. Ze had al-

leen de buitenlucht nodig en de geur van dennen. Alleen het geluid van 

krekels, kruisboomkikkers en de door de bomen ruisende wind.

Courtney stak haar arm uit en raakte McKenna’s hand even aan. ‘Ik 

weet hoeveel deze tocht voor je betekende,’ zei ze. ‘En het spijt me heel 

erg. Ik weet niet hoe vaak ik dat nog moet zeggen voordat het tot je 

doordringt dat ik het meen.’ 

McKenna’s hoofd tolde nog van de tegenargumenten. Vergeet Jay. Ze 

kon Courtney herinneren aan de formulieren voor het langeafstands-

certificaat die ze op hun prikbord naast hun speldjes van de wandel-

club hadden gehangen. En ze hadden Appalachian Trailpaspoorten be-

steld: groene boekjes die je onderweg in hostels en op andere punten 

kon laten afstempelen om de reis te documenteren. Ze hadden hun rou-

te al uitgestippeld en uitgezocht op welke kampeerplaatsen huisdieren 

waren toegestaan, zodat ze Norton, Courtneys temperamentvolle bor-

dercollie, konden meenemen. Ze hadden uren over kaarten en gidsen 
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gebogen gezeten. Ze hadden Bear Mountain met complete bepakking 

beklommen. Ze waren klaar voor vertrek.

Maar in plaats van Courtney hieraan te herinneren, hield McKenna 

haar mond. Ze hoorde in de stem van haar vriendin dat ze kon smeken 

tot ze een ons woog; haar besluit stond vast. 

‘Nou,’ zei McKenna terwijl ze het sushirolletje eindelijk naar haar 

mond bracht, ‘als jij niet meegaat, dan ga ik gewoon alleen.’

Courtney sperde haar ogen open. Daarna lachte ze.

‘Nee, serieus,’ zei McKenna en ze rechtte haar rug. Door het hardop 

uit te spreken werd ze gesterkt in haar besluit. ‘Ik ga gewoon alleen.’

‘Je kunt niet zes maanden in je eentje door de bossen zwerven,’ zei 

Courtney.

‘Waarom niet?’

Zes maanden in haar eentje in de bossen. Een minuut geleden was ze 

nog totaal ontmoedigd, maar nu voelde ze langzaamaan elke vierkante 

millimeter van haar huid tintelen van opwinding. 

‘Nou,’ antwoordde Courtney, ‘ten eerste omdat het niet veilig is.’

‘Ik ben niet op zoek naar véíligheid.’

Ze sprak dat laatste woord bijna met afkeer uit. Kiezen voor veilig-

heid was doen wat er van je werd verwacht, de regels braaf opvolgen, 

goede cijfers halen, netjes gaan studeren, kortom: alles wat McKenna al 

haar hele leven had gedaan. 

‘Even serieus, McKenna,’ zei Courtney met een bedenkelijk gezicht. 

‘Je kunt niet in je eentje gaan.’

Natuurlijk vond Courtney dat je niet in je eentje kon gaan, dat vond 

iedereen. Maar in McKenna’s gedachten begonnen de beelden zich al 

te vormen: al die kilometers in eenzaamheid, terwijl ze steeds sterker 

werd en haar blikveld zich verruimde. Ter voorbereiding van deze reis 
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had ze een berg boeken gelezen: gidsen over overleven in de wildernis, 

memoires, romans. Een van haar favoriete boeken was geschreven door 

een vrouw die in haar eentje de Pacific Crest Trail had gelopen zonder 

zelfs maar een bankpas op zak, nog voor het bestaan van smartphones 

en gps. Als zij het kon, waarom McKenna dan niet?

‘Je ouders laten je nooit gaan,’ zei Courtney.

McKenna gooide haar eetstokjes op tafel. ‘Daarom gaan we het ze 

ook niet vertellen.’ 

Met verende tred doorkruiste McKenna de campus op haar bergschoe-

nen, hoewel iedereen om haar heen rondliep op teenslippers en snea-

kers. Ze droeg haar wandelschoenen nu al twee maanden zodat ze er 

zeker van kon zijn dat ze goed waren ingelopen tegen de tijd dat ze aan 

haar tocht begon. Ze was zo aan de zware schoenen gewend geraakt dat 

ze moeiteloos wegsprong voor de skateboarder die bijna tegen de stu-

dent naast haar op botste omdat zijn blik op zijn telefoonscherm was ge-

richt. McKenna rolde met haar ogen. Zo’n prachtige zonovergoten dag, 

de lucht zwanger van de kamperfoeliegeur, en elke student op de cam-

pus liep naar zijn telefoon te staren.

McKenna dacht aan een van haar favoriete citaten van Thoreau, die 

was oververtegenwoordigd in haar stapel wandelliteratuur: We moeten 

leren opnieuw te ontwaken en onszelf wakker te houden, niet door me-

chanische hulpmiddelen, maar door onophoudelijk de morgenstond af te 

wachten, die ons niet in de steek laat in onze diepste slaap.

Elke dag zag McKenna mensen die het echte leven hadden ingeruild 

voor Instagram en Facebook. Als het aan haar lag, zou ze haar telefoon 

niet eens meenemen. Nu ze alleen zou gaan, wist ze dat het waanzin was 

om haar enige levenslijn met de buitenwereld op te geven. Maar ze had 
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zich voorgenomen om hem in haar rugzak te laten en hem alleen in ge-

val van nood te gebruiken. Ze zou niet bellen of appen, niet met haar 

ouders of met Brendan, zelfs niet met haar zusje, Lucy. Dat zou natuur-

lijk nog moeilijker zijn, nu ze in haar eentje ging. 

In haar eentje. Ze wist dat die zin haar bang zou moeten maken, maar 

hij bracht juist een glimlach op haar gezicht. Nadat ze Courtney einde-

lijk ervan had weten te overtuigen dat ze vastbesloten was, hadden ze 

de details van hun aanpak besproken. Ten eerste zou Whitworth verbo-

den terrein zijn; Courtney mocht niet riskeren dat ze McKenna’s ouders 

tegen het lijf zou lopen. Courtney opperde dat McKenna Norton toch 

zou meenemen, maar McKenna was erop tegen. Ze wilde zo min moge-

lijk het risico lopen dat Courtneys ouders contact zouden opnemen met 

die van haar. Het moest lijken alsof alles volgens plan verliep, het plan 

waarmee McKenna’s ouders hadden ingestemd, zij het met tegenzin.

Met een elektronische BIEP haalde ze de auto van het slot. Binnenkort 

zou ze van al dit soort geluiden verlost zijn en alleen nog maar vogels, 

insecten en ruisende bladeren horen.

Haar vriend, Brendan, was niet veel enthousiaster over de solotocht dan 

haar ouders zouden zijn. ‘Het is niet een of ander pretpark waar het ge-

vaar nep is,’ zei hij. ‘Het is de wildernis. Met beren en rode lynxen. En 

gasten die Cletus heten en in de bossen ministokerijen bestieren.’

‘Oeee… leeuwen, tijgers en beren,’ zei McKenna.

Ze reden naar de bios nadat ze bij Abelard Diner hamburgers hadden 

gegeten. In deze laatste week in de beschaafde wereld wilde McKenna 

zich zo veel mogelijk te goed doen aan bingewatchen, warme baden en 

lekker eten. Ondanks de stevige maaltijd wilde ze zeker nog een bak 

popcorn, druipend van de boter.
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‘Ik meen het serieus, McKenna,’ zei Brendan.

Zelfs in de donkere auto zag ze dat er een bezorgde uitdrukking op 

zijn gezicht lag. Brendan was niet superaantrekkelijk, zoals Jay. Hij was 

niet veel groter dan McKenna en had weerbarstig, donker haar. Maar 

McKenna hield van zijn intelligente gezicht met de bruine ogen en de 

kuiltjes in zijn wangen. Brendan was rationeel van aard. Zijn toekomst, 

als enige eindexamenleerling van Ridgefield Highschool die dit jaar tot 

Harvard was toegelaten, lag min of meer al vast. Eerst zijn propedeuse 

aan Harvard University, dan Harvard Law School, vervolgens lobby-

ist in Washington, en tot slot zijn eigen advocatenbureau. Ongetwijfeld 

hoorden ergens in dat plaatje een vrouw en 2,3 kinderen, maar daar 

hadden ze het nooit over. Hij was niet het type man dat met zijn eerste 

vriendinnetje trouwde, rationeel als hij was. 

Terwijl Brendan alle redenen opsomde waarom McKenna de voet-

tocht niet in haar eentje moest maken, hield McKenna zichzelf voor dat 

hij haar zo ontmoedigde omdat hij om haar gaf. 

‘Het heet niet voor niks de wildernis,’ besloot hij. ‘Er zijn geen vang-

netten. Het is geen grap. Je kunt er op wel duizend manieren doodgaan.’

‘Niet als je weet wat je doet,’ zei McKenna.

‘Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ik wil niet zeggen dat je niet 

goed bent voorbereid, maar vooral voor meisjes…’

‘Hoezo “vooral voor meisjes”?’ Deze woorden sterkten haar juist al-

leen maar in haar besluit om toch te gaan. Brendan zou beter moeten 

weten. Zijn moeder had hem alleen opgevoed en was een van de beste 

chirurgen van Connecticut. 

‘McKenna,’ zei hij terwijl hij haar vluchtig aankeek. ‘Dit snap je zelf 

toch ook allemaal wel.’

‘Alsof de universiteit zo’n veilige plek is,’ reageerde ze. ‘Statistisch 
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gezien loop ik op de wandelroute minder gevaar dan op Reed Art 

College. Geen auto’s. Geen drankovergoten feesten. Geen date-rapende 

medestudenten.’

Ze reden onder een lantaarnpaal door en McKenna zag Brendan 

fronsen. 

‘Ik loop niet in zeven sloten tegelijk,’ ging ze verder. ‘Ik neem geen 

onnodige risico’s. Ik overnacht alleen op officiële kampeerplaatsen, ik 

dwaal niet van de route af. Ik zet mijn tent niet op in de nabijheid van 

gewone wegen. Ik weet wat ik doe, Brendan.’

Hij pakte haar hand vast. ‘Ik wou dat ik je gewoon kon bellen,’ zei hij. 

‘Het zal zo raar zijn om je niet te spreken.’

‘Maar bedenk hoe blij je zult zijn als je me in de kerstvakantie weer 

ziet,’ zei McKenna. ‘Afwezigheid versterkt de liefde.’ Hij trok een be-

denkelijk gezicht, maar McKenna hield aan. ‘Je werkt dus mee? Je gaat 

het niet aan mijn ouders vertellen?’

‘Ik zal ze niks vertellen,’ antwoordde Brendan. ‘Maar dat wil nog niet 

zeggen dat ik er blij mee ben, of dat ik het een goed idee vind.’

Ze bracht zijn hand naar haar lippen en kuste hem. Misschien stond 

Brendan er niet voor de volle honderd procent achter, maar ze wist dat 

hij haar niet zou tegenhouden. Meer had ze op dit moment niet nodig.

De volgende dag kwam McKenna thuis van haar laatste werkdag. Drie 

jaar lang had ze als serveerster in lunchroom Yankee Clipper gewerkt. 

Gedurende het schooljaar werkte ze alleen in de weekenden, maar in de 

zomervakantie werkte ze zes dagen per week. Deze zomer was ze inge-

roosterd tot drie dagen voor haar vertrek. Niet veel Ridgefield-leerlin-

gen hadden zo’n bijbaantje. De meeste ouders hadden een goedbetaal-

de baan als advocaat, effectenmakelaar of chirurg. De Burneys hadden 
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zich de privéschool kunnen veroorloven dankzij het studiefinancie-

ringsprogramma van de universiteit van Whitworth. Omdat Whit-

worth McKenna’s studie aan een van de aangesloten universiteiten zou 

vergoeden, hoefden haar ouders daar geen geld voor opzij te leggen en 

konden ze daardoor het hoge schoolgeld van Ridgefield betalen. Niet 

dat de Burneys arm waren, integendeel. Haar moeder had een bijbaan 

als adviseur van een architectenbureau en haar vader hield een blog 

bij voor het politieke tijdschrift Just the Facts, en ze hadden allebei een 

goedbetaalde baan aan de universiteit. McKenna wist dat ze geluk had. 

Ze was niet jaloers – niet erg jaloers in ieder geval – op haar klasgeno-

ten met hun vakanties in Europa en hun handtassen van Marc Jacobs. 

Ten eerste vond ze het leuk om te werken. En daarbij gaf ze niet veel om 

materiële zaken. Haar oude, stukgelezen exemplaar van Walden stond 

bol van de onderstrepingen en notities en viel van ellende bijna uit el-

kaar. Net als Thoreau wist ze dat bezittingen alleen maar ‘leuke hebbe-

dingen’ waren. McKenna toonde meer interesse voor de diepere dingen 

des levens.

Ze had de meeste middagen gewandeld om conditie op te bouwen en 

haar vader zou proberen vanmiddag vroeg thuis te zijn, zodat hij mee 

kon. Hij was degene die haar had geïnspireerd om de AT te gaan lopen. 

Haar hele leven had ze aangehoord hoe hij en zijn beste vriend, Krosky, 

de Pacific Northwest Trail hadden gelopen, in de zomer nadat ze eind-

examen hadden gedaan. Dat was natuurlijk ook precies de reden dat hij 

haar nu liet gaan. Hoe had hij het haar kunnen verbieden nadat hij haar 

altijd had voorgehouden dat het zijn beste ervaring ooit was?

‘Pap?’ riep McKenna terwijl ze de voordeur opendeed.

Haar zusje, Lucy, was overdag op kamp, maar om half vier zou-

den haar ouders allebei thuis moeten zijn: een van de voordelen van 



18

lesgeven was dat ze de zomers vrij hadden. Genoeg vrije tijd om met je 

oudste dochter door te brengen voordat ze een lange reis ging maken. 

‘Mam?’ riep McKenna terwijl ze de trap op liep.

Ze wist dat er geen reactie zou komen. Haar moeder was waarschijn-

lijk op het architectenbureau om haar visie op de laatste ontwerpen te 

geven. Haar vader werd waarschijnlijk opgehouden door een of andere 

overambitieuze student politieke wetenschappen. Zelfs in de zomer was 

hij tijdens kantooruren op de universiteit, omringd door bewonderende 

studenten. Vaak bracht hij zelfs groepjes studenten mee naar huis voor 

het avondeten. Soms wilde McKenna dat hij alleen universitair docent 

was gebleven, met alle tijd van de wereld om te wandelen.

McKenna stormde haar kamer binnen, plofte op haar bed neer en 

staarde naar het plafond. Ze hoorde het gerammel van de halsband 

van Buddy, hun chocoladebruine artritische labrador, en ze kwam half 

overeind, leunend op één elleboog, om hem te verwelkomen. Hij liep 

naar haar toe, likte haar gezicht en zette zijn twee voorpoten op het ma-

tras. Tegenwoordig kon hij alleen maar op bed klimmen als McKenna 

hem een zetje gaf. 

‘Niet doorvertellen,’ fluisterde ze, ‘maar ik ga de Appalachian Trail 

in mijn eentje lopen.’ Ze aaide over zijn kop. ‘Ik zal je missen, Buddy.’

Later die avond, nadat ze alleen de Flat Rock Brook-route had gelopen, 

trof McKenna haar vader in de keuken aan. Hij trok net een blikje bier 

open.

‘Hé, meissie,’ zei hij. ‘Lekker gewandeld?’

‘Ja,’ antwoordde McKenna. ‘Jij zou misschien meegaan, weet je nog?’

Zijn gezicht betrok, maar hij herstelde zich snel. ‘Sorry,’ zei hij. ‘Er 

kwam een vierdejaars langs die ik niet kon afschudden.’
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Het irriteerde haar dat hij niet toegaf wat ze duidelijk aan zijn gezicht 

kon aflezen: dat hij het domweg was vergeten.

‘Geeft niet,’ zei ze terwijl ze zichzelf een glas ijswater inschonk.

‘Ik heb Al Hill vanmorgen gesproken,’ zei haar vader. ‘Hij is bezig 

met de voorbereiding van zijn onderzoek en is erg blij dat je hem gaat 

helpen.’

Tijdens de onderhandelingen met haar ouders over de tocht had 

McKenna ingestemd om een vriend van haar vader aan de Cornell 

Universiteit in Ithaca, New York, te helpen bij het catalogiseren van de 

uitkomsten van zijn vogelonderzoek. Met het geld dat McKenna met 

haar baantje had verdiend had ze alle spullen voor de reis gekocht, maar 

tijdens de wandeltocht mocht ze de creditcard van haar ouders gebrui-

ken, en dit baantje gold min of meer als tegenprestatie. Dat was nog iets 

waar McKenna zich erg op verheugde: om met een van de meest voor-

aanstaande ornithologen van Amerika te mogen samenwerken.

‘Super,’ zei McKenna. ‘Eten we vanavond met z’n allen?’

‘Nee, je moeder en ik hebben een etentje met een nieuwe docent. 

Jullie kunnen iets bestellen.’

‘Ga ik doen,’ zei McKenna en ze glimlachte bemoedigend naar hem, 

alsof niets van wat hij deed of juist niet deed haar ooit van haar stuk 

kon brengen.
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De avond voordat McKenna zou vertrekken,  lag Buddy 

als een zielig hoopje hond op de vloer. Op McKenna’s bed lagen alle 

spullen die ze in haar rugzak kwijt wilde, en aan het hoofdeinde zat 

Lucy met haar tienjarige spillepootjes in kleermakerszit de uitrusting 

te bekijken.

‘Dat gaat nooit passen,’ concludeerde ze.

Een paar weken geleden had Lucy haar lange blonde lokken afge-

knipt, en McKenna was er nog steeds niet helemaal aan gewend. Het 

was een plukkerig, ongelijk kapsel geworden, dat maakte dat Lucy er 

nog wilder uitzag dan daarvoor. 

‘O, jawel hoor,’ riep McKenna, die in haar badkamer haar gezicht 

stond te wassen. De komende paar maanden zou ze alleen biologisch 

afb reekbare pepermuntzeep bij zich hebben, dus genoot ze van het 

warme water en maakte dankbaar gebruik van de spiegel, nu het nog 

kon.

Hun moeder stak haar hoofd om de hoek van de slaapkamerdeur. ‘Er 

blijven weer een paar studenten mee-eten.’

‘Mám,’ zei McKenna. Wrevelig stapte ze met een ingezeept gezicht de 

2
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slaapkamer in. ‘Het is mijn laatste avond. Ik had gehoopt dat we gewoon 

met z’n vieren zouden zijn.’

‘Sorry, lieverd, de nieuwe onderwijsassistent die bij het onderzoek 

helpt komt ook, en hij kon geen enkele andere avond.’

McKenna liep de badkamer weer in, spoelde haar gezicht af en gaf 

het idee op dat ze haar familie deze laatste avond voor zichzelf zou heb-

ben. Misschien was het maar goed ook, dacht ze terwijl ze de hand-

doek pakte. Hoe meer mensen, hoe kleiner de kans dat ze zich zou ver-

spreken, aangezien ze niet eens de kans zou krijgen om überhaupt haar 

mond open te doen.

Haar moeder stond in de deuropening. ‘Ik weet dat het een beetje 

kort dag is, maar misschien kun je Courtney ook uitnodigen?’

‘Nee,’ antwoordde McKenna. ‘Haar ouders hebben een speciaal af-

scheidsetentje georganiseerd. Haar moeder maakt haar lievelingseten 

klaar.’ 

‘O, nou…’ zei haar moeder op een licht verontschuldigende toon, ‘ik 

heb in ieder geval speciaal enchilada’s gemaakt.’

‘Lekker, mam.’

Toen hun moeder weer was vertrokken, pakte Lucy de grote opvouw-

bare waterzak op. ‘Als die vol is, neemt hij je halve rugzak in,’ zei ze. 

‘Hoeveel zou hij dan wegen, denk je?’

Ze lieten hem in de badkamer tot aan de rand toe vollopen en zagen 

dat Lucy gelijk had. Hij was zo zwaar dat McKenna hem nauwelijks uit 

de wasbak kon tillen.

‘Dat wordt niks,’ zei Lucy.

Volgens McKenna’s wandelgids waren er genoeg hutten op de 

Appalachian Trail, en op zulke korte afstanden van elkaar dat sommi-

ge wandelaars niet eens een tent bij zich hadden. McKenna wilde niet 
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in hutten slapen, ze wilde liever zelf een kampeerplaats uitzoeken dan 

dat ze met allerlei vreemden in één ruimte lag. Maar meestal was er bij 

de hutten wel een waterbron. En zo niet, dan had McKenna altijd nog 

haar waterfilter plus een hele reeks jodiumtabletten voor het geval de 

filter stuk zou gaan.

‘Oké, die waterzak blijft dus hier,’ zei McKenna. ‘De kleine flesjes 

moeten voldoende zijn.’

Lucy pakte de twee literflessen op en liet ze in de zijvakken van 

McKenna’s rugzak glijden.

‘Dat past tenminste,’ zei Lucy terwijl ze een pluk haar uit haar ogen 

streek.

‘Nu de rest nog,’ zei McKenna.

Er werd aangebeld en de enthousiaste stem van McKenna’s vader was 

onder aan de trap te horen. Hij was klaar voor zijn schare bewonderaars. 

Lucy slaakte een diepe zucht en zei: ‘Ik ga je echt missen.’

McKenna ging tussen de spullen op het bed zitten. Ze wilde zo graag 

vertellen dat Courtney niet meeging, dat ze de tocht in haar eentje ging 

maken. Maar het was te riskant, en het zou ook niet eerlijk zijn om een 

tienjarige met zo’n geheim op te zadelen. Beide meisjes hielden zich al-

tijd netjes aan de regels, en Lucy was een zorgelijker type dan McKenna.

‘Hé,’ zei McKenna. ‘Misschien kun jij ook de AT lopen na je eindexa-

men. We zouden samen kunnen gaan.’

‘Meen je dat echt?’ vroeg Lucy terwijl ze McKenna met grote blauwe 

ogen aankeek.

‘Natuurlijk,’ antwoordde McKenna. ‘Dan ben ik een expert.’

Lucy pakte de sleutelring die naast McKenna’s pannenset lag en blies 

op het fluitje. Er hing ook een piepklein busje pepperspray aan. ‘Is dit 

om moordenaars op afstand te houden?’ 
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‘Nou, ik heb het eigenlijk voor beren gekocht,’ antwoordde McKenna. 

‘Maar waarschijnlijk is het ook geschikt voor moordenaars.’

Lucy knikte. McKenna zag dat ze tegen haar tranen vocht. 

‘Er gaat me niks gebeuren,’ zei McKenna. ‘En voor je het weet ben ik 

weer thuis.’

‘Weet ik,’ zei Lucy snel. ‘Maar ik zal je gewoon missen, dat is alles.’

McKenna sloot Lucy’s magere lijfje in haar armen. Ze was lichter dan 

een veertje en een stuk beniger. 

Hun moeder riep onder aan de trap dat ze gingen eten, maar 

McKenna negeerde haar, in ieder geval voor even. Ze hoopte maar dat 

haar ouders tijdens haar afwezigheid wat extra aandacht aan Lucy zou-

den besteden. Het kon behoorlijk eenzaam zijn in dit huis waarin ieder-

een het altijd druk had en voortdurend de deur uit was.

Haar vaders nieuwe onderwijsassistent, een magere gast die een doch-

tertje van twee had, kon maar niet geloven dat McKenna’s ouders haar 

en haar vriendin helemaal alleen op reis lieten gaan. Hij moest eens we-

ten, dacht McKenna en ze glimlachte in zichzelf. 

‘Ik heb op mijn achttiende de Pacific Northwest Trail gelopen,’ zei 

haar vader. ‘Dat was pas echte wildernis. We zijn de hele zomer bijna 

geen mens tegengekomen. We moesten eten voor de hele tocht meesjou-

wen. Alles bij elkaar zijn Krosky en ik wel vijfentwintig kilo afgevallen.’

De twee postdoctoraal studenten knikten enthousiast. McKenna had 

dit al een miljoen keer meegemaakt. Allemaal hingen ze aan zijn lip-

pen.

‘Vergeleken met de PNT,’ vervolgde haar vader, ‘is de AT een mak-

kie.’

McKenna fronste en stak haar vork in een blaadje sla. ‘Misschien 
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kunnen we morgen dan maar beter naar het westen rijden,’ zei ze, ‘en 

de PNT gaan lopen.’

‘Nee, nee, nee…’ zei haar moeder. ‘Het moet niet gekker worden.’ Ze 

wendde zich tot de onderwijsassistent. ‘Dat is nou typisch McKenna. Je 

moet haar vooral niet uitdagen. Ze kent geen enkele angst, ook al niet 

toen ze klein was. Nooit ook maar één nachtmerrie gehad. Ze heeft alle 

afleveringen van Buffy the Vampire Slayer gekeken toen ze tien was.’

Aan de overkant van de tafel schoof Lucy, die werd achtervolgd door 

nachtmerries en absoluut niet tegen enge films kon, ongemakkelijk op 

haar stoel. Haar moeder nam nog een slok wijn en begon een verhaal 

over McKenna’s jeugd op te hangen dat ze al honderd keer had gehoord. 

Terwijl ze naar haar moeder luisterde, glimlachte McKenna naar Lucy 

op een manier die hopelijk duidelijk maakte dat ze niet zo moedig hoef-

de te zijn als zij. Tegelijkertijd moest ze bekennen dat ze het fijn vond 

om over haar eigen onverschrokkenheid en vindingrijkheid te horen, 

nu ze met haar gedachten bij haar solotocht was. McKenna twijfelde 

geen moment: er zou haar niets overkomen.

De volgende morgen stond McKenna met haar ouders en Lucy op de 

oprit op Courtney en Brendan te wachten. Volgens het oorspronkelijke 

plan zou Brendan de twee vriendinnen naar Maine rijden en ze bij Bax-

ter State Park, waar de route begon, afzetten – ze moesten dus de indruk 

wekken dat dat nog steeds het plan was.

‘Weet je zeker dat je alles bij je hebt?’ vroeg McKenna’s vader. ‘Had je 

je checklist bij de hand toen je je rugzak inpakte?’

McKenna knikte en vermeed zijn blik. Ze wilde zo snel mogelijk in-

stappen en wegrijden. Dan was het haar gelukt: dan was ze vrij.

‘Het lijkt mij een goed idee als je elke ochtend een berichtje stuurt,’ 
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zei haar moeder. ‘Om te laten weten dat alles in orde is. Gewoon een 

kort tekstje als: ‘Goeiemorgen, ik leef nog.’ Iets in die trant. Voor ne-

genen?’

‘Mám,’ zei McKenna. ‘Ik neem de telefoon alleen voor noodgevallen 

mee. Ik wil niet elke dag berichtjes sturen of kijken hoe laat het is. En 

ga me dus alsjeblieft niet bellen want ik neem gewoon niet op, en ik ga 

de voicemail ook niet afluisteren. Het moet een authentieke ervaring 

worden.’

‘Dat begrijp ik heel goed,’ zei haar vader op die superrationele toon 

die meestal voorafging aan iets wat daar compleet haaks op stond. 

‘Maar je moet begrijpen dat je moeder bezorgd is.’ Haar moeder keek 

hem dwingend aan en hij zei snel: ‘En ik natuurlijk ook. Wat dacht je 

van twee keer per week? Laten we zeggen dat je op woensdag en vrijdag 

voor tienen een berichtje stuurt.’

‘Ik wil niet op de tijd hoeven letten,’ bracht McKenna hiertegen in. 

‘Zei jij niet dat dat nou juist zo fijn was aan die hele tocht, dat je nooit 

wist hoe laat het was?’ 

‘Voor het donker dan,’ zei haar moeder. ‘Stuur ons op woensdag en 

vrijdag voor het donker een bericht waar je bent. Gewoon voor de vei-

ligheid, zodat we weten waar je zit.’

Haar moeder smeekte bijna, en McKenna voelde zich schuldig. ‘Oké,’ 

zei ze.

En toen kwam Brendan gelukkig éíndelijk de hoek om rijden in 

het minibusje van zijn moeder. McKenna stond op haar tenen wild te 

zwaaien, alsof ze bang was dat ze haar misschien voorbij zouden rijden. 

Haar vader tilde haar rugzak op. ‘Jezus,’ zei hij terwijl hij hem om zijn 

schouder gooide. ‘Kun je hier wel mee rondlopen?’

‘Páp,’ zei McKenna terwijl ze haar armen uitstak om de rugzak over 
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te nemen. Het laatste wat ze wilde was dat haar vader zou zien dat de 

bagageruimte waar Courtneys rugzak zou moeten liggen leeg was. ‘Ik 

kan het zelf wel.’

‘Nee, nee,’ drong hij aan. Hij liep naar de achterkant van het busje 

en opende de deuren terwijl McKenna bijna een hartverzakking kreeg. 

Maar daar lag Courtneys rugzak, bijna net zo vol als die van McKenna. 

Alle wrokgevoelens die ze eventueel tegen Courtney had gekoesterd, 

losten in een moment van pure liefde op.

‘Zijn jullie er klaar voor?’ vroeg haar moeder aan Courtney.

‘Ja hoor,’ antwoordde Courtney met een afgeknepen stemmetje. 

McKenna omhelsde haar vader en Lucy. Haar moeder omhelsde haar 

net iets te lang en fluisterde in haar oor: ‘Pas goed op jezelf. Wees voor-

zichtig.’

‘Komt goed, mam,’ zei McKenna en ze kuste haar moeder gedag. 

Daarna stapte ze achterin en keek niet meer achterom om te zien hoe 

haar vader en moeder haar op de oprit stonden uit te zwaaien.

McKenna zou verbaasd opkijken als ze wist hoe lang haar ouders nog 

op de oprit bleven staan nadat het busje was weggereden.

‘Ik kan het nauwelijks geloven,’ zei McKenna’s moeder terwijl het 

busje steeds kleiner werd. ‘Dat we haar zomaar laten gaan.’

‘Maak je geen zorgen,’ zei haar vader. ‘Binnen een week zijn ze weer 

terug.’

Haar moeder knikte, nog steeds wuivend, terwijl ze met haar blik de 

minibus volgde tot die uit het zicht verdwenen was.

‘Ik hoop dat je gelijk hebt.’ Ze had haar armen om zichzelf heen ge-

slagen en wreef met haar handen alsof ze het koud had, terwijl de ther-

mometer eenendertig graden aangaf. ‘Ik hoop het echt.’


