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1

De vloek

Ik stel me graag voor dat we in het begin met meer waren. Niet met
zo heel veel meer, denk ik. Maar met meer dan er nu zijn.
Wij zijn de minderheid die niet door de rest wordt geaccepteerd.

Alleen in de verbeelding, en zelfs die staat op de zwarte lijst. Wij zien
er net zo uit als iedereen. Soms doen we ook als iedereen. In veel op-
zichten zíjn we ook als iedereen. We zijn overal, in elke straat. We le-
ven op een manier die je als normaal zou kunnen beschouwen, als je
niet al te nauwkeurig kijkt.

Niet ieder van ons weet wat hij of zij is. Sommigen sterven zonder dat
ze er ooit achter zijn gekomen. Sommigen weten het en worden nooit
gepakt. Maar we zijn er wel.

Geloof me.

Ik woonde sinds mijn achtste in het deel van Londen dat vroeger be-
kend stond als Islington. Ik bezocht er een privéschool voor meisjes en
ging op mijn zestiende van school om te gaan werken. Dat was in het
jaar 2056. as 127, volgens de Scion-kalender. Van jonge mannen en
vrouwen werd verwacht dat ze op welke manier dan ook zelf in hun
levensonderhoud voorzagen, wat meestal neerkwam op werk ergens
achter de kassa. Er waren meer dan genoeg banen in de dienstensector.
Mijn vader dacht dat ik een eenvoudig leven zou gaan leiden; dat ik
slim maar niet ambitieus was en genoegen nam met hetgeen het leven
voor me in petto had.

Zoals gewoonlijk had mijn vader het bij het verkeerde eind.
Vanaf mijn zestiende ben ik werkzaam geweest in de criminele onder-

wereld van Scion Londen – SciLo, zoals we die op straat noemen. Ik
werkte tussen meedogenloze bendes van zieners, die stuk voor stuk be-
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reid waren elkaar om te leggen om te overleven. En stuk voor stuk
maakten ze deel uit van een syndicaat dat de hele citadel besloeg en
onder leiding stond van de underlord. Omdat we naar de zelfkant van
de maatschappij waren verbannen, konden we alleen in de criminaliteit
gedijen. En dus werden we nog meer gehaat. We maakten de verhalen
waar.

Ik had mijn eigen plekje in de chaos. Ik was een moller, de protegé
van een mime-lord. Mijn baas was mime-lord Jaxon Hall, en hij was ver-
antwoordelijk voor gebied i-4. We waren met z’n zessen bij hem in
dienst. We noemden onszelf de Zeven Zegels.

Ik kon het niet aan mijn vader vertellen. Hij dacht dat ik als assistent
in een zuurstofbar werkte, een slecht betaald, maar legaal baantje. Het
was niet moeilijk tegen hem te liegen. Als ik hem had verteld waarom ik
mijn tijd met criminelen doorbracht, zou hij dat niet hebben begrepen.
Hij wist niet dat ik bij hen hoorde. Zelfs meer dan ik bij hem hoorde.

Ik was negentien op de dag waarop mijn leven veranderde. Tegen die
tijd was mijn naam al overal op straat bekend. Na een zware week op
de zwarte markt was ik van plan het weekend met mijn vader door te
brengen. Jax leefde voor het syndicaat – voor hem was er buiten het
syndicaat niets en niemand de moeite waard, maar hij had dan ook
geen familie, zoals ik. In elk geval geen familie die in leven was. En
hoewel mijn vader en ik nooit erg close zijn geweest, vond ik wel dat
we contact moesten houden. Af en toe een etentje en een telefoontje,
of een cadeautje tijdens het Novemberfeest. Het enige vervelende was
zijn eindeloze serie vragen. Wat voor werk doe je? Wie zijn je vrien-
 den? Waar woon je?

Ik kon hem geen antwoord geven. De waarheid was gevaarlijk. Hij
zou me misschien wel persoonlijk naar Tower Hill sturen als hij wist
wat ik werkelijk deed. Misschien had ik hem de waarheid moeten ver-
tellen. Misschien had dat zijn dood betekend. Hoe dan ook, ik had 
er geen spijt van dat ik bij het syndicaat zat. Mijn werk bestond uit
oneerlijke activiteiten, maar ik kreeg ervoor betaald. En zoals Jax altijd
zei: beter een boef dan een lijk.

Het regende die dag. Mijn laatste dag op het werk.
Een life-supportsysteem zorgde ervoor dat mijn vitale functies ble-

ven werken. Ik zag er dood uit en op een bepaalde manier was ik dat



7

ook: mijn geest had zich gedeeltelijk losgemaakt van mijn lichaam. Dat
was een misdaad waar ik de strop voor kon krijgen.

Ik zei al dat ik bij het syndicaat werkte. Ik zal het je uitleggen. Ik was
een soort hacker. Niet zozeer een gedachtelézer, maar meer een ge-
dachteradar, in harmonie met de activiteiten in de ether. Ik kon de
nuances van droombeelden en losgeslagen geesten voelen. Dingen bui-
ten mezelf. Dingen die de gemiddelde ziener niet zou opmerken.

Jax gebruikte me als een soort bewaker. Het was mijn taak om in zijn
sectie de activiteiten in de ether te volgen. Hij liet me vaak andere zie-
ners controleren om erachter te komen of ze iets te verbergen hadden.
In het begin ging het gewoon om mensen in de kamer – mensen die ik
kon zien, horen en aanraken – maar hij besefte al snel dat ik meer kon.
Als er dingen ergens anders gebeurden kon ik dat voelen: een ziener
die over straat liep of een bijeenkomst van geesten in de Garden. Als ik
maar life-support had, kon ik de ethersignalen binnen anderhalve kilo-
meter van Seven Dials oppikken. Dus als Jaxon iemand nodig had om
over de gebeurtenissen in i-4 te roddelen, dan kon je er vergif op in-
nemen dat hij een beroep deed op ondergetekende. Jax zei dat ik nog
veel verder kon gaan, maar Nick wilde niet dat ik dat probeerde. We wis-
ten niet wat dat met me zou doen.

Alle vormen van helderziendheid waren natuurlijk verboden, maar
het soort waarmee je geld kon verdienen was een regelrechte zonde. Ze
hadden er een speciale term voor: mime-crime. Communicatie met de
geestenwereld, speciaal voor financieel gewin. Mime-crime was het fun-
dament van het syndicaat.

Het was normaal om contant af te rekenen voor werk van helder-
zienden die niet tot een bende waren toegelaten. Wij noemden dat
werk kaaien. Scion noemde het verraad. De officiële executiemethode
voor dit soort misdaden was verstikking met behulp van stikstof, dat
verkocht werd onder de merknaam NiteKind. Ik herinner me nog steeds
de krantenkoppen: pijnloos straffen: scions nieuwste wonder. Ze
zeiden dat het was alsof je in slaap viel, alsof je een pil had genomen.
Maar er waren nog steeds openbare ophangingen en soms ook marte-
lingen wegens hoogverraad.

Ik pleegde al hoogverraad door gewoon te ademen.
Maar terug naar die dag. Jaxon had me aangesloten op de life-sup-

port en had me eropuit gestuurd om de sectie te verkennen. Ik was een
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geest in de buurt, een regelmatige bezoeker van Sectie 4, steeds dich-
ter genaderd. Ik had mijn best gedaan om zijn herinneringen te zien,
maar er was iets wat me altijd had tegengehouden. Zo’n droombeeld
was ik nooit eerder tegengekomen. Zelfs Jax was met stomheid geslagen.
Op basis van de lagen in het afweermechanisme zou ik hebben gezegd
dat de eigenaar enkele duizenden jaren oud was, maar dat kon niet. Dit
was anders.

Jax was een wantrouwige man. Eigenlijk moest een nieuwe helder-
ziende in zijn sectie zich binnen achtenveertig uur bij hem bekendma-
ken. Hij zei dat er een andere bende bij betrokken moest zijn, maar in
de i-4-groep zat niemand met genoeg ervaring om mijn verkenningen
te blokkeren. Niemand wist dat ik het kon. Het was niet Didion Waite,
die leider was van de op een na grootste bende in het gebied. Niet de
honger lijdende kaaiers die in Dials verbleven. Niet de territoriale
mime-lords die gespecialiseerd waren in diefstal. Dit was iets anders.

Er passeerden honderden geesten, die zilverkleurig schitterden in
het donker. Ze bewogen zich snel door de straten, net als hun eigenaars.
Ik herkende deze mensen niet. Ik kon hun gezichten niet zien, alleen
de rafelranden van hun geest.

Ik was nu niet in Dials. Mijn waarneming lag verder naar het noor-
den, hoewel ik niet precies kon zeggen waar. Ik volgde het bekende ge-
voel van gevaar. De geest van de vreemdeling was dichtbij. Hij trok me
door de ether als een fakkeldrager met een brandende toorts, boven
en onder andere geesten langs snellend. Haastig bewegend, alsof de
vreemdeling voelde dat ik er was. Alsof hij probeerde weg te komen. Ik
zou zijn licht niet moeten volgen. Ik wist niet waar het me naartoe bracht
en ik was al te ver weg van Seven Dials.

Jaxon heeft je opdracht gegeven om hem te vinden. De gedachte kwam
van ver. Hij zal boos zijn. Ik racete verder en ging sneller dan ik in mijn
lichaam ooit zou kunnen. Ik rammelde aan de grenzen van mijn  fysieke
locatie. Ik kon de afvallige geest nu onderscheiden. Niet zilverkleurig
zoals de andere; nee, deze was donker en koud, een geest van steen en
ijs. Ik schoot ernaartoe. Hij was zo ontzettend dichtbij… Ik mocht hem
nu niet meer kwijtraken…

De ether om me heen trilde en in een oogwenk was hij verdwenen.
De geest van de vreemdeling was weer buiten bereik.
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Iemand schudde me heen en weer.
Mijn zilverstreng – de verbinding tussen lichaam en geest – was uiterst

gevoelig. Het was de streng waardoor ik droombeelden op afstand kon
waarnemen. Hij zorgde er ook voor dat ik weer in mijn lijf terug kon
schieten. Toen ik mijn ogen opendeed, scheen Dani met een penlight
over mijn gezicht. ‘Pupil reageert,’ zei ze tegen zichzelf. ‘Mooi.’

Danica. Ons inwonend genie, die qua intelligentie alleen in Jax haar
meerdere moest erkennen. Ze was drie jaar ouder dan ik en had de
charme en gevoeligheid van een looien deur. Toen ze pas in dienst was,
beschreef Nick haar als een psychopaat. Jax zei dat het gewoon haar ka-
rakter was.

‘Kom op, dromer, wakker worden.’ Ze sloeg me op mijn wang. ‘Wel-
kom terug in de echte wereld.’

De klap prikte na; een goed, zij het onplezierig teken. Ik kwam recht-
op om mijn zuurstofmasker los te maken.

De duistere gloed van onze schuilplaats werd steeds duidelijker. Jax’
honk was een geheim hol vol smokkelwaar: verboden films, muziek en
boeken, samengepakt op planken met duimendik stof erop. Er was een
verzameling sensatieromans, van het soort dat je in het weekend in de
Garden kon vinden, en een stapel geniete boekjes. Dit was de enige
plek ter wereld waar ik kon lezen, bekijken en doen wat ik wilde.

‘Je moet me niet op die manier wakker maken,’ zei ik. Ze kende de
regels. ‘Hoe lang ben ik daarginds geweest?’

‘Waar?’
‘Waar denk je?’
Dani knipte met haar vingers. ‘Ach ja, natuurlijk – de ether. Sorry. Ik

lette even niet op.’
Niet waarschijnlijk. Dani lette altijd op.
Ik controleerde de blauwe nixieklok op de machine. Dani had die

zelf gemaakt. Ze noemde het ding het Dode Zieners Ondersteunings-
systeem, of dzo. Het controleerde en bestuurde mijn levensfuncties
wanneer ik met mijn zintuigen de ether op grote afstand aan het ver-
kennen was. Ik kreeg een hartverzakking toen ik de getallen zag.

‘Zevenenvijftig minuten.’ Ik wreef over mijn slapen. ‘Je hebt me een
uur in de ether gelaten?’

‘Zou kunnen.’
‘Een heel uur?’
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‘Orders zijn orders. Jax wilde dat je deze geheimzinnige geest zou
hebben gekraakt tegen de tijd dat het donker werd. Is het gelukt?’

‘Ik heb het geprobeerd.’
‘Nee, dus. Voor jou geen extraatje.’ Ze klokte haar espresso naar bin-

nen. ‘Ik kan nóg niet geloven dat je Anne Naylor bent kwijtgeraakt.’
Je kon er gif op innemen dat ze daarover zou beginnen. Een paar da-

gen eerder was ik naar het veilinghuis gestuurd om opnieuw een geest
op te eisen die rechtmatig aan Jax toebehoorde: Anne Naylor, het be-
roemde fantoom van Farringdon. Anderen hadden meer geboden dan ik.

‘We hadden Naylor echt nooit gekregen,’ zei ik. ‘Didion zou zijn
doorgegaan met bieden, zeker na de laatste keer.’

‘Als jij het zegt. Ik zou trouwens niet weten wat Jax met een polter-
geist aan zou moeten.’ Dani keek me aan. ‘Hij zegt dat hij je dit weekend
vrij geeft. Hoe heb je dat klaargespeeld?’

‘Door te zeggen dat ik psychische problemen heb.’
‘En wat houdt dat in?’
‘Dat houdt in dat jij en je apparaten me tot waanzin drijven.’
Ze gooide haar lege kopje in mijn richting. ‘Ik pas heel goed op je,

boefje. Zo’n apparaat werkt niet uit zichzelf. Ik zou gewoon weg kun-
nen lopen om te gaan lunchen en jouw armzalige hersens laten ver-
schrompelen.’

‘Ze wáren ook bijna verschrompeld.’
‘Doe niet zo zielig. Je weet hoe het werkt: Jax geeft orders, wij ge-

hoorzamen en we krijgen onze centen. Ga voor Hector werken als het
je niet bevalt.’

Touché.
Snuivend overhandigde ze me mijn versleten leren laarzen. Ik deed

ze aan. ‘Waar is iedereen?’
‘Elizah slaapt. Ze had een toeval.’
We gebruikten het woord ‘toeval’ alleen als een van ons een bijna

fatale confrontatie meemaakte, wat in Elizahs geval neerkwam op een
ongevraagde overname. Ik wierp een blik op de deur van haar atelier.
‘Is alles goed met haar?’

‘Ze moet het er even uitslapen.’
‘Ik neem aan dat Nick bij haar is geweest?’
‘Ik heb hem gebeld. Hij is nog bij Chat’s met Jax. Hij zei dat hij je

om halfzes naar je vader zal brengen.’
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Chateline’s, een chique bar met restaurant in Neal’s Yard, was een van
de weinige gelegenheden waar we uit eten konden gaan. We hadden
een deal met de eigenaar: wij gaven hem een flinke fooi en hij vertelde
de vigils niet wat wij waren. De fooien kostten meer dan de maaltijden,
maar het was het waard als je een avondje uit wilde.

‘Hij is dus te laat,’ zei ik.
‘Hij is vast en zeker opgehouden.’
Dani wilde haar telefoon pakken. ‘Doe geen moeite.’ Ik stopte mijn

haar onder mijn pet. ‘Ik wil ze niet storen bij hun geheime beraad.’
‘Je kunt niet met de trein.’
‘Ja hoor, dat kan wel.’
‘Wat jij wilt.’
‘Er overkomt me niets. Die lijn is al wekenlang niet gecontroleerd.’

Ik ging staan. ‘Maandag ontbijten?’
‘Misschien. Het kan zijn dat het beest nog wat overuren van me te

goed heeft.’ Ze wierp een blik op de klok. ‘Je kunt beter gaan. Het is
bijna zes uur.’

Ze had gelijk. Ik had minder dan tien minuten om op het station te
komen. Ik greep mijn jack, rende naar de deur en riep ondertussen
nog snel ‘Hoi, Pieter’ naar de geest in de hoek. Als reactie gloeide hij
even op; een zachte, matte gloed. Ik zag niet het bekende vonkje, maar
voelde het wel. Pieter was weer depressief. Dood zijn greep hem soms
erg aan.

Er was een vaste manier om dingen te doen met geesten, in onze
sectie tenminste wel. Neem Pieter, een van onze geestbegeleiders –
technisch gezien een muze. Elizah vond het goed dat hij bezit van haar
nam, waarna ze in periodes van drie uur achtereen werkte en in die tijd
een meesterwerk schilderde. Als zij klaar was, haastte ik me ermee naar
de Garden waar ik ze verpatste aan onoplettende kunstverzamelaars.
Pieter was temperamentvol, hoor. Soms moesten we het maandenlang
zonder schilderij stellen.

Een hol als het onze was geen plek voor normen en waarden. Die
gaan verloren als je een minderheid dwingt ondergronds te gaan en als
de wereld zo wreed is. We konden niets anders doen dan doorgaan. We
probeerden te overleven en een beetje geld te verdienen, en in de scha-
duw van de Westminster Archon succesvol te zijn.

Mijn werk – mijn leven – speelde zich volledig af in Seven Dials. Vol-
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gens Scions unieke stedelijk verdeelsysteem lag het in Rayon i, Sectie 4,
oftewel i-4. Het was opgetrokken rond een pilaar op een kruising,
dicht bij de zwarte markt van Covent Garden. Op die pilaar zaten zes
zonnewijzers, dials.

Elke sectie had haar eigen mime-lord of mime-queen. Samen vorm-
den ze de Assemblee van Onnatuurlijken, die beweerde dat ze het syn-
dicaat leidde, maar in hun eigen sectie deden de leden allemaal wat 
ze zelf wilden. Dials lag in het centrale rayon, waar het syndicaat het
machtigste was. Daarom had Jax ervoor gekozen. Daarom bleven we
er. Nick was de enige met een eigen plek, verder naar het noorden in
Marleybone. We gebruikten zijn onderkomen alleen in noodgevallen.
In de drie jaar die ik nu voor Jax werkte, was er maar één keer een nood-
geval geweest, toen de Nacht Divisie Waakzaamheid, de ndw, Dials
was binnengevallen op zoek naar sporen van helderziendheid. Een koe-
rier had ons twee uur voor de inval getipt. We waren binnen een uur
vertrokken.

Buiten was het nat en koud. Typisch een avond in maart. Ik voelde
geesten. Voordat Scion er was, was Dials een achterbuurt geweest en er
zwierf nog steeds een grote groep ongelukkige geesten rond de pilaar,
wachtend op een nieuw doel. Ik riep een spindel geesten bij me; het
was altijd handig om een beetje bescherming te hebben.

Scion had het nieuwste op het gebied van amaurotische beveiliging.
Elke verwijzing naar een hiernamaals was verboden. Frank Weaver
vond ons onnatuurlijk, en net als vele Groot Inquisiteurs voor hem,
had hij ervoor gezorgd dat de rest van Londen van ons walgde. Wij
gingen alleen tijdens de veilige uren naar buiten, tenzij het echt niet
anders kon. En dat was als de ndw sliep en de Dag Divisie Waakzaam-
heid het overnam. De dienders van de ddw waren geen zieners en ze
mochten zich niet zo wreed gedragen als hun nachtelijke tegenhangers.
In elk geval niet in het openbaar.

De ndw was iets anders. Zieners in uniform. Verplicht om dertig jaar
te dienen waarna euthanasie wachtte. Een duivels pact zeiden sommi-
gen, maar ze hadden wel een dertigjarige garantie op een comfortabel
leven. De meeste zieners moesten genoegen nemen met minder.

Londen had zo veel dood in zijn geschiedenis, dat het moeilijk was
een plekje te vinden waar geen geesten waren. Zij vormden een vang-
net. Toch moest je maar hopen dat de geesten die je trof sterke geesten
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waren. Als je een zwakke geest gebruikte, kon een aanvaller maar een
paar seconden worden tegenhouden. Geesten die een gewelddadig le-
ven hadden gehad, waren de beste. Daarom deden bepaalde geesten
het zo goed op de zwarte markt. Jack the Ripper zou miljoenen op kun-
nen brengen, als iemand hem tenminste kon vinden. Sommigen wa-
ren er nog steeds van overtuigd dat Edward vii – de gevallen prins, de
Bloeddorstige Koning – Jack the Ripper was. Scion beweerde dat hij
de allereerste helderziende was, maar dat heb ik nooit geloofd. Ik denk
liever dat we er altijd al zijn geweest.

Het werd donker buiten. De hemel kleurde in een gouden zons-
ondergang, de maan was een witte veeg. Eronder lag de citadel. De
Two Brewers, de zuurstofbar aan de overkant van de straat, zat vol met
amauroten. Normale mensen. Zieners zeiden over hen dat ze aan amau-
rose leden, net zoals zij beweerden dat wij aan helderziendheid leden.
Ze werden soms ook rotties genoemd.

Ik heb dat altijd een naar woord gevonden. Het klinkt alsof ze weg-
rotten. Wel een beetje hypocriet, omdat wij degenen zijn die met de
doden communiceren.

Ik knoopte mijn jack dicht en trok de klep van mijn pet goed naar
beneden. Hoofd gebogen, ogen open. Dat was de wet waaraan ik ge-
hoorzaamde. Niet aan de wetten van Scion.

‘Uw toekomst voor een bob. Maar één bob, ma’am! Het beste orakel
in Londen, ma’am, dat beloof ik u. Hebt u een kleinigheidje voor een
arme kaaier?’

De stem behoorde toe aan een dunne man, weggekropen in een net
zo dun jack. Ik had al een tijdje geen kaaier gezien. Ze waren bijzonder
in het centrale rayon, waar de meeste zieners deel uitmaakten van het
syndicaat. Ik las zijn aura. Dit was helemaal geen orakel, maar een
voorspeller; een heel stomme voorspeller – the mime-lords spuugden
op bedelaars. Ik ging recht op hem af. ‘Wat ben je verdorie aan het
doen?’ Ik greep hem bij zijn kraag. ‘Ben je op je achterhoofd gevallen?’

‘Alsjeblieft, miss. Ik verga van de honger,’ zei hij, met een stem, rauw
van uitdroging. Hij had tics in zijn gezicht van een zuurstofverslaafde.
‘Ik heb geen rooie cent meer. Vertel het alstublieft niet aan de Binder,
miss. Ik wilde alleen…’

‘Maak dat je wegkomt.’ Ik drukte een paar biljetten in zijn hand. ‘Het
maakt me niets uit waar je naartoe gaat, maar ga van de straat. Zoek een
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slaapplaats, en als je morgen weer moet kaaien, doe dat dan in Rayon vi.
Niet hier. Begrepen?’

‘Dank u, miss.’
Hij verzamelde zijn schamele bezittingen, waaronder een glazen bol.

Goedkoper dan kristal. Ik keek hem na terwijl hij wegrende, op weg naar
Soho.

Arme man. Als hij dat geld in een zuurstofbar verbraste, liep hij bin-
nen de kortste keren weer op straat. Heel veel mensen deden dat: ze
sloten zich aan op een canule en zogen uren achtereen de gearomati-
seerde lucht op. Het was de enige legale manier in de citadel om high
te worden. Wat hij ook ging doen, die kaaier was wanhopig. Misschien
was hij uit het syndicaat gegooid, of verstoten door zijn familie. Ik wil-
de het niet weten.

Niemand wilde het weten.
Op station i-4b was het meestal druk. Amauroten hadden niets tegen

treinen. Ze hadden geen aura’s om hen te verlinken. De meeste zieners
vermeden het openbaar vervoer, maar soms was het veiliger in de trein
dan op straat. In de citadel waren dienders van de ndw dun gezaaid.
Steekproeven kwamen niet vaak voor.

Er waren zes secties in elk van de zes rayons. Als je je sectie wilde ver-
laten, had je, in elk geval ’s avonds, een reisvergunning en een beetje
geluk nodig. Na het invallen van de duisternis werden er gardisten in-
gezet. Het ging hier om leden van de subdivisie van de ndw, zieners
met het derde oog, die de standaard levensgarantie hadden. Ze dienden
de staat om in leven te blijven.

Ik had nooit overwogen om voor Scion te gaan werken. Zieners kon-
den zo wreed zijn tegenover elkaar – hoewel ik wel enige sympathie
kon opbrengen voor degenen die hun eigen soort te grazen namen –
maar ik voelde ook wel een zekere affiniteit met hen. Ik zou er zeker
nooit een kunnen arresteren. Hoewel ik soms, als ik twee weken kei-
hard had gewerkt en Jax vergat om me te betalen, wel in de verleiding
kwam.

Ik had nog twee minuten over, waarin ik mijn documenten scande.
Toen ik eenmaal voorbij de poortjes was, liet ik mijn spindel vrij. Gees-
ten hielden er niet van als ze te ver weg werden geleid van hun normale
verblijfplaats, en ze zouden me niet helpen als ik ze zou dwingen.

Mijn hoofd bonsde. Welk medicijn Dani ook door mijn aderen had
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gejaagd, het raakte uitgewerkt. Een úúr in de ether… Jaxon stelde me
wel erg zwaar op de proef.

Op het perron toonde een lichtgevend groen nixiescherm de dienst-
regeling van de treinen; verder was er weinig licht. De eerder opgeno-
men stem van Scarlett Burnish zweefde uit de speakers.

‘Deze trein stopt op alle stations in Rayon I, Sectie 4, in noordelijke richting.
Houd uw kaartjes gereed voor controle. Let op de beveiligingsschermen voor
het avondbulletin. Dank u, en een prettige avond gewenst.’

Ik had helemaal geen prettige avond. Ik had sinds zonsopkomst niet
meer gegeten. Van Jax kreeg ik alleen lunchpauze als hij in een heel
goede bui was, en dat was net zo zeldzaam als een stortbui in de woes-
tijn.

Er verscheen een nieuwe boodschap op het beveiligingsscherm. rdt:
radi-esthetische detectie technologie. De andere forenzen ne-
geerden die. Deze reclameboodschap werd voortdurend getoond.

‘In een citadel die zo dichtbevolkt is als Londen, is het normaal dat u denkt
dat u misschien samen met een onnatuurlijk individu reist.’ Een stomme
film verscheen op het scherm, met silhouetten die de aanwezigen ver-
beeldden. Een van hen kleurde rood. ‘De SciSORS-faciliteit test momenteel
het RDT Senschild op het Paddington Terminalcomplex en in de Archon. Wij
streven ernaar om in 2061 in 80 procent van de stations in het centrale rayon
het Senschild te hebben geïnstalleerd, waardoor de inzet van de politie-eenheid
tegen onnatuurlijken in de ondergrondse beperkt kan worden. Bezoek Pad-
dington, of vraag een medewerker van de DDW om meer informatie.’

Er volgden andere advertenties, maar het bleef me bezighouden.
rdt was de grootste bedreiging voor de zienersgemeenschap in de ci-
tadel. Volgens Scion kon rdt een aura op tien meter afstand opsporen.
Als zich geen grote vertragingen zouden voordoen in hun plannen,
zouden wij tegen 2061 in afzondering moeten gaan leven. Het was ty-
perend voor de mime-lords dat geen van hen met een oplossing was
gekomen. Ze kibbelden alleen maar. En kibbelden. En kibbelden over
hun gekibbel.

Op straat trilden er aura’s boven me. Ik was een stemvork en  zoemde
op hun energie. Ik bladerde door mijn id, op zoek naar afleiding. Het be-
vatte mijn foto, naam, adres, vingerafdrukken, geboorteplaats en beroep.
Miss Paige E. Mahoney, genaturaliseerd inwoner van i-5. Geboren in
Ierland in 2040. Onder speciale omstandigheden in 2048 naar Londen
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verhuisd. Vanwege werkzaamheden in een zuurstofbar in i-4, in het be-
zit van een reisvergunning. Blond. Grijze ogen. 1,75 m lang. Geen bij-
zondere kenmerken behalve zwarte lippen, waarschijnlijk veroorzaakt
door roken.

Ik had mijn hele leven nog niet gerookt.
Een klamme hand greep mijn pols vast. Ik schrok.
‘Je bent me een excuus verschuldigd.’
Ik keek boos op en zag een donkerharige man met een bolhoed en

een vuilwit sjaaltje. Ik had hem alleen al aan de stank moeten herken-
nen: Haymarket Hector, een van onze minder hygiënische rivalen. Hij
stonk altijd als een riool. Helaas was hij ook de underlord, de hoogste
baas van het syndicaat. Ze noemden zijn gebied Duivelsland.

‘Wij hebben de strijd gewonnen. En eerlijk.’ Ik trok mijn arm los.
‘Heb je niets anders te doen, Hector? Je zou misschien je tanden eens
kunnen poetsen.’

‘Jij zou je misschien eens aan de regels kunnen houden, oplichtertje.
En respect tonen voor je underlord.’

‘Ik ben geen bedrieger.’
‘Nou, volgens mij wel.’ Hij praatte met zachte stem. ‘Hoeveel kap-

sones die mime-lord van jou ook heeft, jullie zijn alle zeven vuile be-
driegers en leugenaars. Ik heb gehoord dat jij de meest gewiekste van
de zwarte markt bent, mijn beste dromer. Maar je zult verdwijnen.’ Hij
raakte met één vinger mijn wang aan. ‘Uiteindelijk verdwijnen ze alle-
maal.’

‘Net als jij.’
‘We zullen zien. Binnenkort.’ Daarna fluisterde hij in mijn oor: ‘Ik

wens je een héél veilige thuisreis, moppie.’ Hij verdween in de tunnel
naar de uitgang.

Ik moest goed oppassen als ik in de buurt van Hector was. Als under -
lord had hij geen werkelijke macht over de mime-lords – zijn enige
taak bestond uit het bijeenroepen van vergaderingen – maar hij had
veel volgers. Hij was geïrriteerd omdat mijn bende zijn lakeien met
tarocchi had verslagen, twee dagen voor de veiling van Naylor. Hectors
mensen hadden een hekel aan verliezen. En Jaxon joeg ze op stang,
waar het natuurlijk niet beter van werd. De meeste leden van mijn  bende
hadden kunnen voorkomen dat ze waren aangemerkt voor de doden-
lijst, voornamelijk door Hectors mensen uit de weg te gaan, maar Jax en
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ik gedroegen ons te uitdagend. De Bleke Dromer – mijn straatnaam –
stond ergens op hun hitlijst. Als ze me ooit in handen kregen, was ik
ten dode opgeschreven.

De trein kwam een minuut te laat binnen. Ik ging op een vrije plaats
zitten. Er was maar één andere persoon in de coupé: een man die de
Daily Descendant zat te lezen. Hij had het derde oog, een medium. Ik
verstijfde. Jax had nogal wat vijanden, en heel veel zieners kenden me
als zijn moller. Ze wisten ook dat ik kunst verkocht die onmogelijk
door de echte Pieter Claesz geschilderd kon zijn.

Ik haalde mijn door de staat verstrekte data-pad tevoorschijn en koos
mijn lievelingsboek, een rechtbankroman. Zonder spindel om me te
beschermen was het het veiligste als ik me zo normaal en amaurotisch
mogelijk gedroeg.

Terwijl ik snel door de pagina’s bladerde, hield ik ook een oogje op
de man. Ik wist dat hij me in de gaten hield, maar we spraken geen van
beiden. En omdat hij me nog niet in mijn nekvel had gegrepen noch
bont en blauw had geslagen, was hij waarschijnlijk geen kunstliefhebber
die onlangs gedupeerd was.

Ik waagde een blik op zijn exemplaar van de Descendant, de enige krant
die nog in grote aantallen op papier werd uitgegeven. Papier was te ge-
makkelijk te misbruiken; het gebruik van data-pads betekende dat we
alleen de weinige media konden downloaden die door de censor wa-
ren goedgekeurd. Het alledaagse nieuws staarde me somber aan. Twee
jongemannen waren opgehangen wegens hoogverraad en een ver-
dacht warenhuis in Sectie 3 was gesloten. Er stond een lang artikel in,
waarin de ‘onnatuurlijke’ opvatting werd verworpen dat Brittannië
politiek geïsoleerd was geraakt. De journalist noemde Scion ‘een im-
perium in de embryonale fase’. Dat zeiden ze al zolang ik me kon her-
inneren. Als Scion nog steeds een embryo was, wilde ik er om de
dooie dood niet bij zijn als het zich uit de baarmoeder naar buiten zou
wringen.

Er waren bijna twee eeuwen voorbijgegaan sinds de komst van  Scion.
Scion was gesticht als reactie op een zogenaamde bedreiging voor het
imperium. De epidemie, zo noemden ze het, een epidemie van helder -
ziendheid. De officiële datum was 1901, toen ze Edward vii vijf af-
schuwelijke moorden in de schoenen hadden geschoven. Ze beweer-
den dat de Bloeddorstige Koning een deur had geopend die nooit meer
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gesloten kon worden en dat hij de plaag van helderziendheid over de
wereld had verspreid. Zijn volgers waren overal, zich voortplantend en
moordend, waarbij ze hun kracht onttrokken aan een bron van groot
kwaad.

Het gevolg was de oprichting van Scion, een republiek die gecon-
strueerd was om de ziekte uit te roeien. In de vijftig jaar erna was ze
een machine geworden die jacht maakte op zieners, waarbij het belang -
rijkste beleid gericht was op onnatuurlijken. Moorden werden altijd
gepleegd door onnatuurlijken. Zinloos geweld, diefstal, verkrachting,
brandstichting – het waren altijd de onnatuurlijken die het hadden ge-
daan. Geleidelijk had zich in de citadel het zienerssyndicaat ontwikkeld,
waardoor een georganiseerde onderwereld werd gevormd die een vei-
lige haven werd voor helderzienden. Sinds die tijd had Scion nog meer
zijn best gedaan om ons uit te roeien.

Als de rdt eenmaal was geïnstalleerd, zou het syndicaat uiteenvallen.
Scion zou alziend worden. We hadden twee jaar de tijd om daar iets
aan te doen, maar met Hector als underlord had ik er niet veel ver-
trouwen in. Zijn heerschappij had alleen maar corruptie gebracht.

De trein passeerde zonder problemen drie stations. Ik had net een
hoofdstuk uit toen het licht uitging en de trein tot stilstand kwam. Ik
realiseerde me een fractie van een seconde eerder dan de andere passa-
gier wat er aan de hand was. Hij zat stijf rechtop in zijn stoel.

‘Ze gaan de trein doorzoeken.’
Ik probeerde te praten, wilde zijn bezorgdheid bevestigen, maar mijn

tong voelde als een lap leer.
Ik zette mijn data-pad uit. In de tunnelwand ging een deur open. De

nixieklok in de coupé versprong naar veiligheidsmaatregel. Ik wist
wat er zou komen: twee gardisten die hun ronde gingen doen. Er was
altijd een baas bij, meestal een medium. Ik had nooit eerder een steek-
proef meegemaakt, maar ik wist wel dat zieners die probeerden te ont-
wijken.

Mijn hart bonsde tegen mijn ribben. Ik keek naar de andere  passagier
en probeerde zijn reactie te peilen. Hij was een medium, zij het niet erg
krachtig. Ik kon nooit precies aangeven hoe ik dat wist, mijn antenne
schoot gewoon op een bepaalde manier omhoog.

‘We moeten zien dat we uit deze trein komen.’ Hij ging staan. ‘Wat
ben jij, love? Een orakel?’
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Ik zei niets.
‘Ik weet dat je het derde oog hebt.’ Hij trok aan de deurhendel. ‘Kom

op, blijf daar nou niet zitten. We moeten er toch érgens uit kunnen.’
Hij veegde met zijn mouw langs zijn voorhoofd. ‘Van al die keren dat
er een steekproef is, moet ik net die ene dag…’

Ik verroerde me niet. We konden nergens naartoe, we zaten als rat-
ten in de val. De ramen waren verstevigd, de veiligheidsdeuren ver-
grendeld – en er was geen tijd meer. Twee zaklantaarns schenen de cou-
 pé binnen.

Ik hield me heel stil. Gardisten. Ze moesten een aantal zieners in de
coupé hebben ontdekt, anders hadden ze het licht niet uitgedaan. Ik
wist dat ze onze aura’s konden zien, maar ze wilden er natuurlijk ach-
ter komen wat voor soort zieners we precies waren.

Ze waren in de coupé. Een sommeerder en een medium. De trein ging
weer rijden, maar het licht ging niet aan. Ze gingen eerst naar de man.

‘Naam?’
Hij ging rechtop zitten. ‘Linwood.’
‘Reden van de reis?’
‘Ik ga op bezoek bij mijn dochter.’
‘Op bezoek bij uw dochter. U weet zeker dat u niet onderweg bent

naar een seance, medium?’
De twee zochten ruzie.
‘Ik heb de benodigde papieren van het ziekenhuis. Ze is heel erg

ziek,’ zei Linwood. ‘Ik mag haar elke week bezoeken.’
‘Als je die klep van jou nog een keer opentrekt, mag je haar helemaal

niet meer bezoeken.’ Hij draaide zich om en blafte tegen mij: ‘Jij. Waar
is je kaart?’

Ik haalde hem uit mijn zak.
‘En je reisvergunning?’
Ik overhandigde hem het papiertje. Hij stopte om het te lezen.
‘Je werkt in Sectie 4.’
‘Ja.’
‘Wie heeft deze vergunning afgegeven?’
‘Bill Bunbury, mijn supervisor.’
‘Oké. Maar ik wil nog iets anders zien.’ Hij draaide de zaklantaarn

richting mijn ogen. ‘Niet bewegen.’
Ik verroerde geen vin.
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‘Geen geestesoog,’ merkte hij op. ‘Je moet een orakel zijn. Nou, dát
is iets wat ik lang niet heb gezien.’

‘Ik heb sinds de jaren veertig geen orakel met tieten meer gezien,’ zei
de andere gardist. ‘Hier zullen ze dol op zijn.’

Zijn meerdere glimlachte. Hij had een coloboma in beide ogen, het
teken van een permanent geestesoog.

‘Je staat op het punt een rijk man van me te maken, jongedame,’ zei
hij tegen me. ‘Maar laat me die ogen nog een keer controleren.’

‘Ik ben geen orakel,’ zei ik.
‘Tuurlijk niet. Nou mond houden en kijkers open.’
De meeste zieners dachten dat ik een orakel was. Die vergissing was

snel gemaakt. De aura’s waren hetzelfde – dezelfde kleur, bovendien.
De bewaker gebruikte zijn vingers om mijn linkeroog open te wrik-

ken. Toen hij mijn pupillen met een smal streepje licht controleerde,
op zoek naar de ontbrekende coloboma, trok de andere passagier een
sprintje naar de open deur. Er ging een siddering door de lucht toen hij
een geest – zijn beschermengel – naar de gardist slingerde. De tweede
man krijste toen de engel zich knagend bij hem naar binnen vrat, waar-
bij zijn zintuigen geklutst werden als eieren in een mixer.

Gardist 1 was te snel. Voordat iemand kon bewegen, had hij er al een
spindel poltergeisten bij gehaald.

‘Verroer je niet, medium.’
Linwood staarde hem aan tot de gardist de ogen neersloeg. Hij was

een kleine man van in de veertig, dun maar pezig, met bruin haar dat
grijs werd bij de slapen. Ik kon geen poltergeisten zien – en ook niet
veel anders, vanwege het smalle streepje licht – maar ze maakten me te
zwak om te bewegen. Ik telde er drie. Ik had nog nooit meegemaakt dat
iemand een poltergeist onder controle had, laat staan drie. Het koude
zweet brak me uit.

Terwijl de engel om zijn as draaide voor een tweede aanval, begon-
nen de poltergeisten om de gardist heen te cirkelen. ‘Als je rustig met
ons meegaat, medium,’ zei hij, ‘zullen we onze bazen vragen je niet te
martelen.’

‘Doe maar wat je niet laten kunt, heren.’ Linwood stak een hand op.
‘Met engelen aan mijn zijde ben ik voor niemand bang.’

‘Dat zeggen ze allemaal, Mr Linwood. Dat wordt wel anders als ze
de Tower zien.’
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Linwood gooide zijn engel door de coupé. Ik kon de botsing niet zien,
maar al mijn zintuigen raakten zwaar gehavend. Ik dwong mezelf te gaan
staan.

De aanwezigheid van drie poltergeisten verzwakte mijn energie.
Linwood was een goeie prater, maar ik wist dat hij ze ook kon voelen
en het kostte hem moeite zijn engel op te peppen. Terwijl de sommeer-
der zijn poltergeisten aanstuurde, reciteerde gardist 2 de lamentatie:
een serie woorden die geesten dwong volledig te sterven, waarbij ze
naar een rijk gestuurd werden dat buiten het bereik van zieners lag. De
engel trilde. Om hem te laten verdwijnen moesten ze zijn volledige
naam kennen, maar zolang een van hen bleef declameren, zou de engel
te zwak zijn om zijn gastheer te beschermen.

Het bloed suisde in mijn oren. Mijn keel zat dicht, mijn vingers wa-
ren gevoelloos. Als ik me erbuiten hield, zouden we allebei worden op-
gepakt. Ik zag mezelf al in de Tower, gemarteld worden, aan de galg…

Ik zou vandaag níet sterven.
Terwijl de poltergeisten zich op Linwood richtten, gebeurde er iets

met mijn waarneming. Ik zoemde in op de gardist. Hun geesten klopten
luid naast die van mij, als twee pulserende energiecirkels. Toen hoorde
ik hoe mijn lichaam de grond raakte.

Ik had ze alleen maar willen desoriënteren en mezelf tijd willen ge-
ven om weg te komen. Ik had het verrassingselement gebruikt. Ze had-
den me over het hoofd gezien. Orakels hebben een spindel nodig om
gevaarlijk te kunnen zijn.

Ik niet.
Een duistere golf van angst overviel me. Mijn geest vloog in een keer

uit mijn lichaam, rechtstreeks naar gardist 1. Voordat ik wist wat ik deed,
knalde ik zo bij zijn droombeeld naar binnen. Niet alleen ertegenaan –
maar erin, erdoor. Ik trok zijn geest de ether in en liet zijn lichaam leeg
achter. Voordat zijn maat met zijn ogen kon knipperen, was hem het-
zelfde lot overkomen.

Mijn geest schoot terug in mijn lichaam. Pijn explodeerde achter
mijn ogen. Zo’n pijn had ik nog nooit van mijn leven gehad; er sneden
messen door mijn schedel, vuur in mijn hersenen, zo heet dat ik niet
kon zien, bewegen of nadenken. Ik was me vaag bewust van de plakke-
rige vloer van de wagon tegen mijn wang. Wat ik zojuist had gedaan,
zou ik niet snel opnieuw doen.
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De trein schudde heen en weer. Hij naderde waarschijnlijk het vol-
gende station. Ik duwde me omhoog op mijn ellebogen, met trillende
spieren vanwege de inspanning.

‘Mr Linwood?’
Geen reactie. Ik kroop naar de plek toe waar hij lag. Toen de trein

langs een dienstlamp reed zag ik in een flits zijn gezicht.
Dood. De poltergeisten hadden zijn geest verjaagd. Zijn id lag op de

vloer. William Linwood. Drieënveertig jaar oud. Twee kinderen, waar-
van een met taaislijmziekte. Gehuwd. Bankier. Medium.

Waren zijn vrouw en kinderen op de hoogte van zijn geheime leven?
Of waren ze amaurotisch en wisten ze er niets van?

Ik moest de lamentatie uitspreken, anders zou hij voor eeuwig in
deze coupé rondspoken. ‘William Linwood,’ zei ik, ‘verdwijn in de ether.
Alles is geregeld. Alle schulden zijn betaald. U hoeft niet langer onder
de levenden te verblijven.’

Linwoods geest zwierf dichtbij. De ether ruiste toen hij en zijn engel
verdwenen.

Het licht ging weer aan. Mijn adem stokte in mijn keel.
Er lagen nóg twee lichamen op de vloer.
Ik gebruikte de leuning om op te staan. Met mijn klamme handen kon

ik die nauwelijks vastpakken. Op nog geen meter afstand lag gardist 1,
dood, met nog steeds een trek van verbazing op zijn gezicht.

Ik had hem gedood. Ik had een gardist vermoord.
Zijn metgezel had minder geluk gehad. Hij lag op zijn rug, zijn ogen

starend naar het plafond. Een sliert speeksel vormde een kronkelend
beekje over zijn kin. Hij bewoog krampachtig toen ik dichterbij kwam.
De rillingen liepen over mijn rug en er brandde gal achter in mijn keel.
Ik had zijn geest niet ver genoeg weggestoten. Die zweefde nog steeds
in de duistere gedeeltes van zijn ziel rond; de geheime, stille gedeeltes
waar geen enkele geest wilde verblijven. Hij was waanzinnig geworden.
Nee, ik had hem waanzinnig gemáákt.

Ik kon dit niet laten gebeuren. Ik kon hem niet zo achterlaten – zelfs
een gardist verdiende een beter lot dan dit. Ik legde mijn koude han-
den op zijn schouders en zette me schrap om hem genadig en pijnloos
te doden. Hij kreunde en fluisterde: ‘Dood me.’

Ik moest het doen. Dat was ik hem verschuldigd.
Maar ik kon het niet. Ik kon hem gewoonweg niet vermoorden.



Toen de trein op Station i-5c arriveerde, wachtte ik bij de deur. Te-
gen de tijd dat de volgende passagiers zijn lichaam zouden vinden, was
het te laat om mij nog te pakken te krijgen. Ik liep al boven hen op straat,
met mijn pet diep over mijn ogen om mijn gezicht te verbergen.
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