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Alphinland

De ijskoude regendruppels komen neer als handenvol glanzende

rijst die door een onzichtbare bruiloftsgast wordt uitgestrooid.

Overal waar ze terechtkomen kristalliseren ze tot een korrelig laagje

ijs. In het licht van de straatlantaarns ziet dat er prachtig uit – net

feeënzilver, denkt Constance. Maar het is typisch iets voor haar om

dat te denken; ze is veel te gevoelig voor alles wat toverachtig is.

Schoonheid is niet alleen een illusie, maar ook een waarschuwing:

er zit een duistere kant aan, zoals bij giftige vlinders. Ze zou aan de

gevaren moeten denken, de risico’s, de ellende die deze ijsstorm veel

mensen zal bezorgen, of volgens het nieuws op de televisie nu al be-

zorgt.

Ze heeft zo’n platte hd-televisie; die heeft Ewan gekocht om ijs-

hockey en football op te kijken. Constance zou liever hun oude,

minder scherpe beeldbuis-tv terug willen, met die vreemd oranje

mensen en de rimpelende, deinende beelden; sommige dingen

worden er in high definition nu eenmaal niet beter op. Ze verfoeit

de poriën, de rimpels, de neusharen en de onnatuurlijk gebleekte

tanden die vlak voor je neus opdoemen, waardoor je ze niet kunt

negeren, wat je in het echte leven wel zou doen. Het is alsof je wordt

gedwongen om voor iemands badkamerspiegel te spelen, zo’n ver-

grotende, en dat is maar zelden een prettige ervaring, zo’n spiegel.

5



Gelukkig staan de presentatoren van het weerbericht altijd op

een flinke afstand. Ze moeten op hun kaarten letten en weidse ge-

baren maken, zoals obers in glamourfilms uit de jaren dertig, of

goochelaars die op het punt staan de zwevende dame te onthullen.

En zie! Enorme plukken wit slierten over het continent! Kijk eens

hoe uitgestrekt ze zijn!

Nu gaat het programma buiten verder. Twee jonge verslaggevers

– een jongen en een meisje, beiden met een stijlvolle zwarte jas met

een halo van bont om het gezicht – staan ineengedoken onder een

druipende paraplu, terwijl auto’s met zwoegende ruitenwissers

voorbij kruipen. Ze zijn opgewonden: ze zeggen dat ze zoiets nog

nooit hebben meegemaakt. Nee, natuurlijk niet, daar zijn ze te jong

voor. Dan volgen er beelden van calamiteiten: een kettingbotsing,

een omgevallen boom die een huis gedeeltelijk heeft verpletterd,

een wirwar van elektriciteitsdraden die zijn bezweken onder het

gewicht van het ijs en onheilspellend vonken uitspuwen, een rij

met ijzel bedekte vliegtuigen die zijn gestrand op een vliegveld, een

enorme vrachtwagen die is geschaard en gekanteld; hij ligt dwars

op de weg en er komt rook uit. Een ambulance, een brandweerauto

en een groepje hulpverleners in regenkleding zijn ter plaatse: er is

een gewonde, altijd een beeld dat het hart sneller doet kloppen. Er

verschijnt een politieman voor de camera, met een snor die wit is

van de ijskristallen; hij verzoekt de mensen dringend om binnen te

blijven. Dit is geen lolletje, zegt hij tegen de kijkers. Denk niet dat je

tegen zulke weersomstandigheden op kunt! Zijn gefronste, berijpte

wenkbrauwen zijn nobel, net als die op de posters uit de jaren veer-

tig waarin burgers werden opgeroepen om staatsobligaties te ko-

pen waarmee de oorlog werd gefinancierd. Constance herinnert

zich die posters nog wel, dat denkt ze althans. Het kan ook zijn dat

ze ze alleen uit geschiedenisboeken of documentaires of van ten-

toonstellingen kent; het is soms erg moeilijk om zulke herinnerin-

gen correct te plaatsen.
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Tot slot volgt nog wat klein leed: er wordt een zwerfhond ge-

toond, half bevroren, met een roze kinderdekentje over zich heen.

Een bevroren baby zou beter zijn geweest, maar bij gebrek daaraan

kan de hond er ook wel mee door. De twee verslaggevers trekken

een oe wat schattig-gezicht, het meisje geeft de hond een paar klop-

jes, waarna hij zwakjes met zijn doorweekte staart kwispelt. ‘Ge-

luksvogel,’ zegt de jongen. Daarmee wordt gesuggereerd dat jij

daar ook zou kunnen liggen als je je niet gedraagt, alleen zou jij dan

niet worden gered. De jongen kijkt in de camera en trekt een ern-

stig gezicht, ook al is wel duidelijk dat hij zich enorm amuseert.

Straks meer, zegt hij, want het zwaarste deel van de storm moet

nog komen! In Chicago is het nog erger, zoals zo vaak. Blijf kijken!

Constance zet de tv uit. Ze loopt door de kamer, dimt het licht,

en gaat dan naast het raam aan de voorkant zitten; ze staart in het

door de straatlantaarn verlichte donker en ziet de wereld omgeto-

verd worden tot diamanten – de takken, de daken, de elektriciteits-

draden, alles glinstert en schittert.

‘Alphinland,’ zegt ze hardop.

‘Je hebt zout nodig,’ zegt Ewan in haar oor. De eerste keer dat hij

iets tegen haar zei, schrok ze ervan en maakte ze zich zelfs ernstig

zorgen, aangezien Ewan toen al minstens vier dagen niet meer

concreet in leven was – maar inmiddels is ze er rustiger onder, hoe

onvoorspelbaar hij ook is. Het is heerlijk om zijn stem te horen,

zelfs al kan ze er niet op rekenen dat ze ook maar het miniemste ge-

sprekje met hem kan voeren. Zijn inmenging is dikwijls nogal een-

zijdig: als ze antwoord geeft, zegt hij vaak niets terug. Maar dat is

altijd al min of meer zo geweest.

Ze had niet geweten wat ze met zijn kleren aan moest, nader-

hand. Eerst had ze ze in de kast laten hangen, maar ze raakte te veel

van slag als ze de kastdeur opendeed en de pakken en jasjes zag

hangen, die zwijgend wachtten tot Ewans lichaam in ze zou glijden

en ze mee uit wandelen nam. De tweedjasjes, de wollen truien, de
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geruite werkhemden... Ze kon ze niet weggeven aan de armen, wat

het verstandigste zou zijn geweest. Ze kon ze ook niet weggooien:

dat zou niet alleen zonde zijn, maar ook te abrupt, alsof je een

pleister afrukt. Daarom had ze ze opgevouwen en ze in een hutkof-

fer op de tweede verdieping opgeborgen, met mottenballen ertus-

sen.

Overdag gaat het best. Ewan lijkt het niet erg te vinden, en als ze

plotseling zijn stem hoort, klinkt hij resoluut en vrolijk. Een stem

die flink voortstapt, een stem die de weg wijst. Een stem als een uit-

gestoken wijsvinger. Ga daarheen, koop dit, doe dat! Een licht spot-

tende stem, plagerig, luchtig: zo deed hij voordat hij ziek werd ook

vaak tegen haar.

Maar ’s nachts wordt het vaak een stuk moeilijker. Ze heeft

nachtmerries gehad: gesnik vanuit de hutkoffer, treurige weeklach-

ten, smeekbedes om eruit te worden gehaald. Vreemde mannen aan

de deur die beweren dat ze Ewan zijn, wat nooit zo is. In plaats daar-

van zijn ze dreigend, met zwarte trenchcoats aan. Ze eisen iets on-

verstaanbaars waar Constance geen wijs uit kan worden, of, erger

nog: ze willen met alle geweld Ewan zien, dringen zich langs haar

heen met bedoelingen die duidelijk moordzuchtig van aard zijn.

‘Ewan is er niet,’ zegt ze dan, hoewel er gesmoorde kreten klinken

uit de hutkoffer op de tweede verdieping. Als ze de trap op stomme-

len, wordt ze wakker.

Ze heeft slaappillen overwogen, ook al weet ze dat die verslavend

zijn en tot slapeloosheid leiden. Misschien moet ze het huis verko-

pen en naar een appartementje verhuizen. Dat idee werd haar rond

de begrafenis opgedrongen door de jongens, die geen jongens

meer zijn en in Nieuw-Zeeland en Frankrijk wonen, prettig ver

weg, zodat ze niet vaak op bezoek kunnen komen. Ze werden dub-

bel en dwars gesteund door hun kordate maar tactvolle en in hun

vak geslaagde echtgenotes, plastisch chirurg en registeraccountant,

dus het was vier tegen één. Maar Constance hield vol. Ze kan het
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huis niet verlaten omdat Ewan hier is. Ook al is ze slim genoeg ge-

weest om dat maar niet tegen ze te zeggen. Ze hebben toch altijd al

een lichte borderline vermoed vanwege Alphinland, hoewel de

mesjogge waas die om een dergelijke onderneming hangt meestal

als sneeuw voor de zon verdwijnt zodra zoiets veel geld gaat ople-

veren.

Appartementje is een eufemisme voor een verzorgingstehuis.

Constance neemt het ze niet kwalijk, ze willen alleen het beste voor

haar – niet alleen het makkelijkste voor zichzelf – en het is begrij-

pelijk dat ze ongerust werden toen ze merkten wat een chaos het

bij haar was, niet alleen in haar hoofd – al namen ze daarbij in aan-

merking dat ze nog in diepe rouw verkeerde – maar bijvoorbeeld

ook in haar ijskast. Daar lagen dingen in waar geen logische verkla-

ring voor was. Wat een zwijnenstal, hoorde ze hen denken. Het bo-

tulisme druipt eraf, nog een wonder dat ze er niet doodziek van is ge-

worden. Maar dat was niet gebeurd, want ze at die laatste paar

dagen toch niet veel. Wat crackers, een paar plakjes kaas, pindakaas

zo uit de pot.

De echtgenotes hadden de zaak uiterst vriendelijk aangepakt.

‘Wil je dit nog? En dit?’ ‘Nee, nee,’ had Constance gejammerd. ‘Ik

hoef er niks meer van! Gooi alles maar weg!’ De drie kleinkinde-

ren, twee meisjes en een jongen, waren in huis op een soort speur-

tocht gestuurd, niet naar paaseieren, maar naar de halflege kopjes

thee en chocolademelk die Constance hier en daar had laten staan

en die nu bedekt waren met grijze of lichtgroene vellen in verschei-

dene stadia van schimmelgroei. ‘Kijk, mama! Ik heb er nog een ge-

vonden!’ ‘Blèh, dat is goor!’ ‘Waar is opa?’

In een verzorgingstehuis zou ze in elk geval gezelschap hebben.

En er zou een last van haar schouders vallen, want een huis zoals het

hare moest worden onderhouden, had aandacht nodig, en waarom

zou ze nog met al dat werk opgezadeld willen blijven? Dat was het

beeld dat haar schoondochters enigszins gedetailleerd voor haar
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schetsten. Constance kon gaan bridgen of scrabbelen, stelden ze

voor. Of backgammon spelen, dat scheen weer helemaal in te zijn.

Geen stressvolle dingen, of iets wat de hersens te veel belast. Een

rustig gezelschapsspelletje.

‘Nog niet,’ zei Ewans stem. ‘Je hoeft dat nu nog niet te doen.’

Constance weet dat die stem niet echt is. Ze weet dat Ewan dood

is. Natuurlijk weet ze dat! Andere mensen – mensen die ook pas 

iemand hebben verloren – maken soms hetzelfde mee, of iets ver-

gelijkbaars. Aurale hallucinaties heet het. Daar heeft ze over gele-

zen. Het is normaal. Ze is niet gek.

‘Je bent niet gek,’ zegt Ewan geruststellend. Hij kan zo teder zijn

als hij denkt dat iets haar kwelt.

Hij heeft gelijk met dat zout. Ze had eerder deze week al strooizout

moeten inslaan, maar dat is ze vergeten, en als ze nu niets gaat ha-

len, zit ze straks nog opgesloten in haar eigen huis; morgen is het

op straat vast zo glad als een ijsbaan. En wat als die ijslaag dagen-

lang blijft liggen? Dan zou ze zonder eten komen te zitten. Dan

wordt ze zo’n krantenbericht – oude kluizenares, onderkoeling,

omgekomen van de honger – want zoals Ewan al eerder heeft uit-

gelegd, kan ze niet van de lucht leven.

Ze moet zich naar buiten wagen. Eén zak strooizout is al genoeg

voor de treetjes en de stoep, want ze moet zorgen dat andere men-

sen er geen doodssmak maken, laat staan zijzelf. In de winkel op de

hoek maakt ze de meeste kans, die is maar twee straten ver. Ze

moet haar boodschappentas op wieltjes meenemen, die rode wa-

terdichte, want dat zout is vast zwaar. Ewan was de enige die in hun

auto reed; ze heeft haar rijbewijs al tientallen jaren geleden laten

verlopen omdat ze zó verdiept was in Alphinland dat ze het gevoel

had dat ze te verstrooid was voor autorijden. Alphinland eist veel

aandacht op. En dan is er geen plaats meer voor onbelangrijke de-

tails, zoals stoplichten.

10



Het zal nu vast al heel glad zijn buiten. Als ze echt aan dit avon-

tuur begint, zou ze misschien haar nek kunnen breken. Ze staat in

de keuken te dubben. ‘Wat moet ik nou doen, Ewan?’ vraagt ze.

‘Beheers je,’ zegt Ewan ferm. Dat geeft geen uitsluitsel, maar het

is zijn standaardantwoord als hij niet in het nauw gedreven wil

worden. Waar was je, ik ben zo ongerust geweest, heb je een ongeluk

gehad? Beheers je. Hou je echt van me? Beheers je. Heb je een verhou-

ding?

Na wat gerommel vindt ze een grote, afsluitbare diepvrieszak in de

keuken, ze kiepert de drie verschrompelde, schimmelige wortels

eruit en schept met het kleine koperen haardschepje de zak vol met

as uit de haard. Ze heeft de haard niet meer aangemaakt sinds

Ewan niet meer in zichtbare vorm bij haar is, want dat voelde niet

goed. De haard aansteken is een daad van vernieuwing, van een

nieuw begin, en ze wil niet beginnen, ze wil verdergaan. Of nee, ze

wil terug.

Er ligt nog een stapeltje houtblokken en aanmaakhoutjes, en in

de haard liggen nog wat gedeeltelijk verkoolde houtblokken van de

laatste keer dat ze samen bij het haardvuur hebben gezeten. Ewan

lag toen op de bank met een glas van dat smerige vloeibare voedsel

met chocoladesmaak binnen handbereik; hij was kaal door de che-

mo en de bestraling. Ze stopte hem in met de plaid uit de auto en

ging naast hem zitten, hield zijn hand vast, terwijl de tranen stille-

tjes over haar wangen rolden en ze haar hoofd wegdraaide zodat

hij het niet kon zien. Hij hoefde niet verdrietig te worden omdat zij

verdriet had.

‘Wat fijn zo,’ wist hij uit te brengen. Het kostte hem veel moeite

om te praten; zijn stem was heel iel geworden, net als zijn lichaam.

Maar dat is niet de stem die hij nu heeft. De stem die hij nu heeft is

weer gewoon: het is zijn stem van twintig jaar geleden, diep en so-

noor, vooral als hij lacht.
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Ze doet haar jas en haar schoenen aan en zoekt haar wanten en

een wollen muts. Geld, dat heeft ze ook nodig. En de huissleutels,

want het zou dom zijn als ze zichzelf buiten zou sluiten en dan op

haar eigen stoep in een ijsklomp zou veranderen. Als ze met haar

boodschappenkarretje bij de voordeur is, zegt Ewan: ‘Neem de

zak lantaarn mee,’ dus sjokt ze met haar schoenen aan naar de

slaapkamer. De zaklantaarn ligt op haar nachtkastje; ze stopt hem

in haar tas. Wat heeft Ewan toch altijd een vooruitziende blik. Ze

zou zelf nooit aan een zaklantaarn hebben gedacht.

Op de treetjes voor het huis ligt al een dikke ijslaag. Ze strooit er

wat as uit haar diepvrieszak op, stopt de zak dan in haar jas en gaat

als een krab zijwaarts verder naar beneden, stapje voor stapje,

waarbij ze zich aan de leuning vasthoudt en het karretje met haar

andere hand achter zich aan trekt: bonk bonk bonk. Als ze eenmaal

op de stoep staat, doet ze haar paraplu open, maar dat gaat niet

goed – ze kan die twee dingen niet tegelijk hanteren – dus ze doet

hem weer dicht. Ze kan hem wel als wandelstok gebruiken. Ze

loopt voetje voor voetje de straat op – die is minder glad dan de

stoep – en schuifelt over het midden voort, waarbij ze met de para-

plu haar evenwicht bewaart. Er zijn geen auto’s, dus ze wordt in elk

geval niet overreden.

Op de steilste stukjes van de straat strooit ze ook wat as, waar-

door er een vaag zwart spoor ontstaat. Misschien kan ze dat, als het

erop aankomt, op de terugweg volgen. Zoiets zou ook in Alphin-

land kunnen voorkomen: een spoor van zwarte as, mysterieus, ver-

leidelijk, als glanzende witte steentjes in een bos, of als broodkruim

– alleen zou er wel iets extra’s met die as zijn. Iets wat je erover

moest weten, een liedje, of een spreuk die je moest uitspreken om

de ongetwijfeld kwade krachten ervan te weren. Maar niet iets van

stof zijt gij, niets over de laatste sacramenten. Meer een soort rune-

spreuk.

‘As, glas, kras, vechtjas, broeikasgas, sterft in het harnas, Barab-
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bas,’ zegt ze hardop terwijl ze voorzichtig voortstiefelt over het ijs.

Er rijmt best veel op as. Ze moet die as in haar verhaallijn passen, of

in een van de verhaallijnen: wat dat betreft is Alphinland veelzijdig.

Milzreth van de Rode Hand is de meest waarschijnlijke oorsprong

van die betoverde as, want dat is een verknipte, sluwe pestkop. Hij

vindt het leuk om reizigers te misleiden met hersenspoelende visi-

oenen, ze van het juiste pad te lokken, ze op te sluiten in ijzeren

kooien of ze met gouden kettingen aan de muur te ketenen en ze

daarna te kwellen met behulp van Hairy Hank-duivels, Cyaankali-

anen, Vuurberen, en wat al niet meer. Hij vindt het leuk om toe te

kijken als hun kledij – de zijden japons, de geborduurde gewaden,

de met bont gevoerde capes en de glanzende sluiers – aan stukken

worden gescheurd en ze zo aantrekkelijk smeken en kronkelen. Ze

neemt zich voor om de details later als ze thuis is verder uit te wer-

ken.

Milzreth heeft hetzelfde gezicht als een vroegere baas van haar

toen ze nog als serveerster werkte. Een billentikker was dat. Ze

vraagt zich af of hij haar boeken ooit heeft gelezen.

Nu is ze aan het einde van het eerste blok. Dit tochtje was mis-

schien toch niet zo’n goed idee: haar gezicht is kletsnat, haar han-

den zijn ijskoud en er loopt gesmolten sneeuw langs haar nek.

Maar ze is eraan begonnen, dus ze moet het ook afmaken. Ze

ademt de koude lucht in; hagel striemt haar gezicht. Het is harder

gaan waaien, zoals ze op de tv al hadden voorspeld. Toch is het best

verkwikkend om hier in deze sneeuwstorm te lopen, het heeft iets

opwekkends: het blaast de spinnenwebben weg, het laat je weer

ademen.

De winkel op de hoek is dag en nacht geopend, iets wat Ewan en

zij altijd erg fijn hebben gevonden sinds ze hier twintig jaar gele-

den zijn komen wonen. Maar er liggen geen zakken strooizout bui-

ten, op de plek waar ze anders altijd liggen. Ze gaat naar binnen en

rolt het wagentje achter zich aan.
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‘Hebben jullie nog zout?’ vraagt ze aan de vrouw achter de kas-

sa. Er is een nieuwe. Constance heeft haar nog nooit eerder gezien,

het verloop is hier enorm. Ewan zei altijd dat dit wel een witwas-

tent moest zijn omdat ze hier onmogelijk winst konden maken ge-

zien de weinige klanten en de kwaliteit van hun sla.

‘Nee, schat,’ zegt de vrouw. ‘Daar was eerder vandaag al een run

op. De mensen willen denk ik goed voorbereid zijn.’ Dat sugge-

reert dat Constance heeft verzuimd om zich goed voor te bereiden,

wat in feite ook zo is. Die tekortkoming heeft ze haar hele leven al:

ze is nooit ergens op voorbereid. Maar hoe kun je nog verwonde-

ring voelen als je overal op voorbereid bent? Voorbereid op de

zonsondergang. Voorbereid op het opkomen van de maan. Voor-

bereid op een hagelbui. Wat een saai leven zou dat zijn.

‘O,’ zegt Constance. ‘Geen zout. Heb ik even pech.’

‘Je zou met dit weer niet naar buiten moeten gaan, schat,’ zegt

de vrouw. ‘Het is heel verraderlijk!’ Hoewel ze roodgeverfd haar

heeft dat in de nek tot een strak kapsel is opgeschoren, is ze zo te

zien maar een jaar of tien jonger dan Constance, en aanmerkelijk

dikker. Maar ik haal tenminste niet zo piepend adem, denkt Con-

stance. Toch vindt ze het leuk om schat genoemd te worden. Zo

werd ze ook genoemd toen ze nog een stuk jonger was, maar daar-

na een hele tijd niet meer. Nu hoort ze dat woord wel vaker.

‘Dat gaat best, hoor,’ zegt ze. ‘Ik woon maar een paar straten ver-

derop.’

‘Dat is met dit weer nog een heel eind,’ zegt de vrouw, die on-

danks haar leeftijd een tatoeage heeft; hij komt net boven haar

kraag uit. Het lijkt wel een draak, of een variant daarvan. Stekels,

hoorns, uitpuilende ogen. ‘Je zou kunnen bevriezen waar je bij

staat.’

Constance stemt daarmee in en vraagt of ze haar karretje en

haar paraplu naast de kassa mag zetten. Dan loopt ze met een win-

kelwagentje door de gangpaden. Er zijn geen andere klanten, maar
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in een van de gangpaden ziet ze een slungelige jongen die een

schap met blikken tomatensoep aan het bijvullen is. Ze pakt een

van die gebraden kippen die dag in dag uit in een oven met glazen

wanden aan het spit draaien, als een visioen van het inferno, en een

pak diepvriesdoperwten.

‘Kattenbakvulling,’ zegt Ewans stem. Is dat zijn commentaar op

haar aankopen? Hij vond die kippen maar niks, volgens hem zaten

ze waarschijnlijk vol chemicaliën, al at hij er graag van als ze er een

mee naar huis nam, vroeger, in de tijd dat hij nog at.

‘Wat bedoel je?’ vraagt ze. ‘We hebben toch geen kat meer.’ Ze

heeft ontdekt dat ze hardop tegen Ewan moet praten, want de helft

van de tijd kan hij haar gedachten niet lezen. Hoewel hij dat soms

toch wel kan. Zijn vermogens zijn cyclisch.

Ewan gaat er niet op door – hij is zo’n plaaggeest, hij laat haar

vaak naar de antwoorden raden – en dan dringt het tot haar door:

die kattenbakvulling is voor de stoeptreetjes, in plaats van strooi-

zout. Het werkt vast niet even goed, het laat niets smelten, maar het

zorgt in elk geval voor wat meer grip. Ze hijst met veel moeite een

zak van het spul in haar karretje en doet er nog twee kaarsen en een

doosje lucifers bij. Zo. Nu is ze voorbereid.

Ze wisselt nog wat beleefdheden uit over de uitstekende kwali-

teit van de kip met de vrouw achter de kassa, die dat zelf ook een

heel fijn product vindt, want wie neemt nu de moeite om te gaan

koken als je maar alleen bent, of zelfs met z’n tweeën. Daarna stopt

ze haar aankopen in haar boodschappenkarretje zonder toe te ge-

ven aan de verleiding om over die drakentatoeage te beginnen. Dat

onderwerp zou gemakkelijk een ingewikkelde wending kunnen

nemen, zoals ze in de loop der jaren uit ervaring heeft geleerd. In

Alphinland zijn ook draken, en die hebben talloze fans die daar al-

lerlei slimme ideeën over hebben waar ze Constance maar wat

graag van op de hoogte brengen. Dat ze de draken heel anders had

moeten maken. Hoe zij die draken zouden maken als het aan hen
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lag. Draken met ondersoorten. Fouten die ze heeft gemaakt met de

verzorging en de voeding van draken, enzovoort. Verbijsterend

hoe mensen zich kunnen opwinden over iets wat niet eens bestaat.

Heeft de vrouw haar met Ewan horen praten? Waarschijnlijk

wel, en waarschijnlijk maakte ze zich daar niet druk om. Winkels

die 24 uur per dag open zijn, krijgen vast wel meer mensen over de

vloer die tegen onzichtbare metgezellen praten. In Alphinland zou

dergelijk gedrag tot een heel andere interpretatie leiden: daar heb-

ben sommige inwoners beschermgeesten.

‘Waar woon je precies, schat?’ roept de vrouw haar na als ze al

half buiten staat. ‘Ik kan wel even een vriend sms’en of die je even

thuis wil brengen.’ Wat voor vriend? Misschien is ze wel een mo-

tormeisje, denkt Constance. Misschien is ze jonger dan ze eerst

dacht; misschien is ze alleen heel erg verweerd.

Constance doet alsof ze het niet hoort. Het zou best een list kun-

nen zijn, en voor je het weet staat er een bendelid bij je op de stoep

met plannen om je te overvallen en een rol ducttape in zijn zak. Ie-

mand die zegt dat hij autopech heeft en vraagt of hij even mag bel-

len; uit de goedheid van je hart laat je hem binnen, maar binnen de

kortste keren zit je met die ducttape aan de trapleuning vastgebon-

den en duwt hij spelden onder je nagels om te zorgen dat je al je

wachtwoorden ophoest. Constance weet er alles van: ze kijkt niet

voor niets naar het nieuws.

Aan het asspoor heeft ze niets meer – er ligt ijs overheen, ze kan

het niet eens meer zien. En het is harder gaan waaien. Zou ze die

zak kattenbakvulling hier vast openmaken, halverwege haar huis?

Nee, daar heeft ze een mes voor nodig, of een schaar, hoewel er ook

vaak een scheurdraad aan zit. Ze tuurt bij het licht van de zaklan-

taarn in het karretje, maar de batterij is vast bijna op, want ze ziet

bijna niets. Ze zou ijskoud worden als ze nu met zo’n zak gaat staan

prutsen, ze kan beter zo snel mogelijk naar huis sprinten. Al is

sprinten niet echt het juiste woord.
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Het ijs lijkt wel twee keer zo dik als toen ze vertrok. De struiken in

de voortuin zijn net fonteinen, met verlichte bladeren die sierlijk

naar de grond buigen. Hier en daar wordt de weg gedeeltelijk ge-

blokkeerd door een afgebroken tak. Als ze thuis is, laat ze het bood-

schappenkarretje op het pad staan en trekt ze zichzelf aan de leu-

ning over de gladde treetjes omhoog. Gelukkig brandt het licht bij

de voordeur, al kan ze zich niet herinneren dat ze dat heeft aange-

daan. Ze prutst met de sleutel en het slot, maakt de deur open en

loopt door naar de keuken, waarbij ze een spoor van druppels ach-

terlaat. Dan gaat ze gewapend met de keukenschaar terug; ze loopt

de treetjes af naar het rode karretje, knipt de zak kattenbakvulling

open en strooit de korrels royaal in het rond.

Zo. Nu het wagentje de treetjes op trekken, bonk bonk bonk en

naar binnen. Deur op slot doen. Natte jas uit, doorweekte muts en

wanten op de radiator laten drogen, schoenen in de hal zetten.

‘Missie geslaagd,’ zegt ze voor het geval Ewan luistert. Ze wil hem

laten weten dat ze veilig is teruggekeerd, anders gaat hij zich mis-

schien zorgen maken. Ze lieten altijd briefjes voor elkaar achter, of

anders berichten op het antwoordapparaat, voordat al die digitale

apparaten er waren. Op uitzonderlijke en eenzame momenten

heeft ze wel eens overwogen om voicemailberichten voor Ewan in

te spreken. Misschien kon hij die beluisteren via elektronische

deeltjes of magnetische velden, of wat het ook maar is waarmee hij

zijn stem de luchtgolven in slingert.

Maar dit is geen eenzaam moment. Het is een beter moment: ze

is in haar nopjes omdat ze de zoutmissie heeft volbracht. En ze

heeft ook trek. Ze heeft niet meer zó veel trek gehad sinds Ewan

niet meer bij de maaltijden kon zijn: alleen eten is zo mistroostig.

Maar nu scheurt ze stukken van de gebraden kip af en schrokt ze

op. Dat doen mensen in Alphinland ook als ze ergens uit zijn be-

vrijd, bijvoorbeeld uit een kerker, een moeras, een ijzeren kooi of

een op drift geraakte boot: dan eten ze met hun handen. Alleen
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