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Voor zijn inzicht en waargebeurde verhalen 
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wrangler van wereldklasse Joe Wasilewski heel
dankbaar. Niemand kan beter onderhandelen
met een humeurige ratelslang of een hongerige
krokodil.
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Sinds een dode leguaan vanuit een palmboom op zijn
hoofd was gevallen, had Mickey Cray niet meer gewerkt.

De leguaan, die de strenge vorst niet had overleefd, was
zo hard als een plank en woog ruim drie kilo. Mickeys
zoon had het beest gewogen met een weegschaal voor vis-
sen en het daarna bij het groenvoer voor de schildpadden
gelegd in de diepvriezer achter de schuur.

Dat was nadat de ziekenwagen Mickey had meegeno-
men naar het ziekenhuis, waar de artsen zeiden dat hij
een zware hersenschudding had, en hem opdracht gaven
om het kalm aan te doen.

Tot verbazing van iedereen deed Mickey dat echt.
Door de harde klap zag hij nog steeds alles dubbel en
had vreselijke hoofdpijn. Hij verloor zijn eetlust, waar-
door hij bijna tien kilo afviel, en lag de hele dag op de
bank naar natuurprogramma’s te kijken op de televisie.

‘Ik word nooit meer beter,’ klaagde hij tegen zijn
zoon.

‘Zeur niet, pa,’ zei Wahoo.
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Hij was vernoemd naar Wahoo McDaniel, een be-
roepsworstelaar die verdediger was geweest bij het Ame-
rican football-team de Miami Dolphins. Maar hij wou
dat hij Mickey Jr. of Joe heette, of desnoods Rupert –
alles beter dan Wahoo, wat trouwens ook de naam was
van een zoutwatervis.

Van iemand die Wahoo heette, verwachtten de men-
sen dat hij lawaaiig en raar deed. Maar dat paste hele-
maal niet bij hem. Jammer genoeg was er niets aan te
doen, tot hij volwassen was. Dan zou hij zo snel moge-
lijk zijn naam laten veranderen in iets normaals.

‘Het komt heus wel goed, pa,’ zei Wahoo ’s ochtends
tegen zijn vader. ‘Nog even volhouden.’

Mickey Cray keek met droeve hondenogen op van de
bank en antwoordde: ‘Nou ja, ik ben blij dat we die
valse hagedis hebben opgegeten.’

Op de dag dat zijn vader uit het ziekenhuis was geko-
men, had Wahoo de dode leguaan ontdooid en een stoof-
pot gemaakt waarvan zijn moeder heel verstandig geen
hap had genomen. Volgens Mickey zou het opeten van
het beest dat een deuk in zijn schedel had gemaakt, een
magisch medicijn zijn. ‘Een tovermiddel,’ voorspelde hij.

Maar de leguaan smaakte smerig en Mickey Crays
hoofdpijn werd alleen maar erger. Wahoos moeder werd
zo ongerust dat ze Mickey naar een hersenspecialist in
Miami wilde sturen, maar Mickey vertikte het.

Ondertussen belden er telkens mensen met nieuw werk,
en Wahoo moest ze doorsturen naar andere  wranglers.
Zijn vader was te ziek om te werken.
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Na school voerde Wahoo de dieren en maakte de hok-
ken en kooien schoon. Het erf was letterlijk een dieren-
tuin, met alligators, slangen, papegaaien, beo’s, ratten,
muizen, apen, wasberen, schildpadden en zelfs een Ame-
rikaanse zeearend, die Mickey had grootgebracht nadat
de moeder van de vogel was gedood toen hij nog niet
eens kon vliegen.

‘Behandel ze als vorsten,’ zei Mickey altijd tegen
Wahoo, omdat de dieren erg kostbaar waren. Zonder
hen had Mickey geen werk.

Wahoo had er moeite mee dat zijn stoere vader zo
ziek was. Op een ochtend aan het begin van de zomer
nam Wahoos moeder hem apart en vertelde hem dat
hun spaargeld bijna op was. ‘Ik ga naar China,’ zei ze.

Wahoo knikte alsof het de gewoonste zaak van de
 wereld was.

‘Twee maanden,’ voegde ze eraan toe.
‘Dat is lang,’ zei Wahoo.
‘Het spijt me, maar we hebben het geld nodig.’
Wahoos moeder gaf les in Mandarijn, een ontzettend

moeilijke taal. Grote Amerikaanse bedrijven met vesti-
gingen in China huurden mevrouw Cray in om hun
 managers les te geven, maar meestal lieten ze hun werk-
nemers daarvoor naar Zuid-Florida vliegen.

‘Deze keer willen ze dat ik naar Sjanghai ga,’ legde ze
haar zoon uit. ‘Ze hebben daar een stuk of vijftig men-
sen die Mandarijn hebben geleerd van een of andere
goedkope videocursus. Een van de hoge bazen pro-
beerde laatst “Mooie schoenen!” te zeggen tegen een
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 minister, maar zei per ongeluk dat zijn gezicht op een
voetwrat leek. Dat was niet zo best.’

‘Heb je het pa al verteld?’
‘Dat doe ik hierna.’
Wahoo glipte naar buiten om de vijver van Alice

schoon te maken. Alice was een alligator en een van de
sterren van Mickey Cray. Ze was vier meter lang en zo
tam als een guppy, maar ze zag er woest uit. In de loop
der jaren had ze al veel optredens gehad voor de camera:
onder andere in negen speelfilms, twee documentaires
van National Geographic, een driedelige serie van
 Disney over de Everglades en een tv-reclame voor een
chique Franse lotion.

Ze lag te zonnen in de modder terwijl Wahoo de dode
bladeren en takjes uit het water schepte. Ze hield haar
ogen dicht, maar Wahoo wist dat ze luisterde.

‘Heb je honger, meisje?’ vroeg hij.
De alligator deed haar bek wijd open. De binnenkant

was zo wit als watten en sommige van haar tanden
waren afgebroken. De punten waren groen van de algen.

‘Je bent vergeten te flossen,’ zei Wahoo.
Alice siste en hij ging eten voor haar halen. Toen ze het

piepen van de kruiwagen hoorde, deed ze haar ogen open
en draaide haar grote, gepantserde kop naar hem toe.

Wahoo mikte een hele geplukte kip in de wijd open
bek van de alligator. Het lawaaiige enthousiasme waar-
mee ze de ontdooide vogel naar binnen werkte, overtrof
het geluid van harde stemmen in het huis, waar Wahoos
vader en moeder de reis naar China ‘bespraken’.
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Wahoo voerde Alice nog twee dode kippen, deed het
hek naar de vijver op slot en ging een eindje wandelen.
Toen hij terugkwam zat zijn vader rechtop op de bank
en was zijn moeder in de keuken tosti’s aan het klaar-
maken voor de lunch.

‘Niet te geloven,’ zei Mickey tegen Wahoo. ‘Ze laat
ons barsten!’

‘We zijn blut, pa.’
Mickey liet zijn schouders hangen. ‘Toch niet zó blut?’
‘Wil je dat de dieren honger lijden?’ vroeg Wahoo.
Bijna zonder iets te zeggen aten ze de tosti’s op. Toen

ze klaar waren met eten, stond mevrouw Cray op en zei:
‘Ik zal jullie missen. Ik wou dat ik niet hoefde te gaan.’

Ze liep naar de slaapkamer en deed de deur achter
zich dicht.

Mickey keek verbijsterd. ‘Vroeger vond ik leguanen
leuk,’ zei hij.

‘Het komt wel goed.’
‘Ik heb hoofdpijn.’
‘Neem dan je medicijnen.’
‘Ik heb ze weggegooid.’
‘Wat?’
‘Van die gele pillen kreeg ik verstopping.’
Wahoo schudde zijn hoofd. ‘Niet te geloven.’
‘Echt. Ik ben al in geen eeuwigheid meer lekker naar

de wc geweest.’
‘Fijn om te weten,’ zei Wahoo. Hij begon de afwas-

machine vol te laden en probeerde er niet aan te denken
dat zijn moeder op het punt stond weg te vliegen naar
de andere kant van de wereld.
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Mickey stond op en verontschuldigde zich.
‘Ik ben gewoon egoïstisch. Ik wil niet dat ze weggaat.’
‘Ik ook niet.’
De volgende zondag stonden ze allemaal in het  donker

op. Wahoo sjouwde de koffers van zijn moeder naar de
wachtende taxi. Met tranen in haar ogen gaf ze hem een
afscheidszoen.

‘Zorg goed voor je vader,’ fluisterde ze.
Daarna zei ze tegen Mickey: ‘Ik wil dat je beter wordt.

Begrepen?’
Met een ongelukkig gezicht keek Wahoos vader de

taxi na. ‘Het lijkt wel of ze twee keer weggaat,’ zei hij.
‘Wat bedoel je in vredesnaam?’
‘Ik zie dubbel, weet je nog? Daar gaat ze, en daar gaat

ze nog een keer.’
Hiervoor was Wahoo niet in de stemming. ‘Wil je 

eieren bij het ontbijt?’ vroeg hij.
Later liep hij het erf op om de brulaap Jocko tot de

orde te roepen, die het slot van zijn kooi open had 
gekregen en nu in de rondte rende en de papegaaien en
ara’s pestte. Wahoo moest voorzichtig zijn, want Jocko
was erg vals. Hij lokte het lastige beest met een manda-
rijn de kooi in, maar het lukte Jocko toch nog om een
smerige hoektand in een van Wahoos handen te zetten.

‘Ik zei toch dat je werkhandschoenen moest aantrek-
ken,’ zei Mickey verwijtend toen Wahoo bij het aanrecht
stond om de wond uit te wassen.

‘Jij draagt ook geen handschoenen,’ antwoordde
Wahoo.
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‘Nee, maar ik word niet zo vaak gebeten als jij.’
Dat was niet waar. Mickey werd de hele tijd gebeten.

Het hoorde bij het vak. Zijn handen zaten zo onder de
littekens dat ze namaak leken, als schuimrubberen
 lichaamsdelen van een slecht gelukte zombie.

De telefoon ging en Wahoo nam op. Zijn vader liep
wankel terug naar de bank en zapte langs de tv-zenders
tot hij Rain Forest Channel had gevonden.

‘Wie was dat?’ vroeg hij toen Wahoo de keuken uit
kwam.

‘Nieuw werk, pa.’
‘Heb je ze naar Stiggy gestuurd?’
Jimmy Stigmore was een wrangler die een ranch had

in het zuidoosten van Florida. Mickey Cray was niet dol
op hem.

‘Nee, dat heb ik niet gedaan,’ zei Wahoo.
Zijn vader fronste. ‘Naar wie heb je ze dan gestuurd?

Toch niet naar Dander?’
Donny Dander was zijn vergunning voor het impor-

teren van wilde dieren kwijtgeraakt omdat hij was
 betrapt op het smokkelen van achtendertig zeldzame
boomkikkers uit Zuid-Amerika. De kikkers zaten goed
verborgen in zijn ondergoed, maar het eindigde allemaal
nogal gênant toen de douane op het vliegveld van
Miami geluiden hoorde die uit Donny’s broek kwamen.

‘Nee, ik heb ze ook niet naar Dander gestuurd,’ zei
Wahoo. ‘Ik heb ze nergens heen gestuurd.’

‘Nu snap ik het niet meer,’ zei Mickey Cray.
‘Ik heb het werk aangenomen en gezegd dat we vol-

gende week kunnen beginnen.’
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‘Ben je gek? Ik zie niet scherp, ik kan amper lopen en
mijn hoofd voelt alsof mijn schedel elk ogenblik kan
openbarsten als een rotte pompoen.’

‘Pa!’
‘Wat?’
‘Ik zei “we”. Dat betekent jij en ik samen.’
‘En school dan?’
‘Vrijdag is de laatste dag. Daarna heb ik vakantie.’
‘Zo vroeg al?’ Wahoos vader hield Wahoos school -

verplichtingen niet zo goed bij als zijn moeder. ‘Wie was
het die belde over werk?’

Wahoo noemde de naam van het televisieprogramma.
‘Nee toch, hè?’ Mickey Cray snoof minachtend. ‘Wat

ik over die kerel allemaal heb gehoord…’
‘Wat dacht je van duizend dollar?’ vroeg Wahoo.
‘Klinkt goed.’
‘Duizend dollar per dag.’ Wahoo zweeg even om het

beter te laten doordringen. ‘Of wil je liever dat ik terug-
bel en ze Stiggy’s nummer geef?’

‘Ben je nou helemaal?’ Wahoos vader stond op van de
bank en omhelsde hem. ‘Goed gedaan, jongen. Dit gaat
lukken.’

‘Zeker weten,’ zei Wahoo, en hij probeerde te klinken
alsof hij het zelf geloofde.
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Door de vrieskou in Zuid-Florida waren honderden
 leguanen doodgegaan en uit de bomen gevallen. Maar
voor zover Wahoo wist was zijn vader de enige die
 ernstig gewond was geraakt door een van de vallende
reptielen.

Mickey Cray had met een beker warme chocolade-
melk onder een kokospalm op het erf gestaan toen de
dode hagedis boven op zijn hoofd terechtkwam, waar-
door hij buiten westen was geraakt. Later, toen hij terug
was uit het ziekenhuis, had hij Wahoo opdracht gegeven
het terrein af te zoeken, alle leguanen die de vorst had-
den overleefd te vangen en ze over te brengen naar een
verlaten orchideeënkwekerij een kilometer verderop.

Wahoo had niet erg goed gezocht. Het was niet de
schuld van de leguanen dat ze waren doodgevroren. Ze
hoorden hier niet thuis, zo ver naar het noorden.
 Dierenhandelaren uit Miami importeerden al tientallen
jaren kleine leguaantjes uit de tropen. De mensen die ze
kochten wisten niet dat ze twee meter lang konden
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 worden en alle bloemen uit de tuin zouden opeten om
vervolgens in het zwembad te springen en daar te poe-
pen. Als de harde waarheid tot hen doordrong, brachten
de ongelukkige eigenaren hun huisreptielen naar het
dichtstbijzijnde park en lieten ze los. Algauw werd Zuid-
Florida overspoeld door hordes grote wilde leguanen die
hordes kleine wilde leguanen voortbrachten.

De vorst had daar een eind aan gemaakt – in elk geval
voor even.

De eerste ochtend van de zomervakantie vond Wahoo
zijn vader op het erf, waar hij de boomtoppen afzocht.

‘Zie je er nog, pa?’
‘De kust is veilig,’ meldde Mickey Cray.
Hoewel het ongeluk al maanden geleden was ge-

beurd, vertrouwde hij het nog steeds niet. Hij had geen
zin in een nieuwe opdonder van een vallende hagedis.

‘Voel je je beter?’ vroeg Wahoo. Hij was blij dat zijn
vader al zo vroeg op was.

‘Mijn hoofdpijn is weg!’ verklaarde Mickey.
‘Te gek!’ zei Wahoo.
‘Al die pillen die ik van de dokters moest slikken, hiel-

pen geen barst. En dan opeens word ik wakker en poef!
Het lijkt wel een wonder.’ Mickey haalde zijn schouders
op. ‘Sommige dingen zijn onverklaarbaar, jongen.’

Maar Wahoo had een theorie. Volgens hem was zijn
vader genezen door vier woorden: duizend dollar per
dag.

‘Ga jij even sla halen voor Gary en Gail?’ zei Mickey.
Gary en Gail waren twee stokoude Galapagos-schild-
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padden die Wahoos vader jaren geleden had gekocht
van een dierentuin in Sarasota, toen hij nog een groentje
was in de dierenbusiness. Er was weinig vraag naar ze,
omdat ze te sloom waren voor de natuurprogramma’s
op tv. Mickey Cray hield ze eigenlijk alleen uit goeiig-
heid. De schildpadden waren meer dan een eeuw oud en
hij had er geen vertrouwen in dat een van de andere
wranglers ze goed zou behandelen. De avond voor de
vorst begon was Mickey naar buiten gegaan om Gail en
Gary zorgvuldig in te pakken in zware gewatteerde
 dekens, zodat ze niet zouden doodvriezen. Wahoo had
het gezien vanuit zijn slaapkamerraam.

‘Voor deze twee zal hij wel geen belangstelling heb-
ben,’ mompelde Mickey toen de schildpadden lawaaiig
op hun sla kauwden.

‘Nee, ze zeiden dat hij Alice wil, en een grote python,’
antwoordde Wahoo.

Ze hadden het over hun beroemde nieuwe klant,
Derek Badger. Hij was de grote ster van Expedition Sur-
vival!, een van de populairste survivalprogramma’s op
tv. Elke week liet Derek zich parachuteren in een of an-
dere woeste wildernis waar het wemelde van de roof -
dieren, giftige slangen en insecten die gevaarlijke ziekten
overbrachten. Gewapend met alleen een Zwitsers leger-
mes en een rietje liep, klom, kroop, peddelde en zwom
hij terug naar de bewoonde wereld, of tot hij ‘gered’
werd. Onderweg at hij torren, knaagdieren, wormen en
het mos van de bomen. Hoe walgelijker het eruitzag,
hoe liever hij het naar binnen werkte.
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Wahoo en zijn vader hadden Expedition Survival!
vaak genoeg gezien om te weten dat de meeste opnames
met wilde dieren nep waren. En ze wisten ook dat Derek
nooit echt in levensgevaar was, omdat hij altijd een
 cameraploeg bij zich had met voedsel, snoep, zonne-
brandcrème, water, een verbandkist en vast ook een
groot geweer.

‘Derek heeft nog nooit een show gedaan in de Ever-
glades,’ zei Wahoo tegen zijn vader.

‘Ze zeggen dat het een reusachtige hufter is, die kerel.’
‘Doe nou maar aardig tegen hem, pa. Het is een smak

geld.’
Mickey beloofde dat hij zich goed zou gedragen.

‘Wanneer krijgen we de grote held te zien?’
‘Zijn assistent zou binnenkort langskomen.’
‘Wat voor python willen ze? Een Birmese? Of een

Afrikaanse rotspython?’
‘Het maakt echt niet uit, denk ik,’ zei Wahoo.
Ze begonnen een kooi te bouwen voor een jonge lynx

die van een ranch in Highlands County zou komen. De
lynx was aangereden door een Jeep en had een gebroken
poot die nooit meer helemaal zou genezen. Daarom kon
hij niet worden losgelaten in het wild. Mickey Cray had
beloofd dat hij voor het dier zou zorgen, en hij hoopte
dat hij hem voldoende zou kunnen temmen voor tv-
 optredens.

Lynxen zijn erg sterk en daarom moest het een stevige
kooi worden. Wahoo begreep dat iemand die dubbel zag
beter geen spijkerpistool kon gebruiken, en liet zijn
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vader het gaas meten en knippen. Tegen de middag
kreeg Mickey weer schreeuwende koppijn. Hij voelde
zich ellendig. Wahoo bracht hem naar binnen, zorgde
ervoor dat hij op de bank ging liggen, en gaf hem vier
aspirines.

Even later werd er op de voordeur geklopt. Mickey
kwam overeind en zei: ‘Dat zal die man met de lynx
zijn.’

Wahoo keek uit het raam en zag een vrouw met een
glanzende bos rood haar. Ze droeg een kakikleurige
korte broek en sandalen met nepedelstenen erop. In haar
hand had ze een leren aktetas.

‘Het is niet de lynx,’ zei hij tegen zijn vader.
‘Ga je nog opendoen?’
‘Maar als ze nou van de bank komt?’ fluisterde

Wahoo. Ze hadden al maanden de hypotheek niet meer
betaald.

Mickey gluurde naar buiten. ‘Ze komt echt niet van
de bank.’

Wahoo liet de vrouw binnen. Ze zei dat ze Raven
Stark heette.

‘Ik ben Derek Badgers productie-assistent,’ zei ze. ‘Ik
heb uw contract bij me.’

‘Prima,’ zei Mickey.
Het viel Wahoo op dat Raven Stark een sterk accent

had. Hij deed zijn best om niet naar haar kapsel te sta-
ren. Het leek een beeldhouwwerk van roodkoper.

‘Mag ik even rondkijken?’ vroeg ze.
‘Nee,’ zei Wahoos vader.
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Raven Stark keek verbaasd.
‘Eerst moet u een document ondertekenen waarin

staat dat u hier op eigen verantwoording bent,’ zei Mic-
key. ‘Ik heb geen zin om te moeten betalen als u in de
alligatorvijver valt en gebeten wordt.’

Ze lachte. ‘Ik doe dit werk al heel lang, meneer Cray.’
‘Als u tekent, geeft mijn zoon u graag een rondlei-

ding.’
Een paar jaar geleden had Mickey Cray de klas van

zijn zoon uitgenodigd om naar zijn wilde dieren te
komen kijken. Een jongen die Tingley heette had zich
niets aangetrokken van Wahoos waarschuwing en had
een hand in een van de kooien gestoken om een nijdige
wasbeer aan zijn staart te trekken. De wasbeer had zich
razendsnel omgedraaid en de arm van de jongen zo toe-
getakeld dat die op een wegenkaart leek. Mickey
 betaalde Tingleys doktersrekeningen, maar pas nadat hij
de ouders van de jongen had verteld wat hij van hun
zoon vond. Sindsdien eiste Mickeys verzekeringsmaat-
schappij dat iedereen die het erf opkwam een formulier
moest tekenen waarin stond dat het niet Mickeys schuld
was als ze gewond raakten.

Terwijl Raven Stark het formulier voor de verzekering
tekende, zette Mickey zijn handtekening onder het con-
tract van Expedition Survival!. Wahoo zag dat hij zijn
naam schuin onder het lijntje krabbelde waar die moest
komen. Blijkbaar zag hij nog steeds niet goed.

‘Hoe lang gaan de opnames duren?’ vroeg Mickey.
‘Tot het gelukt is,’ zei Raven Stark.
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Wahoos vader keek tevreden. ‘Dus ik krijg duizend
dollar per dag, plus de huur van de locatie en het geld
voor de dieren.’

‘Correct.’ Ze haalde een envelop uit haar tas en gaf
hem aan Mickey. ‘Hier is achthonderd dollar als aan -
betaling.’

Mickey telde het geld en keerde zich om naar Wahoo.
‘Laat de dame zien wat ze wil, jongen.’

Omdat het een aflevering over de Everglades zou wor-
den, had Raven Stark veel belangstelling voor Alice de
alligator. Wahoo nam haar mee naar de vijver en maakte
het hek open.

Raven floot. ‘Wat een monster.’
‘Ze is vier meter,’ zei Wahoo.
‘Hoeveel kost ze?’
‘Vierhonderdvijftig dollar per meter. Dat is…’
‘Achttienhonderd precies,’ zei Raven. ‘Geen probleem.’
Wahoo was het het liefst meteen aan zijn vader gaan

vertellen.
‘Hebben jullie ook kleinere?’ vroeg Raven.
‘Ja, mevrouw.’
‘Waar Derek mee kan vechten?’
‘Vechten?’
‘Eén meter vijftig of zo,’ zei Raven.
‘Dat moet ik aan mijn vader vragen.’ Wahoo voorzag

problemen. Zijn vader wilde niet dat iemand zijn dieren
lastigviel.

‘Waar zijn jullie pythons?’ vroeg Raven.
Wahoo bracht haar naar de glazen kooien met de
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wurgslangen. In Zuid-Florida wemelt het tegenwoordig
van de grote exotische slangen, omdat die net als de
 leguanen worden ingevoerd om ze te verkopen als huis-
dier. Orkaan Andrew heeft een paar grote reptielenfarms
verwoest en honderden pythontjes en boa constrictortjes
bevrijd.

‘Derek wil een hele grote.’
Wahoo liet haar een python van vier en een halve

meter zien die gevangen was terwijl hij een buidelrat ver-
slond in een afvalcontainer achter een supermarkt. De
man die de slang had gevonden had hem eigenlijk moe-
ten inleveren bij de gemeente, maar in plaats daarvan
had hij hem voor driehonderd dollar aan Mickey Cray
verkocht.

Raven vond het een indrukwekkend exemplaar.
‘Maar is hij tam genoeg?’

‘Het is een zij,’ antwoordde Wahoo, ‘en ze bijt.’
‘O.’
‘Mijn vader heeft geen moeite met haar. Het lukt wel.’
‘Ik hoop het,’ zei Raven Stark. ‘Hoeveel kost ze?’
‘Zevenhonderd per dag.’ Wahoo probeerde kalm en

zakelijk te klinken. Hij was er niet aan gewend om de
onderhandelingen te doen. De standaardhuur voor
pythons was honderdvijftig dollar per meter.

‘Oké, prima. Hoe heet je ook al weer?’
Hij vertelde het.
‘Net als de vis?’
Dat vroegen mensen vaak. ‘Mijn vader heeft me naar

een worstelaar genoemd,’ legde Wahoo uit.
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‘Leuk.’
‘Niet echt,’ zei Wahoo.
‘Mag ik vragen hoe dat is gebeurd?’ Ze wees naar het

witte stompje aan Wahoos rechterhand, waar zijn duim
had moeten zitten.

‘Ja, mevrouw. Dat heeft Alice gedaan.’
‘Nee toch?’
‘Het was haar schuld niet,’ zei Wahoo snel. ‘Het

kwam door mij.’
Toen een meisje na school een keer naar de dieren

kwam kijken, had hij indruk op haar willen maken. Hij
had haar meegenomen naar de alligatorvijver voor het
voeren, maar hij ging veel te dicht bij Alice staan. De
 alligator sprong op en graaide de ontdooide kip uit zijn
hand, met zijn duim erbij. Het meisje, dat Paulette
heette, viel flauw toen ze het zag.

‘Waar is meneer Badger?’ vroeg Wahoo, om over iets
anders te beginnen.

‘In Parijs,’ zei Raven.
Wahoo had nog nooit gehoord dat ze in Parijs gevaar-

lijke oerwouden of moerassen hadden. Dus nam hij aan
dat de beroemde survival-expert op vakantie was.

Mickey Cray kwam naar buiten en liep naar hen toe.
Wahoo vertelde hem dat mevrouw Stark Beulah, de
grote Birmese python, wilde gebruiken.

‘Goede keus,’ zei Mickey. Hij scheen zich beter te 
voelen.

‘Jullie kennen het programma natuurlijk,’ zei Raven.
‘Ja hoor,’ zei Wahoo. ‘Het is op donderdagavond.’
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‘Met een herhaling op zondagochtend,’ zei ze. ‘Dan
weten jullie dus dat we helemaal gaan voor authenti -
citeit.’

Wahoo had geen idee wat ze bedoelde. Zijn vader
keek hem aan en haalde zijn schouders op.

‘We willen dat het echt is,’ legde Raven uit. ‘Bij Expe-
dition Survival! moet alles echt zijn. Dat ziet Derek als
zijn missie. Onze kijkers moeten ons kunnen vertrou-
wen.’

Wahoo keek even naar de reusachtige slangen, die 
opgerold in hun kooien lagen. Ze waren echt genoeg.
Alleen niet wild en vrij.

De productie-assistent wendde zich tot Wahoos vader.
‘Hebt u nog vragen?’

Mickey glimlachte. ‘Onze dieren komen zo vaak op
tv. Dat is ons werk.’

Raven Stark boog voorover en tikte met een knalrode
nagel op de ruit die haar scheidde van Beulah de python.

‘Nou, meneer Cray,’ zei ze, ‘ik weet zeker dat u nog
nooit een show hebt gedaan als die van Derek.’
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Derek Badger heette eigenlijk Lee Bluepenny en hij had
geen opleiding gehad in dierkunde, plantkunde, geologie
of bosbouw. Hij had alleen ervaring met showbusiness.

Jarenlang had hij de wereld rondgereisd met een
 populaire Ierse volksdansgroep, tot hij een teen brak bij
een repetitie voor een parade in Montreal. In de wacht-
kamer van de eerste hulp van het ziekenhuis ontmoette
hij een talentenjager die ziek was geworden doordat hij
bedorven oesters had gegeten. De misselijke talenten -
jager vond dat Lee Bluepenny er stoer en knap uitzag,
en vroeg of hij wel eens aan een televisiecarrière had ge-
dacht.

Zodra Lee Bluepenny’s dansblessure was genezen, 
regelde de talentenjager voor hem een vlucht naar Cali-
fornië en een auditie voor de rol van presentator van een
nieuwe realityshow. De producenten van Expedition
Survival! waren enthousiast over Lee Bluepenny’s
nieuwe Australische accent, waarmee hij schaamteloos
Steve Irwin nadeed, de legendarische krokodillenjager
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