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Voor Karen,
voor alles en altijd.

En voor Mark,
op naar de bergen.
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kilometer





De              berg riep me. Ik moest weglopen. Het moest. 
En er hoefde niemand mee te gaan.
Ik trok de riemen van mijn rugzak strak en hield met

mijn voet de hordeur open. ‘Kom, Beau!’ riep ik, en mijn
stem trilde helemaal niet. Hij klonk sterk, zoals ik me
voelde.

Beau kwam als een raket naar buiten, zijn staart sloeg
tegen mijn benen. Hij danste op zijn voorpoten over de 
veranda, zijn verschillend gekleurde ogen keken lachend
naar me op en zijn tong hing blij uit zijn bek. Ik hurkte en
krabbelde hem achter zijn oren, zoals hij dat fijn vond. Ik
was de enige die wist hoe het moest. ‘Jou mag ik altijd wak-
ker maken voor een wandeling, hè?’

Hij hijgde enthousiast.
‘Nou,’ zei ik terwijl ik mijn reistas pakte en opstond, ‘je

krijgt je zin.’ Ik keek naar de horizon en de witte bergtop-
pen in de verte. ‘Dit wordt onze grootste wandeling. Echt.’

Ik sloeg de deur achter me dicht en keek niet één keer
om. Ik nam geen sleutel mee. Ik wist niet eens of ik terug
zou komen.

De tien minuten naar het station bleef Beau vlak naast
mijn been lopen. Mijn fototoestel, dat aan een riem om
mijn nek hing, bungelde en bonsde tegen mijn buik. Toen
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ik het station zag, dook ik snel een steeg in. Ik hijgde een
beetje. ‘Oké, Beau, zoals we geoefend hebben.’ Ik ritste de
reistas open en hield de zijkanten wijd uit elkaar. De tas
was bijna leeg. Ik klopte op de binnenkant. ‘Vooruit, Beau.
Klim erin.’

Beau stapte in de tas, draaide zich een paar een keer om
en plofte neer. Hij keek naar me op. ‘Wat ben je toch een
brave hond,’ fluisterde ik. Zijn staart probeerde te kwispe-
len in de tas. Ik viste in mijn zak naar een hondenbrokje en
hij hapte het snuffelend uit mijn hand.

Ik deed de rits van de tas bijna helemaal dicht. Beau ver-
dween in het donker binnenin. Ik stond op en Beaus ge-
wicht trok mijn schouder omlaag. Ik pakte de hengsels
steviger vast. ‘Gelukkig ben je geen sint-bernard,’ fluis-
terde ik omlaag naar de tas. Toen liep ik de hoek om naar
het loket.

De man achter het glas keek glurend naar me op van het
tijdschrift dat hij aan het lezen was. Ik trok mijn felrode
honkbalpet recht en schraapte mijn keel.

‘Ik heb twee kaartjes nodig,’ zei ik.
‘Bus of trein?’
‘Bus. Naar Spokane.’
‘Reis je alleen?’
Het woord ‘alleen’ galmde als een gebarsten kerkklok. Ik

likte langs mijn lippen. ‘Mijn vader is naar de wc,’ ant-
woordde ik. ‘Hij heeft me geld gegeven voor de kaartjes.’

De man knikte en gaapte. Mensen zijn lui. Daar rekende
ik op.

‘Goed. Eén volwassene, één kind, van Wenatchee naar
Spokane. Dat is dan vierenveertig dollar.’ Ik haalde het geld
uit de zak van mijn blauwe jack en gaf het hem.
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‘De bus vertrekt over tien minuten, daar verderop.’
Ik pakte de kaartjes en liep in de richting die hij had aan-

gewezen. Langs de stoeprand ronkten een paar bussen. Op
een ervan stond voorop ‘Spokane’, net als op mijn kaartjes.
Ik keek over mijn schouder. De man achter het loket was
weer verdiept in zijn tijdschrift. Ik liep de bus voorbij en
verdween om de hoek van het gebouw.

Naar het perron.
Daar was de overdekte bank die ik had gezien toen ik

plannen maakte. Erachter stond een vuilnisbak die met een
ketting was vastgebonden, bijna helemaal uit zicht. Ik
dook weg naast de vuilnisbak, keek snel om me heen of er
niemand op me lette, en trok mijn blauwe jack uit en stopte
het in de vuilnisbak. Mijn rode pet en de twee buskaartjes
gingen erachteraan. Ik haalde de donkergroene wollen
muts uit mijn rugzak en zette hem op.

Toen ik me omdraaide om weg te lopen, voelde ik de bult
in mijn zak. Ik ademde beverig en haalde het horloge 
tevoorschijn. Het was een ouderwets zilveren zakhorloge
met een ronde wijzerplaat. Een cadeau van mijn dode opa.
Ik beet hard op mijn lip. Ik voelde het horloge tikken in
mijn hand. Tik. Tik. Tik. Daar ging de tijd.

Ik begrijp het niet: waarom zou iemand willen rond lopen
met iets dat je eraan herinnert dat je leven voorbijgaat?

Ik gooide het horloge zo hard ik kon op de grond. Het
smakte tegen het beton. Het glas barstte, maar brak niet.
Ik klemde mijn kaken op elkaar en stampte zo hard op het
horloge dat het pijn deed aan mijn voet. Het glas brak en
ik stampte nog eens, en de wijzers verbogen. Ik stampte
nog eens en nog eens.

Ik had mijn voet in de lucht om nog een keer te stampen
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toen ik Beau in de tas hoorde janken. Mijn borstkas ging
op en neer. Ik ademde hard en snel en ik kreeg een misselijk
gevoel in mijn maag. In mijn hoofd kwam een scherpe pijn
op. Beau jankte weer.

‘Het is goed, Beau,’ hijgde ik, en ik zette mijn voet neer.
Ik bukte om het horloge in de vuilnisbak te gooien, maar
stopte. Ik keek naar de vuilnisbak en naar het kapotte zil-
veren horloge. Ik richtte me op en voelde het fototoestel
tegen mijn lichaam. Ik hield het voor mijn oog en nam een
foto van de gebroken stukken van het horloge die verspreid
lagen over de grond. Daarna schopte ik ze achter de vuil-
nisbak.

Toen ik de hoek om liep zag ik de trein die stond te
wachten. Hij was zilverkleurig en gestroomlijnd en rom-
melde als een ingeblikte aardbeving. Ik zocht in de zak van
mijn grijze sweater en vond mijn treinkaartje, dat ik de vo-
rige avond online had gekocht met de creditcard die ik uit
de portemonnee van mijn moeder had geleend. Mijn maag
kwam omhoog.

‘Ga je naar Seattle?’ vroeg de vrouw die mijn kaartje aan-
nam. Ik knikte en begon in te stappen. Ik wilde niet dat ze
me zich zou herinneren. ‘Helemaal alleen? Heb je hulp
nodig met je tas?’

Ik probeerde haar niet vuil aan te kijken. ‘Nee,’ zei ik
zonder me naar haar om te draaien, en ik klom moeizaam
de trein in. Mijn armen en vingers deden pijn door Beaus
gewicht.

De trein was niet erg vol en ik vond een plaats op een
lege rij achter in de wagon. Buiten het grote raam lag We-
natchee, de kleine stad waar ik woonde en die ik nu verliet.
De lucht begon donker te worden. De lage gebouwen en
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pakhuizen langs het spoor wierpen lange schaduwen. Ik
zag grote, grijze wolken. Er kwam een storm aan en het
werd avond.

Ergens daar in het duister was Jessie, mijn beste vrien-
din. En mijn moeder, en mijn vader. Ik zag hun gezichten
voor me. Ze wisten niet dat ik wegging, en waarheen. Ze
zouden me niet kunnen vinden om me te helpen.

Ik knipperde hard met mijn ogen en schudde mijn
hoofd. ‘Ik heb ze niet nodig,’ fluisterde ik terwijl ik naar de
stad en de schaduwen tuurde. ‘Ik heb niemand nodig.’ Dat
kon wel waar zijn, maar het klonk eerder gemeen dan sterk,
en dat beviel me niet. Ik raakte met mijn vingers de koude
ruit aan en staarde in de verte in de richting van het lege
huis waar mijn ouders straks thuis zouden komen. ‘Het
spijt me,’ zei ik nog zachter. ‘Het spijt me echt.’

Ik haalde een aantekenboekje en een pen uit het voorvak
van mijn rugzak. Ik bladerde langs een paar krabbels en te-
keningetjes naar de eerste lege bladzijde. Daarna dacht ik
een minuut na. Ik zocht in mijn hoofd naar de woorden die
bij dit moment pasten. Langzaam en aarzelend kwam er
een idee in me op. Ik knikte en telde een paar keer op mijn
vingers, terwijl mijn mond geluidloos de woorden zei.
Toen schreef ik ze op.

‘Instappen!’ hoorde ik iemand buiten roepen.
Een metalen deur ging met een ratelende klap dicht.
Ik keek omlaag naar de woorden die ik op het papier had

geschreven. Drie regels:

Alleen, weg van huis.
Begin van een nieuwe reis.

Op naar de bergen.
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Ik stak mijn hand in de reistas op de stoel naast me en vond
Beaus kop. Hij likte aan mijn vingers. Zijn tong was nat en
zijn adem warm. Hij voelde zacht aan, als een vriend. Ik
krabbelde hem achter zijn oren en deed mijn best om niet
te huilen. Ik probeerde me te herinneren dat ik niet bang
was. Voor zoveel.

Ik liet mijn hoofd achterover vallen tegen de stoel en
probeerde alleen aan bergen te denken.

Over een paar uur zou mijn moeder thuiskomen.
En een paar uur daarna zou de politie naar me gaan zoe-

ken.
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Haar                     stem klonk trillend.
Het laatste blad van een boom,
dat zich vastklampte.
‘Jessie, schatje, is Mark bij jullie? Is hij bij jou?’
Jessica Rodriguez schudde zwijgend haar hoofd naar de

telefoon.
‘Eh, nee. Na school heb ik hem niet meer gezien. Wat is er?’
‘O,’ zei Marks moeder, en ze probeerde te lachen maar het

klonk alsof ze stikte. ‘Het zal wel in orde zijn. Ik was alleen 
verbaasd dat hij niet thuis was, en het huis was zo donker…’
Haar stem stierf weg. ‘Beau is er ook niet. Bel je even als Mark
bij jullie opduikt, alsjeblieft?’

Maar Mark dook niet op.
Meestal komt de politie niet zo gauw als een kind pas een

paar uur vermist wordt. Maar toen zijn moeder hun over Mark
vertelde, wat er met hem aan de hand was, begonnen ze beter
te luisteren. Toen ze hoorden wat de dokter had gezegd, 
luisterden ze goed. En toen ze het briefje vonden dat hij had
achtergelaten, namen ze het heel serieus.

Een paar minuten over zeven scheurden twee politieauto’s
de parkeerplaats bij het station op. Ze hadden geen echte
aanwijzing dat hij daar naartoe was gegaan, maar het leek
erop dat hij was weggelopen, en als een kind wilde weglopen
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uit Wenatchee kon dat eigenlijk alleen met de bus of de trein.
Een van de agenten sprong uit zijn auto en rende naar de bus
die stond te wachten en naar het zuiden zou gaan, in de rich-
ting van Oregon. Hij bekeek de mensen op de stoelen, op
zoek naar een jongen die alleen reisde. Een magere jongen
met een bleke huid. Een jongen met een pet op.

Hij zag er geen.
De andere agent rende naar het kleine loket van het bus-

station en tikte op het glas. Achter het glas zat een man met
een verveeld gezicht een tijdschrift te lezen. Hij keek iets min-
der verveeld toen hij zag dat het een politieman was die op
de ruit tikte.

De agent stelde snel en fel een paar vragen. De man likte
langs zijn lippen, krabde aan zijn kin en gaf antwoord. De
agent knikte en liep terug naar zijn auto, waar hij zijn collega
ontmoette die terugkwam van de bus. Hij deed het portier
open en pakte de microfoon van de radio.

‘Gevonden,’ zei hij.
‘In de bus richting Spokane.

Met een rode pet.’
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Om                   een uur of negen stapte ik uit de trein. In mijn
eentje in Seattle, met een hele nacht om door te komen.
Het regende.

Toen ik het station uit was zette ik de reistas neer en
maakte de rits open. Beau sprong eruit en zijn nagels tikten
op de natte stoep. Zijn hele lichaam kwispelde.

‘We hebben een lange nacht voor de boeg, Beauchamps.’
Ik krabde achter zijn oren en aaide hem over zijn ribben.
‘Onze bus gaat pas morgen. We moeten een heleboel tijd
doden.’ Ik hees de rugzak op mijn rug. Beau rende rond,
snoof de vreemde luchtjes van de grote stad op en plaste
overal tegenaan. Toen begonnen we te lopen.

De stad was donker. Het waren niet de felle lampen, ver-
lichte gebouwen, auto’s en wandelende mensen die ik me
had voorgesteld. Het treinstation van Seattle stond midden
tussen lege pakhuizen en verlaten gebouwen. De meeste
straatlantaarns waren kapot. De enige mensen die ik zag
leken daklozen, opgerold in een portiek of hoestend in het
duister van een steeg. Beau gromde naar ze en ging dichter
bij mijn been lopen. Het rook overal naar vuilnis.

In een uur kwamen er maar een paar auto’s voorbij. 
Als ik de lichtbundels van hun koplampen zag en hun ban-
den over het asfalt hoorde suizen, dook ik in de donkerste
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schaduw die ik kon vinden en probeerde mijn adem in te
houden. Ik pakte Beaus halsband stevig vast en fluisterde
in zijn oor om hem te kalmeren. Misschien zat de politie al
achter me aan.

Toen we langs een afvalcontainer kwamen, klonk er een
klap uit de duisternis erachter. Een harde metalen klap,
alsof er een vuilnisbak werd omgegooid. Ik schreeuwde
van schrik en mijn hart bonsde. Ik liet de lege reistas bijna
vallen. Beau blafte en de haren op zijn rug kwamen over-
eind. Ik wilde gaan rennen, maar waar kon ik naartoe? In
het duister klonk een ritselend geluid, alsof iets of iemand
probeerde op te staan. Geschraap. Beau gromde zwaar en
diep in zijn keel. Hij liep achteruit terwijl hij in de richting
van het geluid bleef kijken. ‘Kom mee,’ zei ik met trillende
stem. We liepen snel door. Ik keek over mijn schouder, en
Beau ook. Maar wat daar ook was in de schaduw kwam niet
tevoorschijn.

Mijn benen werden steeds slapper. Ik kreeg last van mijn
maag en moest telkens slikken. De pijn in mijn hoofd werd
erger. De riemen van mijn rugzak sneden in mijn schou-
ders. Ik was te moe. Ik had rust nodig. Ik moest proberen
iets te eten.

Beau kwispelde niet meer. Hij keek alle kanten op, snoof
bij elk vreemd geluid en keek naar elke donkere schaduw.
Bij het minste of geringste gromde hij diep in zijn keel.
Overal loerde gevaar, leek het.

Verderop zag ik de verlichte ramen van een nachtrestau-
rant. Het was een verlopen tent waar ze vast plastic asbak-
ken op de tafels hadden en de hele dag ontbijt serveerden.
Ik voelde aan het bundeltje geld in mijn broekzak. Eigenlijk
had ik niets over. Het was net genoeg.
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Ik liet de reistas vallen en hield hem open. ‘Spring erin,
jongen,’ zei ik ademloos terwijl ik op de tas klopte. Beaus
oren gingen naar achter en zijn hondenwenkbrauwen rim-
pelden. Hij jankte en kwispelde traag. ‘Ik weet het,’ zei ik.
‘Het is waardeloos. Maar ik zal wat bacon voor je kopen.’
Bij dat woord spitste hij zijn oren. Hij tikte een paar keer
met zijn tenen op de stoep en stapte toen naar voren en
rolde zich op in de tas. Ik krabde hem achter zijn oren voor-
dat ik de rits dichttrok.

Mijn handen voelden slap aan, alsof ik niet eens een
vuist kon maken, maar het lukte me om de tas op te tillen.
Ik keek naar de duisternis om me heen en ging het restau-
rant binnen.

Het rook er naar oude sigarettenrook, koffie en gebak-
ken eieren. In een hoek hing een tv waarop beelden langs
flitsten, maar het geluid stond uit. Het water liep me in de
mond en mijn maag werd wakker. De meeste tafels waren
leeg. Een oud echtpaar zat zwijgend te kauwen aan een ta-
feltje en een man met een lange baard en een paardenstaart
hing in zijn eentje aan de bar. Ik vroeg me af of hij dakloos
was. Een serveerster leunde kauwgum kauwend tegen de
toonbank en keek naar de tv. Ze leken allemaal moe en on-
gelukkig. De serveerster bekeek me van onder tot boven.

‘Ben je alleen?’ vroeg ze. Haar stem klonk rauw en schor.
Ik knikte. ‘Kies maar een tafeltje, schat.’

Ik schoof de tas met Beau op een bankje en ging naast
hem zitten. Ik liet een hand op hem liggen om hem stil te
houden en pakte met de andere een plastic menukaart.
Mijn rugzak liet ik onder de tafel tegen mijn been leunen.
De stad voelde niet veilig aan. Ik was zo moe dat de woor-
den op de menukaart wazig werden.
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‘Het is bijna elf uur.’ Ik schrok van de stem van de ser-
veerster vlak naast me. Ze keek me nijdig en vragend aan.
Door haar dikke laag make-up zag ik iets wat op een blauw
oog leek. Haar mond bleef maar bezig met de kauwgum. Ik
knipperde snel en knikte.

Het kauwen stopte. ‘Nou?’ Ze trok haar wenkbrauwen
op en liet haar onderkaak zakken terwijl ze me aankeek.
‘Wat doe jij zo laat nog in je eentje buiten?’

Mijn hersenen zochten naar een goede leugen, maar ze
waren te moe. Het leek of alles uit mijn vingers gleed. ‘Ik…
ben niet alleen. Mijn vader is… daar verderop.’ Ik knikte
naar het raam. De serveerster tuurde de duisternis in. Een
eindje verder in de straat gloeide een neon uithangbord.

‘Wat? Is hij naar Barney’s?’ Ze rolde met haar ogen en
schudde haar hoofd. ‘Elf uur ’s avonds en die kerel gaat
naar een bar en stuurt zijn kind alleen naar een eettent. Fijn
hoor. Hij lijkt mijn eigen vader wel.’ Ze keek op me neer en
haar ogen werden zachter. Haar kaken gingen weer verder
met de kauwgum. ‘Wat wil je eten, schat?’

‘Toast, met roerei.’ Ik dacht aan Beau die onder mijn arm
in de donkere tas lag. ‘En een portie bacon, graag.’ De
mondhoeken van de serveerster gingen heel even omhoog.
Dat moest waarschijnlijk een glimlach voorstellen.

‘Komt eraan.’
Mijn maag rommelde onrustig terwijl ik wachtte. Hij

was leeg, zonder dat ik echt honger had. Ik kende het ge-
voel. De pijn in mijn hoofd was erger geworden. Het leken
gloeiende steken. Ik kneep mijn ogen samen tegen de pijn
en stak een hand in mijn jaszak. Mijn vingers sloten zich
rond het plastic medicijnpotje. Ik klemde mijn tanden op
elkaar. Toen haalde ik het potje tevoorschijn, maakte het
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open en schudde drie pillen op mijn hand. Ik slikte ze alle
drie tegelijk door met een slok water. Ik had ervaring. Ik
wist dat mijn hoofd zich nu beter zou gaan voelen.

Maar ik haatte de pillen.
Ik stak mijn hand in de reistas om Beau achter zijn oren

te krabben. Zijn zachte, warme tong likte aan mijn vingers.
Hij was zo’n brave hond. Daar zat hij, opgesloten in een
reistas, met een lege buik en etensgeuren om zich heen, en
toch likte hij me. Bijna sprongen er tranen in mijn ogen. Ik
beet op mijn lip en keek uit het raam, het donker in, terwijl
ik me probeerde te herinneren wanneer ik voor het laatst
gelukkig was geweest.

Ik moest ver terug zoeken. Al jarenlang werd elke her-
innering bedorven, ook de goede. Ik moest helemaal terug-
gaan naar daarvóór.

Het was zomer. Zeven jaar geleden. Ik was vijf.
Jess was bij me thuis en we speelden met Beau in de ach-

tertuin. Hij was nog maar een puppy, heel klein en druk,
en struikelde telkens over zijn eigen poten.

Ik voelde me goed. Beter. Ik had geen hoofdpijn of zo.
We renden door de waterstralen van de tuinsproeier. De

hele wereld bestond uit groen gras, een blauwe hemel en
schouders die warm waren van de zon. We konden lachen
om niets.

Kleine kinderen zijn zo onnozel. Ze weten nog niets. Dat
is echt zo.

Mijn moeder zat op de achterveranda. Ze dronk een glas
limonade en keek met een glimlachje op haar gezicht naar
ons. Ik vroeg me af of het ook haar laatste gelukkige herin-
nering was.

Jess en ik gingen in het natte gras liggen om op adem te
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