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Je zou denken dat een dag als deze zou huiveren om te beginnen...

De Mustang van Clarice Starling reed met hoge snelheid de inrit op
van het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms aan Massachu -
setts Avenue, een hoofdkwartier dat uit zuinigheidsoverwegingen
was gehuurd van de sekteleider Sun Myung Moon.
Drie voertuigen van de invalseenheid stonden haar op te wachten:
een doodgewone wagen vol deuken die voorop zou rijden en twee
zwarte swat-voertuigen die de achterhoede moesten vormen, ston-
den bemand en met draaiende motor in de spelonkachtige garage.
Starling hees de tas met haar uitrusting uit haar auto en liep op een
drafje naar het voorste voertuig, een vuile witte bestelwagen met op
de zijkanten een bord met marcell’s crab house.
De achterdeuren van de bestelwagen stonden open en door de deur-
opening sloegen vier mannen de aankomst van Starling gade. Ze was
slank in haar werktenue en ze bewoog zich snel, ondanks het ge-
wicht van haar uitrusting; haar haar glansde in het kille licht van de
tl-buizen.
‘Vrouwen. Altijd te laat,’ zei een agent van het politiekorps van
Washington, D.C.
John Brigham, speciaal agent van het batf, had de leiding.
‘Ze is niet te laat – ik heb haar pas opgepiept toen we het groene
licht kregen,’ zei Brigham. ‘Ze moet als een gek hebben gereden van-
uit Quantico – Hallo, Starling, geef mij je tas maar.’
Ze gaf hem een snelle high-five. ‘Hoi, John.’
Brigham zei iets tegen de sjofele undercoveragent achter het stuur,
en nog voor de achterdeuren dicht waren, kwam de bestelwagen in
beweging en reden ze de aangename herfstmiddag in.
Clarice Starling, die veel ervaring had met werk vanuit surveillan-
cevoertuigen, dook onder de lens van de periscoop door en nam ach-
ter in de wagen plaats, zo dicht mogelijk bij het blok droogijs van
bijna zeventig kilo dat als airconditioning zou dienen wanneer ze tij-
dens hun observaties de motor af zouden moeten zetten.
In de oude bestelwagen hing een apenhuisgeur van angst en zweet
die niet weg te boenen was. Het voertuig had in zijn tijd al vele naam-
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borden opgeplakt gekregen. De smerige, verbleekte borden op de
deuren waren dertig minuten oud. De kogelgaten die weggewerkt
waren met staalplamuur, waren ouder.
De achterruiten waren vanaf de buitenkant gezien spiegels, groeze-
lig gemaakt om niet uit de toon te vallen bij de rest van het voer-
tuig. Starling kon de grote zwarte swat-wagens zien die achter hen
reden. Ze hoopte dat ze geen uren in de auto’s opgesloten zouden
hoeven zitten.
Haar mannelijke collega’s namen telkens wanneer ze met haar ge-
zicht naar het raam zat, de gelegenheid te baat haar van top tot teen
op te nemen.
Clarice Starling, speciaal agente van de fbi, tweeëndertig jaar oud,
was haar leeftijd altijd aan te zien, en ze zag er op elke leeftijd goed
uit, zelfs in werktenue.
Brigham pakte zijn klembord van de passagiersstoel voor in de wa-
gen.
‘Hoe raak jij toch altijd weer verzeild in dit soort rotklusjes, Star-
ling?’ zei hij, met een glimlach op zijn gezicht.
‘Doordat jij me er elke keer bijhaalt,’ zei ze.
‘Bij dit klusje heb ik je ook echt nodig. Maar ik weet best dat je echt
lullige klussen krijgt met invalsteams, jezus christus nog aan toe. Ik
heb het nooit nagevraagd, maar volgens mij heeft iemand in Buz-
zards Point de pest aan jou. Je kunt maar beter voor mij komen wer-
ken. Dit zijn mijn mannen, de agenten Marquez Burke en John  Hare,
en dit is agent Bolton van het politiekorps van Washington, D.C.’
Een invalsteam samengesteld uit leden van het Bureau of Alcohol,
Tobacco and Firearms, swat-teams van de Drug Enforcement Ad-
ministration en de fbiwas wat in deze tijd van krappe budgets, waar-
in zelfs de fbi-academie wegens gebrek aan kapitaal gesloten was,
een op de taak toegesneden team moest voorstellen.
Burke en Hare zagen eruit als agenten. Bolton, van de gemeentepo-
litie, zag eruit als een gerechtsdienaar. Hij was een jaar of vijfen-
veertig en pafferig dik.
De burgemeester van Washington, die na zijn eigen veroordeling in
een drugszaak elke gelegenheid aangreep om zijn keiharde antidrugs
standpunt te onderstrepen, stond erop dat het plaatselijke politie-
korps betrokken werd bij elke belangrijke inval in de stad Wa shing -
ton. Vandaar Bolton.
‘De Drumgo-club is druk in de weer vandaag,’ zei Brigham.
‘Evelda Drumgo, als ik het niet dacht,’ zei Starling, niet bepaald en-
thousiast.
Brigham knikte. ‘Ze heeft een ijsfabriek geopend naast de Feliciana
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Vismarkt bij de rivier. Volgens onze informant maakt ze vandaag een
partij kristal aan en vertrekt ze vanavond naar de Caymaneilanden.
We moeten dus opschieten.’
Gekristalliseerde methamfetamine, straatnaam ‘ijs’, geeft een snelle,
felle high en is dodelijk verslavend.
‘De drugs zijn het probleem van de dea, wij zoeken Evelda voor het
over de staatsgrens vervoeren van klasse-drie wapens. Het aanhou-
dingsbevel noemt een tweetal Beretta-machinegeweren en een aan-
tal van het type mac-10, en daarvan heeft ze elders nog een heel stel
liggen. Starling, ik wil dat jij Evelda voor je rekening neemt. Jij hebt
eerder met haar te maken gehad. Deze mannen zullen je rugdekking
geven.’
‘Dat wordt dus een makkie,’ zei agent Bolton voldaan.
‘Je moest ze maar wat meer over Evelda vertellen, Starling,’ zei Brig-
ham.
Starling wachtte tot de bestelwagen rammelend over een spoorweg-
overgang was gereden. ‘Evelda is geen katje om zonder handschoe-
nen aan te pakken,’ zei ze. ‘Aan haar uiterlijk is het niet te zien –
vroeger was ze mannequin – maar een vechtpartij gaat ze niet uit de
weg. Ze is de weduwe van Dijon Drumgo. Ik heb haar tweemaal ge-
arresteerd wegens gangsterpraktijken, de eerste keer samen met
 Dijon.
Destijds voerde ze een negen millimeter wapen met drie magazijnen,
had traangas in haar handtas en een balisongmes in haar bh. Ik weet
niet wat we nu moeten verwachten.
Bij haar tweede aanhouding heb ik haar beleefd gevraagd zich over
te geven, en dat heeft ze toen gedaan. Eenmaal in hechtenis, heeft ze
met de steel van een lepel een medegevangene, ene Marsha Valen -
tine, vermoord. Dus je weet het maar nooit... van haar gezicht is
niets af te lezen. De uitspraak van de kamer van inbeschuldiging-
stelling luidde zelfverdediging.
Onder de eerste aanklacht wegens gangsterpraktijken is ze uitgeko-
men, bij de tweede heeft ze verzachtende omstandigheden aange-
voerd. Een aantal aanklachten wegens wapenbezit heeft men laten
vallen omdat ze nog jonge kinderen had en ze haar man net had ver-
loren; die is op Pleasant Avenue vanuit een voorbijrijdende auto
doodgeschoten, mogelijk door de Spliffs.
Ik zal haar vragen zich over te geven. Ik hoop dat ze dat doet – die
kans krijgt ze. Maar luister goed, als er geweld aan te pas moet ko-
men om Evelda Drumgo er onder te krijgen, moet ik op daadwer-
kelijke hulp kunnen rekenen. Dan verwacht ik wel wat meer van jul-
lie dan rugdekking. Heren, geloof maar niet dat jullie gaan zitten
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toekijken hoe Evelda en ik een partijtje gaan modderworstelen.’
Een tijd terug zou Starling het hoofd hebben gebogen voor deze man-
nen. Nu vielen haar woorden bij hen niet in goede aarde, maar ze
had te veel meegemaakt om zich daar iets van aan te trekken.
‘Evelda Drumgo is door Dijon verbonden met de Trey-Eight Crips,’
zei Brigham. ‘Volgens onze mensen geniet ze Crip-bescherming, en
die lui hebben de distributie in de oostelijke staten in handen. Het
gaat hoofdzakelijk om bescherming tegen de Spliffs. Ik weet niet wat
de Crips zullen doen als ze in de gaten krijgen dat wij het zijn. Ze
lopen de fbi over het algemeen liever niet voor de voeten.’
‘Nog één ding – Evelda is seropositief,’ zei Starling. ‘Dijon heeft haar
via een injectiespuit besmet. Ze kwam erachter toen ze vast zat en
is toen totaal door het lint gegaan. Die dag heeft ze Marsha Valen-
tine vermoord en met de cipiers gevochten. Als ze niet gewapend is
en ze begint te vechten, kun je verwachten getroffen te worden door
elk lichaamsvocht waarover ze beschikt. Ze zal spugen en bijten, ze
zal over je heen pissen en je met haar ontlasting besmeuren als je
haar probeert te fouilleren, dus handschoenen en maskers zijn voor-
geschreven. Als je haar in een politieauto zet en je hand op haar
hoofd legt, moet je uitkijken voor een naald tussen haar haren, en
haar voeten vastbinden.’
Burke en Hare gingen hoe langer hoe bedrukter kijken. Politieagent
Bolton zag er ook niet vrolijk uit. Hij gebaarde met zijn slappe kin
naar Starlings wapen, een veelvuldig gebruikte Colt .45, standaard
dienstmodel met een strook skateboardtape om de greep, gestoken
in een Yaqui-holster achter haar rechterheup. ‘Loop je altijd rond
met de haan gespannen?’ wilde hij weten.
‘Gespannen en schietklaar, het klokje rond,’ zei Starling.
‘Gevaarlijk hoor,’ zei Bolton.
‘Kom maar eens naar de schietbaan, agent, dan zal ik je het een en
ander laten zien.’
Brigham kwam tussenbeide. ‘Bolton, ik was Starlings coach toen ze
drie jaar achtereen kampioen gevechtswapen binnen de dienst is ge-
worden. Maak je maar geen zorgen over haar schietvaardigheid. Hoe
noemden die kerels van het gijzelingsreddingsteam, die Velcro Cow-
boys, je ook alweer toen je de vloer met ze hebt aangeveegd, Star-
ling? De Scherpschutter?’
‘Ja, en achter mijn rug de Kutschutter,’ zei ze, en ze keek uit het
raam.
Starling voelde zich begluurd en eenzaam in deze naar bokken rie-
kende surveillancewagen vol mannen. Chaps, Brut, Old Spice, zweet
en leer. Ze voelde een zweempje angst en ze had een smaak in haar
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mond alsof ze een koperen cent onder haar tong bewaarde. Een beeld
voor haar geestesoog: haar vader, de geur van tabak en sterke zeep
die hij uitwasemde, met zijn zakmes een sinaasappel schillend, de
recht afgebroken punt van het mes, zoals hij zijn sinaasappel met
haar deelde, in de keuken. De verdwijnende achterlichten van haar
vaders pick-up toen hij wegreed voor de nachtpatrouilledienst die
zijn dood zou worden. Zijn kleren in de kast. Het shirt dat hij altijd
droeg bij het square-dansen. De mooie dingen die ze nu in haar kast
heeft hangen, zonder ze ooit te dragen. Trieste feestkleding op han-
gertjes, als op zolder bewaard speelgoed.
‘Nog een minuut of tien,’ riep de bestuurder naar achteren.
Brigham keek door de voorruit en wierp een blik op zijn horloge.
‘Hier heb ik de situatieschets,’ zei hij. Hij had een ruwe schets, haas-
tig getekend met een markeerstift, en een onduidelijke plattegrond
die de afdeling Gebouwen hem had gefaxt. ‘Het gebouw van de vis-
markt staat in een rij opslagplaatsen en pakhuizen langs de rivier-
oever. Parcell Street loopt dood op Riverside Avenue bij dit pleintje
voor de vismarkt.
Kijk, de achterkant van de vismarkt kijkt uit op het water. Langs de
hele achterkant van het gebouw loopt een kade, hierzo. Naast de
vismarkt op de begane grond heeft Evelda haar lab. De ingang is
hier aan de voorkant, vlak naast de luifel van de vismarkt. Evelda
zal minstens over drie huizenblokken mannetjes op de uitkijk heb-
ben staan terwijl zij die partij dope aanmaakt. Die hebben haar al
eerder op tijd weten te waarschuwen, zodat ze toen het spul door
de plee heeft kunnen spoelen. Dus – het invalsteam van de dea in
de derde bestelwagen doet om vijftienhonderd uur vanuit een vis-
sersboot aan de waterkant een inval. Wij kunnen met deze bestel-
wagen dichterbij komen dan de anderen, tot aan de vooringang, een
paar minuten voor de inval. Als Evelda via de voordeur het pand
verlaat, grijpen we haar. Als ze niet naar buiten komt, bestormen wij
de vooringang direct na de inval aan de achterkant. In de tweede be-
stelwagen zit ons assistentieteam, zeven man sterk, die om vijftien-
honderd binnen komen, tenzij we ze eerder roepen.’
‘Wat doen we met de deur?’ vroeg Starling.
Burke gaf antwoord. ‘Als alles rustig lijkt, gebruiken we de ram. Als
we een hoop kabaal of schoten horen, is het tijd voor “de brutale
vertegenwoordigerstruc”.’ Burke gaf een tikje op zijn geweer.
Starling had dit eerder meegemaakt – ‘de brutale vertegenwoordi-
gerstruc’ behelst een drie-inch magnum geweerpatroon geladen met
fijn verpulverd lood die een slot uit een deur kan schieten zonder de
mensen daarachter te verwonden.
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‘Evelda’s kinderen? Waar zijn die?’ vroeg Starling.
‘Onze informant heeft gezien dat ze die naar de kinderopvang heeft
gebracht,’ zei Brigham. ‘Hij is nauw betrokken bij de familie, zeer
nauw betrokken mag ik wel zeggen, zo nauw als maar kan met vei-
lig vrijen.’
Brighams oortelefoon begon te kwetteren en hij tuurde het deel van
de lucht af dat hij uit het achterraam kon zien. ‘Misschien is dat ding
gewoon van verkeersberichten,’ sprak hij in zijn halsmicrofoon. Hij
riep naar de bestuurder: ‘Inval-twee heeft zojuist een nieuwsheli-
kopter gesignaleerd. Heb jij iets gezien?’
‘Nee.’
‘Laten we in godsnaam hopen dat-ie met het verkeer bezig is. Kom
op, we moeten ons klaarmaken.’
Een blok droogijs van zeventig kilo is niet genoeg om op een war-
me dag vijf mensen achter in een metalen bestelwagen koel te hou-
den, vooral niet als ze zich in pantserkleding moeten steken. Toen
Bolton zijn armen omhoog stak, werd overduidelijk dat een scheut
Canoe niet hetzelfde is als een douche nemen.
Clarice Starling had schoudervullingen in haar werkshirt genaaid om
de zware druk van het hopelijk kogelvrije Kevlar-vest enigszins op
te vangen. Het vest was zowel van achteren als van voren met een
keramische plaat verzwaard.
Trieste ervaring had het belang van de rugplaat aangetoond. Een ge-
welddadige inval leiden met een onbekend team, opgebouwd uit
mensen met verschillende opleidingsniveaus, is een gevaarlijke on-
derneming. Als je een colonne angstige groentjes aanvoert, kan het
gebeuren dat een door een teamgenoot afgevuurd schot je ruggen-
graat verbrijzelt.
Een paar kilometer voor de rivier sloeg de derde bestelwagen een
andere richting in om het dea-invalsteam bij de vissersboot af te le-
veren en liet de assistentiewagen zich tot op een discrete afstand van
het witte undercovervoertuig terugvallen.
De omgeving begon knap armoedig te worden. Een derde van de ge-
bouwen was dichtgetimmerd en langs de stoeprand stonden uitge-
brande autowrakken, de velgen rustend op kratten. Voor de kroe-
gen en buurtwinkels op de straathoeken hingen opgeschoten jongens
rond. Kinderen speelden bij een brandend matras op de stoep.
Zo Evelda mensen op de uitkijk had staan, dan vielen die niet op
tussen het normale voetgangersverkeer op het trottoir. Bij slijters en
op de parkeerplaatsen van supermarkten zaten mannen in auto’s te
praten.
Een laag model Impala cabriolet waarin vier jonge Afro-Ameri-
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kaanse mannen zaten, voegde zich in de geringe verkeersdrukte en
bleef bedaard achter de bestelwagen rijden. De mannen in de Im-
pala lieten de voorkant van de auto van het wegdek opspringen om
de aandacht te trekken van de meisjes die ze passeerden, en het ge-
dreun van hun stereo deed het plaatmetaal in de bestelwagen tril-
len.
Toen ze door het eenrichtingsglas van het achterraam naar buiten
keek, kon Starling zien dat de jonge mannen in de cabriolet geen be-
dreiging vormden – een moordtuig-op-wielen van de Crips is bijna
altijd een krachtige, standaardmodel sedan of stationcar, oud genoeg
om in de buurt niet op te vallen, waarvan de achterraampjes hele-
maal naar beneden gedraaid kunnen worden. De bemanning bestaat
uit drie personen, soms vier. Zelfs een basketbalploeg in een Buick
kan er onguur uitzien als je je hoofd niet koel houdt.
Terwijl ze bij een verkeerslicht stonden te wachten, trok Brigham de
hoes van de periscooplens en stootte hij Bolton tegen zijn knie.
‘Kijk even rond of je nog plaatselijke beroemdheden op de stoep
kunt ontdekken,’ zei Brigham.
De objectieflens van de periscoop is weggewerkt in een dakventila-
tor. Je kunt er alleen maar zijwaarts mee kijken.
Bolton draaide de lens van de ene kant naar de andere en stopte
toen, wreef zich in de ogen. ‘Dat ding schudt te veel als de motor
draait,’ zei hij.
Brigham zocht via de radio contact met het bootteam. ‘Vierhonderd
meter stroomafwaarts, ze naderen het doel,’ herhaalde hij ten be-
hoeve van zijn mensen in de bestelwagen.
De bestelwagen moest wachten voor een rood verkeerslicht op Par-
cell Street en stond gedurende wat wel een eeuwigheid leek tegen-
over de vismarkt. De bestuurder draaide zich half om alsof hij in
zijn rechterspiegel keek, en zei uit zijn mondhoek tegen Brigham:
‘Zo te zien zijn er niet veel afnemers voor de vis. Daar gaat-ie dan.’
Het licht sprong op groen en om drie minuten voor drie, precies drie
minuten voor het uur nul, kwam de gedeukte undercoverbestelwa-
gen voor de Feliciana Vismarkt tot stilstand, op een prima plek langs
de stoeprand.
Achterin hoorden ze het geknars van de handrem toen die door de
bestuurder werd aangetrokken.
Brigham maakte ruimte voor Starling bij de periscoop. ‘Kijk maar
even rond.’
Starling liet de zoeker van de periscoop over de voorkant van het
gebouw glijden. Tafels en toonbanken met glimmende vissen op ijs
stonden op de stoep onder een luifel van canvas. In de Carolina ge-
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vangen snappers lagen fraai in scholen gerangschikt op het schaafijs,
in open kratten lagen krabben met hun scharen te bewegen en in een
bak klommen kreeften over elkaar heen. De slimme vishandelaar
had vochtige lappen op de ogen van zijn grotere vissen gelegd, op-
dat die hun helderheid zouden behouden tot de avondgolf kritische
huisvrouwen, afkomstig uit het Caribisch gebied, de waar kwam be-
snuffelen en bekijken.
Zonlicht vormde een regenboog in het water dat opspatte van de
buitentafel waarop de vis werd schoongemaakt. Een man met een
Latijns-Amerikaans voorkomen en forse onderarmen stond met ge-
routineerde halen van zijn gebogen mes een makreelhaai in stukken
te snijden, waarna hij de grote vis met een krachtige handsproeier
afspoelde. Het bloederige water liep de goot in en Starling hoorde
het onder de wagen door stromen.
Starling zag dat de bestuurder met de vishandelaar sprak, deze iets
vroeg. De vishandelaar keek op zijn horloge, haalde zijn schouders
op en wees naar een buurtcafetaria. De bestuurder liep even over de
markt, stak een sigaret op en liep toen in de richting van de cafeta-
ria.
Uit een gettoblaster op de markt schalde ‘La Macarena’, luid genoeg
dat Starling het in de bestelwagen duidelijk kon horen. Ze zou dat
nummer nooit van haar leven meer kunnen aanhoren.
De rechterdeur was de deur waar het hun om ging, een dubbele me-
talen deur in een metalen omlijsting met daarvoor een enkele be-
tonnen trede.
Starling stond juist op het punt om de periscoop de rug toe te ke-
ren, toen de deur openging. Een forse, blanke man in een Hawaïaans
hemd met sandalen aan zijn voeten kwam naar buiten. Voor zijn
borst hield hij een canvas-schoudertas. Zijn andere hand ging schuil
achter de tas. Achter hem liep een pezige zwarte man met een re-
genjas over zijn arm.
‘Opgelet nu,’ zei Starling.
Achter de twee mannen liep Evelda Drumgo, haar lange Nefertite-
hals en knappe gezicht zichtbaar achter hun schouders.
‘Evelda loopt achter twee mannen aan naar buiten, zo te zien zijn
beide mannen gewapend,’ zei Starling.
Ze kon de periscoop niet snel genoeg vrijgeven om te voorkomen
dat Brigham haar wegduwde. Starling zette haar helm op.
Brigham sprak door de radio. ‘Inval-één aan alle units. Daar gaan
we dan. De voorstelling begint. Ze is net naar buiten gekomen en
we gaan erop af.
We proberen ze zo rustig mogelijk op de grond te krijgen,’ zei Brig-
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ham. Hij verschoof de pal van zijn geweer. ‘De boot is er over der-
tig seconden. Actie.’
Starling stond als eerste op de grond en Evelda’s vlechten zwiepten
rond toen ze haar hoofd naar Starling omdraaide. Starling, zich be-
wust van de mannen die met getrokken wapen naast haar stonden,
blafte: ‘Op de grond, op de grond!’
Evelda liep achter de twee mannen vandaan.
Evelda droeg een baby in een draagdoek die om haar hals hing.
‘Wacht, wacht, we willen geen moeilijkheden,’ zei ze tegen de man-
nen naast zich. ‘Wacht, wacht.’ Ze stapte naar voren met een ko-
ninklijke houding, de baby hoog voor zich uit houdend, zo ver als
de draagdoek toestond, terwijl het dekentje naar beneden bungelde.
Geef haar een kans. Starling stak op gevoel haar wapen in de hol-
ster, strekte haar armen uit, handen open. ‘Evelda! Geef je over. Kom
naar me toe.’ Achter Starling weerklonk het gebrul van een grote
achtcilindermotor en het gepiep van banden. Ze kon zich niet om-
draaien. Laat het alsjeblieft het assistentieteam zijn.
Evelda negeerde haar, liep op Brigham af, het babydekentje wap-
perde op toen de mac-10 erachter afging en Brigham viel neer, de
beschermkap voor zijn gezicht onder het bloed.
De forse blanke man liet de schoudertas vallen. Burke zag zijn ma-
chinegeweer en vuurde een schot onschadelijk loodgruis af uit zijn
met ‘vertegenwoordigers’-patronen geladen geweer. Hij spande op-
nieuw, maar niet snel genoeg. De grote man schoot een kort salvo
af, doorzeefde Burke in de liesstreek onder zijn vest, en draaide door
naar Starling op het moment dat zij voor hem opdook en hem twee-
maal midden in zijn hoelashirt raakte voordat hij de trekker kon
overhalen.
Geweerschoten achter Starling. De pezige zwarte man trok de re-
genjas voor zijn wapen weg en dook terug het gebouw in. Op dat
moment voelde Starling hoe de lucht uit haar longen geperst werd
en werd ze naar voren geduwd alsof ze een harde vuistslag in haar
rug kreeg. Ze draaide zich met een ruk om en zag het Crip-moord-
tuig-op-wielen dwars op de weg staan, een Cadillac sedan, raampjes
open, twee schutters die in de zijraampjes zittend uit de auto hingen
en over het autodak schoten en een derde die vanaf de achterbank
schoot. Schoten en rook uit drie lopen, kogels die de lucht rondom
haar doorkliefden.
Starling dook weg tussen twee geparkeerde auto’s, zag Burke op de
weg liggen stuiptrekken. Brigham lag stil, het bloed dat uit zijn helm
stroomde, begon een plasje te vormen. Hare en Bolton vuurden scho-
ten af van tussen auto’s ergens aan de overkant van de straat van-
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daan, waar autoraampjes werden verbrijzeld. Het glas kletterde op
straat en een band explodeerde toen de salvo’s uit de automatische
wapens vanuit de Cadillac hen hadden weten te vinden. Met één
voet in de stromende goot dook Starling naar voren om te zien wat
er gebeurde.
De twee schutters die in de raamopeningen zaten, schoten over het
autodak, de bestuurder vuurde met zijn vrije hand een pistool af. De
vierde man, die op de achterbank zat, had het portier opengemaakt
en trok Evelda met de baby naar binnen. Ze had de rugtas bij zich.
Ze schoten op Bolton en Hare aan de overkant van de straat, rook
steeg op van de achterbanden van de Cadillac en de auto begon te
rijden. Starling kwam overeind, draaide met de rijdende auto mee
en schoot de bestuurder in de zijkant van zijn hoofd. Ze schoot twee-
maal op de schutter die in de opening van het voorraampje zat en
hij viel achterover. Ze haalde zonder de auto met haar blik los te la-
ten het magazijn uit de .45 en had het volgende er al inzitten voor-
dat het lege magazijn de grond raakte.
De Cadillac schuurde langs een rij auto’s aan de overkant van de
straat en kwam knarsend tot stilstand.
Starling liep nu in de richting van de Cadillac. In het achterraampje
zat nog steeds een schutter, die met een verwilderde blik tegen het
autodak duwde, zijn borst zat beklemd tussen de Cadillac en een ge-
parkeerde auto. Zijn wapen gleed van het dak. Lege handen werden
uit het dichtstbijzijnde achterraampje naar buiten gestoken. Een man
met een bandana om zijn hoofd geknoopt stapte uit, met zijn han-
den omhoog rende hij weg. Starling besteedde geen aandacht aan
hem.
Schoten rechts van haar, de vluchteling helde voorover, viel op zijn
gezicht en probeerde onder een auto weg te kruipen. Boven haar het
geluid van helikopterschroefbladen.
Iemand in de vismarkt schreeuwde: ‘Blijf liggen. Blijf liggen.’ Men-
sen doken onder de toonbanken en water spoot de lucht in vanaf de
nu verlaten schoonmaaktafel.
Starling kwam dichter bij de Cadillac. Beweging achter in de auto.
Beweging in de Cadillac. De auto schommelde. Binnenin krijste de
baby. Schoten, het achterraampje werd verbrijzeld en het glas viel
de auto in.
Starling stak haar arm omhoog en schreeuwde zonder zich om te
draaien: ‘STOP. Niet schieten. Hou de deur in de gaten. Achter me.
Hou de deur van de vismarkt in de gaten.’
‘Evelda.’ Beweging achter in de auto. De baby krijste. ‘Evelda, steek
je handen uit het raampje.’
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Evelda Drumgo stapte de auto uit. De baby krijste. ‘La Macarena’
schalde uit de luidsprekers in de vismarkt. Evelda was de auto uit
en liep op Starling toe, haar fraaie hoofd gebogen, haar armen om
de baby.
Burke lag stuiptrekkend op de grond tussen hen in. Minder hevig nu
hij bijna leeggebloed was. ‘La Macarena’ schokte met Burke mee.
Iemand kroop laag over de grond naar hem toe, ging naast hem lig-
gen en drukte de wond dicht.
Starling richtte haar wapen op de grond voor Evelda’s voeten. ‘Evel-
da, laat me je handen zien, kom op, alsjeblieft, laat me je handen
zien.’
Een bult in het dekentje. Evelda, met haar vlechten en haar donke-
re, Egyptische ogen, hief haar hoofd en keek Starling aan.
‘Kijk eens aan, als dat Starling niet is,’ zei ze.
‘Evelda, niet doen. Denk aan de baby.’
‘Laten we lichaamssappen uitwisselen, teringwijf.’
Het dekentje wapperde op, de lucht dreunde. Starling schoot Evel-
da Drumgo door haar bovenlip zodat haar achterhoofd werd weg-
geblazen.
Starling zat plotseling op de grond met een verschrikkelijk brandend
gevoel in de zijkant van haar hoofd; alle lucht was uit haar lichaam
geperst. Evelda zat ook op straat, voorovergezakt over haar benen
heen, het bloed gutste uit haar mond over de baby heen; zijn kreten
werden door haar lichaam gesmoord. Starling kroop naar haar toe
en rukte aan de glibberige gespen van het babytuigje. Ze trok het
balisongmes uit Evelda’s bh, knipte het open zonder ernaar te kij-
ken en sneed het tuigje van de baby los. De baby was glibberig en
rood, Starling kon hem amper vasthouden.
Starling keek, met de baby in haar handen, vertwijfeld om zich heen.
Ze zag het water bij de vismarkt de lucht in spuiten en rende daar
met de bloederige baby heen. Ze veegde de messen en vissendarmen
opzij, legde het kind op de snijplank en richtte de krachtige hand-
sproeier op hem, op dit donkere kind liggend op een witte snijplank
tussen de messen en vissendarmen, met naast zich de haaienkop, dit
kind van wie het seropositieve bloed werd afgespoeld, terwijl Star-
lings eigen bloed op hem viel en tegelijk met Evelda’s bloed werd
weggespoeld in een gemeenschappelijke stroom even zout als de zee.
Het opspuitende water, in een honende regenboog van Gods belof-
te in de waternevel, een fonkelend vaandel boven het werk van Zijn
blinde hamer. Starling ontdekte geen gaten in het jongetje. Uit de
luidsprekers schalde nog steeds ‘La Macarena’, een flitslicht, en nog
een, en nog een, totdat Hare de fotograaf wegsleurde.
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