


Proloog

Mijn oma Anabela kwam me van school halen. Door het raam van
mijn klaslokaal kon ik haar over de met keitjes bestrate weg zien
lopen, nu en dan bezorgd omlaag turend naar een paar kapotte ste-
nen. Ze verzwikte bijna haar enkel en deed haar best om haar even-
wicht te bewaren, waarbij ze haar ronde armen naar voren stak,
alsof het onzichtbare menselijke helpers waren die haar aan beide
kanten steunden. Ze liep ook al tegen de negentig.

Leeftijd was er niet in geslaagd mi abuela Anabela te doen ver-
schrompelen, zoals met zoveel andere oude mensen in ons Mexi-
caanse dorp het geval was. De meeste grootmoeders en grootvaders
van mijn klasgenoten waren gekrompen en vermagerd. Ze waren
niet veel zwaarder of groter dan hun kleinkinderen. Soms vond ik ze
net kinderen die veel te snel verouderd waren. Velen van hen die jon-
ger waren dan mijn oma en heel wat minder geluk hadden met hun
gezondheid, zaten in een rolstoel en moesten als baby’s worden ge-
voerd. Ze zaten wezenloos voor zich uit te staren op hun betegelde
patio’s, alsof ze verbijsterd tot het besef kwamen dat ze plotseling
oud waren geworden. Het was alsof ze op hun achttiende waren
gaan slapen en wakker werden toen ze tachtig waren. Totaal versuft.

Maar niet oma Anabela. Haar koppige lichaam weigerde te ver-
zwakken of zich neer te leggen bij het verstrijken van de tijd. Ze had
dikke enkels en kuiten, brede heupen, en een opbollend achterste
waardoor de zoom van haar rok van achteren een paar centimeter
hoger hing dan van voren. Ondanks haar hoge leeftijd had ze nog
krachtige schouders en armen, eerst door het werken op de sojavel-
den en daarna, toen ze getrouwd was, door het zware huishoudelij-
ke werk in haar eigen huis en in de huizen van rijke mensen. Nie-
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mand kon op haar knieën de tegels zo schoon schrobben als mijn
oma. Mijn vader zei altijd dat ze gemakkelijk in haar eentje een ope-
ratiekamer in een ziekenhuis kon steriliseren. Zoals mi abuela Ana-
bela het beschreef, was noeste arbeid haar vaste metgezel geweest
vanaf de dag dat ze een bord kon afwassen of een vloer vegen.

‘Kindertijd is een luxe die alleen de rijken zich kunnen permitte-
ren,’ zei ze. ‘Toen ik net acht was, werkte ik naast mijn moeder op
het veld en werd geacht volwassen werk te doen en niet te huilen of
te jammeren.’

Misschien zagen de meeste mensen in ons arme dorp er daarom
ouder uit dan ze waren. Ze hadden weinig tijd om kind te zijn. Ten-
gere schoudertjes torsten zware lasten. Tien jaar oude jongens had-
den eeltplekken op hun palmen en vingers die net zo hard en groot
waren als die op de palmen en vingers van hun vader en grootvader.
Gelach en gegiechel gingen verloren en werden een herinnering die
te diep begraven lag om zelfs in de slaap nog terug te kunnen vinden.

Oma Anabela keek soms naar haar oude vriendinnen, schudde
haar hoofd en zei: ‘Lo que pronto madura poco dura’, wat betekent: ‘Wat
snel rijpt houdt geen stand.’

‘Ik heb er te veel vóór hun tijd zien heengaan, Delia, als sinaas ap-
pels die uitdrogen in de hete zon.’

Nu ik door het raam in mijn klas naar haar keek, deed haar ronde
gezicht me denken aan een pop op een veer voor het achterraam van
een auto. Het schudde en trilde bij haar schommelende passen.
Maar niets leek haar te kunnen beletten door te lopen. Ze ging nooit
ons casa uit met haar zijdeachtige grijze haren los, ze waren in een
knot gedraaid. En ze kwam in het dorp nooit op straat als ze haar
schort nog voor had. Iets heel serieus drong haar voorwaarts en liet
haar bewegen als een vrouw die half zo oud was.

De huid van oma Anabela was leerachtig en ze had ouderdoms-
vlekken op haar wangen en voorhoofd en rechts in haar hals, maar
de enige plek die haar ouderdom echt verried waren haar ogen.
Welk uur van de dag het ook was, de donkere pupillen waren ver-
moeid en de oogleden leken dicht te vallen, zodat het soms moeilijk
te geloven was dat ze nog iets kon zien. Ik dacht altijd dat de wereld
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er zo klein en smal uitzag voor mi abuela Anabela dat ze het gevoel
moest hebben dat ze door een sleutelgat keek.

Ik zou maar al te gauw horen waarom ze de wereld vandaag af-
grijselijk vond, ook voor mij, al had ik gisteren met mijn familie nog
mijn quinceañera gevierd, mijn vijftiende verjaardag. We waren de vie-
ring begonnen met een misa de acción de gracias, een dankmis. Mama
had een van haar mooiste jurken voor mij vermaakt, en oma had een
bijpassende hoofdtooi voor me gecreëerd om naar de mis te dragen.
Tijdens de hele dienst zat ik naast mijn ouders aan de voet van het
altaar, waarop ik aan het eind mijn boeket legde. Daarna hadden we
een fiesta in ons casa.

Oma had de hele vorige dag gekookt en vroeg in de ochtend een
sinaasappel-amandeltaart gebakken die smolt op de tong. Het was
een prachtig feest. Mama zong voor ons. Iedereen, vooral mijn vrien-
 dinnen, wilde dat ze zong. Oma zei altijd: ‘Zelfs de vogels zijn ja-
loers op de stem van je moeder. Ella canta como un ángel.’

‘Nee,’ zei papa met een liefdevolle blik op mijn moeder. ‘Ze zingt
niet als een engel. Ze zingt beter dan een engel.’

Mama werd altijd verlegen als ze een complimentje kreeg. Ze was
bescheiden, al vond ik dat ze de mooiste vrouw in ons dorp was. Ik
weet dat papa daarvan overtuigd was.

‘El sapo a la sapa la tiene por muy guapa,’ zei ze als hij haar weer met
complimentjes overlaadde. ‘De pad gelooft dat zijn vrouwtjespad
mooi is.’

‘Vergeet die padden maar. Ik weet wat ik weet,’ hield papa vol. ‘En
noem me geen pad.’

‘Hoe moet ik je dan noemen?’
‘Ik weet zeker dat je wel een betere naam kunt verzinnen,’ zei hij

lachend.
En dan moest mama ook lachen. Als ik die twee zag schermutse-

len met hun ogen en hun lippen, elkaar vasthielden tijdens het lo -
pen en elkaar een kus toewierpen naar de andere kant van de kamer
of de overkant van een straat zodra ze ook maar heel even geschei-
den waren, voelde ik me getuige van iets heel bijzonders.

Na mijn fiesta nam mijn moeder me terzijde. Voor ons was de
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quinceañera een kruising tussen Sweet Sixteen en een debutantenbal. Ik
wist dat het voor de meesten het bereiken van de volwassenheid en
de huwbare leeftijd betekende. Maar mama had andere ideeën over
mijn toekomst.

‘Weet je, Delia, je bent nu geen kind meer. Je bent een vrouw,
maar ik zie je niet zo gauw trouwen en kinderen krijgen. Je kunt heel
goed leren. Ik wil wat beters voor je. Ik wil dat je meer zult hebben
dan ik heb. Begrijp je waarom dit zo belangrijk voor me is?’

‘Ja, mama.’
‘Ik weet dat je het begrijpt. Je bent wakker geworden als een kind

en nu ga je slapen als een vrouw, maar je bent een vrouw met een be-
tere toekomst. Dat weet ik zeker.’ Ze zei het met zoveel overtuiging
dat ik haar geloofde, en om de een of andere reden maakte dat me
bang. Bang, dat ik niet aan haar verwachtingen zou beantwoorden.
Hoe groter de liefde, hoe hoger de verwachtingen, dacht ik.

Elke avond ging ik slapen met de gedachte hoe gelukkig ik was
dat ik zo’n familie had, vooral de avond van mijn fantastische ver-
jaardag. Ik ging slapen onder een deken die geweven was van kus-
sen, omhelzingen en goede wensen. Ik was tevreden. Ik voelde me
veilig in mijn fort van liefde.

Nu vroeg ik me af of je gestraft kon worden omdat je te gelukkig
was. Señora Porres, een van oma’s vriendinnen, geloofde in het ojo
malvado, het boze oog, een of andere duistere macht die mensen op-
spoorde die te gelukkig waren of te veel opschepten over hun geluk.
Ze zocht zelfs in straten, stegen en achter ramen naar een teken van
het ojo malvado. Haar gezicht met de grote, wijd uit elkaar staande
zwarte ogen, die altijd geschokt en verbaasd keken, achtervolgde
me in dromen over het boze oog. Daarin liep ze haastig over straat
en bleef van tijd tot tijd staan om achterom te kijken, alsof ze zeker
wist dat ze achtervolgd werd door het ojo malvado. Soms moest ik
van haar er naar uitkijken. Dan stond ik stil, hield mijn adem in en
onderdrukte een gegrinnik.

Aan dat alles dacht ik vandaag toen mi abuela Anabela het school-
plein opliep. Er moest iets heel erg mis zijn. Ze kwam nooit naar de
school. Ik zag dat ze even bleef staan, haar hand op haar borst leg -
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de, omhoogkeek naar de lucht, een kort gebed mompelde, diep
ademhaalde en op de ingang afliep. Een schrille, hoge toon klonk
fluitend door mijn hoofd en zond een elektrisch alarm omlaag naar
mijn tenen en door mijn handen naar de toppen van mijn vingers.

Señora Cuevas draaide zich met een ruk om toen oma de deur van
het klaslokaal opende zonder te kloppen. Onze lerares haatte alle
onderbrekingen. We twijfelden er niet aan of ze zou zelfs een aard-
beving negeren als ze bezig was huiswerk op te geven of een vraag
stelde. Haar mondhoeken verstrakten in het lange, magere gezicht
en haar oranje lippen leken uit te rekken naar haar wangen. Haar
ogen, die de kleur hadden van cajeta, een snoepje van gebrande sui-
ker, glinsterden kwaad, als de vlammetjes van kaarsen. Meestal was
dat voldoende om de klas tot orde te dwingen en zo mak te maken
als een slapende burro. Zelfs de vliegen stopten met zoemen.

Maar señora Cuevas werd verrast door mijn oma, die roerloos als
een standbeeld in de deuropening bleef staan, en haar woede ver-
dween snel. Haar schouders, die ze als een havik had opgetrokken
in voorbereiding van haar vinnige, kwade uitval naar de rustver-
stoor ster, zakten omlaag.

‘Buenos días, señora Yebarra, wat kan ik voor u doen?’ vroeg ze.
Oma schudde slechts haar hoofd en keek om zich heen in de klas

tot ze mij ontdekte.
Toen begon ze te huilen.
Ook al wist ik niet waarom ze huilde, toch begon ik zelf ook te

huilen. Mijn klasgenoten staarden me aan, meer angstig dan nieuws-
 gierig. Oma strekte haar armen naar me uit en wenkte me met haar
lange, nog gevulde vingers.

‘Ze moet meteen naar huis,’ zei ze. ‘Venga, Delia.’
Ik keek naar señora Cuevas, die nu overmand werd door nieuws-

gierigheid en bezorgdheid. Ze knikte naar me, en ik stond lang-
zaam op. Ik was zo zenuwachtig dat ik bang was dat mijn benen me
niet zouden kunnen dragen. Ik pakte mijn boeken op en holde toen
naar oma en liet me in haar armen vallen. Ze klemde ze heel snel om
me heen, zoals een tarantula zijn prooi grijpt. Staande in de deur-
opening drukte ze me heel dicht tegen zich aan, alsof ze bang was
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dat ik weg zou lopen. Mijn hart bonsde wild. Ik wist niet wat ik
moest zeggen of doen. Was ze gek geworden? Ik had gehoord dat
oude mensen op een dag wakker kunnen worden en plotseling zo
van slag zijn dat ze niet meer weten wie ze zijn en waar ze zijn.

‘Wat is er aan de hand, señora Yebarra?’ vroeg señora Cuevas.
‘Waarom wilt u Delia van school halen voordat de les is afgelopen?’

‘Er is vanmorgen een verschrikkelijk ongeluk gebeurd met een
vrachtwagen, señora Cuevas.’ Ze zweeg even, haalde diep adem en
ging toen verder. ‘Zojuist kwam el policía naar mi hijo’s casa om te ver-
tellen dat Delia’s madre y padre están muertos.’

Het was of de hele klas, señora Cuevas incluis, één mond had en
tegelijk dezelfde kreet slaakte. Oma draaide zich samen met mij om,
haar rechterarm stevig om mijn schouders geslagen. In tragiek en
verdriet waren we inderdaad onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Ze leidde me weg. Ik keek één keer achterom en zag dat señora
 Cuevas een kruis sloeg en toen langzaam de deur van het lokaal
dichtdeed, zoals iemand het deksel van een doodkist zou sluiten.
Haar hoofd en schouders waren gebogen onder de drukkende last
van het verdriet.

Ik wist het nog niet, maar ik zou dat lokaal nooit meer betreden.
Deze wandeling samen met mijn oma was het begin van een

lange reis, die me weg zou voeren van mijn thuis en mijn vrienden
op een manier die ik me nooit had kunnen voorstellen.

Ik werd gekidnapt door een wreed noodlot en veroordeeld om de
gevangene te worden van een lot waarop ik geen enkele invloed had.
Zelfs de geringste keus zou me niet gegund zijn. Ik zou alles kwijt-
raken, todo que poseí, waaronder het grootste deel van mijn  schamele
garderobe en één paar van mijn twee paar schoenen. Feitelijk, als ik
hier wegging, zou het enige wat ik nog bezat mijn naam zijn, Delia
Yebarra, en zelfs het behoud dáárvan zou een zware opgave worden.

Het was net of ik met mijn ouders in de pick-uptruck had gezeten
en ook was gestorven.
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Een bericht

Toen we wegliepen van school, klampte ik me vast aan mi abuela
Anabela’s hand als iemand die bang is te zullen verdrinken als ze
die losliet. Ik had inderdaad het gevoel dat we rondspartelden in een
zee van verdriet. Ze huilde niet meer, maar mompelde ‘O, Dios mío,
o, Dios mío ’, bij elke stap die ze deed.

Toen we bij het dorpsplein waren, bleef ze even staan alsof ze
Gods stem had gehoord. Onze kerk doemde op in het midden; de
lange, slanke klokkentoren had er nog nooit zo gewichtig uitge-
zien. Ik moest bekennen dat ik als klein meisje, en ook nu nog, ge-
loofde dat alle gebeden en alle liederen in de kerk opstegen, door de
toren en door het dak, rechtstreeks in het oor van God.

Misschien wilde oma Anabela naar binnen om te bidden dat het
gebeurde niet gebeurd was, dacht ik. Ze bleef staan en keek eerbie-
dig en hoopvol naar de kerk, langs de nieuwsgierige ogen van  de -
genen die het verschrikkelijke nieuws nog niet hadden gehoord.
 Bejaarde mensen zaten op de banken in de schaduw van de onbe-
rispelijk gesnoeide essenbomen, die, naar men zei, net zo oud
waren als het dorp zelf. Ze lazen de krant, dronken koffie en praat-
ten zachtjes met elkaar. Niemand scheen zijn of haar stem te ver-
heffen in de nabijheid van de kerk, maar later, vroeg op de avond,
zou er muziek zijn en werd er gedanst en gelachen. Straatventers
zouden tevoorschijn komen om taco’s gegrild vlees en gestoomde
tamales te verkopen.

Onwillekeurig keek ik begerig naar señora Morales, die een in
chocolade gedoopte churro at. Ze stopte die in haar mond alsof ze
een wortel in een snijmolen stopte. Ik verlangde naar een gefrituur-
de reep die met chocola bedekt was. Schuldbewust besefte ik de iro-
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nie ervan. Ik wendde snel mijn blik af en keek naar de kerk alsof ik
verwachtte dat pastoor Martinez hoofdschuddend in de deurope-
ning stond en waarschuwend zijn vinger schudde.

Mijn gepeins werd onderbroken door de luidsprekers van de
vrachtwagen die voorbijkwam en luid een uitverkoop van wasma-
chines aankondigde. Het wekte niet veel belangstelling. Ik staarde
naar oma. Ze sloeg weer een kruis en mompelde snel nog een gebed
voordat ze met gebogen hoofd de wandeling door het dorp voort-
zette.

Haastig liepen we langs de kleine menudo-winkel waar ik twee van
oma’s vriendinnen zag, señora Paz en haar zus, die net gingen zit-
ten om een kom warme, van pens gemaakte soep te nuttigen. Toen
ze ons zagen, sloegen ze allebei een kruis. Blijkbaar hadden ze het
afschuwelijke nieuws gehoord. Ik keek achterom, maar oma trok
me mee. Geen van beide señora’s glimlachte naar me; ze zagen ons
omgeven door een donkere schaduw, en dat maakte hen bang.

De schok was nog te groot om te huilen of iets te kunnen zeggen.
Het leek allemaal een droom, alsof ik meegesleurd werd in de
nachtmerrie van een ander. Ik voelde me zweven, als een marionet
die aan een touwtje hing.

Mijn ouders waren dood? Weg? Maar ik had ze diezelfde ochtend
nog gezien! Mama had me een zoen gegeven bij het weggaan en me
eraan herinnerd dat ik meteen naar huis moest komen om oma te
helpen met het eten. Ze maakte zich altijd bezorgd dat ik zou blij-
ven rondhangen op het plein met andere meisjes van mijn leeftijd,
van wie sommigen al in problemen waren gekomen met oudere
jongens.

Hoe kon ze nou dood zijn, en papa ook? Dat kón niet waar zijn.
Straks zou ik wakker worden en terug zijn in mijn klas. Señora  Cue -
vas zou op me mopperen omdat ik niet oplette. Ik deed mijn ogen
dicht en toen snel weer open, maar er gebeurde niets.

We liepen de stoffige, ongeplaveide weg op, waaraan ons adobe-
huis met het dak van golfplaten stond. Ons casa werd beschouwd als
een van de betere huizen in het dorp, omdat het groot genoeg was
voor drie kamers. De keuken, zoals in de meeste casa’s hier, was een

12



simpele aanbouw van palen en maïsstengels tegen de buitenmuur,
maar we hadden een aparte slaapkamer voor oma Anabela en mij,
en een voor mijn ouders. We waren een van de weinige gezinnen die
een televisietoestel hadden, maar het beeld was zo onduidelijk dat
we vaak niet konden zien wat er zich afspeelde, en vaak viel ook de
elektriciteit uit. Eén keer zaten we bijna twee weken zonder.

Er was geen grasveld of zelfs maar wat gras voor ons casa, alleen
maar struikgewas, onkruid, stenen en de restanten van een verval-
len roze en witte fontein, die geen water meer spoot, behalve als het
heel hard regende. Maar we verkochten hem niet en haalden hem
niet weg, want bovenin zweefde een engel, en oma geloofde dat als
je in of rond je huis een replica had van een engel, echte engelen bij
je zouden stilhouden en je zegenen.

Ondanks alles wat oma tegen señora Cuevas had gezegd, ver-
wachtte ik half en half dat papa’s pick-up voor het huis zou staan.
Hij en mama werkten voor señor Lopez op diens sojafarm, nog geen
vijftien kilometer buiten het centrum van het dorp. Vijf jaar geleden
was zijn vrouw gestorven aan een bloedziekte. Zijn dochters waren
getrouwd en verhuisd, en hij had geen zoons. Mama maakte elke
ochtend zijn huis schoon en bereidde al zijn maaltijden, en papa
hield toezicht op de arbeiders.

Voorlopig was oma’s reactie op de grote tragedie het bereiden van
voedsel voor de verwachte bezoekers die kwamen condoleren en
troosten. Ik was uit school snel naar huis gebracht zodat ik kon hel-
pen. Er was vrijwel geen tijd voor tranen. Ze ging ijverig aan het
werk, dankbaar voor alles wat ze moest doen: het snijden van de kip
en de kaas voor haar verrukkelijke tortilla’s en de bereiding van
salsa en bonen.

We hadden weinig serviesgoed, maar we hadden een doos met
kartonnen borden en plastic messen, die mama had gekregen van
señor Lopez. Ze zei dat ik alles tevoorschijn moest halen en daarna
moest beginnen met de voorbereidingen voor de salsa en de bonen.

Die ochtend had oma Anabela brood gebakken, haar pan hecho del
rancho, een recept waarvan ze zei dat het al generaties in de familie
was. Ze kneedde het deeg altijd met blote voeten, want zo had haar
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moeder het gedaan, en de moeder van haar moeder. En voor oma
waren tradities even heilig als de bijbel.

Heel vaak had ik zo naast haar gewerkt, maar nooit zo fanatiek.
De tranen stroomden over haar wangen. Maar ze liet geen snik
horen. Ik beefde inwendig, nog te veel geschokt om te beseffen wat
er gebeurd was, maar met het gevoel dat ik elk moment kon breken
als een aardewerken pot en in scherven op de grond vallen.

Zoals mijn oma verwacht had, kwamen de dorpelingen hun op-
wachting maken toen het vreselijke nieuws bekend werd. De mees-
ten brachten eten en drinken mee. Het geweeklaag begon spoedig
daarna. Ik kon me niet herinneren hoe vaak ik werd omhelsd en ge-
kust en me werd toegefluisterd dat ik sterk moest zijn. Ik werd
rondgedraaid om te worden omarmd en getroost tot ik zo duizelig
was dat ik bijna viel.

Binnen korte tijd groeide de mensenmassa aan en spreidde zich
ten slotte uit tot vóór de deur van het casa. De mensen letten niet
meer op mij. Ze hadden het te druk met het ophalen van hun eigen
droeve herinneringen. Ze weefden een tragisch net over alle aanwe-
zigen en hielden iedereen in de greep van het verdriet. Oude won-
den werden opengereten; we beleefden onze eigen Allerzielendag.

Toen pastoor Martinez arriveerde, kalmeerden de mensen en we -
ken als de Rode Zee voor hem uiteen. Hij troostte oma Anabela en
kwam toen naar mij toe. Hij pakte mijn handen vast en keek me met
zulke bedroefde ogen aan dat ik eindelijk hard begon te huilen. Hij
zei een paar gebeden voor me en zette toen koers naar de eettafel.

Ik hield mijn adem in en ging naar buiten, waar ik op een steen in
de schaduw ging zitten, een plek waar ik, toen ik jonger was, vaak
had zitten wachten tot mijn ouders uit hun werk kwamen. Ondanks
de mensen, de gebeden, de tranen en het verdriet, kostte het me nog
steeds moeite om het nieuws van hun dood tot me te laten door-
dringen. De paar bijzonderheden die ik binnen had gehoord kwa-
men weer boven. Een hombre borracho die een vuilniswagen bestuur-
de was frontaal op hen gebotst toen ze op weg waren naar hun
werk. Het duurde uren voor er medische hulp kwam en toen was het
te laat. Zoals vaak het geval is met dronken lieden die de dood van
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anderen veroorzaken, had de chauffeur van de vuilniswagen nauwe-
lijks een schrammetje opgelopen. Maar wat er ook met hem ge-
beurde, niets zou mijn ouders terugbrengen.

De dorpelingen kwamen voorbij en keken me met zoveel medelij-
den aan, dat ik me eindelijk begon af te vragen wat er nu met mij en
oma zou gebeuren. Mijn eigen welzijn had nog nooit zó belangrijk
geleken of had zó in gevaar verkeerd. Mijn ooms, tantes en neven en
nichten in Mexico woonden heel verspreid, en niemand behalve
mijn tante Isabela in Amerika bezat net zoveel of meer dan wij. De
meesten waren er veel slechter aan toe. Veel van mijn ooms werkten
tegenwoordig in Amerika en zagen nog maar zelden hun eigen
gezin. Wie wilde nog een extra mond voeden, nog een ander meisje
verzorgen?

Ook al kookte ze nog zo goed, toch zou oma niet genoeg kunnen
verdienen met werken voor een restaurant of een rijke familie. Nie-
mand zou iemand van haar leeftijd in dienst nemen. Misschien zou
ze voor iemand de was kunnen doen of iets van haar heerlijke cho-
colade-mole verkopen als ze de kans kreeg die te maken. Het zou
maar een armzalig inkomen opleveren.

Misschien zou ik de school eraan moeten geven en naar señor
Lopez gaan om mama’s plaats in te nemen. Omdat ik naast oma in
de keuken had gewerkt en ze me veel had geleerd, kon ik behoorlijk
koken, en ik zou zijn huis zeker kunnen schoonhouden. Veel kin-
deren van mijn leeftijd werkten al fulltime, en sommigen waren al
getrouwd, maar mijn ouders wilden beslist dat ik op school bleef.
Mama had dat gisteravond nog bevestigd na de quinceañera. Ik had
altijd goed kunnen leren en mama hoopte dat ik meer zou kunnen
bereiken. Ik had geen idee wat, maar zoals ze vaak zei: ‘La esperanza
se encienda mañana.’ Hoop verlicht de toekomst.

Plotseling zag ik señor Orozco, de directeur van ons postkantoor,
haastig door onze straat lopen. Zijn magere benen lieten een spoor
van stof opdwarrelen, dat hem als een laag bij de grond liggende
nevel volgde. Zijn bijna schouderlange witte haar wapperde om hem
heen, alsof de lokken zich wilden losmaken van zijn schedel. Hij
was zo opgewonden, dat het leek of hij elk moment kon ontploffen.
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Toen hij mij zag, bleef hij stokstijf staan, trok zijn schouders recht,
streek zijn haar naar achteren en liep haastig naar binnen.

Ik stond op om te zien wat hem zo dringend hierheen had ge-
bracht. Was er een wonder gebeurd? Hadden ze ontdekt dat mijn
ouders nog leefden? Was het tragische nieuws gewoon een afschu-
welijk misverstand geweest? Ik hoopte dat we te horen zouden krij-
gen dat gebleken was dat niet mijn ouders waren verongelukt maar
andere mensen in een soortgelijke truck. Was het zondig om dat
een ander toe te wensen? En zou ik daarvoor gestraft worden?

‘Señora Yebarra,’ riep hij naar oma. Ze liet haar bezoek in de steek
en liep naar hem toe.

‘De zus van uw schoondochter heeft teruggebeld. Ze heeft het af-
schuwelijke nieuws gehoord,’ verklaarde hij. Zijn lichaam verstarde
bij het besef van zijn belangrijke rol, hij trok zijn buik in en stak zijn
borst naar voren toen hij de boodschap overbracht.

De overgebleven bezoekers werden stil. Alle ogen waren op hem
gericht. De tragedie was in Californië bekend geraakt en het ant-
woord was onmiddellijk gevolgd. Ook al was dit de eeuw van com-
puters en satellieten, toch beschouwden sommigen zo’n communi-
catie nog als een verbluffend wonder. Het leek of we ons op een plek
op de aarde bevonden die langzamer rondwentelde, zich met een
slakkengang door de geschiedenis bewoog, tien jaar achterbleef bij
de rest van de wereld.

‘En?’ vroeg oma aan señor Orozco. Dood en rouw maakten  privacy
overbodig. Iedereen spitste zijn oren. Ik hield mijn adem in.

‘Ze zei dat ze niet op de begrafenis kan komen,’ zei hij. ‘Ze zal wat
geld sturen voor de begrafeniskosten en voor de kerk.’

Vol afkeer en ongeloof schudden de mensen hun hoofd. Mijn
tante kon de begrafenis van haar enige zus niet bijwonen? Ze keken
medelijdend naar oma. Alles kwam op haar vermoeide, oude schou-
ders neer. Maar ze gaf geen krimp. Ze hield haar adem in en hief
haar schouders op als iemand die een nieuwe klap moet verwerken.

‘En?’ vroeg oma weer. Wat kon er nog meer zijn?
Hij draaide zich om en liet zijn blik over de aanwezigen gaan tot

zijn ogen op mij bleven rusten. Ook alle anderen keken naar mij.
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‘Ze zei dat u alles moest inpakken wat su nieta heeft. Tenminste
alles wat...’ Hij zweeg even en voegde er toen aan toe: ‘...Wat niet
onder de luizen zit, en de voorbereidingen moet treffen voor haar
reis. Ze heeft besloten haar bij zich in huis te nemen.’

Iemand klikte met haar tong, maar niemand zei iets. Iedereen keek
even naar mij en toen naar oma, om te zien hoe ze zou reageren.

Oma keek op en fluisterde iets tegen God. Ik kreeg de indruk dat
het een dankgebedje was. Ze had altijd privégesprekken met de Al-
machtige. Tot nu toe had ik geloofd dat die speciale gesprekken met
hem ons hadden beschermd. Wat hadden we gedaan, dat hij zich
doof hield voor mi abuela Anabela, die in mijn ogen een echte  heilige
was?

Langzaam boog ze haar hoofd en toen vestigde ze haar blik op
mij.

Ze hoefde niets te zeggen. Ik kon het aan haar gezicht zien.
Delia, ik kan niet voor je zorgen. Ik sta zelf op de drempel van de dood. Je

ooms en tantes in Mexico hebben hun eigen zorgen. Dit is de beste oplossing en
je enige hoop.

In minder dan een dag ben je ons allemaal kwijtgeraakt, je ouders en mij.
Je zult een kleine koffer pakken, maar in je hart zul je de zware last meenemen
van groot verdriet en eenzaamheid. Misschien wel voor de rest van je leven.

Ik schudde vertwijfeld mijn hoofd. Het verdriet kwam te snel en te
onbarmhartig. Ik had het gevoel dat ik verdronk in een zee van
treurnis. Misschien was het mijn schuld. Misschien had ik iets ge-
daan. Misschien had ik het op mijn geweten dat het boze oog onze
kant opkeek.

Mijn angstige blik viel op señora Morales, en plotseling kon ik al-
leen maar denken aan die chocolade-churro die ze in haar mond
stopte.

Ik draaide me om en vluchtte om te ontkomen aan die gedachte
en aan al het andere dat me die afgrijselijke dag achtervolgde.
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Sinds de dood van Virginia Andrews werkt haar familie met een zorgvuldig
 uitgekozen auteur aan de voltooiing van haar nagelaten verhalen en ideeën 
en aan het schrijven van nieuwe romans, waartoe ook deze behoort, die zijn
geïnspireerd op haar vertelkunst.

Alle namen, personen, plaatsen en gebeurtenissen in dit boek zijn bedacht door
de auteur. Elke gelijkenis met feitelijke gebeurtenissen of bestaande personen,
nog in leven of overleden, berust op puur toeval.

Vierde druk, eerste in deze uitvoering, 2017

Oorspronkelijke titel: Delia’s Crossing
Original English language edition © 2008 by The Vanda General Partnership
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any
form
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket
Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., New York
V.C. ANDREWS® AND VIRGINIA ANDREWS® are registered trademarks of The Vanda
General Partnership
Copyright © 2009, 2017 voor deze uitgave: Uitgeverij De Fontein, Utrecht
Vertaling: Parma van Loon
Omslagontwerp: Wil Immink Design
Omslagillustraties: Getty Images en Wessel Wessels/Imagestore/Arcangel
Images
Opmaak binnenwerk: ZetSpiegel, Best
ISBN 978 90 261 4538 4
NUR 335

www.uitgeverijdefontein.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektro-
nisch, door geluidsopname- of weergaveapparatuur, of op enige andere wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


