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Met een zachte plof valt een duif in de rododendrons.
Tessa springt uit haar tuinstoel en rent ernaartoe. Het
beestje hangt ondersteboven in de struik, zijn ogen
gesloten. Hij ademt met gekke piepjes.
Tessa kijkt met verbazing naar de lucht. Maar het blauw
boven haar geeft geen uitleg waarom de duif hier beneden
ligt.
‘Is hij neergeschoten?’
Maar ze heeft geen knal gehoord.
‘Een hartaanval, zou dat het zijn?’
De duif opent met moeite zijn ogen.
Hij kijkt haar aan met een doffe, treurige blik.
Tessa tilt hem uit de struiken. Hij stribbelt niet tegen. Zijn
hart werkt uitstekend, ze voelt het kloppen tegen haar
hand. Ze bekijkt de duif van snavel tot staart. Nergens
is een spoor van bloed te zien. Hij is wel mager, ze voelt
de botjes onder zijn veren. Om zijn rechterpootje zit een
blauw ringetje. Er staan letters op, maar de meeste zijn
afgesleten. Ze herkent een ‘B’, een ‘R’...
Opeens klinkt een harde knal. Een stem er achteraan
roept: ‘Yeeeehaaa!’.
Met de duif in haar handen vlucht Tessa het tuinschuurtje
in. Ze sluit de deur en gluurt door een klein raampje naar
buiten.
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Haar broer Iwan fietst met hoge snelheid de tuin in. Hij
zwaait rond met een luchtdrukpistool. Na een scherpe
bocht vliegt zijn cowboyhoed van zijn hoofd.
Hij springt van zijn fiets en steekt het pistool onder zijn
riem. Tegen zijn fiets zegt hij, alsof het een paard is: ‘Ga
maar wat drinken, Silver Frost’.
Tessa’s broer is er al een week van overtuigd dat hij
cowboy is. Elke avond, als hun ouders het journaal kijken,
glipt Iwan naar buiten. Achterin de tuin maakt hij een
hoog oplaaiend kampvuur. Hij roostert het brood uit zijn
broodtrommel in de vlammen.
Zijn ouders weten van niets, zoals ze al helemaal niets
weten van zijn pistool.
Volgens Iwan heeft hij het pistool gestolen uit de boerderij
van boer Kocken. Maar dat gelooft Tessa niet. Niemand in
het hele dorp durft het pad van zijn boerderij op te lopen.
Boer Kocken heeft een heleboel geweren, beweert Iwan.
Het één nog groter en gevaarlijker dan het ander. En dat
gelooft Tessa wel.
Als het onweert, tussen de bliksem en de donder,
hoor je hem schieten. De schoten klinken zo hard als
donderslagen.
Iwan heeft Tessa eens ingefluisterd dat boer Kocken halfindiaan is. De boer zou urenlang in de lucht staan te turen

en rare geluiden roepen. Precies zoals indianen dat doen.
Tessa heeft de boer één keer gezien, lang geleden op een
oudejaarsavond.
Het was de allereerste keer dat ze mocht opblijven om het
vuurwerk te zien.
Tessa, haar broer en haar ouders waren bij oma op bezoek.
Toen het vuurwerk voorbij was fietsten ze naar huis. Alles
was weer stil en donker. Tessa zat achterop de fiets bij haar
moeder. Ze was heel moe en af en toe vielen haar ogen
dicht.
Toen ze haar ogen eventjes open deed, zag ze iets in het
weiland staan. Ze kon niet goed zien wat het was, totdat
Iwan stiekem een vuurpijl afstak. De pijl knalde met
duizenden sterretjes uit elkaar. Voor een paar seconden
was alles verlicht.
Haar ouders waren woedend en richtten zich op Iwan.
Tessa bleef het weiland inkijken.
Er stond een man en hij keek haar strak aan. Ze had
hem nooit eerder gezien, maar ze wist zeker dat dit boer
Kocken was. Zijn lange zwarte haren gleden vlak langs
zijn schedel. Zijn ogen leken zwart, zonder enig oogwit.
Tessa drukte haar gezicht diep in haar moeders jas. Ze
hoopte dat ze deze man nooit meer hoefde te zien.
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