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LESBRIEF

MADE IN HONG KONG.
FRUIT CHAN, HONG KONG, 1997.
De Britse kroonkolonie Hong Kong in 1997, vlak voor de
hereniging met de Volksrepubliek China.
Herfst Maan woont samen met zijn moeder in een kolossaal, uitgewoond flatgebouw in een arme buurt van
Hong Kong. Hij voelt zich in de steek gelaten door zijn
vader, die met een veel jongere vrouw een nieuw gezin
heeft gesticht. Herfst werkt voor de lokale maffia baas
(Wing), voor wie hij schulden int. Als hij niet "werkt"
hangt hij rond op het basketbalveld in de wijk. Herfst
heeft een vriend, Jackie, een geestelijk gehandicapte
jongen die vaak gepest wordt door schooljongens uit
de buurt. Als Herfst eropuit gestuurd wordt om een lening te innen bij een zekere Lam, ontdekt hij dat deze
ook zijn vrouw en dochter in de steek gelaten heeft,
met de verantwoordelijkheid voor schulden bij twee
verschillende maffia bazen. Herfst wordt bijna direct
verliefd op Ping, de zestienjarige dochter van Lam.
Het verhaal begint als Bo San, een verder onbekend
schoolmeisje, zelfmoord pleegt door van een flatgebouw te springen. Jackie vindt bij haar lijk twee
brieven die onder haar bloed zitten. Hij geeft de brieven aan Herfst die een obsessie voor Bo San ontwikkelt. Deze zorgt ervoor dat hij iedere nacht wakker
wordt uit een (natte) droom over een meisje dat hij nog

nooit heeft gezien.
Hij gelooft dat hij behekst wordt door de geest van Bo
San. Hij realiseert zich dat hij om daarvan los te komen
de brieven moet bezorgen bij de mensen aan wie ze
gericht zijn. Samen met Ping en Jackie zet hij zich aan
deze taak.
De eerste brief is gericht aan een leraar van Susan die
de brief aanneemt en hem, als Herfst en zijn gezelschap zijn vertrokken, ongelezen verscheurt.
De tweede brief is gericht aan de ouders van Bo San.
Als Herfst, Ping en Jackie bij haar huis aankomen blijkt
er niemand thuis. Als ze weer vertrekken vertelt Ping
dat ze aan een ongeneeslijke nierziekte lijdt en niet
lang meer te leven heeft. Herfst wil daar absoluut niet
over praten. Gechoqueerd besluit Herfst om zijn liefde
voor Ping te bewijzen door het geld bij elkaar te brengen voor haar vader's schulden en voor haar operatie.
Hij wil zelfs één van zijn eigen nieren afstaan om haar
te redden.
Om het geld bij elkaar te brengen steelt hij geld van
zijn moeder die hem daarna ook alleen laat. Ten einde
raad neemt Herfst een huurmoord aan. Om voldoende
geld bij elkaar te krijgen moet hij twee rivalen van Wing
vervolg op p.2
doodschieten.
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