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Voor Soll ie

Met elke brede glimlach verander je de wereld een beetje.
Onthoud, lieve schat, dat je all es kunt bereiken wat je wilt.

Ik kĳ k ademloos toe.
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1

Lily’s leven was bĳ na voorbĳ , all een wist ze dat nog niet. Hĳ  streel-
de haar foto, die hĳ  de afgelopen maanden naast zĳ n bed had staan. 
Op de foto stond ze aan de rand van een vĳ ver lachend de eenden te 
voeren, zich totaal onbewust van het feit dat haar toekomst wreed 
zou worden afgebroken.

Er moest vandaag nog veel gebeuren, maar hĳ  stond zichzelf toe 
nog even te genieten van zĳ n schatkist. Hĳ  trok de onderste lade 
van zĳ n nachtkastje eruit en stak zĳ n handen in de donkere ruimte 
eronder om het houten kistje te pakk en. Hĳ  had het op school ge-
maakt bĳ  houtbewerken; een van de weinige triomfen in een verder 
grotendeels verspilde periode van zĳ n leven – maar hĳ  was nu een-
maal vaak verhuisd, en leren was hem nooit makk elĳ k afgegaan.

Hĳ  schoof het deksel eraf en hield zĳ n adem in bĳ  de aanblik van 
de aandenkens aan de levens in de doos. Een broche in de vorm van 
een heidetakje, ingelegd met halfedelstenen. Hĳ  herinnerde zich 
hoe hĳ  daarvoor urenlang in de tuin had staan zwoegen zonder ook 
maar een moment te mogen schuilen voor de regen, maar uiteinde-
lĳ k was het al die moeite dubbel en dwars waard geweest. Dan was 
er die kleine zilveren briefopener, zo vaak gebruikt en zo dierbaar 
dat een deel van de krulversiering op het heft  was afgesleten. Een 
geluksmuntje, dat had de eigenaar ervan tenminste beweerd, dat 
altĳ d in een broekzak of portemonnee was bewaard. Dat maakte 
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maar weer eens duidelĳ k dat zoiets als geluk niet bestond. En tot 
slot een kies. Of preciezer gezegd, een kroon die was losgekomen 
tĳ dens die martelende, dramatische laatste momenten, toen all es 
fout was gelopen. Hĳ  vond het oppervlak heerlĳ k glad aanvoelen 
en genoot van de gedachte dat die kies integraal onderdeel was ge-
weest van het leven waar hĳ  een eind aan had gemaakt. Waar ging 
de energie van een lichaam naartoe nadat de dood was ingetreden? 
Hĳ  dacht weer terug aan zĳ n schooltĳ d. Hĳ  had toen gehoord dat 
energie van vorm veranderde, maar nooit verloren ging of zoiets. 
Hĳ  wist er niet genoeg van om een natuurkunde-examen te ha-
len, maar toch was hĳ  blĳ  met dit kleine pareltje van kennis. Hĳ  
vroeg zich af of het mogelĳ k was de energie van een overledene in 
te ademen.

Hĳ  schoof de andere objecten opzĳ  om ruimte te maken in het 
midden van het kistje en stelde zich daar een nieuwe trofee voor. 
Het had wat langer geduurd dan bĳ  de anderen om de eigenares 
ervan in te palmen. Lily was tamelĳ k eenzelvig, was heel close met 
haar familie en werkte hard. Maar binnenkort zou hĳ  een aanden-
ken aan haar hebben en kon hĳ  ervan genieten, samen met de an-
dere waar hĳ  zo hard voor had gewerkt.

Hĳ  controleerde het piepkleine fl aconnetje cannabisolie dat 
hem weken had gekost om te bereiden. Het was een tĳ drovende 
klus geweest. Hĳ  had steeds hier en daar kleine beetjes cannabis 
gekocht om te voorkomen dat hĳ  de aandacht trok door in één keer 
een grote hoeveelheid aan te schaff en, maar voorzichtigheid ging 
voor all es. Daarna was het vrĳ  simpel geweest om de olie te berei-
den, met als enige kink in de kabel dat toen hĳ  het op zichzelf uit-
probeerde, hĳ  zo diep in slaap was gevall en dat hĳ  de volgende dag 
niet op zĳ n werk was verschenen. Niet goed. Hĳ  had onkosten. Zĳ n 
bĳ zondere roeping vereiste een zorgvuldige fi nanciële planning, 
en banen waarbĳ  je handje contantje werd betaald lagen niet voor 
het oprapen.

Hĳ  schoof het kistje terug in de ruimte onder de lade en nam de 
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details van zĳ n plan nog eens door. Zĳ n auto was klaar. De verlich-
ting was in orde; hĳ  wilde natuurlĳ k niet aangehouden worden om 
zoiets sufs als een kapott e koplamp. Tĳ dens all e voorbereidingen 
had hĳ  handschoenen gedragen. Niets was onnadenkend aange-
raakt. Hĳ  had genoeg nagespeelde moordzaken op tv gezien om te 
weten dat het tegenwoordig niet meer om vingerafdrukk en draai-
de. Achtergebleven huidcell en leverden genoeg dna op om hem 
aan te klagen. Hĳ  wilde niet gepakt worden. Er viel nog zoveel te 
doen. Er waren nog zoveel mensen die zĳ n aandacht nodig hadden.

All es was gereed. Hĳ  kon zelfs nog even een dutje doen. Hĳ  kon 
maar beter uitgerust zĳ n met al dat werk voor de boeg. En het ging 
niet all een om het fysieke aspect ervan. Iemand vermoorden was 
zwaar werk. Iedereen die dacht dat een menselĳ k wezen binnen een 
paar seconden stierf, zoals in tv-series, was een sukk el. De dood 
was in de meeste gevall en een langzame stripteaseshow. Het kon 
natuurlĳ k ook snel, met een pistoolschot, een explosie of zwaar 
hoofdletsel, maar met je blote handen duurde het langer, dat was 
onvermĳ delĳ k. Met name verstikk ing en verdrinking waren tĳ d-
rovende activiteiten, en daarbĳ  liep je ook nog kans zelf gewond te 
raken. Schrammen, een trap in je kruis, gebroken bott en. Dat had 
hĳ  al vaak genoeg meegemaakt.

Hĳ  ging op zĳ n bed liggen en sloot zĳ n ogen. Het gevoel van op-
winding dat eraan voorafging, hoorde erbĳ . Gehaast naar het einde 
toewerken was alsof je het laatste hoofdstuk van een boek als eer-
ste las. Juist de opbouw, de tĳ d die je in de personages investeerde, 
maakte de beloning zo spannend. In het verleden kostt e het hem al-
tĳ d moeite om de ideale slachtoff ers te vinden, en nu hadden zich 
er drie tegelĳ k aangediend. Hĳ  lachte. Het was een harteloos stok-
kend lachje dat klonk als een ontploff end rotje. Een wreedaardig 
geluid, maar hĳ  was geen wrede man. Niet onnodig, tenminste. 
All een wanneer het absoluut noodzakelĳ k was.
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‘Hé schatje, ik haal nog een rondje,’ zei Joe glimlachend toen Lily te-
rugkwam van het toilet. Lily wrong zich langs de vele doorzakk ers 
op de vrĳ dagavond en had er geen erg in dat een van hen naar haar 
bill en staarde terwĳ l ze zĳ delings tussen hen door schuifelde. Be-
grĳ pelĳ k, vond Joe. Ze had nu eenmaal een geweldig lĳ f, en hĳ  had 
geen zin om ruzie te zoeken om zoiets onbenull igs.

‘Nee, Joe, het is mĳ n beurt. Ik wil niet dat jĳ  all e rondjes betaalt,’ 
zei ze terwĳ l ze naast hem ging zitt en. Ze zaten dicht tegen elkaar 
aan in de krappe ruimte en moesten harder praten om boven de 
herrie van aangeschoten klanten, muziek en geschuifel op de hou-
ten vloer uit te komen.

‘Je bent toch aan het sparen voor je studie?’ zei hĳ , terwĳ l hĳ  hun 
lege glazen pakte.

‘Dat weet je best,’ zei ze, ‘maar dat betekent niet dat –’
‘En je gaat je toch zeker uit de naad werken om de beste arts ooit 

te worden?’ Joe boog zich voorover om haar te kussen. Het groep-
je meiden aan hun tafeltje sloeg demonstratief de ogen ten hemel, 
stikjaloers onder hun masker van misprĳ zen.

‘Je bent gek,’ zei Lily, en ze kuste hem terug.
‘Dus ik bewĳ s de wereld gewoon een dienst door mevrouw Lily 

Eustis te helpen om in de toekomst levens te redden, zonder dat ze 
aan haar studie begint met een schuld van’ – hĳ  keek al rekenend 
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naar het plafond – ‘acht pond vierenzestig.’
‘Dan geef ik me gewonnen,’ lachte Lily, en ze kuste hem opnieuw 

en duwde haar blozende gezicht tegen zĳ n hals.
‘Oké, je hebt me door, ik heb nou eenmaal iets met vrouwen in 

een witt e jas met een stethoscoop om hun nek. Op deze manier fi -
nancier ik stiekem mĳ n bizarre fetisj,’ zei Joe. Lily stompte plage-
rig tegen zĳ n arm en hĳ  liep naar de bar. Hĳ  had geen oog voor de 
vrouw die hem nastaarde en zachtjes fl oot. Hĳ  zag evenmin dat het 
meisje dat naast hen zat, Lily een vernietigende blik toewierp. Als 
verliefd stel hadden ze all een maar oog voor elkaar.

Bĳ  de bar komen was alsof je een berg moest beklimmen. Drank 
werd links en rechts op ruggen gemorst door mensen die met veel 
te veel glazen in hun handen terugliepen naar hun tafeltje. Plek-
ken werd opgeëist en er werd luid geprotesteerd wanneer een klant 
voor zĳ n beurt werd geholpen. Mensen riepen om andere muziek 
en er werd geschreeuwd dat er iemand vastzat in een van de twee 
damestoilett en. Een biervat was leeg en moest vervangen worden. 
Joe stond geduldig te wachten, met een glimlach om zĳ n mond, 
bereid om al die mensen te vergeven die op zĳ n tenen trapten en 
hem met hun ell ebogen porden. Hĳ  had Lily, en met haar was zĳ n 
droom uitgekomen.

In zĳ n auto had hĳ  all es wat ze nodig hadden voor een roman-
tisch avondje. Hout, aanmaakblokjes, lucifers, een heupfl es ster-
kedrank en een slaapzak om warm te blĳ ven. Zelfs het weer werkte 
mee. Het was koud, maar het zou droog blĳ ven. Een paar dagen ge-
leden had hĳ  zelfs de moeite genomen om eens te kĳ ken waar ze 
die avond naartoe gingen. Ze hadden vandaar uitzicht op het ma-
jestueuze Edinburgh, en bĳ  helder weer zouden de stadslichtjes 
weerspiegeld worden in de sterren. Eindelĳ k zou hĳ  Lily voor zich 
all een hebben en kon hĳ  haar duidelĳ k maken wat ze werkelĳ k voor 
hem betekende.
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Het was veel te koud om naakt buiten te liggen, dat was Mark 
McVeighs eerste gedachte – een belachelĳ ke gedachte. Hĳ  werd 
compleet overdonderd door het camerabeeld dat de drone naar zĳ n 
monitor zond. Hĳ  had winterse rĳ p en kale rotsen verwacht. Een 
ongenaakbare, kleurloze hemel en een door mist omfl oerste ho-
rizon. Maar een naakte vrouw, het ene been bĳ  de knie gebogen, 
het andere been recht, een arm achter haar hoofd, de andere uit-
gestrekt op de grond… nee. Haar lange, rode, verwaaide haar hing 
als een wapperende sluier voor haar ogen. Aan haar voeten lag as; 
de overblĳ fselen van een vuur. Naast haar lag een doosje lucifers. 
Hĳ  stuurde de drone dichterbĳ  om zichzelf ervan te overtuigen dat 
hĳ  haar borst op en neer zag gaan. Niks. Mark manoeuvreerde de 
drone naar haar gezicht, in de hoop dat hĳ  niet beticht zou wor-
den van een raar soort perversiteit, vurig wensend dat zĳ n onder-
buikgevoel ernaast zat. In dit geval zou dat all een maar goed zĳ n. 
De drone bevond zich buiten zĳ n gezichtsveld, achter een heuvel-
kam. Hĳ  liet hem voorzichtig dalen en zorgde ervoor dat hĳ  niet pal 
boven de vrouw kwam te hangen, voor het geval ze wakk er werd, 
overeind kwam en ertegenaan botste. Maar nadere inspectie van 
dichtbĳ  bracht geen opluchting. De drone had een redelĳ ke lens, 
en de blauwtinten op het schermpje hadden niets te maken met 
de vorst of de winterdode hei. Het blauw was van haar lippen, haar 
opengesperde ogen, haar aderen en haar van zuurstof afgesneden 
huid.

Mark begon te rennen, hoewel hĳ  beseft e dat het zinloos was om 
zich zo in te spannen, maar hĳ  vond het van weinig respect getui-
gen om rustig op de dode vrouw af te lopen. Hĳ  klauterde op han-
den en voeten omhoog langs de hell ing, waarbĳ  de gedachte om het 
langere, makk elĳ kere pad om de heuvel heen te nemen niet eens 
bĳ  hem opkwam. Hĳ  bloedde tegen de tĳ d dat hĳ  haar recht onder 
zich kon zien liggen, een tableau op de grond, terwĳ l in de verte de 
brave, nietsvermoedende inwoners van Edinburgh langzaam wak-
ker werden, met Arthur’s Seat boven hen uitt orenend. Zonder acht 
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te slaan op zĳ n ontvelde knieën en de sneeën in zĳ n handen vloog 
Mark de puinhell ing af, ondertussen naar haar roepend.

Zĳ n drone, een gonzende warboel van plastic en metaal, had hĳ  
een paar meter verderop aan de grond gezet. Hĳ  had zich niet eens 
gerealiseerd dat hĳ  zĳ n afstandsbediening had laten vall en. In een 
refl ex ging zĳ n hand telkens naar zĳ n mobieltje in zĳ n broekzak. 
Het volgende ogenblik knielde hĳ  naast haar op de bevroren grond 
en legde zĳ n vingers tegen haar hals, hoewel hĳ  donders goed wist 
dat een lichaam met die kleur geen hartslag kon hebben. Deson-
danks trok hĳ  snel zĳ n winterjas uit om haar naaktheid te be-
dekk en. Daarna belde hĳ  de politie en gaf een zo goed mogelĳ ke 
beschrĳ ving van hun locatie in het bergachtige landschap dat zich 
majestueus boven de hoofdstad van Schotland verhief.

Van dichtbĳ  zag Mark dat ze jonger was dan hĳ  aanvankelĳ k had 
gedacht, maar de vrieskou had haar beroofd van haar jeugdige blos. 
Net als hĳ zelf laveerde ze langs die peill oze diepte tussen tienerja-
ren en volwassenheid. Een diamantje in haar neusvleugel glinster-
de in de eerste stralen van de winterse ochtendzon, die de kunstig 
aangebrachte blonde highlights in haar koperkleurige haar mooi 
liet uitkomen. Hĳ  moest zich bedwingen om het haar niet uit haar 
gezicht te vegen, maar dan zou hĳ  haar ogen beter zien, en dat wil-
de hĳ  niet. Mark stond op en staarde over de heuvelrand om te zien 
of hĳ  al auto’s zag aankomen, maar vanaf hier was nergens een weg 
te zien. In de zomer, vooropgesteld dat er geen lĳ ken lagen, zou dit 
een beschut, rustig, idyll isch plekje zĳ n geweest. Zĳ n oog viel op 
iets roods dat zo’n twintig meter verderop in het borstelige gras 
lag te wapperen.

‘Ik ben zo terug,’ zei hĳ . Het leek hem onbeleefd om weg te lopen 
zonder iets te zeggen, ook al was het tegen een dode. Zonder jas be-
gon hĳ  het al fl ink koud te krĳ gen. Hĳ  dwong zichzelf een sprintje 
te trekk en om warm te blĳ ven en vroeg zich af hoelang het zou du-
ren voordat de politie deze moeilĳ k toegankelĳ ke plek had bereikt. 
Zĳ n eigen auto stond twee kilometer verderop aan de voet van de 
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heuvels; de steile hell ingen en rotsige paden waren all een met een 
fourwheeldrive begaanbaar.

Het rode voorwerp bleek een overhemd te zĳ n, een warm, dik 
overhemd van zware katoen, perfect voor een avondje bĳ  het vuur 
en een drankje in de pub. Hĳ  raapte het op, keek achterom naar het 
meisje om in te schatt en of het haar zou passen en dacht van wel. 
Hĳ  liep nog verder de heuvel af en zag een paar minuten later een 
bh aan een rotspunt hangen, oogverblindend wit, waarvan de me-
talen sluiting ĳ skoud tegen zĳ n vingers aanvoelde.

Mark hoorde de helikopter al voor hĳ  hem zag, het wap-wap van 
de rotors weergalmde tegen de rotsen en deed vogels en andere die-
ren opschrikk en. De politie cirkelde even rond om de locatie van 
het lichaam te peilen en door te geven aan de eenheden beneden, 
waarvan de blauwe zwaailichten nu voor het eerst zichtbaar wer-
den. Mark nam de kledingstukk en die hĳ  op de steile hell ing had 
gevonden mee naar boven toen hĳ  terugliep naar het meisje.

Er verscheen een gezicht boven de heuvelrand, gevolgd door nog 
twee. Degene die vooropliep kwam met uitgestoken hand recht op 
Mark af.

‘Goeiemorgen,’ zei hĳ  met een licht, maar toch duidelĳ k hoor-
baar Frans accent. ‘Ik ben inspecteur Luc Call anach. Ik neem aan 
dat jĳ  degene bent die dit heeft  gemeld?’

Mark knikte.
‘We kunnen beter wat meer afstand houden tot het lichaam. Hoe 

is het met je?’
‘Dat weet ik eigenlĳ k niet zo goed,’ zei Mark. ‘Beter dan met dat 

meisje in elk geval.’
Beter dan met het meisje, dat kon je wel zeggen, dacht Call anach, 

die hoopte dat ze door een ongeval om het leven was gekomen en 
zich afvroeg hoelang hĳ  naar de foto’s van haar gezicht zou moeten 
staren op het prikbord in de briefi ngruimte. Zouden er mensen zĳ n 
die ’s ochtends bĳ  het wakk er worden voelden dat ze voorbestemd 
waren die dag te sterven, vroeg hĳ  zich af. Keken ze nog eens goed 
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in de spiegel voordat ze de deur uit renden naar hun werk of stu-
die, omdat ze voelden dat er iets was gekanteld in het universum? 
Hĳ  voelde plotseling woede opwell en en vervloekte de Schotse kou, 
met zĳ n vochtige, grauwe, grĳ ze luchten. Het meisje was omgeko-
men in de vrieskou, terwĳ l ze haar laatste ademtocht in de lucht 
had zien kringelen. Een vreselĳ ke manier om te overlĳ den. Een bit-
tere, grimmige en eenzame dood. Hĳ  kon all een maar hopen dat ze 
zich niet bewust was geweest van wat haar te wachten stond.
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Vĳ f maanden na haar promotie had hoofdinspecteur Ava Turner 
nog steeds last van een chronisch oplichterssyndroom. Dat kwam 
niet doordat ze nu zoveel mensen onder zich had of door de vele 
vergaderingen die ze geacht werd bĳ  te wonen, of door haar nieu-
we kamer. Het kwam gewoon doordat ze voor haar gevoel niet meer 
met de anderen kon rondhangen in de briefi ngruimte om koffi  e te 
drinken, de gebeurtenissen van de dag door te nemen of eens goed 
te lachen als de omstandigheden dat toelieten. Waar ze een nog veel 
grotere hekel aan had was de druk om een perfecte balans te vinden 
tussen het welzĳ n van de inwoners van Edinburgh en het wonder-
baarlĳ k krimpende budget van de Schotse politie. Het leek wel of 
het woord ‘nee’ sinds kort haar standaardantwoord was. Konden 
ze zich een tweede deskundige voor een bepaalde zaak permitt e-
ren? Nee. Kon het team Zware Misdrĳ ven een paar mensen van de 
uniformdienst inzett en om bĳ  het onderzoek te helpen? Nee. Kon-
den ze misschien een nieuw soft warepakk et testen om beelden van 
bewakingscamera’s te fi lteren? Nou, wat denk je zelf? Niet dat Ava 
spĳ t had van de promotie. Het was eerder zo dat bĳ  elke stap die 
haar verder omhoogbracht op de carrièreladder haar dromen van 
goeddoen en misdaden oplossen steeds verder uit het zicht raak-
ten.

Terwĳ l haar werkende leven zich in toenemende mate afspeel-
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de in het publieke domein, was het met haar privéleven ronduit 
droevig gesteld. De coll ega’s van het team Zware Misdrĳ ven von-
den de afstand tussen henzelf en hun hoofdinspecteur te groot ge-
worden om haar nog mee te vragen naar de pub, en zelfs als ze dat 
wel hadden gedaan, dan had Ava zich verplicht gevoeld om een ex-
cuus te verzinnen. En haar gelĳ ken in rang hadden het veel te druk 
met hun gezin om na het werk voor de gezell igheid af te spreken. 
Ava, met haar vĳ fendertig jaar de jongste hoofdinspecteur en nog 
steeds single, had geen last van dat soort afl eidingen. Haar beste 
vriendin was verwikk eld in een tumultueuze nieuwe relatie die he-
ter was dan een Carolina Reaper-chilipeper en zou niet beschik-
baar zĳ n tot zĳ  of haar nieuwe vlam zich herinnerde dat de wereld 
buiten hun slaapkamerdeur nog gewoon bestond. De prĳ s van 
succes bestond kennelĳ k uit eindeloos lange avonden. Ava staarde 
naar de telefoon op haar bureau, hoewel ze eigenlĳ k niet wilde dat 
die ging rinkelen omdat ze maar al te goed wist dat haar behoeft e 
iets omhanden te hebben altĳ d ten koste ging van iemand anders.

Brigadier Lively, achter in de vĳ ft ig en onbekend met het begrip 
‘politieke correctheid’, kwam zonder kloppen binnen. Ava over-
woog even hem eraan te herinneren dat de meeste mensen het wel 
zo beleefd vinden als je van tevoren aankondigt dat je binnen wilt 
komen, maar ze was te blĳ  met zĳ n bezoekje om hem op de vin-
gers te tikk en.

‘Heb je inspecteur Call anach kunnen vinden?’ vroeg Ava.
‘Ja. We hebben eerst gekeken of hĳ  in de herentoilett en was. 

Meestal is hĳ  in de buurt van een spiegel te vinden. Maar in dit ge-
val was hĳ  tot onze verrassing op pad om opsporingswerk te ver-
richten, mevrouw.’

‘Bedankt, brigadier. Als je klaar bent met je schimpscheuten 
kun je me misschien vertell en met welke zaak jouw directe meer-
dere bezig is,’ zei Ava.

Lively grĳ nsde. Call anach en hĳ  hadden van meet af aan geen 
beste verstandhouding gehad, al beperkten ze zich sinds kort tot 
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het elkaar zo veel mogelĳ k mĳ den en af en toe een beledigende op-
merking. ‘Er is een lĳ k gevonden in de heuvels bĳ  Arthur’s Seat. We 
moeten nog onderzoek doen, maar de eerste indruk is dat er geen 
sprake is van een misdrĳ f. De patholoog is al op de plaats delict ge-
weest. Er zĳ n geen duidelĳ ke verwondingen of sporen van geweld 
aangetroff en. Het lichaam is meegenomen voor autopsie. Het enige 
wat nog openstaat is de identifi catie. Zodra de naam van het slacht-
off er is vastgesteld en de familie op de hoogte is gesteld, lĳ kt het me 
een simpele zaak. Vast niks om u mee lastig te vall en.’

‘Vraag toch maar of hĳ  me even op de hoogte brengt wanneer hĳ  
terug is,’ zei Ava. Ze keek naar de mok die Lively in zĳ n hand had. 
‘Die is zeker niet voor mĳ ?’ zei ze glimlachend.

Lively nam een lange teug. ‘Het spĳ t me, mevrouw, ik had er 
graag een voor u meegenomen, maar ik weet dat dat tegenwoor-
dig niet meer kan. We will en toch niet dat de mensen denken dat u 
van het voetvolk verwacht dat ze koffi  e voor u halen. Dat past niet 
bĳ  de moderne opvatt ingen over politiewerk, denk ik.’ Hĳ  liep de 
kamer uit.

Ava leunde achterover in haar stoel en vervloekte de adrenaline 
die ze door haar lĳ f voelde gieren bĳ  het nieuws over een mogelĳ -
ke nieuwe zaak. Het was een ongezonde, droevige stand van zaken 
wanneer politiemensen zich verveelden als ze niets te doen hadden 
in plaats van opgetogen te zĳ n, maar zo was het wel. Het was tra-
gisch dat er iemand op Arthur’s Seat om het leven was gekomen en 
Ava was blĳ  dat niets op een misdrĳ f wees, maar ze had dringend 
iets nodig om bezig te blĳ ven, behalve haar fi at geven aan het jaar-
lĳ kse afdelingsdiner.

Een grapjas had geregeld dat het evenement dit jaar zou plaats-
vinden in een Frans restaurant, een sarcastisch eerbetoon aan Cal-
lanach, veronderstelde ze, die met zĳ n Frans-Schotse afk omst nog 
steeds net zo’n gewild mikpunt van fl auwe grappen was als toen hĳ  
een jaar geleden vanuit Interpol bĳ  de Schotse politie was komen 
werken. De moppen over zĳ n accent waren niets vergeleken bĳ  wat 
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hĳ  had moeten doorstaan toen ze op het bureau hadden ontdekt 
dat hĳ  vroeger fotomodel was geweest. Call anach had het soort ge-
zicht waar je onwill ekeurig naar staarde, en dat deden vrouwen dan 
ook regelmatig. Zĳ n donkere ogen, lange wimpers, sterke kaaklĳ n 
en olĳ fk leurige huid gingen nu eenmaal nooit op in de massa, wat 
Ava wel vermakelĳ k vond als ze samen uitgingen. Nou ja, vroe-
ger dan, corrigeerde ze zichzelf. Sinds haar promotie draaiden ze 
angstvall ig om elkaar heen en zeiden ze telkens dat ze snel weer 
eens moesten afspreken zonder daar ooit concrete invull ing aan 
te geven.

Ze had haar hand al op de telefoon om Call anach te bell en toen 
hĳ  begon te rinkelen. Ze bracht de hoorn naar haar oor en zei: ‘Tur-
ner.’

‘Godall emachtig, wil je de telefoon in het vervolg niet zo opne-
men? Ik heb liever niet dat mensen die contact opnemen met de 
afdeling Zware Misdrĳ ven de indruk krĳ gen dat je midden in een 
crisis zit voordat ze zich hebben kunnen voorstell en. Want we zit-
ten niet midden in een crisis, toch?’ vroeg commissaris Overbeck.

‘Nee, mevrouw,’ zei Ava. ‘Excuses. Ik stond op het punt om –’
‘Al goed. Ik heb een shortlist samengesteld van de soll icitanten 

voor de vrĳ gekomen positie van inspecteur. Ik wilde je de kans ge-
ven om er even naar te kĳ ken voordat we de soll icitatiegesprekk en 
gaan voeren, dus ik stuur je de lĳ st vanmiddag. Als je me in de loop 
van morgen wat kunt laten horen, zou dat mooi zĳ n. Je was van-
avond uitgenodigd voor een netwerkborrel met de City Fell ows, 
maar ik hoor dat je hebt afgezegd. Mag ik vragen waarom?’

‘O, is dat vanavond? Ik heb een afspraak met mĳ n fysiothera-
peut. Ik wilde niet onder werktĳ d gaan, dus heb ik geregeld dat ik 
’s avonds kan. Als ik die afspraak vanavond afzeg, duurt het algauw 
een maand voor ik weer een nieuwe afspraak heb,’ zei Ava, en ze 
was blĳ  dat ze de commissaris aan de telefoon had en niet tegen-
over zich. Ondanks haar jarenlange ervaring met andere mensen 
die tĳ dens een verhoor konden liegen alsof het gedrukt stond, had 
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Ava zelf die vaardigheid nog steeds niet onder de knie.
‘Het moest er verdomme nog bĳ  komen dat je vrĳ  neemt voor 

een snell e massage. Nu is het waarschĳ nlĳ k te laat, maar in het ver-
volg moet je wel bedenken dat het spel zo wordt gespeeld. Zorg dat 
je er de volgende keer bĳ  bent. En hou volgende maand de overuren 
weer binnen de perken. We blĳ ven eindelĳ k eens een keer binnen 
het budget, wat betekent dat ik geen gelazer krĳ g met het bestuur. 
Dat wil ik graag zo houden,’ zei ze kortaf.

‘Ja mevrouw,’ zei Ava, maar de commissaris had al opgehangen. 
Ze schreef de hoofdpatholoog van Edinburgh, dr. Ailsa Lambert, 
een mailtje met het verzoek haar op de hoogte te brengen van de 
sectie op het lĳ k van Arthur’s Seat, en gunde zich daarna de guilty 
pleasure om even te kĳ ken welke fi lms er die avond in de bioscoop 
draaiden. Ze was vooral dol op reprises van oude klassiekers die 
zo nu en dan de nachtvoorstell ing haalden, maar op dit moment 
zou ze ook genoegen nemen met iets stompzinnigs, als ze er maar 
een grote portie popcorn bĳ  had. Ze had geluk. Om elf uur draai-
de Once Upon a Time in Th e West van Sergio Leone. Ava had dus een 
date met Charles Bronson, een hele verbetering ten opzichte van 
een zoveelste avond all een thuiszitt en, en bĳ na een lot uit de lote-
rĳ  vergeleken bĳ  de netwerkborrel met een groepje Edinburghse 
notabelen. Het zou om te beginnen ongeloofl ĳ k saai zĳ n geweest, 
en bovendien zou ze met ‘schatje’ zĳ n aangesproken door bejaarde 
mannen die vonden dat ze het recht hadden je te vragen nog een 
drankje voor ze te halen omdat je toevall ig van een ander geslacht 
was, en die het liefst over golfen en handicaps praatt en terwĳ l jĳ  er 
zwĳ gend bĳ  stond en moest kĳ ken alsof je diep onder de indruk 
was. Commissaris Overbeck was waarschĳ nlĳ k een kei in het spe-
len van die carrièrebevorderende spell etjes, maar Ava had er geen 
geduld voor en was ook minder ambitieus.

Haar deur ging open en brigadier Lively kwam weer binnen.
‘Kun je me misschien even met rust laten?’ zuchtt e Ava. ‘Als je 

komt zeuren over de koffi  e, raad ik je aan…’ Ze zag de uitdrukk ing 


