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Aan het eind van augustus vormde het drassige platteland van Yorkshire een
prachtig palet van groen en goud onder een blauwe lucht vol witte wolkenkrabbels. Joost mocht weten hoe de boeren erin waren geslaagd te maaien en
het hooi tot balen te verwerken, want het leek alsof het al dagenlang aan één
stuk door regende, maar op de een of andere manier was het hen toch gelukt
en de weilanden lagen vol met keurige cilinders van stro. Felgekleurde tractoren doorploegden de stoppelige velden en veranderden de aarde in een
donker drabbig bruin. De geur van de recente oogst en de kilte van de
ophanden zijnde herfst vermengden zich in de milde lucht. Op de heide
stond de paarse erica in bloei. Zwaluwen verzamelden zich op de draden tussen de telefoonpalen langs de wegen ter voorbereiding op hun lange vlucht
naar Zuid-Afrika.
Met nog een paar kilometer te gaan tot ze op haar werk was wenste Annie
Cabbot vanuit het diepst van haar hart dat ze met hen mee kon. Een paar
dagen lang giraﬀen, zebra’s, luipaarden, leeuwen en olifanten fotograferen en
schetsen in een wildreservaat zou haar ontzettend veel goed doen. Wellicht
afgesloten met een bezoek aan het wijngebied, en de gelegenheid om te
genieten van de heerlijke keuken in Kaapstad en het nachtleven daar.
Het zat er helaas niet in. Ze had vrijwel al haar vakantiedagen van dat jaar al
opgebruikt, op een paar dagen na die ze wilde bewaren voor een paar lange
weekenden tussen nu en kerst. Bovendien kon ze zich een bezoek aan ZuidAfrika helemaal niet veroorloven; zelfs een korte vakantie in Blackpool kon
er nauwelijks van af. De zwaluwen hadden maar mazzel.
Ongeveer een kilometer voor de grote rotonde aan de zuidkant van Eastvale
kwam het verkeer tot stilstand en toen Annie eindelijk zo dichtbij was dat ze
de kleine aanrijding kon zien die het oponthoud veroorzaakte, was ze te laat
voor haar werk. Er was al een politieauto ter plekke, dus ze vond dat ze rustig
verder kon rijden en de explosieve situatie tussen de twee bestuurders, die met
geheven vuist naast hun auto tegen elkaar stonden te schreeuwen, best aan de
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agenten in uniform kon overlaten. Het verkeer was niet haar pakkie-an.
Annie zocht een weg door de steeds dichter verstopte, drukke straten rond
de hogeschool, waar een paar zomerstudenten met een rugzak om hun
schouders op hun gemak door het park naar hun ochtendcolleges wandelden. Ze reed door een lange, smalle straat met drie verdiepingen tellende,
victoriaanse huizen van rode baksteen die grotendeels waren omgebouwd tot
studentenﬂats, naar Market Street. Toen ze bij het plein aankwam, sloeg ze
het smalle weggetje in dat tussen de gebouwen door liep en ze parkeerde haar
auto aan de achterkant van het politiebureau met zijn gevel in tudorstijl. Ze
groette een paar agenten die stiekem buiten een sigaretje stonden te roken,
haalde haar pas door de gleuf bij de achteringang en ging het hoofdbureau
van de westelijke divisie binnen.
Toen ze de gemeenschappelijke werkruimte van de afdeling Ernstige Delicten betrad, werd ze door enkelen begroet. Geraldine Masterson, een nieuwe
agente die nog in haar proeftijd zat, vertelde haar dat Winsome Jackman en
Doug Wilson – die dankzij zijn bijna griezelige gelijkenis met Daniel Radcliﬀe bij de meeste van zijn collega’s bekendstond als Harry Potter – al onderweg waren om getuigen te horen van de aanrijding op Lyndgarth Road waarbij de veroorzaker was doorgereden. Door het ongeluk waren twee tieners in
het ziekenhuis beland en de ongetwijfeld ontzettend geschrokken bestuurder
zat waarschijnlijk thuis te wachten tot er werd aangebeld, wensend dat hij
dat laatste drankje ‘voor onderweg’ maar niet had genomen.
Voordat Annie veel vooruitgang had kunnen boeken met het papierwerk dat
zich op haar bureau had opgehoopt, ging haar telefoon. Ze legde haar pen
neer en nam op. ‘Met inspecteur Cabbot.’
Het was de brigadier die de balie bemande. ‘Er is hier iemand die inspecteur
Banks wil spreken,’ zei hij. ‘Een mevrouw Doyle.’ Er viel een korte stilte
waarin de brigadier aan de gedempte stemmen te horen, overlegde met de
bezoekster. ‘Mevrouw Juliet Doyle,’ vervolgde hij toen. ‘Ze zegt dat ze de
inspecteur kent. En dat het dringend is.’
Annie zuchtte diep. ‘Vooruit dan maar,’ zei ze. ‘Stuur haar maar naar boven
en laat iemand haar naar het kantoor van inspecteur Banks brengen. Daar
hebben we iets meer privacy.’
‘Komt voor elkaar, inspecteur.’
Annie sloeg de dikke map met misdaadstatistieken op haar bureau dicht en
liep door de gang naar Banks’ kantoor. Ze was er de laatste tijd een paar keer
geweest en had dat nog onbehaaglijker gevonden dan de korte bezoekjes aan
zijn cottage om de planten water te geven, pakjes en folders naar binnen te
brengen, en te controleren of alles in orde was. Door de kille stilte en de wat
muﬀe lucht in het kantoor was Banks’ afwezigheid nog tastbaarder. Zijn
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bureau was leeg, afgezien van zijn computer die al heel lang niet aan was
geweest. Op een van de boekenplanken stond een cd-speler met radio zwijgzaam naast een paar beduimelde paperbacks van Kingsley Amis die hij een
paar dagen voor zijn vertrek in de tweedehandsboekwinkel op het plein had
gekocht. Annie schoof het computerscherm opzij, zodat ze de persoon die
straks tegenover haar zat ongehinderd kon aankijken. Een jonge agent klopte op de deur en liet de vrouw binnen.
‘Ik dacht dat dit Alans kantoor was,’ zei Juliet Doyle. ‘Zijn naam staat op de
deur. Wie bent u? Ik wil niet onbeleefd zijn, maar ik heb speciﬁek om Alan
gevraagd.’
De vrouw, die de kleine kamer met schokkerige, vogelachtige beweginkjes in
zich opnam, maakte een zenuwachtige indruk, vond Annie. ‘Inspecteur
Banks is op vakantie,’ legde ze uit. Ze stond op en stak haar hand uit. ‘Ik ben
inspecteur Annie Cabbot. Wat kan ik voor u doen?’
‘Ik… ik weet het niet. Ik verwachtte eigenlijk dat ik Alan te spreken zou
krijgen. Dit is allemaal nogal…’ Juliet speelde nerveus met de ketting om
haar nek. Er hing een zware hanger van goud met jade aan die in de enigszins
sproetige V tussen haar borsten rustte. Ze was waarschijnlijk halverwege
de veertig, schatte Annie, en modieus gekleed in kleding die absoluut afkomstig was uit een winkel die je niet snel in het Swainsdale-winkelcentrum
zou aantreﬀen, maar eerder in Harrogate of York; ze had golvend blond
haar met donkere wortels, smaakvolle make-up, was nog steeds aantrekkelijk
en blijkbaar niet bang om een beetje decolleté te tonen. Haar rok hing
beschaafd tot op de knie waaronder fraaie, taps toelopende benen zichtbaar
waren en ze droeg een beige suède jasje met een elegante zandlopersnit.
Annie vroeg zich af of ze een oogje had op Banks of dat ze misschien iets
hadden gehad.
‘Neemt u alstublieft plaats,’ zei Annie. Na een korte aarzeling ging Juliet op
het puntje van de stoel tegenover haar zitten. ‘Is het iets waarmee ik u kan
helpen of gaat het om iets persoonlijks?’
‘Daarom hoopte ik juist dat ik Alan kon spreken,’ zei Juliet. ‘Ziet u, het is
eigenlijk een beetje van allebei. O, wat is dit lastig. Wanneer komt hij terug?’
‘Volgende week pas, ben ik bang.’
Juliet Doyle speelde nog steeds met haar ketting en leek hier even over na te
denken, alsof ze overwoog of de kwestie zo lang kon wachten.
‘Wilt u misschien een kopje thee? Of koﬃe?’ vroeg Annie.
‘Nee, dankuwel.’
‘Als ik niet weet waarover het gaat, kan ik u niet helpen,’ ging Annie verder.
‘U zegt dus dat de kwestie zowel iets voor de politie is als iets persoonlijks?’
Juliet knikte. ‘Daarom is het ook zo lastig. Ziet u, Alan zou het wel begrij
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pen.’ Ze had haar aandacht van de ketting naar de reusachtige diamanten
ring aan de middelvinger van haar linkerhand verplaatst en draaide deze nu
voortdurend om en om. Haar nagels waren kortgeknipt en roze gelakt.
‘En als u het nu eens probeert?’ zei Annie. ‘Vertelt u me maar gewoon wat
het probleem is.’
‘Alan zou wel weten wat hij moest doen.’
Annie leunde achterover in haar stoel en sloeg haar handen achter haar hoofd
in elkaar. Ze had het idee dat dit weleens een lange zit kon worden. ‘U zou
bijvoorbeeld kunnen beginnen met me te vertellen wat voor relatie u precies
met inspecteur Banks heeft.’
Juliet keek verrast op. ‘Relatie? We hebben helemaal geen relatie.’
‘Waar u hem van kent, bedoelde ik eigenlijk.’
‘O. Juist. Ik snap het. Ja. Sorry. We zijn buren. Waren buren.’
Annie wist toevallig dat Banks in zijn cottage in Gratly geen directe buren
had en nam dus aan dat Juliet Doyle doelde op vroeger, misschien wel toen
hij in Laburnum Way woonde, een zijstraat van Market Street op ongeveer
anderhalve kilometer van het politiebureau. Banks woonde daar echter al
tien jaar niet meer. Hadden ze al die tijd contact gehouden? Was haar soms
iets ontgaan? ‘Wanneer was dat precies?’ vroeg ze.
‘Toen Sandra en hij nog bij elkaar waren. Ik vind het nog steeds heel tragisch
dat ze zo uit elkaar zijn gegaan, u niet? Zo’n fantastisch stel.’
‘Ja,’ zei Annie, die zelf alleen vernederende, angstaanjagende ervaringen met
Sandra had.
‘Hoe dan ook,’ vervolgde Juliet. ‘We waren vrienden en buren. Daarom
dacht ik dat hij me misschien wel kon helpen.’
‘Mevrouw Doyle,’ zei Annie. ‘Als dit een politiekwestie is, moet u het me
echt vertellen. Verkeert u misschien in moeilijkheden?’
Juliet kromp in elkaar alsof ze onverwacht op haar schouder werd getikt.
‘Moeilijkheden? Ik? Nee. Natuurlijk niet.’
‘Wat is er dan?’
Juliet liet haar blik zoekend door het kantoor glijden alsof ze dacht dat Banks
zich misschien achter een dossierkast of in een muurkast had verstopt. ‘Weet
u heel zeker dat Alan er niet is?’
‘Absoluut zeker. Dat heb ik u toch al gezegd? Hij is op vakantie.’
Juliet draaide haar diamanten ring nogmaals om en liet een lange stilte vallen. Precies op het moment dat Annie besloot om op te staan en haar de deur
te wijzen, gooide ze eruit: ‘Het gaat over Erin.’
‘Erin?’
‘Ja. Onze dochter. Van mijn man en mij, bedoel ik. Patrick. Hij heeft me
hiernaartoe gestuurd. Zelf is hij thuisgebleven. Bij Erin.’
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‘Is Erin in moeilijkheden?’
‘Dat denk ik wel, ja. Je weet gewoon niet meer wat ze tegenwoordig allemaal
uithalen, hè? Hebt u kinderen?’
‘Nee.’
‘Tja, dan kunt u dat natuurlijk niet weten. Het is heel gemakkelijk om
ouders overal maar de schuld van te geven, zoals dat in kranten en op televisie gebeurt. Maar als je gewoon van niets weet…’ Ze maakte haar zin niet af.
‘Ik zal even wat thee laten brengen,’ zei Annie. Het oude, vertrouwde Engelse oplapmiddel, dacht ze, terwijl ze de hoorn van de haak nam en vroeg of
er een pot kon worden gebracht, een lekker kopje thee. Het was duidelijk dat
dit wel even ging duren en misschien had Juliet Doyle geen behoefte aan een
kopje, maar Annie zeker wel. Met een beetje geluk kregen ze er een paar
chocoladekoekjes bij.
‘Erin woont in Leeds,’ zei Juliet. ‘In Headingley. Bepaald geen poel des verderfs, zou je toch denken, maar daar zou u nog van opkijken.’
‘Het kan een gevaarlijk stad zijn als je niet oplet, net als de meeste andere grote
steden,’ merkte Annie op. ‘Ik moet u echter wel waarschuwen dat we in North
Yorkshire zijn. Als het probleem zich in Leeds heeft voorgedaan, moet u…’
‘Nee, nee. Dat is het niet. U begrijpt het niet.’
Nee, natuurlijk begrijp ik het niet, dacht Annie knarsetandend. Je moet
verdomme gedachten kunnen lezen om het te begrijpen. ‘Vertelt u het me
dan maar eens,’ zei ze.
De thee werd gebracht. Een welkome onderbreking. Helaas geen chocoladekoekjes. Normaal gesproken zou Annie erom hebben gevraagd of een opmerking hebben gemaakt tegen de jonge agent die met het dienblad binnenkwam, maar het gaf geen pas om in het bijzijn van Juliet Doyle moeilijk te
gaan doen over zoiets onbenulligs als het ontbreken van chocoladekoekjes.
‘Erin is een keurig meisje. Ik denk dat ze verkeerde vrienden heeft,’ zei Juliet.
Ze nam het kopje aan dat Annie haar overhandigde en deed er met licht
bevende handen melk en suiker in.
‘Hoe oud is ze?’
‘Vierentwintig.’
‘Werkt ze?’
‘Ja. Ze is serveerster. Het is een keurig restaurant. Heel exclusief. Het staat in
The Calls met al die dure nieuwe luxe hotels en ﬂats aan het water. Ze verdient niet slecht. En toch…’ Ze haalde haar schouders op.
‘Toch is het niet helemaal wat u voor haar in gedachten had?’
‘Niet voor iemand die met genoegen is afgestudeerd in de psychologie.’
‘Het zijn zware tijden. Misschien wacht ze gewoon tot de juiste baan zich
aandient.’
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‘Dat zou ik graag geloven, maar…’
‘Maar wat?’
‘Nou ja, volgens mij heeft ze haar tijd gewoon verdaan. Ze is nu al twee jaar
geleden afgestudeerd. Voordat ze naar de universiteit ging, had ze ook al een
jaar vrij genomen.’
‘Heeft ze een vriend?’
‘Bij mijn weten wel, ja,’ zei Juliet. ‘Niet dat we hem ooit hebben ontmoet of
dat ze ons zelfs maar iets over hem heeft verteld, hoor. We hebben voornamelijk contact via de telefoon of via sms’jes. U weet vast wel hoe de jeugd
van tegenwoordig is. Een bezoekje aan hun ouders is vaak het laatste wat bij
hen opkomt, tenzij ze natuurlijk iets nodig hebben of bij speciale gelegenheden.’
‘Jonge mensen kunnen erg gesloten zijn,’ beaamde Annie.
‘Ze is een volwassen vrouw. Ik was op haar leeftijd al getrouwd.’
‘De tijden veranderen,’ zei Annie. ‘Kinderen verlaten het nest tegenwoordig
niet zo snel meer.’
‘Erin teert heus niet op onze zak, als u dat soms bedoelt. Ze was juist blij dat
ze het huis uit kon. Het kon haar niet snel genoeg gaan. Dat was het probleem niet.’
‘Wat dan wel?’ zei Annie, die merkte dat haar geduld begon op te raken. Ze
kreeg zo langzamerhand de indruk dat het een huiselijke aangelegenheid was
en werd een beetje nijdig omdat ze in Banks’ afwezigheid niet alleen zijn
werk moest doen, maar ook nog eens zijn persoonlijke problemen mocht
afhandelen. ‘Waarom bent u hier? Wat hoopte u dat Alan voor u zou kunnen
doen?’
Juliet rechtte haar rug. ‘Hij zou wel weten wat hij moest doen, hè?’
‘Ja, maar waaraan dan?’ Annie besefte dat ze bijna schreeuwde, maar ze kon
zich niet inhouden.
‘Aan het pistool,’ zei Juliet Doyle met gebogen hoofd en ze sprak zo zacht dat
Annie haar nauwelijks kon verstaan. ‘Ze heeft een pistool.’
‘Vertel me eens hoe het precies is gegaan.’
Hoofdinspecteur Catherine Gervaise zat met over elkaar geslagen armen op
de punt van haar bureau en torende zo hoog boven Annie en Juliet Doyle uit
dat Annie het gevoel kreeg dat ze net twee spijbelende schoolmeisjes waren
die bij de schooldirectrice op het matje waren geroepen. Gervaise kon inderdaad zo overkomen als ze dat wilde. Annie had haar notitieboekje opengeslagen en zat met een pen in haar hand te wachten. Hoe ze de situatie ook
aanpakten, er zou hen ongetwijfeld een heleboel bureaucratische rompslomp
te wachten staan en ze moest alles goed noteren.
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‘Ik was bezig met het schoonmaken en afstoﬀen van haar kamer,’ stak Juliet
van wal. ‘Ik was echt niet aan het rondsnuﬀelen. Erin zat beneden naar een
ochtendprogramma op de televisie te kijken. Ik hou van een schoon en opgeruimd huis, en het was de ochtend dat ik altijd de bovenverdieping doe, dus
ik zag er geen kwaad in.’
‘Woont Erin nog thuis?’ vroeg Gervaise.
‘Nee. Ze woont in Leeds, dat heb ik mevrouw Cabbot al verteld.’
‘Kunt u ons alstublieft het adres geven?’
‘Natuurlijk.’ Juliet noemde een adres in Headingley en Annie schreef het op.
Ze kende de wijk en herkende de straatnaam.
‘Waarom is ze in Eastvale?’
‘Ze… dat heeft ze eigenlijk niet echt gezegd.’
‘Wat heeft ze dan wel gezegd?’
‘Alleen maar dat ze een tijdje naar huis wilde komen. Ik dacht dat ze het
misschien had uitgemaakt met haar vriendje of zoiets.’
‘Hebt u haar ook gevraagd of dat zo was?’
‘Ja, maar ze zei alleen maar dat ik me met mijn eigen zaken moest bemoeien.
Anders is ze nooit zo grof. We hebben haar geleerd om beleefd te zijn en
mensen die ouder zijn dan zij met respect te behandelen. Ze is echter overstuur. Ik dacht dat ze me na verloop van tijd vast wel uit zichzelf zou vertellen wat haar dwarszat als ik haar verder met rust liet. Dat doet ze namelijk
meestal.’
‘Zijn jullie heel hecht?’
‘Héél hecht zou ik niet zeggen, maar ik mag graag denken dat we wel hecht
zijn, ja, en dat ze het gevoel heeft dat ze alles met me kan bespreken, dat ze
me alles kan vertellen. Daarom was het ook zo’n schok toen ik het pistool
vond.’
‘Wat weet u over haar vriend?’
‘Eigenlijk alleen maar wat ze me aan de telefoon heeft verteld.’
‘Hoe heet hij?’
‘Geoﬀ. Ik weet niet wat zijn achternaam is. Ze gebruiken tegenwoordig
alleen maar roepnamen, hè?’
‘Hoe lang heeft ze al iets met hem?’
‘Ongeveer een halfjaar.’
‘Denkt u dat hij een slechte invloed op haar heeft?’
‘Integendeel juist. Zo te horen is hij een heel aardige jongen die het al ver
heeft geschopt en helemaal niet het gebruikelijke sjofele studententype met
wie ze meestal uitgaat. Ik moet ook zeggen dat het me tijdens de paar keer
dat ik haar heb gezien sinds ze bij elkaar zijn, is opgevallen dat ze er uiterlijk
een heel stuk op vooruit is gegaan.’
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‘Noemt u eens wat?’
‘Om te beginnen haar kledingkeuze. Die is tegenwoordig veel stijlvoller. Veel
modieuzer. Ze heeft zich heel lang als een studente gekleed, maar voor haar
vaders verjaardag kwam ze aanzetten in een mooie zomerjurk met een prachtig hartvormig hangertje om haar nek. Vroeger droeg ze nooit sieraden, alleen
maar van die goedkope prullen van gekleurde plastic kralen en dergelijke. En
ze heeft ook haar haren laten doen. Je kunt wel zien dat ze naar een goede
kapper is gegaan. Echt vakwerk.’
‘Wanneer was dat precies?’
‘ juli.’
‘Weet u ook wat Geoﬀ voor werk doet?’
‘Hij zit in de verkoop en marketing. Dat is alles wat ik weet. Hij heeft een
auto van de zaak. Een bmw.’
‘Dat klinkt als een goede partij,’ zei Gervaise. ‘Hoe gedroeg Erin zich toen ze
naar huis terugkwam? In wat voor stemming was ze? U zei net dat ze overstuur was.’
‘Ja. Ze was nogal afstandelijk, afwezig. Heel stil en teruggetrokken.’
‘Is dat iets voor haar?’
‘Nee. Meestal is ze in gesprekken en zo vrij gewoon. Dat is altijd al zo
geweest. Vrolijk. Ze lacht graag. Is heel sociaal. Nu gedraagt ze zich echter als
een kluizenaar en zit ze vooral op haar kamer.’
‘Heeft ze u om hulp gevraagd, in welk opzicht dan ook?’
Juliet fronste haar wenkbrauwen. ‘Hoe bedoelt u? Wat voor soort hulp?’
‘Financiële, emotionele, medische. Noem maar op. Kan het zijn dat ze persoonlijke problemen heeft?’
‘Dat ze zwanger is, bedoelt u?’
‘Het is een mogelijkheid,’ zei Gervaise. ‘Ook al doelde ik daar niet speciﬁek
op. Zou ze zoiets met u bespreken?’
‘Dat hoop ik wel.’
‘Hoe lang is ze al terug in Eastvale?’
‘Sinds vrijdagochtend. We hebben haar kamer aangehouden. Al die tijd.
Precies zoals hij was. Nou ja, wel iets netter.’
‘Dat doen een heleboel ouders,’ zei Gervaise. ‘Dat is om het gevoel van verlies te compenseren omdat hun kinderen het huis uit gaan. Het valt soms
niet mee om hen los te laten.’
Annie wist dat de hoofdinspecteur zelf twee kinderen had, ook al kon ze zich
dat op dit moment nauwelijks voorstellen zoals ze daar zat in haar zakelijke
krijtstreeprok, dichtgeknoopte jasje en helderwitte bloes.
‘Ja,’ zei Juliet.
‘Hebt u de indruk dat het deze keer om een minder vluchtig bezoekje ging?’
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‘Absoluut.’
‘En dit is de eerste keer sinds ze het huis uit is dat ze voor langere tijd komt
logeren?’
‘Ja.’
Gervaise zweeg even. ‘Goed, laten we het even hebben over het pistool dat u
boven op de kledingkast hebt gevonden,’ ging ze toen verder.
‘Het lag helemaal achteraan op de kast waar je het onmogelijk kon zien,
tenzij je op een stoel of trapleer stond. Het was in een theedoek gewikkeld.
Ik neem aan dat ze dacht dat het daar wel veilig verstopt lag. Ze denkt namelijk nooit echt na over schoonmaken en dergelijke.’
‘En het zou daar ook veilig verstopt hebben gelegen als u niet zo grondig was
geweest,’ zei Gervaise. ‘U hebt er heel goed aan gedaan om naar ons toe te
komen, mevrouw Doyle.’
‘Ik weet het zo net nog niet, hoor,’ zei Juliet hoofdschuddend. ‘Mijn eigen
dochter. Ik voel me zo’n… zo’n verrader. Wat gaat er nu met haar gebeuren?’
Annie had bijzonder tegenstrijdige gevoelens over Juliet Doyle. De vrouw gaf
nota bene haar eigen dochter aan en ging waarschijnlijk door een hel. Misschien was Juliet zich er niet van bewust, maar Annie wist dat er op het bezit
van een handwapen een wettelijk vastgestelde straf van minimaal vijf jaar
stond en dat rechters deze wet vrij strikt toepasten, ook al waren er recentelijk diverse klachten ingediend over te soepele rechters. Wellicht lieten ze bij
een jonge vrouw zonder strafblad de bijzondere omstandigheden wel meewegen, maar hoe vergevingsgezind ze ook waren, Erin Doyle hoefde niet te
hopen op een voorwaardelijke veroordeling of taakstraf, maar moest rekening houden met een gevangenisstraf. En na haar vrijlating zou ze een strafblad hebben. Waarschijnlijk had Juliet hier geen idee van. Maar goed, voorlopig hadden ze totaal nog geen bewijs dat Erin Doyle zich ergens schuldig
aan had gemaakt, hield Annie zichzelf voor.
‘Het is een ernstige kwestie,’ vervolgde Gervaise. ‘Een pistool is een gevaarlijk
wapen en hoe meer we er van de straat kunnen halen, des te veiliger onze
steden en dorpen zullen zijn.’
Dat was het oﬃciële standpunt van het politiekorps, wist Annie, en Gervaise
deed blijkbaar haar best om ervoor te zorgen dat Juliet iets beter kon leven
met het idee dat ze haar dochter verraadde en het gevoel kreeg dat ze een correct handelende burger was. Annie merkte echter dat Juliet Doyle zich nu pas
echt zorgen begon te maken en er spijt van kreeg dat ze was gekomen. Waarschijnlijk dacht ze nu dat haar man en zij de ellendige situatie best zelf hadden
kunnen afhandelen, dat ze het pistool gewoon onschadelijk hadden moeten
maken door het in de rivier te gooien en Erin streng hadden moeten toespreken. En daarin, vond Annie, had ze eigenlijk ook wel gelijk.
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Dat een moeder zo’n stap zette, vond Annie bijna ondenkbaar, al wist ze nog
zo goed dat de politie de bevolking er zelf toe aanspoorde en al wist ze dat
zij het als politieagent en bestrijder van de georganiseerde misdaad eigenlijk
hoorde toe te juichen. Hoewel ze Juliet ergens bewonderde om haar opoﬀeringsgezindheid ter wille van haar plichtsgevoel en het geluk en welzijn van
andere mensen, voelde ze toch ook afkeer van wat de vrouw deed. Annie had
weliswaar nooit zelf een kind opgevoed, maar was ervan overtuigd dat ze
nooit in staat zou zijn om haar eigen dochter te verraden en wist heel zeker
dat haar moeder nooit zoiets zou hebben gedaan, ook al was ze gestorven
toen Annie nog heel jong was. Haar vader zou haar ﬂink de oren hebben
gewassen en het wapen in zee hebben geworpen, maar ook hij zou haar nooit
aan de politie hebben uitgeleverd. Juliet Doyle was hier natuurlijk naartoe
gekomen met het voornemen om Banks’ hulp in te roepen, hield ze zichzelf
voor. Ze had ongetwijfeld gehoopt dat hij de kwestie oﬃcieus en vertrouwelijk zou afhandelen.
‘Wat gaat er nu gebeuren?’ vroeg Juliet.
Gervaise stond op van de punt van haar bureau en ging op haar bureaustoel
zitten. Daar zag ze er lang niet zo imponerend uit en Annie voelde dat de
sfeer iets luchtiger werd. ‘Er zijn bepaalde procedures die we moeten volgen,’
zei Gervaise. ‘Waar is het pistool nu?’
‘In de keuken. Bij Patrick. Het leek ons geen goed idee dat ik ermee over
straat zou gaan en ik moet eerlijk bekennen dat ik ook erg zenuwachtig werd
bij de gedachte alleen al.’
‘En uw dochter?’
‘Die is daar ook. We waren het erover eens dat dit de beste manier was. Zij
zouden thuisblijven en ik zou hierheen gaan om met Alan te praten en hem
te vragen om met me mee terug te komen, maar…’
‘Ja, ik heb begrepen dat inspecteur Banks een vroegere buurman van jullie
is,’ zei Gervaise. ‘Maakt u zich maar geen zorgen, iedereen hier is uiterst
professioneel. Wij zullen dit precies zo afhandelen als hij dat had gedaan. Ik
weet dat het prettiger is om in een situatie als deze met een vertrouwd iemand
van doen te hebben, maar we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen.
Allereerst dit: weet u heel zeker dat het een echt pistool is? U wilt niet weten
hoe vaak het voorkomt dat mensen een replica aangeven of een BB-gun.’
‘Volgens Patrick wel. Hij is vroeger, heel wat jaren geleden, na het gymnasium, lid geweest van een schietvereniging. Ik weet zelf helemaal niets van dat
soort dingen af.’
‘Heeft hij toevallig ook gecontroleerd of het wapen geladen is?’
‘Hij zei van wel. Hij heeft er heel voorzichtig mee gedaan.’
‘Mooi,’ zei Gervaise. ‘Heeft hij het ook ontladen?’
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‘Nee. Hij zei dat het beter was om het te laten zoals het was om het bewijs
niet te verpesten.’
Dat is dan heel ﬁjn, dacht Annie. Weer zo iemand die veel te veel aﬂeveringen van CSI had gezien. Een geladen wapen. Nu waren ze dus verplicht het
arrestatieteam erbij te halen. Het was veel verstandiger geweest en ook veel
veiliger als Patrick Doyle het wapen gewoon had ontladen. Annie wist echter
ook dat er maar weinig mensen verstandig handelen tijdens een crisis. Hoe
vaak komt het tenslotte helemaal voor dat je in de slaapkamer van je dochter
een geladen vuurwapen aantreft?
‘Heeft hij ook gezegd wat het voor wapen is?’ vroeg Gervaise.
‘Hij had het over een semiautomatisch wapen. Kan dat?’
Annie wist bijna niets van vuurwapens af, maar wist wel dat een semiautomatisch wapen een losse houder voor de patronen bevatte en geen trommel.
Er zat meestal meer dan één patroon in de houder en het vuurde telkens
wanneer je de trekker overhaalde één kogel af.
‘Dus toen u het huis verliet,’ ging Gervaise verder, ‘zaten uw man en dochter
in de keuken en lag het pistool op tafel?’
‘Ja.’
‘Nog steeds in een doek gewikkeld?’
‘Ja, nadat Patrick het had bekeken, heeft hij het weer in de theedoek verpakt.’
‘In wat voor stemming was Erin toen?’
‘Ze was natuurlijk van streek. Boos. In tranen. Bang.’
‘Hebt u haar gevraagd hoe ze aan dat pistool kwam?’
‘Ja, natuurlijk, maar dat wilde ze me niet vertellen.’
Gervaise tuitte haar lippen en dacht even na; toen wierp ze een blik op Annie
en ze stond op. ‘Dankuwel,’ zei ze tegen Juliet Doyle. ‘Ik zal iemand bellen
om u gezelschap te houden, terwijl wij het probleem van het pistool oplossen. U begrijpt vast wel dat dát onze eerste prioriteit is. We moeten het
geladen pistool uit uw huis verwijderen en naar een veilige plek brengen, en
daarvoor dienen we strenge procedures te volgen.’ Ze nam de telefoonhoorn
op en sprak kort met de agent achter de balie.
Juliet keek Annie smekend aan. ‘Blijft u bij me?’ vroeg ze.
‘Ik ben bang dat ik inspecteur Cabbot nodig heb,’ zei Gervaise. ‘Ze is naast
mij de enige andere politieagent met een hoge rang die hier momenteel aanwezig is. Maar wees maar niet bang, ik zal agente Smithies opdragen om
goed voor u te zorgen.’
‘Kan ik niet gewoon naar huis?’
‘Nog niet,’ zei Gervaise. ‘Dat kan pas nadat we het vuurwapen uit het pand
hebben verwijderd.’
‘Kan ik dan niet met jullie mee?’
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‘Ik vrees van niet,’ zei Gervaise. Ze raakte Juliets arm even aan. ‘Maakt u zich
geen zorgen. Ik beloof u dat er goed voor u zal worden gezorgd.’
‘Mag ik mijn man even bellen?’
‘Het spijt me,’ zei Gervaise. ‘Het is in uw ogen misschien kinderachtig en
dwaas, maar we kunnen niet toestaan dat er contact wordt opgenomen totdat de kwestie is opgelost en het vuurwapen veilig in ons bezit is.’
‘Wat kan het nu voor kwaad dat ik even met mijn man praat?’
Het kon heel veel kwaad, dacht Annie. Het kon bijvoorbeeld leiden tot een
ruzie tussen de vader en dochter in het huis; en met een geladen pistool op
tafel en personen die al tot het uiterste waren gespannen, kon dat fataal zijn.
Voordat Gervaise de vraag kon beantwoorden, aangenomen dat ze dat tenminste van plan was, klopte agente Smithies al op de deur om de onwillige
Juliet Doyle naar de kantine te begeleiden.
Gervaise gebaarde dat Annie even moest blijven. ‘We gaan dit helemaal volgens het boekje doen, Annie. Ik wil geen vuurwapens in mijn werkgebied en
al helemaal niet dat er door haast of nalatigheid ongelukken mee gebeuren.
Is dat duidelijk?’
‘Ja, hoofdinspecteur,’ zei Annie. ‘Zal ik proces-verbaal opmaken en een arrestatieteam oproepen?’
‘Ja. En laat een van onze agenten de Doyles natrekken, met name de dochter.
Oppervlakkig gezien lijkt alles misschien wel koek en ei, maak zoek uit of er
redenen zijn om op onze hoede te zijn. Ik zal assistent-hoofdcommissaris
McLaughlin bellen, die ongetwijfeld contact zal opnemen met de hoofdcommissaris. Ik ben ook van plan de politie van Leeds te vragen om Erins huis
te doorzoeken. Ik geloof niet echt dat ze een wapenhandelaar is, maar we
kunnen maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Laten we maar aan
de slag gaan. Hoe langer we het uitstellen, des te groter de kans dat er iets
misgaat.’
Het was niet de eerste keer dat Annie getuige was van een gewapende politieinval. Een paar jaar eerder was ze in Londen zelf bij twee van zulke invallen
betrokken geweest. De eerste was soepel verlopen, maar de tweede was op
een ware ramp uitgedraaid. Er waren schoten gelost en twee mannen waren
om het leven gekomen. Deze keer voelde het veel vreemder aan, omdat het
maar een klein stukje bij het politiebureau vandaan plaatsvond, tegenover
Banks’ oude twee-onder-een-kapwoning. Het zag er allemaal doodnormaal
uit. Een zwarte kat baande zich een weg door een bloembed en aan het eind
van de straat bleven mensen met hun boodschappen in de hand staan om te
zien wat er aan de hand was.
Annie zat zwijgend in een onopvallende politieauto met hoofdinspecteur
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Gervaise te wachten op de komst van de voertuigen van het arrestatieteam.
Ze wilde bijna maar dat ze rookte. Dan had ze in elk geval iets om de tijd te
verdrijven. In plaats daarvan staarde ze maar naar de twee-onder-een-kapwoningen met hun erkerraam, de tuin die door een laag muurtje afgebakend
was, de grindstenen gevel en het kortgemaaide gazon, en vond het moeilijk
om zich voor te stellen dat Banks hier ooit met zijn gezin had gewoond. Zij
had hem altijd een eenling gevonden, zelfs tijdens hun kortstondige relatie.
Tegenwoordig lukte het haar helemaal niet meer om hem te doorgronden.
Hij was veranderd, er was iets wezenlijks beschadigd, en ze durfde niet te
zeggen of dat ooit nog kon worden hersteld.
Op het kruispunt met Market Street hielden twee Volvo T’s stil. Elke auto
van het arrestatieteam werd bemand door twee gewapende agenten met een
speciale uitrusting die uit een korte wapenstok, handboeien en pepperspray,
en daarnaast een Glock handwapen en een tasergun bestond. In de koﬀerbak
van hun Volvo lagen Heckler & Koch MP-machinepistolen, die onderdeel
waren van een verzameling andere dodelijke wapens.
Laburnum Way was een doodlopende straat van ongeveer honderd meter
lang en met hun komst werd de straat volledig afgesloten. Aan het andere
uiteinde stonden twee surveillancewagens. Een aantal bewoners sloeg hen
vanachter de ramen gade.
De vier AT-leden waren al gebrieft over de indeling van het huis op basis van
de informatie die Juliet Doyle hun had verschaft, voor het geval het nodig
bleek dat ze zichzelf toegang tot het pand verschaften. Ze verwachtten echter
niet dat dit nodig zou zijn, aangezien Patrick Doyle en zijn dochter wisten
waar Juliet naartoe was en ze een bezoekje van de politie verwachtten.
Annie had de indruk dat een van de AT’ers een vrouw was, maar het was
lastig met zekerheid te zeggen door de kogelwerende kleding en andere spullen die ze droeg. Er kwam nog een auto aanrijden; Mike Trethowan, de
hoofdinspecteur van het AT-kader, die eveneens van top tot teen in beschermende kleding was uitgerust, sprak kort met zijn agenten en kwam toen naar
Annie en Gervaise toe.
‘Is er nog iets veranderd?’ vroeg hij.
‘Nee,’ zei Gervaise. ‘Volgens onze informatie zitten ze gewoon in de keuken
op onze komst te wachten.’
‘Waar is de keuken?’
‘Aan de achterkant van het huis. Aan het eind van de gang aan de rechterkant.’
De hoofdinspecteur snoof diep, knikte en liep terug naar zijn team.
Het ging hier niet om gewapende gijzelaars of een schietpartij met dodelijke
aﬂoop. Tot dusver was er niets gebeurd en in dergelijke gevallen was de stan
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daardprocedure eenvoudig. Aangezien niets erop wees dat iemand van plan
was het vuurwapen te gebruiken en de vader van het meisje de situatie min
of meer onder controle had, zouden gewone agenten in uniform op de deur
kloppen en schreeuwen dat Patrick en Erin Doyle naar buiten moesten
komen. Zodra ze verschenen, zou hun worden opgedragen om het bewuste
wapen te overhandigen en door te lopen. Het kwam er slechts op aan dat ze
waakzaam bleven en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid rond vuurwapens in acht namen. Vanbuiten leek het in het huis in elk
geval bijzonder rustig.
Het ging meteen al fout, want de deur werd niet opengedaan. Door de voor
de hand liggende spanning die optrad wanneer er vuurwapens in het spel
waren, was iedereen een beetje ongeduldig, maar Annie moest toegeven dat
in de tijd die hoofdinspecteur Trethowan nodig had om de wijkpolitie op te
roepen, twee gewapende mannen naar de achterdeur te sturen en twee over
het pad naar de voordeur zelfs een bejaarde met een looprek genoeg tijd had
gehad naar buiten te komen. Annie wierp een blik op Gervaise, die zich met
een strak gezicht verbeet en haar fraai gewelfde lippen tot een rechte, rode
streep vertrok.
Toen de AT-leden geen reactie kregen op hun geroep, gebruikten ze een deurram en de deur brak krakend open, waarna de twee agenten met zo veel mogelijk kabaal naar binnen renden. Binnen een paar tellen waren ze uit het zicht
verdwenen en na een korte stilte hoorde Annie een onderdrukte kreet en een
klikkend geluid als een cicade die ergens in de bomen in de verte zit te kletsen,
gevolgd door een luide gil, heel veel geschreeuw en een paar harde klappen.
Gervaise en zij sprongen uit de auto en holden naar de tuin, maar hoofdinspecteur Trethowan, die buiten bij het huis stond, hield een hand op om
hen te waarschuwen dat ze niet dichterbij moesten komen en ging zelf naar
binnen. Annie hoorde dat de andere twee agenten aan de achterkant naar
binnen gingen, gevolgd door nog meer geschreeuw, het geluid van een stoel
of tafel die met veel geraas omver kletterde en ten slotte nog een harde gil,
deze keer van een andere stem.
Annies hart klopte zo hard en zo snel dat ze bang was dat het in haar borstkas
zou openbarsten. Ze rilde over haar hele lichaam. Voor haar gevoel duurde
het een eeuwigheid voordat er weer iets gebeurde. Het was doodstil in het
huis, afgezien van de geluiden van het arrestatieteam dat binnen rondliep en
deuren die open- en weer dichtgingen. Uiteindelijk kwam Trethowan met
twee agenten naar buiten en ze liepen met zijn drieën naar het busje.
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg Gervaise toen ze langs hen kwamen.
Trethowan schudde alleen maar zijn hoofd. Annie kon door de beschermende uitrusting zijn gezicht niet zien.
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Na ongeveer een halve minuut gaf iemand luidkeels het sein veilig en kwam
er weer een agent naar buiten met in zijn handen een klein voorwerp dat in
een theedoek was gewikkeld. Daar was het dus allemaal om te doen, dacht
Annie. Heel klein. Heel dodelijk. Toen de man vlak langs haar kwam, zag ze
dat op de theedoek een plattegrond van de Yorkshire Dales stond gedrukt.
Kort daarna kwamen de laatste twee AT-agenten naar buiten en ze sleurden
een wild worstelende, krijsende, geboeide jonge vrouw met zich mee: Erin
Doyle. Toen klonk het geluid van een ambulance die door Market Street
naar hen toe kwam racen.
‘O, shit,’ zei Gervaise. ‘Daar zullen we het hebben.’
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‘Goed,’ zei assistent-hoofdcommissaris McLaughlin toen iedereen in de vergaderruimte van het hoofdbureau van de westelijke divisie een zitplaats had
gevonden. ‘Het huis in Laburnum Way is verzegeld. Erin Doyle is in hechtenis genomen en Juliet Doyle is bij haar man in het ziekenhuis. Ik hoef jullie
waarschijnlijk niet te vertellen dat we er een gigantische puinhoop van hebben gemaakt, dames en heren.’
McLaughlin had een vergadering belegd om een verklaring te vinden voor
wat er zojuist was gebeurd en om te bepalen wat er nu moest worden gedaan
en door wie. De kamer was afgeladen en er hing een gespannen sfeer. Hoewel
er zich nog geen media bij het bureau hadden gemeld, voelde Annie de spanning in de lucht, hoorde ze het drummen van de tamtam al en zag ze de
rooksignalen omhoogkringelen.
De AT-agenten zagen er in hun eﬀen grijze T-shirts en camouﬂagebroeken
uit alsof ze net uit de dichtstbijzijnde sportzaal kwamen. Annie zag dat ze
gelijk had gehad, want één lid van het team was inderdaad een vrouw. Ze had
haar een paar keer gezien op het politiehoofdkwartier van het graafschap in
Newby Wiske toen ze daar was, en ze hadden elkaar toen kort, maar beleefd
gegroet. Ze had echter niet geweten dat de vrouw was opgeleid tot ATagente. Gelukkig had het hoofdbureau van de westelijke divisie de afgelopen
tijd vrijwel geen gebruik hoeven maken van hun diensten. Er werkten vrij
weinig vrouwen bij het korps en Annie nam aan dat ze wel erg goed moest
zijn om deel te mogen uitmaken van het AT. De opleiding was loodzwaar en
de lat lag erg hoog. De vrouwelijke agent had heel kortgeknipt, piekerig
donker haar met daaronder een hartvormig gezicht met grote ogen, een
kleine mond en een vrij donkere huid. Ze was klein, maar had een massief,
gespierd bovenlichaam alsof ze veel aan krachttraining deed. Annie ving haar
blik en knikte haar bemoedigend toe. Ze schonk Annie een grimmig en
tegelijk verlegen, begripvol lachje en wendde haar hoofd af.
Een van de teamleden, een jong uitziende knul die Annie niet kende en die
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veel bleker was dan de rest, kauwde op het uiteinde van een balpen. De hand
waarmee hij de pen vasthield beefde en je hoefde echt geen genie te zijn om
te begrijpen dat hij degene was die had geschoten, het huis uit was komen
rennen en in de border met vaste planten had overgegeven. Hij zag eruit alsof
hij hooguit achttien was, maar Annie wist dat hij tegen de dertig moest zijn,
want hij had de opleiding afgerond en de psychologische tests ondergaan die
vereist waren voor een AT-agent.
‘Ik neem aan dat jullie allemaal weten wat er nu gaat gebeuren,’ ging McLaughlin
verder toen iedereen een kop koﬃe voor zich had staan. ‘Ik draag de zaak over
aan hoofdinspecteur Chambers van het Bureau Interne Onderzoeken en dan
gaat het balletje rollen. Zodra we een algemeen beeld hebben, zullen we proberen te beslissen hoe we het beste verder kunnen gaan. Reg?’
Chambers schraapte zijn keel, leunde achterover in zijn stoel en legde zijn
pen op zijn notitieblok. De knopen van zijn gilet spanden zich strak over zijn
borst en buik. Annie vond dat hij de ietwat lachwekkende uitstraling had van
een personage uit een roman van Dickens. Ze had ooit een paar weken met
Chambers gewerkt en heel snel in de gaten gekregen waarom het bio in
Amerikaanse televisieprogramma’s altijd de ‘rattenstal’ werd genoemd.
‘Dank u, assistent-hoofdcommissaris,’ zei Chambers. ‘Laten we eerst maar
even de feiten op een rijtje zetten, goed? Wie heeft het AT erbij gehaald?’ Hij
sprak met Londens accent en dacht kennelijk dat hij hierdoor ontzettend
chic klonk.
‘Dat heb ik gedaan,’ zei Gervaise. ‘Ons was verteld dat er een illegaal vuurwapen was aangetroﬀen in de slaapkamer van Erin Doyle in het huis van
haar ouders in Laburnum Way. Juﬀrouw Doyle is daar onder de hoede van
haar vader gebleven en haar moeder is het wapen bij ons komen aangeven.’
‘Lovenswaardig.’ Chambers schreef iets op en vroeg toen aan Gervaise: ‘Was
er een reden om aan te nemen dat iemand in het huis gevaar liep?’
‘Nee,’ antwoordde Gervaise.
‘Of dat het wapen een bedreiging vormde voor iemand?’
‘Een geladen vuurwapen vormt altijd een bedreiging. Er was echter geen
reden om aan te nemen dat Erin en Patrick Doyle van plan waren het wapen
tegen elkaar of tegen iemand anders te gebruiken. Ze waren er beiden van op
de hoogte dat Juliet Doyle, respectievelijk moeder en vrouw, naar het politiebureau was gegaan om de vondst te melden. Ze wisten dat we zouden
komen.’
Chambers wreef langs de zijkant van zijn neus en kuchte. ‘Ik heb begrepen
dat de dochter erg overstuur en kwaad was, omdat het wapen in haar kamer
was gevonden?’
‘Uiteraard,’ zei Gervaise.
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‘Maar u gelooft dus niet dat ze bang was voor de gevolgen en dat ze het
wapen had kunnen gebruiken om te ontsnappen?’
Gervaise nam rustig de tijd voordat ze antwoord gaf. ‘Volgens mij had ze
geen ﬂauw idee van de mogelijke gevolgen,’ zei ze ten slotte. ‘Dat geldt voor
een heleboel mensen in die situatie. Ze beseﬀen domweg niet dat ze iets
verkeerds doen door een vuurwapen in huis te bewaren, ongeacht hoe het in
hun bezit is gekomen. Ze hebben het immers niet gebruikt. Ik betwijfel of
ze in de gaten had dat ze een ernstige misdaad beging. Waarschijnlijk verwachtte ze eerder een bedankje, omdat ze het van de straat had gehouden.
Als ze er al van op de hoogte was natuurlijk.’
‘Hoe bedoelt u?’ vroeg Chambers.
‘Ik wijs er slechts op dat we in dit stadium in het onderzoek totaal geen
bewijs hebben dat Erin Doyle ook maar iets te maken heeft met het wapen
dat haar moeder op haar kledingkast heeft gevonden.’
‘Wilt u nu soms beweren dat het daar door iemand anders is neergelegd?’
‘Ik zeg alleen maar dat we het nog niet weten,’ zei Gervaise. Annie kon merken dat ze haar ergernis probeerde te onderdrukken.
‘Brigadier Haggerty van de balie heeft me verteld dat mevrouw Doyle naar
inspecteur Banks vroeg,’ zei Chambers met een steelse blik op Annie. Annie
wist dat Chambers en Banks elkaar niet mochten en dat ze sinds de reorganisatie waarbij Chambers’ afdeling naar het politiehoofdkwartier van het
graafschap was verplaatst, meer dan eens de degens hadden gekruist.
‘Inspecteur Banks is een van mijn beste politiemensen,’ zei Gervaise. ‘Toevallig is hij net op vakantie.’
‘Buitengewoon verlof was het toch?’ vroeg Chambers met een zelfvoldaan
lachje. ‘We weten toch allemaal dat hij de laatste tijd geen medicijnen meer
gebruikt?’
‘Een welverdiende vakantie,’ zei Gervaise met opeengeklemde kaken. Ze
keek naar Annie. ‘Volgens inspecteur Cabbot vroeg mevrouw Doyle in eerste
instantie inderdaad naar inspecteur Banks. Waar wilt u daarmee naartoe?’
Chambers draaide zich om naar Annie. Zijn ogen vernauwden zich tot
spleetjes. ‘Het klopt dus?’
‘Ja,’ zei Annie.
‘Enig idee waarom?’
‘Blijkbaar waren ze vroeger buren en zijn ze ook nadat inspecteur Banks uit
de wijk verhuisde bevriend gebleven.’
‘Waarom zou ze speciaal naar hem hebben gevraagd?’
‘Omdat ze hem kende. Ik denk dat ze verwachtte dat hij met haar mee naar
huis zou gaan om het wapen op te halen en naar het bureau te brengen.’
‘In plaats van de correcte procedure te volgen?’
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Annie schoof ongemakkelijk heen en weer op haar stoel. ‘Ik denk dat inspecteur Banks’ eerste prioriteit zou zijn om de druk op de situatie te verlichten,’
zei ze, ‘en ervoor te zorgen dat niemand iets overkwam.’
‘En dat zou met onze prioriteit – de correcte procedure – niet kunnen worden bewerkstelligd?’
‘Met alle respect, maar het is niet aan mij om kritiek te leveren op de procedure en ik weet zeker dat wat inspecteur Banks ook had gedaan hij beslist
binnen de grenzen van het aanvaardbare zou zijn gebleven.’
‘Ik zou die overtuiging graag met u delen,’ zei Chambers met een opgetrokken bovenlip.
‘Tja, we zullen het nooit weten, hè?’ zei Annie. ‘Hij was hier namelijk niet,
dus blijft het giswerk.’
‘Zo kan het wel weer, inspecteur Cabbot,’ zei Chambers.
Annie wierp hem een minachtende blik toe.
‘Erin en Patrick Doyle verwachtten in wezen dus dat een oude vriend van de
familie zou langskomen, de dochter streng zou toespreken en vervolgens
voorgoed met het vuurwapen uit hun leven zou verdwijnen?’ vervolgde
Chambers. ‘Probleem opgelost.’
‘Dat zou ik niet per se willen zeggen,’ wierp Annie tegen. ‘Ik weet niet wat
ze precies verwachtten. Er is echt geen enkele aanleiding om aan te nemen
dat inspecteur Banks op de een of andere manier de wet zou ontduiken of
zou proberen om Erin Doyle te beschermen tegen vervolging voor een misdrijf dat ze mógelijk had begaan.’
Chambers grijnsde honend. ‘Tja, dat zullen we nu wel nooit weten, hè,
inspecteur Cabbot? Hij was hier immers niet.’ Op zijn gezicht lag altijd een
uitdrukking van afkeer, had Annie opgemerkt, alsof hij net iets heel onaangenaams had geroken of ingeslikt. Ze had het gevoel dat hij haar met zijn
ogen uitkleedde wanneer hij naar haar keek. Zijn huid had wel wat weg van
het glimmende roze plastic van een speelgoedpop en zijn lippen waren vol,
nat en rood. Annie had veel zin om haar tong naar hem uit te steken, maar
wist zich te beheersen. Dat zou kinderachtig zijn. In plaats daarvan glimlachte ze liefjes naar hem en dronk ze wat van de bittere, lauwe koﬃe.
‘Hier schieten we niet echt iets mee op, Reg,’ kwam McLaughlin tussenbeide, die, zo vermoedde Annie, zich heel goed bewust was van Chambers’
tekortkomingen. ‘Het gaat er hier niet om wat er onder andere omstandigheden zou kunnen zijn gebeurd. Zeker niet in dit stadium.’
‘Nee, assistent-hoofdcommissaris,’ zei Chambers met een nijdige blik op Annie.
‘Neemt u het me niet kwalijk. Ik probeerde alleen maar een algemene indruk
van de gebeurtenissen te krijgen. Heeft iemand naar het huis van de Doyles
gebeld om met de vader te praten en een beter idee van de situatie te krijgen?’
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Gervaise zweeg even. ‘Wij dachten dat een telefoontje misschien te veel
ophef zou veroorzaken, aangezien Erins moeder ons al had verteld dat haar
dochter erg overstuur was, en dat Erin en haar vader zaten te wachten tot
inspecteur Banks contact opnam.’
Chambers fronste zijn wenkbrauwen. ‘Ook al is dat standaardprocedure
voordat we met man en macht uitrukken?’
‘Zullen we het even hebben over het incident zelf, Reg?’ zei McLaughlin.
‘Wat u wilt.’ Chambers keek naar de jonge AT-agent. ‘Agent Warburton,
kunt u ons in het kort in uw eigen woorden vertellen wat er heeft plaatsgevonden in Laburnum Way? Beperk u tot de feiten en hou het eenvoudig.
Maak het niet mooier dan het is.’
‘Ja, hoofdinspecteur,’ zei Warburton, die in de houding ging zitten, als zoiets
tenminste mogelijk was. Hij beschreef hoe het team had staan wachten, terwijl de wijkpolitie op de deur klopte en hun aanwezigheid aankondigde.
‘Maar er deed niemand open, klopt dat?’
‘Dat klopt.’
‘Hoeveel tijd verstreek er volgens u tussen de eerste keer dat de agenten hun
aanwezigheid meldden en het moment dat jullie de deur openbraken?’
‘Dat is moeilijk te zeggen, hoofdinspecteur,’ zei Warburton. ‘Onder zulke
omstandigheden kan tijd zich heel raar gedragen.’
‘Ik geef toe dat tijdwaarneming door extreme spanning kan worden beïnvloed,’ zei Chambers, ‘maar u kunt me toch wel een ruwe schatting geven?
Seconden? Minuten? Uren?’
‘Hooguit een paar minuten.’
‘Een paar minuten? Goed. Een minuut kan heel lang duren.’
‘Ja, hoofdinspecteur.’
‘En hebt u in die tijd ook iets gehoord?’
‘Iets gehoord?’
‘Ja, binnen in het huis. Geluiden? Een ruzie of iets in die geest.’
‘Op een bepaald moment dacht ik dat ik stemmen hoorde. Pratende mensen.’
‘Hadden ze ruzie?’
‘Dat durf ik niet te zeggen, hoofdinspecteur. Het klonk gedempt.’
‘Maar het kan zijn dat ze met stemverheﬃng spraken?’
‘Dat denk ik wel, ja. Ik kon het niet horen.’
‘Goed. Wat gebeurde er toen?’
‘Toen duidelijk werd dat niemand de deur kwam opendoen, vonden wij het
noodzakelijk om de deur open te breken. Agente Powell en ik, bedoel ik.
Sinds de eerste melding kon er van alles zijn gebeurd. Misschien hield het
meisje haar vader wel onder schot. Misschien wilde ze hem wel neerschieten.’
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‘Niemand twijfelt aan uw beoordelingsvermogen, jongeman,’ zei Chambers.
‘Hoewel de pers daar wellicht enigszins vooringenomen ideeën over heeft.’
‘Ik vind dat ik in overeenstemming met de wet heb gehandeld, hoofdinspecteur, en ook met mijn opleiding. Ik zou het weer zo doen…’
‘Ja, ja. Het is al goed. Bespaar ons de rechtvaardiging voor uw handelen,
agent Warburton. Wat gebeurde er nadat jullie het huis hadden betreden? U
bent toch aan de voorkant naar binnen gegaan, samen met agente Nerys
Powell, als ik me niet vergis?’ Chambers keek even naar agent Powell en uit
die korte blik kon Annie duidelijk opmaken dat hij de aanwezigheid van een
vrouw in het team afkeurde. Ze werkten allebei in het politiehoofdkwartier
van het graafschap. Misschien was dit niet hun eerste aanvaring.
‘Ja,’ zei Warburton. ‘Agente Powell en ik gingen het pand binnen, zoals ons
was opgedragen.’
Nerys Powell schonk hem triest een bemoedigend lachje.
‘Wat gebeurde er toen?’
‘De gang was heel lang en donker. Het was overdag, maar er kwam geen
daglicht naar binnen.’
‘Had u een zaklantaarn bij u?’ vroeg McLaughlin.
‘Ja, hoofdinspecteur. Aan mijn riem.’
‘Hebt u die aangedaan?’
Warburton antwoordde niet meteen. ‘Nee,’ zei hij ten slotte. ‘Daar was
gewoon geen tijd voor. Het ging allemaal zo ontzettend snel. Toen we binnenkwamen, drukte ik de lichtknop op de muur in, maar het peertje ging
kapot.’
‘Vertel me eens wat er toen gebeurde.’
Warburton dronk wat water en wreef met beide handen over zijn gezicht.
‘Precies op het moment dat we langs de trap door de gang liepen, ging aan
het eind van de gang aan de rechterkant een deur open. Ik wist uit de brieﬁng dat het de deur naar de keuken was en de keuken was de plek waar het…
waar meneer Doyle en zijn dochter volgens onze informatie zaten te wachten. Met het geladen vuurwapen. Ik hoorde iets kraken. Opeens stond er een
gedaante in de gang, meer een schim eigenlijk, en ik had durven zweren dat
hij met een zwaard of zoiets naar me zwaaide alsof hij ons elk moment kon
aanvallen. Zoals ik net al zei, was het er nog steeds erg donker. Onze ogen
hadden nog geen kans gehad om zich aan te passen en we hadden geen tijd
om onze zaklamp te pakken. We wisten natuurlijk dat er een geladen wapen
in het pand aanwezig was en ik… ik reageerde gewoon zo snel ik kon,
meneer; dat zou iedere agent hebben gedaan.’
‘U vuurde dus een schot af?’
‘Ik schoot met mijn tasergun, hoofdinspecteur. Ja. Dat is wat we volgens
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onze instructies horen te doen wanneer we worden geconfronteerd met
iemand die met een zwaard of een mes zwaait.’
‘Maar voor zover u wist was het wapen dat u daar moest ophalen toch een
vuurwapen en was het aangetroﬀen in het bezit van Erin Doyle, niet van haar
vader?’
‘Dat klopt. Het was echter heel goed mogelijk dat hij het in handen had
gekregen.’
‘En dat hij opeens besloot om er voor de lol mee op een politieagent te schieten? Houdt u zich alstublieft aan de feiten, agent. U had het over een zwaard,
niet over een pistool. Een zwaard dat in werkelijkheid een wandelstok was.’
Warburton slikte iets weg. ‘Tja, hoofdinspecteur. Strikt genomen wel,
natuurlijk. Ik…’
‘Strikt genomen? Ik zou het heel interessant vinden om te horen hoe u het
anders wilde noemen. Had meneer Doyle volgens u een reden om u aan te
vallen met een zwaard? Of zelfs maar een wandelstok?’
‘Nee. We – ik – reageerde puur op de omstandigheden en deed wat ik volgens mijn opleiding moest doen. Er was geen tijd om te gissen. Misschien
had hij zich voorgenomen om zijn dochter te verdedigen? Misschien was het
na het vertrek van de moeder naar de politie tot hem doorgedrongen dat het
meisje de gevangenis zou ingaan? Of misschien voelde hij zich bedreigd,
omdat het allemaal niet zo verliep als hij had verwacht? Ik zou het u echt niet
kunnen zeggen. Ik handelde instinctief.’
‘Zijn dat de gedachten die op dat moment door uw hoofd schoten of zijn
het verklaringen die u naderhand hebt bedacht?’
‘Ik had niet echt tijd om dat soort dingen te bedenken. Niet op dat moment.
In zo’n situatie waarin je snel moet handelen, val je voornamelijk terug op
wat je bij de opleiding hebt geleerd. Dan gaat het niet om nadenken, om
redenen zoeken. Dat doe je later pas.’
‘Waar mikte u op?’
‘Op de borstkas, hoofdinspecteur. Daar is het lichaam het breedst. Je gaat er
gewoon niet van uit dat een taser iemand doodt.’
‘Dat weet ik, maar het is al eens eerder voorgekomen. U wist niet dat het
gewapende agenten tegenwoordig wordt aangeraden om hun taser op een
arm of been richten in plaats van de borst?’
‘Het was donker, ik voelde me bedreigd en ik wilde niet het risico lopen dat
ik miste, hoofdinspecteur.’
Chambers schraapte zijn keel. ‘Hebt u enig idee waarom het zo lang duurde
voordat er in het huis iemand in beweging kwam en jullie gedwongen waren
de deur open te breken?’
‘Nee.’
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‘Was u ervan op de hoogte dat meneer Doyle inspecteur Banks verwachtte,
een oude vriend die alles zou komen oplossen?’
‘Nee, hoofdinspecteur, daar was ik niet van op de hoogte.’
‘Wist u dat hij na een recente knieoperatie met een wandelstok liep?’
‘Nee, dat wist ik niet, hoofdinspecteur.’ Warburton keek naar zijn leidinggevende, hoofdinspecteur Mike Trethowan van het AT-kader, die hem
bemoedigend toeknikte. Trethowan was een ervaren hoofdinspecteur van
een jaar of vijftig met een gedrongen, militaire bouw en een rode huid die
Annie altijd in verband bracht met een hoge bloeddruk. Hij kwam echter
altijd vrij rustig over, dus ze betwijfelde of dat de werkelijke oorzaak was.
Misschien verbrandde hij gewoon snel in de zon. ‘Die informatie kwam bij
onze brieﬁng niet ter sprake,’ zei Warburton.
Chambers keek naar Gervaise. ‘Ik neem aan dat jij hier ook niet van op de
hoogte was, Catherine?’
‘Nee,’ zei Gervaise. ‘Juliet Doyle had ons niet verteld dat haar man met een
stok liep. Ik vermoed dat ze veel te gestrest was vanwege haar dochter.’
‘De reden is niet relevant. Dit had een wezenlijk onderdeel van de brieﬁng
moeten zijn. Een wézenlijk onderdeel. Je kunt mensen niet op basis van
onbetrouwbare informatie de strijd in sturen. Het kan het verschil betekenen
tussen leven en dood.’
Gervaise sloeg haar armen over elkaar. Annie wilde opmerken dat Tony Blair
zich tijdens de oorlog met Irak ook weinig gelegen had laten liggen aan
onbetrouwbare dossiers, maar bedacht dat dat op dit moment waarschijnlijk
niet goed zou vallen. Ze werd zeker volwassen, dacht ze; ze stak haar tong
niet uit en ze hield haar mond ook al stijf dicht.
Chambers legde zijn pen op het schrijfblok. Dat stond vol krullerige, spinnenwebachtige hanenpoten, zag Annie, waarvan de meeste loos gekrabbel
leken. ‘Volgens mij kunnen we de bespreking nu wel afronden,’ zei hij. ‘Er
zijn heel veel losse eindjes en nog veel meer onbeantwoorde vragen. Dit is
slechts het begin.’
‘Nog één ding,’ zei Gervaise.
Chambers trok een wenkbrauw op. ‘En dat is?’
Gervaise negeerde hem en keek assistent-hoofdcommissaris McLaughlin
aan. ‘Is het ons toegestaan om Erin Doyle te ondervragen? Voordat de kwestie vertroebeld raakt?’
Chambers sputterde tegen. ‘Ik zie niet in waarom dat…’
McLaughlin liet Chambers niet uitspreken en keek van hem naar Gervaise en
terug. ‘Ik begrijp het probleem,’ zei hij. ‘Het gebruik van de taser is duidelijk
iets wat door jou en jouw afdeling dient te worden onderzocht, Reg. Dat zal
de onafhankelijke klachtencommissie van het korps ongetwijfeld ook eisen.’
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Chambers knikte instemmend.
‘Daarnaast,’ ging McLaughlin verder, ‘zitten we met het vuurwapen zelf, de
reden dat het AT-team bij het huis van de familie Doyle was. Je bent het vast
wel met me eens, Reg, dat dit iets is wat apart moet worden onderzocht. We
moeten zo snel mogelijk zo veel mogelijk informatie zien te achterhalen over
het wapen en waar het vandaan komt, en volgens mij is ons eigen korps daar
minstens net zo geschikt voor als welk ander korps dan ook. Of denk jij daar
misschien anders over?’
‘De standaardprocedure schrijft iets anders voor.’
‘De standaardprocedure schrijft voor dat iemand anders het handelen van
agenten Warburton en Powell en de rest van het AT-team dient te onderzoeken, dat is inderdaad zo, maar volgens dezelfde procedure is het niet per se
een vereiste dat iemand van buitenaf het vuurwapen onderzoekt waarmee dit
allemaal is begonnen en waarvoor wij erbij zijn gehaald. We kunnen nog niet
eens aantonen dat er een onweerlegbaar verband bestaat met Erin Doyle.’
‘Maar de twee zaken houden absoluut verband met elkaar, assistent-hoofdcommissaris.’
‘Ja, natuurlijk houden de zaken verband met elkaar,’ zei McLaughlin. Hij
keek naar Gervaise. ‘Waar is het vuurwapen nu?’
‘Op weg naar het forensisch instituut in Birmingham.’
McLaughlin knikte.
‘Ik sta erop dat ik aanwezig mag zijn bij alle gesprekken die worden gevoerd
met betrekking tot deze kwestie, en tot de leden van het arrestatieteam en
eventuele anderen die iets te maken hebben met het afvuren van de taser,’
eiste Chambers op hoge toon.
‘Kijk, daar ga je al, Reg,’ zei McLaughlin, terwijl hij een vaag glimlachje liet
doorschemeren, ‘je noemt het nu al “deze kwestie”. Voor mij schept dat verwarring. Enerzijds hebben we te maken met een tasergun die door een agent
in dienstverband is afgevuurd en anderzijds met de vondst van een geladen
vuurwapen in de slaapkamer van een jonge vrouw. Ik wil graag weten waar
dat wapen vandaan komt, wat de voorgeschiedenis ervan is, of het bijvoorbeeld ooit is gebruikt bij het plegen van een misdrijf en niet in de laatste plaats
hoe het in vredesnaam in Erin Doyles slaapkamer verzeild is geraakt. Nu ben
ik me er terdege van bewust dat er een verband is – de agenten waren daar ten
slotte om het wapen op te halen – maar bij mijn weten is het pistool in “deze
kwestie” niet gebruikt, of heb ik dat verkeerd? Niemand heeft toch in Laburnum Way een schotwond opgelopen? Voor zover ik heb begrepen, is het
wapen waar het ons om te doen is voortdurend in een theedoek gewikkeld
geweest, vanaf het moment dat agent Powell het meenam tot het moment dat
we het naar Birmingham zonden. Dat toont het logboek duidelijk aan.’
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‘Laten we wel wezen,’ merkte Gervaise nu op, ‘zodra de media hier lucht van
krijgen, is het hek natuurlijk van de dam. Dan worden we allemaal onder een
vergrootglas gehouden – niet alleen vanwege de afgeschoten taser, maar ook
vanwege het geladen pistool – en dan wordt alles nog meer vertroebeld dan
het nu al is. Dan worden er vragen gesteld in het parlement, volgt er een
onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken, komt er een overheidsrapport…’
‘Ja, ja,’ zei McLaughlin. Hij wreef over zijn voorhoofd. ‘Dat besef ik heel
goed, Catherine. Daar hoef je me echt niet aan te herinneren. Ik besef ook
dat het hoofdinspecteur Chambers weinig kan schelen hoe ik erover denk.
Ik heb hier echter wel nog steeds de leiding en ik heb er geen enkel bezwaar
tegen dat je Erin Doyle verhoort, zolang je je beperkt tot de kwestie van het
vuurwapen en ervoor zorgt dat ze juridische bijstand heeft. Hoe eerder, hoe
beter.’
‘En mijn verzoek om daarbij aanwezig te mogen zijn?’ onderbrak Chambers
hem, die probeerde zo veel mogelijk van zijn waardigheid te redden.
Voordat McLaughlin erop in kon gaan, werd er zacht op de deur geklopt.
Annie wist dat de assistent-hoofdcommissaris nadrukkelijk had aangegeven
dat ze niet mochten worden gestoord, dus ze keek er niet van op toen hij
nors snauwde: ‘Wat is er?’
Harry Potter opende met een grimmig gezicht de deur op een kier en stak
zijn hoofd om de hoek. ‘Het spijt me dat ik u stoor, hoofdinspecteur,’ zei hij
tegen Gervaise, ‘maar het ziekenhuis vond dat u het moest weten. Het gaat
over meneer Doyle. Patrick Doyle. Hij is tien minuten geleden overleden.
Het spijt me, hoofdinspecteur.’
Toen Tracy Banks die avond rond halfzes thuiskwam van haar werk, was ze
verhit, moe en chagrijnig. Het verkeer op Otley Road stond bijna helemaal
tot aan The Original Oak vast en haar bus had er bijna een uur over gedaan
om de korte afstand vanuit het centrum kruipend af te leggen. Het was ook
nog een vervelende dag geweest in de boekwinkel. Die avond kwam er een
heel bekende misdaadauteur in de winkel langs en ze had een groot deel van
de dag aan de telefoon gehangen om exemplaren van zijn oudere titels los te
peuteren bij een aantal onwillige uitgevers, boeken die weken geleden al
waren toegezegd, maar nog steeds niet waren gearriveerd. Nou ja, dat was
haar probleem niet meer. Ze konden de pot op, dacht ze. Dat mocht Shauna,
de bedrijfsleider, lekker oplossen. Zij mocht na aﬂoop tenslotte ook met de
schrijver en zijn entourage mee voor een luxe diner en een trits gratis drankjes bij Maxi’s. De enige dingen die Tracy nu wilde, waren een joint en een
beetje rust. Ze hoopte dat Erin nog steeds bij haar ouders thuiszat. Het week
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end was zonder haar aanwezigheid heerlijk ontspannen geweest en Tracy had
totaal geen behoefte aan een nieuwe ruzie.
Ondanks de overwoekerde tuin zag het huis er veel indrukwekkender uit dan
het was, vond Tracy altijd wanneer ze over het pad naar de degelijke, zandstenen gevel liep waarin de ramen met verticale spijlen waren afgezet. Het
telde drie slaapkamers, voor ieder van hen één, een gemeenschappelijke badkamer en toilet, een grote woonkamer met een hoog plafond en een tochtig
erkerraam. Het kostte een vermogen om het ’s winters te verwarmen, want
er was geen dubbel glas. De keuken was groot genoeg om als gemeenschappelijke eetruimte dienst te doen, ook al kwam het zelden voor dat ze met zijn
drieën aten.
Gelukkig konden Tracy, Rose en Erin het meestal wel vinden samen, ook al
kon je waarschijnlijk nergens drie personen in één pand vinden die zoveel
van elkaar verschilden als zij. Erin was slordig en nonchalant, en maakte
overal waar ze kwam een enorme bende. Rose was een beetje een boekenwurm en hoewel ze haar spullen meestal wel aan kant hield, viel de rommeligheid in huis haar zelden op en leefde ze heel tevreden in haar eigen wereldje. En Tracy, tja, ze wist niet zo goed hoe ze zichzelf moest omschrijven,
behalve dan dat ze tegenwoordig vaak heel boos was, meestal om niets in het
bijzonder, en lichtelijk ontevreden over wat het leven haar te bieden had.
Nee, eerlijk gezegd niet lichtelijk, maar juist heel erg. Zo hoorde het helemaal niet te zijn, wat dat ‘zo’ ook mocht betekenen. Ze heette trouwens geen
Tracy meer; de meeste mensen noemden haar tegenwoordig Francesca.
Ondanks de onderlinge verschillen hadden ze met zijn drieën best lol en op
de een of andere manier werkte het, ook al was Tracy tot de ontdekking
gekomen dat zij uiteindelijk altijd weer degene was die de rotzooi schoonmaakte en opruimde, eenvoudigweg omdat ze er depressief van werd, niet
omdat ze zo netjes van aard was. Ze hadden het er meer dan eens over gehad
en de anderen hadden beloofd beter hun best te zullen doen, maar het bleef
een probleem. Rose deed tenminste nog zo nu en dan een poging wanneer
ze eraan dacht.
Rose was nieuw en had de plaats ingenomen van Jasmine, die vier maanden
geleden was vertrokken omdat ze ging trouwen. Tracy kende Erin al vanaf
het moment dat ze naar Eastvale was verhuisd en ze als kleine kinderen naast
elkaar in dezelfde straat woonden. Ze waren even oud, hadden samen de
openbare scholengemeenschap en de universiteit bezocht, en woonden nu
allebei in Leeds, waar ze allebei bepaald niet het soort baan hadden dat zijzelf, of hun ouders, in gedachten hadden gehad.
Toen Tracy de woonkamer binnenkwam, sprong Rose op om haar sigaret uit
te drukken. Er mocht in huis niet worden gerookt en Rose ging meestal naar
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de achtertuin, dus Tracy had meteen in de gaten dat er iets aan de hand was.
Een emotionele crisis kon ze er nu echt niet bij hebben.
‘Wat is er?’ vroeg ze.
Rose ijsbeerde over de vloerbedekking heen en weer, iets wat ze nog nooit
eerder had gedaan. ‘De politie is hier vandaag geweest.’
‘De politie? Wat wilden ze?’
Rose bleef even staan en keek haar aan. ‘Ze hebben het hele huis doorzocht.’
‘Het hele huis doorzocht? Ze hebben toch niet…?’
‘Nee. Rustig maar. Het ging hun vooral om Erins kamer en zo te zien hadden
ze haast.’
‘Maar waarom dan? Wat zochten ze?’
‘Dat wilden ze niet zeggen.’
Tracy streek met een hand over haar haren. ‘Jezus,’ zei ze. Ze stond op en liep
naar de keukendeur. ‘Ik moet echt een stickie hebben.’
‘Dat gaat niet,’ riep Rose haar na.
‘Wat bedoel je?’
‘Dat gaat niet. Ik… ik heb het doorgespoeld.’
‘Doorgespoeld! Rose, er was nog minstens vijftien gram uitstekende wiet.
Waarom…’
‘Nou, stel nou eens dat ze waren teruggekomen en alle blikken en potten
hadden opengemaakt? Jij was er niet. Je weet niet hoe het is om de politie
over de vloer te hebben die overal rondsnuﬀelt en allerlei vragen stelt. Ze
hebben zo’n manier van je aankijken alsof ze geen woord geloven van wat je
zegt.’
En of ik weet hoe dat is, dacht Tracy. Ik heb bijna twintig jaar met zo iemand
in één huis gewoond. Dat wist Rose natuurlijk niet. Rose hoorde bij haar
nieuwe leven. Ze had tegen Rose gezegd dat ze Francesca Banks heette,
omdat ze Tracy een ontzettend suﬀe naam vond, en haar verteld dat haar
vader gepensioneerd ambtenaar was, een voormalige bureaucraat, een ouwe
zak, en dat haar moeder in Londen woonde, waarvan in elk geval de helft
waar was. En als een erfgename die haar fortuin geheimhoudt om er zeker
van te zijn dat niemand om de verkeerde redenen verliefd op haar wordt, had
Tracy ook nooit rondgebazuind dat Brian Banks van The Blue Lamps, die
met hun nieuwste cd hoog in de hitlijsten stonden en die door iedereen
werden getipt als favorieten voor een Mercury Prize, haar broer was. Omdat
ze als kind al bij hen over de vloer kwam, wist Erin het natuurlijk wel, maar
ze had beloofd om Tracy’s geheimen te bewaren en mee te doen aan het
bedrog, omdat ze het wel gaaf en lollig vond.
‘Allemachtig,’ zei Tracy. Ze ging weer zitten. ‘Vijftien gram wiet.’ Ze liet haar
hoofd in haar handen zakken. ‘Heb je enig idee wat dat me heeft gekost?’
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‘Neem wat te drinken,’ bood Rose opgewekt aan. ‘Er is nog wat gin over.’
‘Ik wil verdomme geen gin.’ Eerlijk gezegd moest Tracy niet zoveel hebben
van alcohol of de invloed ervan. Ze dronk alleen maar omdat haar vriendinnen dronken. Soms dronk ze te veel; dan wiebelde ze op haar hoge hakken
door het centrum van de stad, stond ze in steegjes en achterafstraatjes te
kotsen, en belandde ze uiteindelijk in een onbekend bed. Ze dronken allemaal mixdrankjes, net gekleurde limonade, maar dan met een ﬂinke kick.
Tracy gaf de voorkeur aan een lekkere joint en soms xtc. Een onschuldig
verzetje.
‘Moet je horen,’ zei Rose, ‘het spijt me echt ontzettend, maar ik was doodsbang. Ik stond te trillen als een gek, omdat ik bang was dat ze het tijdens hun
zoektocht zouden vinden. Jij zou precies hetzelfde hebben gedaan. Ik wist
zeker dat ze zouden merken dat ik zenuwachtig was en dan zouden denken
dat ik iets te verbergen had. Ik heb het spul direct na hun vertrek door de wc
gespoeld. Het spijt me. Ze konden zo terugkomen. Ze kunnen nog steeds
terugkomen.’
‘Oké,’ zei Tracy, die genoeg had van het onderwerp. ‘Oké, laat ook maar.
Hebben ze je ook vragen gesteld?’
‘Het was hun alleen om Erin te doen en het ging alleen maar om vage, algemene dingen, of ze een vriendje had, wat ze precies deed, wie hier nog meer
woonde.’
‘Zochten ze haar? Vroegen ze of jij wist waar ze was?’
‘Nee.’
‘Heb je mijn naam genoemd?’
‘Ik moest wel, hè? Ze komen er toch wel achter dat jij hier ook woont.’
‘En Jaﬀ?’
‘Nou ja, hij is toch haar vriend? Ik moest hun wel vertellen wie hij was.
Waarom zou ik dat niet doen?’
‘Jezus mina. Heb je hun ook zijn adres gegeven?’
‘Ik weet zijn adres helemaal niet. Ik weet alleen dat hij aan het kanaal woont.
Denk je dat het iets met hem te maken heeft?’
‘Waarom zou het iets met hem te maken hebben?’
‘Weet ik veel,’ zei Rose. ‘Ik weet dat jij hem leuk vindt, maar ik heb hem
altijd een beetje onbetrouwbaar gevonden. Die opzichtige kleding en auto
van hem, al die sieraden en dat dure Rolex-horloge. Hoe komt hij aan al dat
geld? Hij heeft iets waardoor het me helemaal niet zou verbazen als de politie
interesse voor hem heeft, dat is alles; er is gewoon iets aan hem wat niet
helemaal klopt. Het gaat vast om drugs.’
‘Zou kunnen,’ zei Tracy. Ze snapte best wat Rose bedoelde. Ze koesterde
eigenlijk dezelfde vermoedens over Jaﬀ, maar had ook een oogje op hem en
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het kon haar niet schelen dat hij misschien een beetje onbetrouwbaar was.
Hij had in elk geval wel altijd wiet of iets te snuiven bij zich. En dat onbetrouwbare was juist iets wat Tracy ontzettend aantrok, die brutale, roekeloze
uitstraling van een bandiet. Dat vond ze juist wel spannend. Dat was ook
meteen een deel van het probleem. Hij was niet alleen knap, slim, een echte
charmeur en misschien een beetje crimineel, maar ook nog eens Erins vriend.
Misschien had het politiebezoek inderdaad iets met Jaﬀ te maken. In dat
geval moest ze hem waarschuwen, hem laten weten wat er was gebeurd. Er
bestond een goede kans dat ze eerder bij hem was dan de politie. Wat had
die achterlijke trut van een Erin verdomme uitgehaald? Wat het ook was, het
moest in Eastvale zijn gebeurd, in het huis van haar ouders, want Rose had
gezegd dat ze daar naartoe was gegaan. Tracy hoopte dat haar eigen vader dit
niet te horen zou krijgen, maar toen schoot het haar te binnen dat hij ergens
in een ander deel van de wereld de wonden van zijn verbroken relatie zat te
likken. Ze wist niet eens waar hij precies uithing, alleen maar dat hij pas de
week erop zou terugkomen.
‘Hebben ze verder nog iets gezegd?’ vroeg ze.
Rose fronste haar wenkbrauwen. ‘Alleen maar dat ze een huiszoekingsbevel
hadden en het huis mochten doorzoeken. Ze hebben me het laten zien, maar
ik kreeg niet de kans om het te lezen. Er had wel van alles kunnen staan.
Terwijl de anderen boven waren, bleef een van hen hier beneden; hij snuffelde een beetje in de laden en onder de kussens en zo, maar echt grondig
was hij niet. Zoals ik net al zei, ging hun belangstelling vooral uit naar Erin.
Ik mocht niet eens mee naar boven. Godzijdank hebben ze niet in de kruidenpotjes en zo gekeken. Ik was doodsbenauwd dat ze monsters zouden
nemen of aan het basilicum zouden ruiken.’
‘Ik vraag me eigenlijk af waarom ze dat niet hebben gedaan,’ zei Tracy. ‘Als
ze op zoek waren naar drugs, zou je toch denken dat ze die dingen juist extra
goed onderzoeken? Het is nou niet bepaald de allerbeste verstopplaats, een
potje met “basilicum” op het etiket.’
Rose schokschouderde. ‘Ze hebben het in elk geval niet gedaan. Misschien
ging het wel om iets anders. Het kwam namelijk niet echt over als een drugsinval. Niet dat ik weet hoe die in hun werk gaan, hoor, maar ze hadden geen
drugshonden bij zich en volgens mij hadden ze ook een beetje haast. Het
leek wel alsof ze naar iets speciaals op zoek waren, met name in Erins kamer.
Waarom bel je haar niet even? Je hebt het nummer van haar ouders toch?’
Tracy knikte. Ze kende het nummer uit haar hoofd. Ze wist ook dat de telefoon van de Doyles nummerherkenning had en het nummer van iedereen
die belde opsloeg. Opeens drong het tot haar door dat het er helemaal niet
toe deed. De politie was hier al geweest. Ze wisten al dat Erin in een huis in
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Leeds woonde. Ze kenden Tracy’s naam natuurlijk ook, haar echte naam, en
wisten dat zij hier eveneens woonde. Er werden echt geen slapende honden
wakker gemaakt als iemand vanaf dit nummer belde en naar Erin vroeg. En
misschien kon meneer of mevrouw Doyle haar iets vertellen.
‘Jij was hier vrijdagochtend toen ze langskwam om haar spullen op te halen,’
zei Tracy. ‘Hoe gedroeg ze zich toen? Heeft ze iets gezegd wat jij vergeten
bent aan mij door te geven?’
‘Nee. Ze was woedend, meer niet. Ontzettend chagrijnig. Ze zei helemaal
niets, behalve toen ik vroeg waar ze naartoe ging en toen zei ze alleen maar
dat ze een paar dagen naar huis ging. Toen stormde ze weg.’
Dat klonk alsof Erin over haar toeren was, dacht Tracy. Ze liep naar de gang,
nam de hoorn van de haak en draaide het nummer van Erins ouders. De telefoon ging over; na een tijdje nam iemand op en hoorde ze een mannenstem.
‘Hallo,’ zei Tracy. ‘Spreek ik met meneer Doyle?’
‘Met wie spreek ik?’
‘Bent u meneer Doyle, de vader van Erin?’
‘Ik wil graag weten met wie ik spreek. Wie ben je?’
Tracy hing op. Het was Patrick Doyle niet. Ze herkende de klank van de
stem van een politieman uit duizenden. Waarom nam een politieagent de
telefoon van de Doyles op? Waar waren Erins vader en moeder? Diep binnen
in haar woelde een onrustig gevoel dat als een klamme, winterse kou door
haar vlees naar buiten drong. Er was iets mis, misschien wel heel erg mis, en
Erin was niet de enige die erbij betrokken was. Ze griste haar zwarte spijkerjack en schoudertas van de kapstok in de gang en stak haar hoofd nog even
om de hoek van de deur van de woonkamer. ‘Ik ga even weg, Rose. Maak je
geen zorgen. Gewoon rustig blijven, oké?’
‘Ja maar, Francesca, je kunt me niet zomaar in de steek laten. Ik ben hartstikke bang. Stel nu dat…’
Tracy brak Rose’ protest af door de deur dicht te trekken. Op de een of
andere bizarre manier lukte het haar bijna om zichzelf wijs te maken dat
Rose helemaal niet tegen háár praatte. Ze heette immers niet echt Francesca?
Later die middag zat Erin Doyle als een triest hoopje in het kantoor van
hoofdinspecteur Gervaise; haar asblonde haar, dat duidelijk zeer vakkundig
was geknipt, hing in nonchalant warrige lokken over haar schouders, haar
wangen zaten vol tranen, ze had donkere plekken onder haar ogen van het
huilen en een ziekelijk bleke huid. Haar gezicht stond knorrig en haar vingernagels waren tot op het vlees afgekloven. Juliet Doyle had gezegd dat
Erins kledingkeuze en uiterlijk er in het afgelopen halfjaar enorm op vooruit
waren gegaan, maar daar was nu niet veel van te zien.
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Juliet Doyle was naar Harriet Weaver gegaan, een vriendin en overbuurvrouw van haar in Laburnum Way. De verstandhouding tussen moeder en
dochter was zo gespannen dat Erin beter ergens anders kon logeren. Patricia
Yu, de agente die het gezin begeleidde, was al op zoek naar onderdak ergens
in de omgeving, en zou later het contact onderhouden tussen de Doyles en
de politie. Na haar verhoor zou Erin vrijwel zeker op borgtocht door de
politie worden vrijgelaten. Ze konden haar na de gebeurtenissen rond haar
vader moeilijk in bewaring stellen. Om te beginnen zouden de media dan
door het lint gaan en daarnaast zag Annie ook wel in dat het bijzonder
gevoelloos zou zijn om het meisje na de dood van haar vader de nacht in een
cel te laten doorbrengen, zelfs als de politie tijdens het ophanden zijnde verhoor dingen ontdekte die het bewijs vormden van haar betrokkenheid.
Zowel hoofdinspecteur Gervaise als assistent-hoofdcommissaris McLaughlin
vond dat het verhoor het beste in de relatief aangename omgeving van Gervaises kantoor kon plaatsvinden. Erin had pas een paar uur geleden te horen
gekregen dat haar vader dood was en een groezelige verhoorkamer leek hen
geen geschikte plek.
Er zaten maar vier mensen in de ruime kamer. Gervaise zat in het politiehoofdkwartier van het graafschap te vergaderen met McLaughlin en de
hoofdcommissaris, dus nu zat Annie op de stoel van de hoofdinspecteur
tegenover Erin, die aan de andere kant van het bureau zat. Er was een extra
stoel gehaald voor Erins advocaat, Irene Lightholm, en voor hoofdinspecteur
Chambers, aan wiens verzoek om erbij aanwezig te zijn gehoor was gegeven.
Annie hoopte maar dat die dikke hufter haar niet steeds zou onderbreken.
Datzelfde gold ook voor Irene Lightholm, die als een roofvogel met haar
kromme neus op de punt van haar stoel zat. Haar hagelwitte notitieblok lag
op de geplooide grijze stof van haar rok die haar dunne bovenbenen bedekte.
Er was afgesproken dat Annie als Gervaises assistent de ondervraging zou
leiden, en ze was volgens de gemaakte afspraken verplicht zich te beperken
tot de kwestie van het geladen pistool en alles wat te maken had met de dood
van Erin Doyles vader of de handelingen van het AT te vermijden. Ze zou
voortdurend voorzichtig moeten laveren en had het idee dat het niet gemakkelijk zou worden. Zoals McLaughlin al eerder had opgemerkt, waren de
twee zaken nauw met elkaar verbonden. Annie had het gevoel dat alles haar
tegenzat: de mentale toestand van het arme meisje, de zeer alerte advocaat,
Chambers met zijn geniepige oogjes. Het leek haar het beste alles maar te
negeren. Ze zou zich op Erin concentreren, rustig blijven en gewoon doorgaan. Ze handelde de formaliteiten zo snel en geruisloos mogelijk af, en stak
van wal.
‘Ik vind het heel erg van je vader, Erin,’ zei ze.
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Erin zei niets. Ze staarde naar het bureaublad en beet op een vingernagel.
‘Erin? Ik moet echt even met je praten. Ik begrijp heel goed dat je overstuur
bent en naar je moeder toe wilt, maar kun je alsjeblieft eerst een paar vragen
beantwoorden? Dan mag je daarna weg.’
Erin mompelde iets. Ze kauwde nog steeds op haar vingernagel, dus het viel
niet mee haar te verstaan.
‘Wat zei je?’ vroeg Annie.
‘Ik zei dat ik helemaal niet naar mijn moeder toe wil.’
‘O, nou, ik weet wel dat ik bij de mijne zou willen zijn,’ zei Annie. Als ik
haar nog had, dacht ze.
‘Ze heeft me erbij gelapt,’ zei Erin. Ze legde haar gevouwen handen nu handenwringend op schoot. Ze tuurde nog steeds naar het bureaublad en haar
stem klonk zacht, waardoor de woorden moeilijk te onderscheiden waren.
‘Hoe zou u zich in die situatie voelen?’
‘Ze deed wat haar het beste leek,’ zei Annie.
Erin wierp haar een vernietigende blik toe. ‘Logisch dat u dat zegt.’
‘Erin, dat is niet waarover ik met je wilde praten, hoeveel verdriet je er ook
van hebt of hoe akelig je je ook voelt. Ik wil graag dat je me het een en ander
over het pistool vertelt.’
Erin schudde haar hoofd.
‘Hoe kom je eraan?’
‘Ik weet er helemaal niets van af.’
‘Waarom heb je het met je mee naar huis genomen en het boven op je kledingkast verstopt?’
Erin haalde haar schouders op en peuterde aan een vingernagel.
‘Wie heeft je dat pistool gegeven, Erin?’
‘Niemand.’
‘Iemand moet het je toch hebben gegeven? Of heb je het zelf gekocht?’
Erin gaf geen antwoord.
‘Bewaar je het misschien voor iemand?’
‘Nee. Hoe komt u daar nou weer bij?’
Annie besefte dat ze geen steek opschoot en had ook niet het idee dat daar
in korte tijd verandering in zou komen. Het was allemaal nog te rauw en
verwarrend. Ze kwam in de verleiding om het gesprek te beëindigen en Erin
naar het hotel of de B&B te sturen, die Patricia Yu voor haar had geregeld,
maar daar was ze te volhardend voor. ‘Was het iemand in Leeds?’ vroeg ze.
Geen antwoord.
‘Je vriend misschien?’
‘Ik heb geen vriend.’
‘Och, kom nu toch,’ kwam Chambers tussenbeide. Hij probeerde vaderlijk
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te klinken. ‘Zo’n knap, jong meisje als jij?’ Hij klonk als een vieze oude man,
vond Annie.
Erin negeerde hem met de zwijgende minachting die de vraag verdiende.
Aan haar houding en lichaamstaal kon Annie wel zien dat haar gevoel van
eigenwaarde op dat moment heel laag was en dat ze zichzelf zeker niet als een
‘knap, jong meisje’ beschouwde.
Annie keek Chambers afkeurend aan en vervolgde. ‘Ja, natuurlijk wel. Geoﬀ
heet hij toch? Wil je dan niet dat hij weet waar je bent?’ Annie kon de blik
die Erin haar toewierp niet goed plaatsen. Ze ging verder. ‘Heeft Geoﬀ jou
dat pistool gegeven? Is dat soms de reden dat je niet over hem wilt praten?’
Erin zei nog steeds niets.
‘Ben je bang voor hem? Is dat het? Ik zou ook bang zijn voor iemand die een
geladen vuurwapen in huis had.’
‘U begrijpt er echt helemaal niets van.’
‘Help me dan. Ik wil het juist graag begrijpen.’
Geen reactie.
‘Allemachtig, hier schieten we echt totaal niets mee op,’ gooide Chambers
eruit.
‘Ik heb het gedaan,’ zei Erin. Ze ﬂuisterde en vermeed nog steeds hun blik.
‘Wat heb je gedaan, Erin? Het pistool mee naar huis genomen?’ vroeg Annie.
Ze boog zich naar voren om het antwoord te kunnen verstaan. Dat was echter niet nodig. Erin schoot overeind, keek haar recht aan en sprak met een
heldere, maar trillende stem.
‘Nee, dat bedoel ik niet. Ik heb hem vermoord,’ zei ze. ‘Mijn vader. Het was
mijn schuld. Ik…’
‘Zeg, wacht eens even,’ brulde Chambers. Hij keek naar Irene Lightholm, die
geboeid op het puntje van haar stoel was blijven zitten in plaats van haar
cliënt op te dragen om haar mond te houden.
Erin schonk geen aandacht aan Chambers en de advocaat. Annie had het
gevoel dat ze iets kwijt wilde voordat ze alle controle verloor. Het deed er niet
toe tegen wie ze het had; het moest haar gewoon van het hart. ‘Het is mijn
schuld. Wat mijn vader is overkomen.’ Ze gluurde van Chambers naar haar
advocaat. ‘We hoorden gebons op de deur en luide stemmen die riepen dat
we open moesten doen. Mijn vader vroeg mij om open te doen, omdat zijn
knie pijn deed en hij door alle stress ook pijn op zijn borst had gekregen.
Angina. Ik… ik zei dat hij kon oprotten. Ik zei dat hij me verdomme kon
uitleveren als hij dat dan per se wilde, dat ik dat niet kon voorkomen, maar
dat ik het verrekte om zelf de deur open te doen voor de Gestapo die me
kwam halen.’ Ze sloeg haar handen voor haar gezicht en begon te huilen. ‘Ik
heb het gedaan,’ zei ze tussen haar vingers door. ‘O, ik hoop dat God me
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vergeeft. Ik heb hem vermoord. Ik heb papa vermoord. Het is allemaal mijn
schuld.’
Irene Lightholm had eindelijk haar tong teruggevonden. ‘Ik neem aan dat u
wel begrijpt dat mijn cliënt erg van streek is door de dood van haar vader,’
zei ze. ‘Ik heb begrepen dat ze niet in staat van beschuldiging is gesteld en
voor zover ik het kan zien hebt u daar ook niet voldoende bewijs voor.
Daarom ben ik van mening dat we dit gesprek nu meteen dienen te beëindigen en dat u mijn cliënt op borgtocht moet vrijlaten.’
‘Dat ben ik helemaal met u eens,’ zei Chambers. ‘Dit gesprek is beëindigd.
Per direct.’
Annie vroeg zich af of hij eigenlijk wel in de gaten had dat hij de verdediging
steunde. Ze negeerde hen beiden, liep om het bureau heen, bukte voorover
en sloeg een arm om Erins schouders. Ze had weerstand verwacht of een
agressieve reactie, maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan drukte Erin haar
gezicht tegen Annies schouder, greep ze haar stevig vast en snikte ze hartverscheurend.
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