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Het is mogelijk dat een persoon meer dan één masker draagt;
al die maskers samen vormen de persona.

– carl gustav jung

There is sometimes a fine line between a cop and a criminal.
What drives their personality may be the same,
and they have simply chosen different roles and  

professions to call their own.

– dr. ml rapier, phd
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Proloog

Vuurwapens hebben geen enkele morele functie. Ze verwonden 
en doden mensen zonder zich ook maar een fractie van een se-
conde te laten afleiden door een vriendelijke glimlach of een in-
telligente opmerking. En juist dat meedogenloze fascineert haar. 
Uit ervaring weet ze dat een enkele kogel een hele familie in rouw 
kan dompelen, kan oproepen tot een reeks samenzweringstheo-
rieën en zelfs kan uitmonden in een oorlog, die uiteindelijk nog 
meer mensen het leven kost.
 Haar wijsvinger glijdt af naar de trekker. Langzaam bouwt ze 
de druk op tot ze een schot lost. De scherpe geur van de kruit-
damp bijt in haar neus. Ze knielt naast het lichaam om voor de 
laatste keer naar hem te kijken. De rode vlek verspreidt zich over 
zijn t-shirt. Een machteloze strijd tegen een naderende dood. In 
zijn ogen leest ze een mengeling van schrik en verrassing. 
 ‘Na al die tijd weet ik wie jij echt bent. Toch de vuile rat voor 
wie ze me waarschuwden,’ fluistert hij, en zijn ademhaling stokt.
 Het klinkt als een vloek. Terwijl de adrenaline door haar lijf 
giert, concentreert ze zich op haar omgeving. De belletjes spuug 
op zijn al bijna witte lippen prent ze in haar geheugen. De kou 
van de betonnen vloer laat de haartjes op haar armen recht over-
eind staan. Daar ligt hij, weerloos en compleet overgeleverd aan 
de macht van een ander. 
 Na een tijdje strekt ze voor de tweede keer haar rechterarm en 
schiet nogmaals in zijn borst. Haar oren suizen door de resonan-
tie van de kogels in de holle ruimte. Ze stapt over de bloedplas 
heen, die bij de laatste slagen van zijn hart een territorium lijkt af 
te bakenen. Dan raapt ze de twee hulzen op en steekt ze in haar 
jaszak. Haar handen trillen licht wanneer ze voor de laatste keer 
op hem neerkijkt. 
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 Waar is het fout gegaan?
 Haar schaduw op de muur is als een stille getuige.
 Deze man heeft bloed aan zijn handen en verdient het om te 
sterven.
 Die woorden blijft ze als een mantra in haar hoofd herhalen, 
net zolang totdat ze erin gelooft.
 Op het moment dat ze met haar elleboog de deur van de loods 
openduwt, sluit de nacht haar in. Met het wapen stevig in haar 
rechterhand geklemd, loopt ze naar de waterkant. 
 Wat heb ik gedaan? 
 Een vraag die ze direct weer wil blokkeren.
 Deze daad is desastreus voor haar integriteit en zet ook een 
streep door haar identiteit.
 Ze laat het magazijn uit de Glock zakken en verwijdert de 
loop. Met een boog werpt ze de onderdelen op verschillende 
plekken in de oneindige diepte. 
 Het is gedaan. Even overweegt ze erachteraan te springen om 
voor altijd te verdwijnen. De schade is al toegebracht; ze kan de 
tijd niet meer terugdraaien. Inwendig schreeuwt ze het uit.
 Aarzelend doet ze een stap terug van de rand. Ze werpt een 
blik op het scherm van haar iPhone: 2.07 uur. Over vijf uur meldt 
een handelspartner zich bij container zestig voor een onderhan-
deling over vijfentachtig procent pure goddelijkheid, die mensen 
over de hele wereld in hogere sferen brengt. Keurig vervoerd in 
een Samsonite-koffer. Een dode onderhandelaar zal het plan vol-
ledig in de war schoppen. 
 Ze scrolt door de contactenlijst tot ze de afkorting tegen-
komt: esc. Een escape uit dit gevaarlijke spel dat haar leven 
heeft overgenomen. Niet zoals in een videospel waar je je voort-
gang opslaat om op een later moment verder te spelen omdat je 
nog genoeg levens hebt. Voor haar geen extra hartjes. Game 
over.
 Het is zo ironisch dat ze er later misschien om zal kunnen la-
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chen. Ze drukt op de belknop en weet dat er geen weg terug meer 
is. 
 Bij de derde overgangstoon hoort ze een klik. De woorden die 
ze uitspreekt, heeft ze al zo vaak in haar hoofd uitgesproken dat 
ze natuurlijk aanvoelen.
 ‘Het is tijd.’
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deel 1

Once in a while you will come to know 
The reason why you ride solo 

The truth is hard, it’ll cut you like a knife 
The outsider for life

‘The Outsider’ – Danny Vera
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1

Hardhandig slaat ze de voordeur dicht. De klap trilt na in haar 
oren. Symbolisch voor de beëindiging van een carrière. Ze gooit 
alles wat ze bij zich heeft neer bij de trap en loopt verder naar de 
woonkamer. Voordat ze doorloopt naar het keukentje, contro-
leert ze eerst de ramen en sloten. Een gewoonte die niet slijt. 
 Ze trekt de koelkastdeur open en ziet, keurig gerangschikt op 
de plankjes, verschillende versproducten liggen. Ze prijst degene 
die eraan heeft gedacht wat te eten achter te laten. Op de eettafel 
vindt ze een autosleutel, van een Volkswagen. Een blik uit het 
raam leert haar dat er verderop in de straat een zwarte Polo staat. 
Ook daarvoor is gezorgd. 
 Ze houdt een glas onder de kraan en gunt zichzelf dat haar 
gedachten afdwalen. Ze denkt terug aan het jaar dat omgevlogen 
is. Alicante was zo gek nog niet. Een nieuwe naam, een nieuw 
verhaal. Ze kon iedereen zijn die ze ooit wilde zijn.
 Je bent dagelijks in strijd met je eigen overtuigingen. Je moet je 
handhaven in een wereld die niet jouw wereld is. Waar jouw nor-
men en waarden niet gelden. Denk niet aan de persoon die je zou 
willen zijn. Wees die persoon.
 De woorden van haar voormalig instructeur zal ze nooit ver-
geten. Ze neemt het glas water mee naar een eettafel, die strak 
tegen het keukenblok aan staat, en trekt een stoel naar achteren.  
Verschillende voorwerpen liggen uitnodigend voor haar. Na het  
optillen van de eerste stapel met papieren zoekt ze verder naar 
datgene waar ze al die tijd naar heeft verlangd. Haar eigen iden-
titeit. Ze wil haar naam terug. Terwijl haar vingertoppen de stug-
ge buitenzijde strelen, kan ze een glimlach niet onderdrukken. 
De foto in het paspoort toont een gezicht dat al die maanden 
mijlenver van haar verwijderd was. Nu ziet ze haar oude ‘ik’ weer 
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dagelijks in de spiegel. Elvira Selas, Spaanse nationaliteit. De 
exotische klank van haar naam gecombineerd met de lange don-
kere krullen passen in het totaalplaatje. De Nederlandse tongval 
zorgt voor een prettige verwarring. 
 Tijd om terug te keren naar die ‘ik’. 
 Ze bladert vlug de rest van de stapel door tot haar blik blijft 
rusten op een zwarte iPhone. Als ze de telefoon heeft aangezet, 
verschijnt de melding van een sms’je. Een onbekend nummer:

Morgenochtend om 9.00 uur melden bij hoofdinspecteur Van 

Beek. Zorg dat je er bent.

 
Van Beek. Zelfs haar baas heeft ze voorgelogen over wat ze heeft 
gedaan in de afgelopen jaren. Het is een waarheid die ze niet kan 
delen met anderen, zelfs niet met iemand die ze vertrouwt.
 De papieren rangschikt ze weer op de stapel zoals ze deze 
aantrof, met het paspoort erbovenop. Dan leunt ze achterover 
in de stoel, legt haar handen in haar nek en sluit haar ogen. Ze 
memoriseert de plattegrond van de benedenverdieping van het 
huis. Twaalf stappen tot ze in de woonkamer staat. De keuken 
markeert ze als een zone waar ze kwetsbaar is. Het raam dat 
uitkijkt op de straat is te groot. Ze prent zichzelf in dat de keu-
ken een plek is waar ze niet te veel mag zijn. Dit is het begin van 
een nieuwe missie.
 Maak weer wat van het leven, Selas. Begin opnieuw. Zo moeilijk 
kan dat toch niet zijn?
 Ze doet haar leren jas uit, haalt de foto tevoorschijn en strijkt 
met haar vinger over het gladde oppervlak. Die eigenwijze uit-
drukking op zijn jonge gezicht.
 Joder, hermanito. Verdomme, broertje.
 Het komt allemaal door Eduardo. Om het gemis van haar 
broer draaglijk te maken richt ze zich op het heel erg goed zijn in 
iets. Op het hebben van een specialiteit. Ze doet dat door de on-
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derste steen boven te krijgen in elk onderzoek. Of dat nu bij de 
politie is of in de onderwereld.
 Ze besluit dat het geen geschikt moment is om te filosoferen 
over haar toekomst, maar dat ze verder moet. Structuur, afma-
ken waar ze mee bezig is. 
 In de hal pakt ze de weekendtas. Ze tilt deze gemakkelijk op 
aangezien er vrijwel niets in zit. Daarna doet ze het licht op de 
bovenverdieping aan. Behoedzaam neemt ze de treden van de 
trap zodat haar niets ontgaat. Omdat ze het gewicht van een 
vuurwapen langs haar zij mist, zwaait ze onhandig met de week-
endtas heen en weer als een soort vervanging.
 De overloop is smal en geeft toegang tot drie ruimtes. Ze zal 
niet veel tijd in dit huis doorbrengen, maar ze moet een uitvals-
basis hebben. 
 Ze loopt naar de slaapkamer, waar ze de opgevouwen stapel-
tjes kleding in een basismodel Ikea-kast opbergt. Op de bodem 
van de tas vindt ze de witte iPhone. Zwart en wit, yin en yang, 
bovenwereld en onderwereld. De witte telefoon is haar laatste 
middel om toegang te krijgen tot haar vorige leven. Dat van Alba 
Grandes.
 Een laatste strohalm in de zoektocht naar haar broer. 
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2

De zwarte Volkswagen Polo klikt goedkeurend open. Ze zou dit 
niet moeten doen. Het zou beter zijn om gewoon de tijd uit te 
zitten in haar nieuwe woning en zich de volgende ochtend netjes 
te melden bij Van Beek. Maar ze leeft allang niet meer volgens 
regels. Ze opent de app met notities op de witte iPhone en bekijkt 
de steekwoorden. Paradise Now. Het is een gok, maar als ze het 
niet probeert, kan ze de aansluiting met haar verleden missen.
 Het doel van je infiltratie is nooit volbracht.
 Op de automatische piloot rijdt ze naar het verlaten industrie-
terrein. Daar hoopt ze het pand te vinden waar ze drie jaar geleden 
een paar avonden doorbracht. Nauwlettend houdt ze het overige 
verkeer in de gaten zodat ze kan reageren zodra het nodig is. Bij de 
stoplichten trommelt ze ongeduldig met haar vingertoppen op het 
stuur. Een uur later ziet ze de juiste naam op het blauwe bord langs 
de weg en laat ze de regionale weg achter zich. Op een vreemde 
manier hebben de referentiepunten iets vertrouwds. Ze parkeert 
de Polo achter een loods en loopt strak langs de kanten van andere 
industriële gebouwen zodat ze in de schaduw blijft. Plotseling 
duikt het gebouw met de roestige gevelplaten voor haar op. Daar 
moet ze zijn.
 paradise now zeggen de letters op het dak. Achter het ge-
bouw zorgt het staal van een telefoonmast voor een tikkend ge-
luid. Haar vingers krabben aan de afbladderende verf van de 
deur. Ze slaat er drie keer tegenaan. Ze recht haar schouders en 
dwingt zichzelf om de woede op te wekken die haar vastberaden-
heid vaak vergezelt. Diep in hun hart zijn ze bang voor haar.
 De deur gaat open, en even is ze gedesoriënteerd als de duis-
ternis haar opslokt. Een bewaker met een stevig postuur zet haar 
tegen een muur en betast ruw haar zakken en de rest van haar 
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lichaam. Zijn handen blijven wat langer hangen bij haar borsten 
en billen. 
 ‘Rot op!’ Geïrriteerd duwt ze de zweterige handen weg.
 Hij grinnikt en opent met veel lawaai de schuifdeur die toe-
gang geeft tot de speelhal. ‘Hier naar binnen,’ zegt hij.
 De prikkels van alles om haar heen zetten haar op scherp, en 
ze voelt een zweetdruppel over haar rug glijden. Tussen de flip-
perkasten en andere speelmachines door loopt ze verder naar 
achteren. De muffe geur van een ruimte die lang geen frisse lucht 
heeft gehad hangt zwaar boven haar. Miss Pacman zucht onder 
een dikke laag stof, en een half leeggelopen basketbal ligt in de 
weg. De vloerplanken kraken onder haar voeten, terwijl het laat-
ste zonlicht door de schroten valt waaruit de muren zijn opge-
trokken. 
 In beide hoeken staat een man. Ze staan er roerloos bij alsof ze 
bij de inventaris van de amusementshal horen. Vastberaden legt 
ze haar hand op de klink van de volgende deur, klaar om haar 
entree te maken. Tot ze een duw krijgt.
 ‘Wie ben jij?’ 
 Een van de mannen is uit zijn hoek verdwenen. Hij haalt haar 
hand van de deurklink.
 Ondertussen luistert ze naar de geluiden uit de andere ruimte. 
Kalm blijven, houdt ze zichzelf voor. ‘Je mag me Alba noemen,’ 
zegt ze. Opnieuw stapt ze richting de deur. In haar hoofd her-
haalt ze een van de regels die ze voor zichzelf heeft opgesteld. 
 Regel 1: neem altijd nauwkeurig de omgeving in je op.
 Hij lijkt ermee akkoord te gaan, schiet alsnog voor haar langs 
om de ruimte binnen te gaan en sluit de deur weer achter zich. 
Door de deur heen onderscheidt ze twee stemmen. Mannen die 
kort met elkaar overleggen. Er is geen discussie. Het is een over-
leg dat snel beklonken is. Dan gaat de deur weer open. Het vol-
gende moment kijkt ze in de ogen van de man met wie ze drie 
jaar van haar leven doorbracht. 
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 Michael. 
 Hij glimlacht en wenkt dat ze binnen moet komen. De bewa-
ker sluit de deur achter hen, en ze kijkt onderzoekend rond. Er 
zijn geen ramen. Het is een ruimte met maar één ontsnappings-
mogelijkheid: de deur die de bewaker zojuist gesloten heeft. Ze 
kiest een stoel die met zijn rug naar de uitgang staat, een keuze 
die eigenlijk niet bij haar past.
 Langzaam loopt Michael een rondje om haar heen om vervol-
gens tegenover haar plaats te nemen. ‘Lang niet gezien of ge-
hoord. Waar was je?’
 Zijn stem klinkt kalm. Een spel dat Michael en zij beheersen. 
Ze weten allebei wat hun rol is zodat ze voortdurend controle 
over elkaar houden. Zo verdienden ze hun reputatie.
 Ze slaat haar benen over elkaar en leunt nonchalant achter-
over. ‘Gaat jou dat eigenlijk wat aan? Ik ben er nu toch?’ zegt ze.
 Michael trekt zijn stoel naar voren zodat hun knieën elkaar 
bijna raken. Plotseling buigt hij naar voren. Elvira houdt haar 
reflex om weg te duiken onder controle.
 Michael pakt haar kin beet. ‘Lekker van je afbijten, Alba. Denk 
maar niet dat je er zomaar vandoor kunt gaan. Ik heb nog een 
aantal dingen van je tegoed.’
 ‘Waarom begin je over die laatste klus? Die is inmiddels een 
eeuwigheid geleden.’ Ze grijpt zijn pols vast. ‘Ik ben ongewapend 
en in mijn eentje. Je bewaker heeft me nog net niet gestript. Ik 
geef je mijn woord dat je me kunt vertrouwen. Je weet toch wie 
je tegenover je hebt zitten?’ 
 De greep om haar kin verslapt. 
 ‘Dat is alles?’ Hij lacht. ‘Jouw woord?’
 Zwijgend kijken ze elkaar aan. Het is een spel van aantrekken 
en afstoten. Zijn hele persoonlijkheid staat haar tegen, een op-
telsom van slechte eigenschappen. Zijn arrogantie, de neerbui-
gende manier waarop hij de lager geplaatste leden van het 
kartel behandelt en de manipulatieve wijze waarop hij ervoor 
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zorgt dat zelfs wildvreemden iets voor hem doen. De irritatie 
nestelt zich diep in haar. Het liefst zou ze hem stevig beetpak-
ken, zijn arm uit de kom draaien of hem een vuistslag in zijn 
gezicht geven. In plaats daarvan haalt ze nog een keer diep 
adem.
 Want je hield van hem, Selas. Dat is hij ook nog niet vergeten.
 ‘Ik mis nog steeds die partij coke die van de Valencianos zou 
komen,’ vervolgt Michael. ‘Maar het gaat niet om geld, dat is re-
latief. Ik wil jou.’ Hij legt zijn hand op haar knie. 
 De cocaïne werd onderschept nadat ze haar collega’s van de 
afdeling Vuurwapens en Drugs had getipt. Zodra de handel de 
Nederlandse landgrens overkwam, werd de vrachtwagen aan de 
kant gezet en de cocaïne in alle discretie afgevoerd. Sindsdien 
ligt de lading keurig in een opslag.
 ‘Ik heb de coke samen met Pedro verpakt zoals afgesproken. 
Daarna is die op transport gegaan. De koerier zal zijn taak niet 
goed uitgevoerd hebben. Als een lading onderschept wordt, is 
dat jouw probleem.’ Ze haalt zijn hand weg.
 ‘Maar daarna was je een jaar weg,’ zegt hij. Hij staat weer op en 
gaat achter haar staan. ‘We kunnen hier toch gewoon over pra-
ten? Ben ik je kwijtgeraakt aan de Valencianos?’
 Wat is in zijn ogen het grootste verlies? De cocaïne die een 
straatwaarde van 800.000 euro had of haar vertrek? 
 ‘Het is heel simpel, Michael. De grond werd me hier te heet 
onder de voeten, en ik vermoedde dat die stomme flikken me 
onder observatie hadden geplaatst. Dus boekte ik onder valse 
naam de eerste de beste plek in een vliegtuig en dronk ik het hele 
jaar goede rioja. Ondertussen hield ik onze contacten in Spanje 
nauwlettend in de gaten, zonder dat ik mijn loyaliteit verloor.’ 
Even onderbreekt ze haar verklaring, draait zich om en kijkt hem 
aan. ‘Je weet dat ik geen contact met je op kon nemen. Dat was 
veel te gevaarlijk.’
 ‘Dus je besloot het daarbij te laten?’ zegt hij. ‘Ik kon je nergens 
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meer vinden. Je liet geen enkel bericht achter. Ik was ervan over-
tuigd dat je ergens tussen zes planken lag.’
 Michael geeft blijkbaar nog steeds om haar, en daar moet ze 
gebruik van maken. ‘Ik hoorde nog iets verontrustends. Wat is er 
met je vader gebeurd, Michael?’ Ze pakt zijn hand en drukt haar 
lippen op zijn vingertoppen. ‘Je weet dat onze buitenlandse con-
tacten ook niet achterlijk zijn,’ vervolgt ze. ‘Hoe frappant is het 
dat jij zo gemakkelijk bent doorgeschoven in de lijn naar de top 
en je vader hebt opgevolgd?’ 
 Haar andere hand legt ze op zijn borst. Zijn hartslag hamert 
tegen haar vingertoppen. Hun blikken kruisen elkaar, terwijl 
haar laatste woorden nog bijna tastbaar in de ruimte hangen. Mi-
chael is voor een moment sprakeloos, maar ze merkt op dat hij 
zijn ogen samenknijpt en zijn pupillen nog donkerder zijn dan 
normaal.
 ‘Waar ben jij mee bezig?’ schreeuwt hij. Van zijn eerdere kalm-
te is nu niets meer over. ‘Laat je me definitief vallen of is dit een 
toenaderingspoging?’ Zijn woorden galmen door de lege ruimte. 
‘Mij laat je denken dat je hier thuis bent, maar je bent er voor 
niemand anders dan voor jezelf. Denk je dat ik het niet in de 
gaten heb? Je bent nooit echt hier, maar altijd ergens anders. Je 
hebt nooit echt deel uitgemaakt van onze familie. Je bent altijd 
“daar”. Maar niemand mag weten waar dat is. Puta…’ 
 Ze weet dat hij gelijk heeft en gaat staan. ‘Ben je vergeten wat wij 
hebben meegemaakt? Betekent dat niets voor je? Ik ben je hoer 
niet.’ Ze probeert haar stem onder controle te houden zodat ze ijzig 
kalm overkomt, maar toch balt ze haar vuisten. Alsof ze klaar is 
om elk moment uit te halen. ‘Ik heb mijn leven toch ook voor jou 
op het spel gezet,’ vervolgt ze. ‘Als je mij op deze manier wil behan-
delen, dan kunnen wij niet op deze manier verder met elkaar.’
 Ze loopt van hem weg en legt haar hand op de deurklink. Hij 
volgt haar, maar raakt haar niet aan. Haar woorden zullen ge-
noeg schade hebben aangericht. 
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 ‘Als ik zin heb om met je te praten, kom ik wel naar jou toe. Je 
hebt een muur tussen ons opgetrokken. Laten we ieder aan onze 
kant blijven,’ fluistert ze in zijn oor. 
 ‘We doen dit niet onder jouw voorwaarden. Je hebt er hele-
maal geen recht op. Ik bepaal wat er hier gebeurt. Dus je blijft 
hier!’ 
 Elvira schudt haar hoofd.
 Hij is niet veranderd. Zodra hij zijn zin niet krijgt, wordt hij 
boos. Maak daar gebruik van zodat hij zich schuldig voelt. Dan zal 
het niet lang duren voordat hij contact met je opneemt.
 ‘Nee, Michael, jij moet bedenken wat je zojuist allemaal hebt 
verspeeld. Het is niet aan jou om te bepalen wanneer je mij weer 
aan boord kunt trekken. Alleen ík weet of ik je na dit gesprek nog 
wil helpen in de toekomst.’ Ze geeft hem een opgevouwen briefje. 
‘Sla dit nummer op onder een afkorting, verbrand dit briefje 
daarna.’
 Zonder hem nog aan te kijken, verlaat ze de ruimte. Ze onder-
drukt de neiging om de laatste meters tussen de speelmachines 
richting de toegangsdeur te rennen. 
 
De frisse buitenlucht kalmeert haar weer, maar ze blijft gefocust. 
Ze is hier nog niet vertrokken, en zolang ze niet op neutraal ter-
rein is, moet ze alles in haar omgeving opslaan. Ze dwaalt over 
het industrieterrein tot ze zeker weet dat ze niet wordt gevolgd 
door een van de bewakers en kiest vervolgens een andere route 
om bij haar auto te komen. Als ze in de auto via de binnenspiegel 
haar eigen spiegelbeeld ziet, knipoogt ze.
 Goed gedaan, Selas.
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Een pluisje op mijn zwarte broek. Dat hoort daar niet thuis. Ik pak 
het tussen mijn duim en wijsvinger en blaas het weg. De worsteling 
heeft ervoor gezorgd dat de koffietafel is verschoven en de hoek van 
het vloerkleed omgekruld is. Ik neem de tijd om alles weer in de 
oude staat terug te brengen. Elk detail moet kloppen voordat ik 
over kan gaan tot de laatste fase van mijn plan. Ik strijk over de 
grijze rand die langs de rouwkaart loopt. Mijn bericht naar de bui-
tenwereld. 
 Een rilling als ik me inbeeld hoe mijn daad zal worden geïnter-
preteerd. Zou iemand het begrijpen? Uiteindelijk plaats ik de 
rouwkaart op de bijzettafel. Naast de stoel waarop een zielig hoop-
je mens heen en weer schuift. 
 De plastic zak die ik als kap gebruik, trek ik zonder aankondi-
ging van het hoofd van mijn slachtoffer. Meteen merk ik de vergro-
te pupillen en een gejaagde ademhaling op. Haar polsen en enkels 
zijn stevig samengeknoopt, dus ze heeft geen schijn van kans. Er is 
geen enkele reden voor geruststelling; dat is wel het laatste wat zij 
verdient. Ik loop om de stoel heen en kijk haar aan.
 ‘Er is maar één ding dat ik wil weten: waarom heb je dit al die 
jaren gedaan?’ vraag ik.
 Een klodder spuug komt tussen mijn ogen en glijdt naar bene-
den. 
 ‘Ik herhaal mijn vraag nog één keer, laatste kans. Waarom heb 
je dit gedaan?’
 Ze begint opnieuw rusteloos op de stoel heen en weer te schui-
ven. Ik ga achter haar staan. Als ik het mes tevoorschijn haal, 
wordt mijn aandacht getrokken door het glimmende lemmet. Toen 
ik tijdens het oefenen de punt in een varkenslapje stak, verbaasde 
ik me over de soepelheid waarmee het door het vlees drong. Ik hoef-
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de nauwelijks kracht te zetten. Mijn slachtoffer verschilt niet veel 
van een varken, bedenk ik als ik het mes omhoogbreng en tegen 
haar hals leg. De eerste aanraking splijt de huid open. De boord 
van haar blouse is al snel doordrenkt met bloed. 
 Een vredig gevoel overvalt me, het verwarmt bijna. Als ik weer 
voor haar ga staan, zie ik hoe haar lichaam stuiptrekt op de maat 
van de laatste slagen van haar hart. Het leven vloeit uit haar weg. 
 Jammer van de spatten die toch op de rouwkaart terecht zijn 
gekomen. Ik bedwing de neiging om er nog iets aan te doen. Nu is 
het tijd voor de allerlaatste stap. Mijn hand verdwijnt in haar 
mond, en ik neem de glibberige tong tussen mijn gehandschoende 
vingers. Daarna stop ik de tong in een doosje dat ik afsluit en in 
mijn jaszak opberg. Ik raap de plastic zak op van de grond en laat 
het bloederige mes er voorzichtig in zakken zodat ik het lemmet 
niet beschadig. Tijd om te gaan.
 
Thuis stop ik de kleren in een vuilniszak, die ik al heb klaargelegd 
in de hal. Ik kan ze niet wassen en bewaren; ik moet ze ergens 
dumpen. Dat is wat de beroepsmoordenaars doen, dus doe ik het 
ook. Vervolgens loop ik naakt door de verschillende vertrekken van 
mijn huis, terwijl mijn voeten wazige afdrukken achterlaten op de 
donkere plavuizen. Het doosje houd ik stevig in mijn handen. Dat 
zal ik later verstoppen op een plek die alleen ík ken. Na een douche 
loop ik naar mijn werkkamer waar ik mijn hartslag verder onder 
controle krijg. Terwijl ik in mijn bureaustoel plaatsneem, open ik 
de dossiermap. Met een rode pen zet ik een streep door de eerste 
naam op de lijst.
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4  

‘Vrijheid is duur.’
 De woorden klinken hol als ze ze uitspreekt voor een spiegel 
in de badkamer. Vanaf het moment dat ze haar missie als infil-
trant startte, verloor ze grip op een kostbare belofte. Nu zal ze die 
moeten terugverdienen. 
 De routine van een normale werkdag is nooit uit haar hoofd 
verdwenen, realiseert ze zich op het moment dat ze in haar auto 
stapt. Haar leven voltrekt zich grotendeels tussen dossiers. De 
jacht die ontstaat als ze een nieuw onderzoek opent. Een nieuwe 
puzzel die ze moet oplossen. Ze rijdt naar het politiebureau, waar 
het metershoge gebouw haar stilzwijgend verwelkomt. Bijna 
stopt ze op de parkeerplek waar ze haar dienstauto altijd achter-
laat.
 Is het niet tijd voor verandering?
 De minuten tikken weg op het dashboardklokje. Ongeduldig 
klikt Elvira met de balpen die ze samen met een notitieboekje uit 
het handschoenenvakje heeft gepakt. Ze tuurt naar de ingang 
van het politiebureau. Hier is ze al tien jaar een bekend gezicht. 
Hier heeft ze zich opgewerkt om vervolgens in een diep dal te 
vallen.
 Ze duwt de binnenspiegel naar beneden. Op de stoel zit een 
spookverschijning, en ze knijpt in haar wangen om ze wat meer 
kleur te geven. De vorige dag heeft ze er opnieuw voor gekozen 
om de grens tussen de bovenwereld en onderwereld te over-
schrijden. De consequentie is dat ze zich opnieuw staande zal 
moeten zien te houden in twee werelden. Ze zou beter moeten 
weten. Je ontsnapt niet om daarna weer in een val te trappen. Ze 
koos voor een escape, maar zocht gisteren weer de ingang naar 
de wereld waaruit ze juist wilde ontsnappen. 
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 Zoals altijd is ze te vroeg, maar niet zonder reden. Het is be-
langrijk om een vreemde locatie te verkennen als je op jezelf bent 
aangewezen. Daarom slaat ze het notitieboekje open. Voor haar 
bestaat er maar één manier om gedachten te structureren: visua-
liseren. De eerste pennenstrepen lijken een paar lijnen die ner-
gens eindigen. Maar ze vormen de aanzet tot het silhouet van een 
man, in zijn vingers een sigaret. 
 In haar binnenspiegel verschijnt hij weer. De man met de ge-
tinte huid. Sinds ze de auto heeft geparkeerd, heeft hij drie siga-
retten aangestoken. Voor collega’s is roken een middel om te 
ontsnappen aan een afdeling waar de mensen voortdurend el-
kaars ruimte innemen.
 Ze schetst de rookwolk om zijn hoofd met een paar pennenstre-
pen en is niet geheel ontevreden met het eindresultaat. Het teke-
nen verdrijft de beelden die ze die ochtend bij het opstaan in haar 
hoofd had. De lichtflits die uit de loop van het vuurwapen kwam, 
bloed dat het shirt doordrenkte, het leven dat uit de persoon weg-
vloeide. Ze haat zichzelf om het feit dat ze zich gek laat maken 
door dingen die in het verleden zijn voorgevallen.
 Het is tijd om opnieuw te beginnen ondanks het feit dat ze 
hier eigenlijk al thuishoort. Ze moet eerlijk zijn en dan maar zien 
of haar een tweede kans wordt gegeven. Een andere oplossing is 
er niet. 
 Ze heeft geen gevaar opgemerkt en verlaat de auto. Terwijl ze 
de parkeerplaats oversteekt, knikt ze naar de man. Zijn neus is 
toch wat spitser dan ze zojuist heeft geschetst.
 Een golf van geluid dringt tot haar door zodra ze de toegangs-
deur opent. Een arrestant grijpt zich stevig vast aan een van de 
pilaren in de hal en schreeuwt. Twee jonge agenten proberen 
hem los te trekken. Een ouder echtpaar loopt de hal binnen en 
staat aarzelend om zich heen te kijken. Ze haalt de mensen in en 
loopt door naar de balie waar een servicedeskmedewerker staat. 
Vroeger was het nog gewoon een wachtcommandant.
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 ‘Ik kom voor hoofdinspecteur Van Beek. Hij is op de hoogte 
van mijn komst.’
 Nadat hij haar van top tot teen heeft bekeken, pakt hij de 
hoorn van de telefoon op.
 ‘En uw naam is?’
 ‘Elvira Selas.’
 Zonder twijfel, dit is wie ze is. Terwijl hij haar komst aankon-
digt via de telefoon, blijft hij haar aankijken. Een blik van her-
kenning.
 ‘Bent u de rechercheur die…’
 Het zijn woorden die ze talloze keren heeft gehoord en die 
zelfs na al die tijd nog niet wennen. Ze is inderdaad de recher-
cheur die een beruchte kindermoordenaar met een voorliefde 
voor vijfjarige jongetjes opspoorde. Na het oplossen van de zaak 
en de veroordeling van de pedofiel kon ze rekenen op het respect 
van alle collega’s in de Landelijke Eenheid en had ze een promo-
tie tot teamchef bij haar afdeling kunnen krijgen. Geen enkele 
vrouwelijke rechercheur in het korps had tot dan toe binnen zo’n 
korte tijd carrière weten te maken. Hoewel Van Beek nooit direct 
tegen haar heeft gezegd dat hij trots op haar was, weet ze wel dat 
dit aanbod tot promotie zijn gebrek aan compassie inloste. Maar 
in plaats van het aanbod met beide handen aan te pakken stip-
pelde ze een ander pad uit.
 De realiteit is dat ze besloot van de radar te verdwijnen omdat 
ze geen moment langer kon leven met de wetenschap dat ze altijd 
pas bij zaken betrokken raakte op het moment dat het te laat was. 
Wanneer er al slachtoffers gevallen waren die hun verhaal niet 
meer konden doen. En omdat haar bloedeigen broer was ver-
dwenen.
 Ze knikt en neemt de bezoekerspas aan die op de balie ligt. Ze 
wil er geen woorden meer aan vuilmaken. Het geeft een mis-
plaatst gevoel als er met bewondering over het hoogtepunt in 
haar carrière wordt gesproken. Het haalt beelden naar boven die 
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ze voor altijd wil wegstoppen. Die ze zelfs niet toelaat op haar 
tekeningen.
 ‘Waar bent u al die tijd geweest?’
 ‘Sabbatical,’ legt ze uit. Ondertussen bevestigt ze het pasje aan 
haar broekband. ‘Dank u wel en een fijne dag.’
 Praten is niet haar sterkste punt. Het liefst is ze aangewezen op 
zichzelf en haar gedachten. Ze maakt alleen sociaal contact met 
anderen om haar werk zo goed mogelijk te doen. Ze heeft er een 
gruwelijke hekel aan als ze plotseling het middelpunt van belang-
stelling is. Zoals vandaag. 
 Net als ze haar hand op de leuning legt om de trap naar de 
afdeling te nemen, hoort ze haar naam. Ze draait zich om en ziet 
een duo in burger voor zich staan. Hij zou haar vader kunnen 
zijn, zij komt vers van de Politieacademie, te oordelen naar haar 
veel te keurige kleding die totaal niet praktisch is. Wel een beetje 
te veel eer om een oudgediende op deze manier te onthalen, 
schiet het door Elvira heen. Maar dan beseft ze waarom ze wordt 
tegengehouden. Ze weet welke vraag er in hun hoofd speelt.
 Is Elvira nog wel te vertrouwen op justitieel grondgebied?
 ‘Dat ben ik,’ bevestigt Elvira met een onheilspellend gevoel.
 ‘Mijn naam is rechercheur Hogeveld en dit is mijn collega 
Caan,’ stelt de vrouw hen voor.
 Elvira slaat haar armen over elkaar. Dat is nu eenmaal hoe ze 
zich opstelt tegenover onbekenden. 
 ‘We zijn van de Rijksrecherche en willen even met u praten. 
Loopt u even met ons mee?’ vraagt de vrouw.
 ‘Volgens mij heb ik geen andere optie.’
 Ze willen met je praten over de bewuste avond.
 Niets aan de hand. Ze is er klaar voor. De afgelopen jaren heeft 
ze dag in dag uit een masker gedragen, en het heeft haar sterker 
gemaakt. Risicoberekening voor gevorderden.
 De Rijksrecherche. Alleen hebben deze collega’s geen enkele 
moeite met verraad als ze je betrappen op een misstap. De sa-
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menwerkingen gaan altijd moeizaam. Voorlopig is ze nog niet 
van dit duo af, weet Elvira.
 Ze zwijgen, een teken dat ze geen tegenspraak dulden, dus 
loopt ze achter hen aan richting een van de verhoorkamers ach-
ter in het pand. De deur naar een van de grijze ruimtes zwaait 
open.
 Ze nemen plaats volgens een opstelling die van tevoren al is 
bepaald. De man trekt een rapport naar zich toe dat op een van 
de stapeltjes klaarligt. Het zaaknummer en de naam die haar 
laatste onderzoek heeft gekregen op het voorblad. Ze bestudeert 
zijn gedrag, de signalen die hij haar onbewust geeft. Nicotine-
vlekken op zijn vingers, overhemd niet volledig in zijn broek ge-
stopt, zijn baard niet getrimd. Een rechercheur die geen indruk 
met zijn uiterlijk zal maken, maar misschien wel met zijn verbale 
optreden.
 De jonge vrouw naast hem vertegenwoordigt het tegenoverge-
stelde. Ze is gekleed in een smetteloos mantelpakje. Heeft waar-
schijnlijk nooit met haar naaldhakken in de modder gestaan en 
zal een zijinstromer zijn die bij de politie werkt vanwege haar 
academische graad. Het kriebelt bij Elvira. Ze popelt om erachter 
te komen of ze zich volgens haar profilering zullen gedragen.
 Hij zal in eerste instantie op de achtergrond blijven, zij moet 
haar uren in een verhoor nog draaien om ervaring te krijgen. Dur-
ven ze die rolverdeling ook aan bij mij?
 Klik. 
 Het geluid zorgt ervoor dat ze alert is. Ze gaat rechtop zitten 
en laat het machtsspel beginnen. Kom maar op.
 ‘Het is maandag 1 oktober, 9.10 uur. Rechercheurs Caan en 
Hogeveld spreken Elvira Selas in verband met haar bijdrage aan 
het onderzoek naar het Navas-kartel.’ 
 Hierna kijken ze haar langdurig aan. Ze slaat haar armen over 
elkaar en wacht af. 
 ‘Mevrouw Selas, we willen graag de gebeurtenissen doorne-
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men op de avond dat u Carlos Navas voor het laatst hebt gezien,’ 
opent Caan het verhoor.
 ‘Wat willen jullie precies weten?’ 
 Het is een vraag zonder een vijandige ondertoon. Ze wil be-
reidwillig overkomen, rechercheur Caan voor zich winnen zodat 
ze iemand aan haar kant heeft. 
 ‘Van uw voormalig leidinggevende en de officier van justitie 
begrijpen we dat u als infiltrant onder de naam Alba Grandes 
actief was in het Navas-kartel om de lijnen binnen het netwerk in 
kaart te brengen,’ zegt Hogeveld. ‘Een jaar geleden besloot u om 
de dekmantel vroegtijdig te verlaten, waardoor u gedwongen een 
jaar uit dienst was. Kunt u kort samenvatten wat uw bevindingen 
waren?’
 Ze pikt de meest relevante woorden uit de informatie. Dit duo 
wil haar overrompelen door haar te testen op haar geheugen. Die 
aanpak geeft haar geen kans op voorbereiding om een alternatief 
verhaal in elkaar te zetten. Ze legt haar handen in haar schoot en 
kijkt Hogeveld recht in haar ogen. Niets vrouwen onder elkaar, 
dit is een wolf in schaapskleren, denkt Elvira. Maar Hogeveld 
kan de harde aanpak terugverwachten.
 ‘Het Navas-kartel heeft meer aftakkingen dan aanvankelijk ge-
dacht werd. Het was mijn taak om het volledige netwerk inclusief 
handelspartners in kaart te brengen en deze informatie aan mijn 
collega’s van het drugsteam door te geven. Zo had ik contact met 
een nieuwe Spaanse leverancier, die ervoor zorgde dat er grote 
partijen cocaïne over de Nederlandse grens werden gesmokkeld. 
Niet gek als je bedenkt dat de wortels van deze familie in Spanje 
liggen,’ begint Elvira haar verklaring.
 Rechercheur Hogeveld tikt met haar pen tegen het schrijfblok. 
Caan kijkt verveeld naar een punt op de muur. 
 ‘Wat was uw indruk van Carlos Navas?’ vraagt Hogeveld. 
 Vreemd dat de tactiek die ze zelf al zoveel keren in verhoren 
heeft toegepast, nu tegen haar wordt gebruikt. Het is een spel van 
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vragen stellen; iemand betrappen op momenten van tegen-
spraak. De vragen worden steeds scherper, totdat een verdachte 
verdwaalt in het labyrint van zijn eigen herinneringen. Tot leu-
gens en realiteit niet meer uit elkaar te houden zijn. Ze verplaatst 
zich in Hogeveld aan de andere kant van de tafel en bedenkt wat 
ze zelf zou hebben gedaan.
 ‘Carlos Navas was het type man dat bovenaan de voedselketen 
staat. In een drugskartel is het eten of gegeten worden,’ beant-
woordt ze de vraag. En ja, zijzelf maakte ook deel uit van de hi-
erarchie die in dit milieu gehanteerd wordt. Niet onverdienstelijk 
zelfs, en ze is benieuwd of het duo ook op de hoogte is van haar 
scores. De ladingen die ze wel succesvol over de grens gesmok-
keld kreeg.
 Het is koud in de verhoorkamer. Het is een van de troefkaar-
ten die rechercheurs in handen hebben: het regelen van de tem-
peratuur. Laten ze een verdachte nog wat extra zweten door de 
verwarming een paar graden hoger te zetten of dwingt de kou 
om sneller tot een bekentenis te komen? Is zij eigenlijk wel een 
verdachte?
 Elvira staat op en hangt demonstratief haar leren jasje over de 
rugleuning van de stoel. Vervolgens moet ze de neiging onder-
drukken om de linkermouw van haar shirt verder naar beneden 
te trekken. 
 ‘Wat deed het met u toen u hoorde dat hij gestorven was?’ 
vraagt rechercheur Hogeveld. ‘U weet dat er sprake is van 
moord?’
 Elke inconsequentie afstraffen, basale vragen afwisselen met 
provocatie. Geen enkel rustpunt, doordrammen totdat de ver-
dachte mentaal breekt. Maar een makkelijke klus is ze niet voor 
de rechercheurs; daarvoor is haar instinct als infiltrant nog te 
actief. Alleen als zij het zelf wil, laat ze informatie los.
 ‘Het verraste me niet. Liquidatie komt veel voor in het drugs-
milieu zoals jullie weten. Het Navas-kartel hield zich echter op 
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de vlakte en bemoeide zich niet graag met opstootjes. Carlos ge-
droeg zich normaal. Hij trok geen aandacht van concurrenten, 
en bij dreigend gevaar kon hij terugvallen op de mensen om hem 
heen die bescherming boden.’
 ‘Wanneer heeft u Carlos Navas voor het laatst gezien?’ vraagt 
Hogeveld.
 Elvira kijkt naar Caan om te zien of hij nog deelnemer is aan 
dit verhoor. De man pulkt aan een velletje aan de zijkant van zijn 
duimnagel en lijkt niet geïnteresseerd in het gesprek. Toch kijkt 
hij op als Elvira stil blijft en niet direct antwoord geeft op de 
vraag. Dus nu heb ik je aandacht, denkt ze, en ze telt de seconden 
af in haar hoofd. Ze gunt hem vijf seconden om haar blik te lezen 
omdat ze doorheeft dat Hogeveld haar verbaal wil breken en 
Caan haar non-verbale handelingen strak in de gaten houdt. 
Leugenaars raken bijvoorbeeld vaak hun neus of oor aan en 
krabben veel aan hun onderarmen.
 Elvira zit kaarsrecht op de stoel, wetend dat ze daarmee provo-
ceert.
 Het is de vraag die al vanaf het begin op hun lippen gebrand 
moet hebben. Nu zal dat stukje ontbrekende informatie in de 
tijdlijn dan eindelijk ingevuld kunnen worden. 
 ‘Op de avond dat hij stierf…’ begint Elvira haar antwoord. Ze 
weet dat ze er niet over kan liegen omdat ze de kans groot acht 
dat ze dadelijk geconfronteerd wordt met bewijsmateriaal. 
 Caan en Hogeveld kijken elkaar aan. De jonge vrouw krijgt 
een enthousiaste schittering in haar ogen. Elvira herkent het mo-
ment dat iedere rechercheur hoopt mee te maken. Caan en 
 Hogeveld werken nog niet lang genoeg samen om het onopval-
lend te doen en kijken elkaar net iets te lang aan. Een bereidwil-
lige spreker tegenover je, die informatie gemakkelijk deelt, is een 
zegen in een verhoor dat stroef verloopt. Alsof er een raam op 
een kier wordt gezet en er in de duisternis toch licht naar binnen 
valt. Elvira weet dat ze hun hiermee een strohalm heeft gegeven, 
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maar het is niet erg. Ze vindt het prettig om te weten dat het ver-
hoorduo goed te peilen is.
 ‘…moest ik aanwezig zijn bij de ontvangst van een volgende 
partij cocaïne. Omdat ik het contact onderhield met de leveran-
cier, wilde Carlos mij bij zich hebben. Deze handel is voor een 
groot deel gebouwd op basis van vertrouwen.’
 Caan haalt verschillende foto’s uit het dossier tevoorschijn en 
draait ze haar richting op. Een donker silhouet dat net uit een 
loods stapt, een auto die het terrein op rijdt, een close-up van 
twee personen die wegrijden in eenzelfde auto. Elvira bestudeert 
de tijdstempels op de printscreens van bewakingsbeelden. Ze 
was op de hoogte van de camerabewaking op het haventerrein; 
daarom koos ze ervoor om de waarheid te spreken. Waarom ver-
speelt Caan nu al de troef die ze achter hadden moeten houden 
om haar uit balans te brengen?
 ‘Dit bent u,’ zegt Caan zonder enige verbazing in zijn stem. 
Om de uitspraak extra kracht bij te zetten tikt hij met zijn wijs-
vinger op de laatste foto. 
 Elvira zoekt oogcontact met beide rechercheurs. Terwijl ze 
haar hartslag omlaagbrengt door haar ademhaling naar haar 
buik te sturen, weet ze dat ze er klaar voor is. ‘Natuurlijk ben ik 
dat,’ zegt ze. ‘Ik vertel jullie zojuist dat ik aanwezig was bij die 
deal omdat Carlos erom gevraagd had. Waarom moet daar zo 
spannend over gedaan worden?’
 Het liefst zou ze de foto’s naar zich toe trekken en omkeren. 
Ontkennen dat het ooit is gebeurd. Maar ze zal nooit toegeven 
aan haar gevoel in dit soort situaties. Niet wanneer het erop of 
eronder betekent. 
 ‘De kogels in de borst van Carlos Navas waren afkomstig van 
een Glock 17. Welk wapen droeg u toen u als Alba Grandes actief 
was in het Navas-kartel?’ vraagt Hogeveld. ‘Juist, een Glock 17,’ 
beantwoordt ze haar eigen vraag, zonder dat ze Elvira gelegen-
heid geeft om iets te zeggen.
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 ‘Dit is een insinuatie, rechercheur Hógeveld,’ zegt Elvira met 
nadruk op de naam van de vrouw. ‘Ik leid hieruit af dat u mij 
beschuldigt zonder dat er forensisch bewijs is dat uw theorie 
ondersteunt. Ik was namelijk niet de enige die met een Glock 
17 rondliep, in de tijd dat ik ondergedoken zat bij het Na-
vas-kartel.’
 Er verschijnt een rode blos op de wangen van Hogeveld.
 Wat de vrouw niet weet, is dat ze heel dicht bij de waarheid zit, 
dat Elvira enkele minuten nadat ze Carlos had doodgeschoten, 
uit de loods stapte, de tijd op haar iPhone controleerde en ver-
volgens het nummer belde dat haar exfiltratie in gang zou zetten. 
 ‘Sinds de dood van Carlos Navas is de cocaïnehandel in Am-
sterdam en omstreken afgenomen,’ zegt Caan terwijl hij de foto’s 
weer bij elkaar veegt en de leiding van het verhoor overneemt. 
‘Er zijn geen merkwaardige ontwikkelingen rond het Navas-kar-
tel waargenomen. Het team dat aangewezen was voor deze ope-
ratie is vorige week ontbonden.’
 ‘We hebben gesproken met de officier van justitie,’ vervolgt 
Hogeveld. ‘Hij is bereid u een deal aan te bieden als u eenmalig 
op camera uw verhaal doet over wat er die avond is voorgevallen.’
 Opnieuw kijkt Elvira hen aan. Ze laat niets merken, wendt 
haar blik af, concentreert zich op de deur naar de verhoorkamer. 
Alsof ze met haar gedachten kan afdwingen dat deze opengaat en 
iemand haar hier weghaalt. Volhouden, dat is het woord dat ze 
voor zichzelf blijft herhalen. Blijf geloven in de tactiek die je op dit 
moment gebruikt.
 Caan schuift een brief naar haar kant van de tafel. Onderte-
kend door de hoofdofficier van justitie. ‘U speelt het spel verstan-
dig, mevrouw Selas,’ mengt hij zich opnieuw in het gesprek. ‘U 
zegt het noodzakelijke, maar laat niet het achterste van uw tong 
zien. U weet hoe het werkt, en daarmee maakt u het ons niet 
gemakkelijker. Misschien hebt u tijd nodig om na te denken.’ Hij 
tikt op de brief. ‘Doe daar niet te lang over.’
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 ‘Kan ik gaan?’ vraagt Elvira. ‘Of is er nog iets waarmee ik jullie 
kan helpen?’
 Ze leunt achterover en merkt dat de stoel niet meebeweegt 
omdat hij is verankerd in de vloer. Het is te lang geleden dat ze in 
een verhoorkamer zat. Met haar armen over elkaar blijft ze zitten 
tot iemand antwoordt. Hogevelds kleur heeft zich verdiept, en 
haar vuurrode blos vloekt met het oranje jasje dat ze draagt. 
 Niemand antwoordt of laat iets los tot Caan het verhoor afsluit 
voor de opname door het tijdstip en hun identificatienummers te 
noemen. Het apparaat klikt opnieuw als hij het uitzet.
 Elvira grijpt het leren jasje van de stoelleuning en pakt de brief 
op. Zonder de rechercheurs nog een blik te gunnen, trekt ze de 
deur achter zich dicht.
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