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Kennedy Lincoln rekte zich loom uit.
De bijna transparante, ivoorkleurige gordijnen voor de ge-

opende terrasdeuren bolden op het ritme van een plezierig 
mediterraan windje naar binnen. De geur van verse croissants 
drong tot haar bewustzijn door; een teken van de boulanger dat 
het tijd werd om op te staan. Verse koffie en verse croissants op 
een terras aan de Franse Rivièra; bestond er een beter leven dan 
een goed leven?

Ze lag een tijdje met open ogen te mijmeren; te lui om op te 
staan. Als ze af mocht gaan op de bedrijvige geluiden die on-
danks het vroege uur vanaf de straten onder haar binnenwaai-
den, hadden anderen daar blijkbaar minder moeite mee. Maar 
anderen hadden dan ook geen nacht achter de rug zoals zij. 

Ja, dacht ze. Gisteren zou een topdag zijn geweest als ik er iets bij 
zou hebben gevoeld.

Komt wel weer.
Geef het tijd.
Ze was vroeg naar het strand gegaan om te windsurfen en te 

snorkelen. Na de lunch had ze afwisselend liggen zonnen en on-
der een parasol zitten lezen. Een leuke ober had haar in de ga-
ten gehouden en haar steeds als ze eraan toe was rosé gebracht. 
Met hem was ze tot diep in de nacht gaan dansen in Les Caves du 
Roy. Bijna automatisch had ze hem uitgenodigd mee te komen 
naar haar appartement. Dit was immers Zuid-Frankrijk en daar 
golden andere regels dan thuis in Amsterdam; het zou wel door 
de zon komen. Bovendien kon het haar nog steeds weinig sche-
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len of degene met wie ze het bed deelde meer wilde dan haar li-
chaam en een leuke nacht.

Zonder opzij te kijken, voelde ze naast zich. De ober – hij had 
Thierry geheten maar wat maakte dat uit – was verdwenen. Hoe 
typisch weer. Thierry-ober had haar genomen op elke manier die 
ze zich kon voorstellen en was er vervolgens tijdens haar slaap 
gewoon tussenuit geknepen.

Nou ja!
Als je bij hem was blijven slapen, had je hetzelfde gedaan, sloe-

rie.
Hey, nice girls don’t stay for breakfast.
…en French waiters blijkbaar ook niet.
Terwijl ze het plafond bestudeerde, besloot ze dat het zo beter 

was. Het scheelde, eh, gedoe.
De geluiden die opstegen naar haar penthouse waren anders 

dan thuis. Het waren opgewekte, zomerse geluiden die ze na een 
week vakantie al aardig begon te herkennen. In haar hoofd pro-
beerde ze er de juiste plaatjes bij te plaatsen.

Aan de overkant van de boulevard, in de verte, waren ze be-
zig met het opruimen van het strand en het klaarzetten van de 
ligstoelen en parasols. Op de boulevard zelf werden terrasjes 
in orde gemaakt. Ze hoorde leveranciers met hun steekwagens 
de restaurants en cafés van nieuwe voorraad voorzien. Vegers 
en vuilnismannen hielden luid pratend de pittoreske straatjes 
schoon. Ze hadden allemaal een goede reden voor hun vroege 
bedrijvigheid want hun werk moest gedaan zijn als de toeristen 
wakker werden. Die konden dan de hele dag optimaal geld uitge-
ven en dat was belangrijk want het seizoen was kort.

Kom op, sloompie! Jij bent die toerist en je bent wakker. Geld uit-
geven dus!

Haar lichaam protesteerde toen ze probeerde overeind te ko-
men. Kreunend liet ze zich weer in haar kussen vallen. Het deed 
zeer op plekken waarvan ze niet eens wist dat je er spierpijn kon 
hebben. Thierry-ober zou wel een of ander pilletje hebben geno-
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men voor hij op haar losging, want hij had van geen ophouden 
geweten. Toen ze bang werd dat haar hart zou bezwijken als ze 
nog een keer klaarkwam, had het haar een goed idee geleken dat 
hij haar zou vastbinden. Wat hij maar al te graag had gedaan. Het 
laatste wat ze wilde was dat ze hem zou afremmen bij zijn pogin-
gen haar leven op een hoogtepunt te beëindigen.

Ze wreef over haar polsen en inspecteerde de blauwe plekken 
die haar boeien hadden achtergelaten. Die zouden wel een dagje 
zichtbaar blijven want haar hart bleek verbazingwekkend veel te 
kunnen hebben.

Alsof je dat niet wist.
Na een paar minuten deed ze een nieuwe poging om op te 

staan. Dit keer met meer succes. Ze wankelde door de open-
slaande deuren naar het dakterras. Twee lege champagnefles-
sen op de loungeset waren stille getuigen van hun voorspel. De 
drankjes in Les Caves du Roy waren zo onwaarschijnlijk duur 
geweest dat ze daar bijna niets hadden gedronken en de dorst 
van een nacht dansen thuis hadden gelest. Dat was prima ge-
lukt zonder glazen. Ze voelde met haar vingertoppen aan haar 
borsten. Die waren nog steeds kleverig. Opgelucht realiseerde ze 
zich dat ze geen hoofdpijn had en ze concludeerde dat het goede 
champagne moest zijn geweest.

Met een sierlijke duik verdween ze in het verkoelende water 
van het zwembad. Pas aan de overkant van het bad kwam ze weer 
boven. Daar bleef ze even met haar gezicht naar de ochtendzon 
aan de rand hangen tot de boulanger zich opnieuw meldde met 
zijn verleidelijke geuren. Ze zwom met lange, trage slagen naar 
het trapje en klom klaarwakker en opgefrist uit het water.

Ze draaide een handdoek om haar hoofd en depte haar li-
chaam voorzichtig droog met een andere. Toen ze daarmee klaar 
was verdwenen beide handdoeken in een grote, rieten mand bij 
het zwembad. Terwijl ze haar haren losschudde liep ze terug naar 
haar penthouse, en voelde zich even ongelooflijk bevoorrecht.

Wat een leven! Hier zou een meisje zomaar aan kunnen wennen.
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Twee jaar geleden was er tijdens een expositie in Parijs een 
Renoir gestolen. Het schilderij leek gewoonweg van de aardbo-
dem verdwenen. Kennedy, die op dat moment ten koste van al-
les wilde vermijden dat ze de kans zou krijgen om na te denken 
over de puinhoop die ze van haar leven had gemaakt, had zich in 
de zaak vastgebeten. Maandenlang had ze letterlijk dag en nacht 
op het schilderij gejaagd en uiteindelijk had ze de Renoir terug-
gevonden.

In een klein dorpje in België had ze de dieven voorgesteld het 
onverkoopbare schilderij mee te nemen in ruil voor geheugen-
verlies met betrekking tot waar en bij wie ze het meesterwerk 
had aangetroffen. Omdat hun vrijheid blijkbaar nog net iets 
meer waard was dan een schilderij, waren de dieven met de no-
dige tegenzin akkoord gegaan; de eerste écht grote vangst van 
haar Lincoln Art Detective Agency was een feit.

In de brochure van de beroofde expositie had gestaan dat de 
Renoir ‘eigendom van een heer of dame’ was. Het bleek een heer 
te zijn. Een echte. Compleet met kasteel. Een heer die bovendien 
zo blij was dat het familiestuk weer aan zijn kasteelmuur hing, 
dat hij als dank zijn ruime penthouse met dakterras en zwembad 
in Saint-Tropez de hele zomer kosteloos aan haar ter beschik-
king had gesteld; over een leuke bonus gesproken!

Toen de verzekeringsmaatschappij haar onkosten had betaald, 
de beloofde honderdduizend euro vindersloon ook nog snel had 
uitgekeerd en had gevraagd of ze interesse had om een paar on-
opgeloste zaken op te pakken, begon ze voorzichtig weer een 
beetje te geloven in een leven dat de moeite waard was. Ze had 
de verzekeraars beloofd dat ze zich tijdens haar vakantie zou in-
lezen en zich daarna zou melden met de zaken waar ze achteraan 
wilde gaan. Het leek erop dat haar bedrijfje eindelijk het succes 
zou gaan geworden waar ze op had gehoopt en waar ze zo hard 
voor had gewerkt.

Ze bekeek zichzelf in de belachelijk grote spiegel van de enor-
me, marmeren badkamer. Het ravenzwarte bobkapsel dat ze zich 
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had aangemeten sinds haar relatie definitief op de klippen was 
gelopen, zag er woest uit. Helemaal zoals ze het bedoelde. Hij 
had haar lange, kastanjebruine haren juist zo prachtig gevon-
den dus was dit nu het kapsel van haar keuze. Het paste bij haar; 
bij hoe ze zich voelde. Het was een beetje asymmetrisch; wankel 
als haar gevoel van zelfvertrouwen, warrig zoals haar brein, en 
beachy en edgy als haar levenslust.

‘Misschien kort gehouden, maar nog altijd ontembaar,’ grin-
nikte ze tegen zichzelf in de spiegel.

Haar hele leven kreeg ze al complimenten over haar amber-
kleurige ogen. Zelf vond ze ze te groot voor haar gezicht, maar 
omdat hij een hekel had gehad aan make-up – die deed volgens 
hem haar natuurlijke schoonheid alleen maar tekort – had ze, 
toen haar leven weer van haarzelf was, haar best gedaan om ze 
met smokey eyes nog expressiever te maken. Daar was ze pas 
sinds ze in Saint-Tropez was aangekomen mee gestopt en als ze 
eerlijk tegen zichzelf was, moest ze toegeven dat dat als een be-
vrijding en een overwinning voelde.

Ze zuchtte. Ook door precies het tegenovergestelde te zijn van 
wat hij mooi vond, was ze natuurlijk nog steeds alleen maar met 
hem bezig. Het was onderhand twee jaar geleden. Wanneer zou 
dat stoppen?

Het stopt als het stopt.
Heb geduld, ze zeggen dat alles slijt.
Maar de bob vind ik zelf wel echt leuk, … denk ik.
Misschien, maar je ogen zijn zonder make-up mooier, ook al 

vindt hij dat ook.
Ze draaide haar torso naar links in de spiegel en tilde haar arm 

op. De ribcage tattoo was té dramatisch voor woorden: Beautiful-
ly broken all along. Mijn god wat was ze dronken geweest. Toch 
had ze geen spijt van de quote. Na de breuk had ze wekenlang 
alleen maar de zachte, liefdevolle stem van Danni Nicholls kun-
nen verdragen en was ‘Beautifully Broken’ haar favoriete liedje 
geweest. Ook nu ze haar leven weer op de rit begon te krijgen, 

9789461094667.indd   15 25-09-20   12:40



16

verdiende die tekst voorgoed een plaats dicht bij haar gebroken 
hart.

Zoals wel vaker als ze voor de spiegel stond, verbaasde het haar 
dat ze er nog zo goed uitzag; zo heel anders dan ze zich vanbin-
nen voelde. Voor een belangrijk deel lag dat natuurlijk aan de 
genen die ze van haar moeder had geërfd – goed DNA kan heel 
wat tegenslag aan – maar het rigoureuze trainingsschema dat ze 
zichzelf na de break-up had opgelegd, had zeker bijgedragen. 
Haar lichaam had een mooie zandlopervorm; rond op de goede 
plaatsen. Getrainde armen, benen, billen en buik.

Daar sta je dan: dertig jaar oud en, op een gebroken hart na, in 
topconditie.

Peinzend keek ze naar haar kruis. Hij zag haar vagina het liefst 
kaal, zoals Venus in de schilderijen van de oude meesters, dus 
had ze nu schaamhaar. Netjes bijgehouden weliswaar maar nog 
steeds een flauwe reactie op zijn voorkeur. Ze glimlachte toen ze 
zich realiseerde dat het opnieuw een overwinning was dat ze dat 
toe kon geven en ze nam zich voor binnenkort iets aan de situ-
atie daar beneden te doen.

Geen haast. Dit is Frankrijk; hier hoort haar er helemaal bij.
De heer met schilderij, penthouse en goede champagne bleek 

smaak op meer gebieden te hebben. Zo stonden er in de bad-
kamer, op een marmeren planchet bij de spiegel, een aantal ex-
clusieve geuren te wachten op het juiste moment. Neuriënd 
snuffelde ze aan een paar flesjes. Ze koos voor Mon Guerlain 
en genoot van de geur die ze verspreidde terwijl ze haar tanden 
poetste.

Even later stond ze in een heuse kleedkamer over de chaos in 
haar koffer gebogen. De hele week had ze eruit gerukt wat ze wil-
de dragen, zonder zich druk te maken of het onderop lag. Ze had 
alles natuurlijk netjes in de kasten kunnen opbergen – de kast-
ruimte in de kleedkamer was overweldigend – maar ze was ge-
woon veel te druk geweest met plezier maken.

Ze moest grinniken toen ze aan haar zeer geordende, zeer pre-
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cieze vader dacht en hoe vaak die tijdens haar jeugd wanhopig 
was gevlucht uit de puinhoop die ze haar kamer noemde. Ze was 
dan misschien dertig maar sommige dingen waren bepaald niet 
beter geworden.

Ik ben niet lui, pap. Ik ben alleen maar slordig.
Ze rommelde in de koffer en maakte de bende nog groter. Ze 

had zich voorgenomen vandaag de omgeving te gaan verken-
nen en zocht naar iets wat daarvoor geschikt was. Het zomer-
jurkje was snel gevonden, maar ze twijfelde over ondergoed. Het 
bleef natuurlijk wel Zuid-Frankrijk en de omgeving barstte van 
de leuke strandjes, beachclubs en zwembaden. Geen slipje dus. 
Voor je-weet-nooit-waar-je-terechtkomt trok ze alvast haar biki-
nibroekje aan. Ze had geen zin om haar bikinitop ook al aan te 
doen, want met de Zuid-Franse zomerhitte was elk kledingstuk 
er eigenlijk een te veel. De top verdween in haar strandtas, voor 
als ze inderdaad zou gaan zwemmen.

Ze controleerde het luchtige zomerjurkje dat ze had uitgeko-
zen in de spiegel op doorzichtigheid en vond dat het wel ging. 
Een paar Havaianas aan haar voeten completeerden haar outfit. 
Tevreden trok ze de deur achter zich dicht. Helemaal klaar voor 
een nieuwe dag in het paradijs.
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2

Donatin Guimond stak zijn hand onder zijn blazer en drukte 
op de wond in zijn zij. Hij zoog met een van pijn vertrokken ge-
zicht lucht door zijn opeengeklemde kaken naar binnen. Voor 
de prijs van misselijkmakende pijn bleef hij weer even wakker en 
dat vond hij een goede deal. Hij wist dat de opleving tijdelijk zou 
zijn en waarschijnlijk minder lang zou duren als de vorige keer 
toen hij dit trucje uithaalde. Hij pakte het stuur van zijn Porsche 
Panamera weer met beide handen vast en negeerde het bloed dat 
van zijn hand op zijn broek drupte.

Wie heeft ons geheim ontdekt?
Hij keek even naar de bijrijdersstoel en de uitdrukking op 

zijn gezicht veranderde van pijn in bezorgdheid. Hij had waar 
ze voor waren gekomen net op tijd kunnen redden, maar voor 
hoelang?

Donatin had geen idee voor wie hij op de vlucht was. Wat ze 
van plan waren, was jammer genoeg een minder groot mysterie. 
Het idee dat ze zouden slagen in hun opzet was zo angstaanja-
gend dat ze tegen elke prijs moesten worden gestopt.

Hij maakte deel uit van een zeer selecte groep grootmeesters 
aan wie de zorg over één bergplaats was toevertrouwd. Nooit 
meer dan één. Hij wist niet eens waar de andere bergplaatsen 
waren, al had hij wel zijn vermoedens. Zo was het lang geleden 
bepaald en zo was het sindsdien geweest. Eeuwenlang was het 
goed gegaan tot er in de afgelopen maand een aantal tempels wa-
ren overvallen. Tempels waarvan hij nu vermoedde dat ze net als 
hij een deel van het geheim van de tempeliers hadden verborgen.
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Kos was de eerste geweest; een maand geleden. Rosslyn kort 
daarna. Vorige week hadden ze Parijs overvallen en vannacht Se-
borga; zijn eigen tempel. Hij probeerde krampachtig om aan iets 
anders dan zijn vermoorde broeders te denken. Hopelijk was er 
later tijd om hen met gepaste eerbied en dankbaarheid te geden-
ken. Nu was hij vooral trots op hoe ze zich in Seborga hadden 
verweerd. Hij was de enige overlevende en was pas op het aller-
laatste moment, toen alle hoop vervlogen was, vertrokken. De 
rest was toen al vechtend ten onder gegaan. Drie van de overval-
lers had hij eigenhandig gedood voor hij had moeten toegeven 
dat ze de strijd hadden verloren.

Hij hoopte vurig dat de tempels willekeurig werden aangeval-
len, of dat er een of andere religieuze stroming een hekel had ge-
kregen aan de tempeliers en dat alle tempels om die reden met 
een bezoek werden vereerd. De invloed van zijn orde was margi-
naal geworden, maar geloof is geloof en daar hoort nu eenmaal 
bij dat je mensen die in iets anders geloven afmaakt. Als tempe-
lier begreep hij dat wel. In vervlogen tijden hadden de ridders 
van zijn orde ook de nodige bloedbaden aangericht in verre lan-
den. Het zou logisch zijn indien het nu een keer hun beurt was. 
Logisch, maar onwaarschijnlijk.

Hij bedacht dat het in dit geval een zegen zou zijn als een stel-
letje fanatici de tempeliers om hun geloof probeerde uit te roei-
en. Dood was dood en hierna wachtte de hemel. Er was weinig 
om bang voor te zijn als het slechts om hun leven en geloof ging. 
Het verhaal werd anders als iemand op het spoor was gekomen 
van hun geheim.

Zouden de eerder aangevallen tempels inderdaad bergplaatsen 
zijn geweest? Waren er nog andere bergplaatsen in gevaar? Wel-
ke waren dat dan? Moest hij alle tempels waarschuwen, of zou hij 
daarmee juist aandacht vestigen op een tempel en een bergplaats 
die mogelijk nog onontdekt was?

Het duizelde hem. Hij probeerde zijn hoofd bewust leeg te ma-
ken. Het waren belangrijke vragen, en ze zouden beantwoord 
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worden zoals alle vragen altijd beantwoord werden, maar dat 
was voor later. Op dit moment was het zijn heilige taak te voor-
komen dat de overvallers opnieuw succes zouden hebben. Dat 
was nu zijn enige taak en hij mocht niet falen. De angst sloeg 
hem om het hart toen hij zich realiseerde dat dat gezien zijn con-
ditie weleens een onmogelijke opgave kon worden.

Hij keek op de routeplanner in zijn dashboard en werd nog 
mismoediger. Hij was pas halverwege de tweehonderddertig ki-
lometer lange La Provençale, zoals de A8 tussen Italië en Aix-en-
Provence werd genoemd. Als gevolg van zijn verwondingen zou 
hij de aansluiting met de A7 bij Aix waarschijnlijk niet eens gaan 
halen, laat staan de veiligheid van La Couvertoirade. Hij moest 
snel iets anders verzinnen, voor hij zou bezwijken. Hij mocht 
niet dood gevonden worden met iets wat voor altijd verborgen 
moest blijven.

De A8 maakte een lange bocht om een uitloper van de Alpes 
Maritimes. Even later doemde aan zijn linkerhand de markante 
bruine rots op die ten tijde van de kruistochten al een welkom 
baken was geweest.

Een vermoeide glimlach verscheen op zijn gezicht bij dit te-
ken van God. De orde had er weliswaar geen verdedigbare ves-
ting meer, maar hij zou er kunnen schuilen. Intussen konden 
zijn broeders worden gewaarschuwd. Met geluk kenden ze een 
arts die hem in leven kon houden tot zijn broeders uit La Cou-
vertoirade het van hem konden overnemen.

Even twijfelde hij bij de gedachte dat hij onbewaakt zou zijn 
tot zijn broeders zouden arriveren. Wat als ze te laat zouden ko-
men? Wie zou hun geheim dan beschermen? Gelaten liet hij zijn 
hoofd zakken. Hij moest vertrouwen op Gods plan. Trouwens: 
teken of geen teken, de rots was zijn enige kans. Er was geen al-
ternatief.

Hij stuurde op het laatste moment de snelweg af en moest 
vol in de remmen om de Porsche in de haarspeldbocht naar de 
poortjes voor de péage op de weg te houden.
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De zwarte Range Rover Sport die op veilige afstand achter hem 
reed, nam dezelfde afslag.
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Op haar favoriete terras aan de beroemde, kleine haven met de 
gênant grote jachten, sloeg Kennedy de kaart van de omgeving 
open. Verse croissants, stokbrood, jus d’orange en een cappucci-
no werden op haar onpraktisch kleine, ronde tafeltje geserveerd.

‘Ik wil vandaag de omgeving een beetje gaan bekijken. Wat 
raadt u aan om te gaan zien?’ vroeg ze aan de gerant.

‘O, er is zoveel. Waar bent u al geweest?’ vroeg de man vrien-
delijk. Het was redelijk vroeg in het seizoen en hij was nog niet 
allergisch voor toeristen. Bovendien was hij weliswaar gewend 
dat er elke dag mooie vrouwen op zijn terras zaten maar viel 
Kennedy in zijn ogen in de buitencategorie. En dan had ze ook 
nog eens de moeite genomen om nagenoeg perfect Frans te le-
ren spreken.

‘Eigenlijk nog nergens,’ bekende ze. ‘Dit is mijn eerste keer in 
Zuid-Frankrijk. De afgelopen dagen ben ik in de buurt gebleven 
om wat uit te rusten.’

Hij knikte. ‘Daar is vakantie ook voor, toch? Alors, wat lijkt u 
leuk?’

‘O, alles eigenlijk wel. Een leuk marktje of zo, de kust, een mooi 
oud plaatsje, haventjes, natuur, wijn, een leuk strand, iets met ge-
schiedenis…’

De gerant schoot in de lach. ‘Allemaal in één ritje? Nou, ik zal 
mijn best doen.’ Hij boog zich voorover om zijn vinger op de 
kaart te leggen. ‘U bent nu hier, in Saint-Tropez. U zou deze kust-
route kunnen nemen naar Fréjus.’ Hij wees naar de overkant van 
de baai. ‘Dan rijdt u straks daar en ziet u Saint-Tropez liggen.’
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Kennedy aarzelde. ‘Ik heb gehoord dat die weg verschrikkelijk 
druk is.’

‘Dat hebt u dan goed gehoord, maar alleen ’s ochtends en 
’s middags richting Saint-Tropez. Iedereen wil overdag hier zijn. 
U moet dus ook later op de dag terugkomen want pas aan het 
einde van de dag staat de file de andere kant op.’

‘Oké, ik waag het erop,’ knikte Kennedy. ‘En wat ga ik dan be-
kijken tot ik weer terug mag komen?’

‘Alors… In Fréjus zijn nog bouwwerken uit de Romeinse tijd 
zoals een aquaduct. Daar hebt u uw geschiedenis. Mijn keus 
zou echter zijn om vóór Fréjus naar links het binnenland in te 
gaan. Net na Sainte-Maxime komt u in Les Issambres. Hier. Daar 
neemt u de afslag naar Roquebrune. Dat is een mooi ritje door 
de bergen. Roquebrune-sur-Argens is een oud, middeleeuws 
dorp dat best leuk is om te bezoeken. De tempeliers hebben daar 
nog gezeten, weet u. U zou hun kapel kunnen bekijken als dat u 
wat lijkt. Bovendien hebben ze daar vandaag een grote kunst- en 
antiekmarkt.’

‘Eerst kust en natuur, dan kunst en cultuur en dan een marktje 
in een oud stadje,’ knikte Kennedy. ‘Knap hoe u al mijn wensen 
in één ritje weet te stoppen…’

‘We doen ons best,’ zei de gerant met een twinkeling in zijn 
ogen. Ineens, alsof hem iets te binnen schoot, duwde hij zijn vin-
ger weer op de kaart. ‘Plus… Vlak voor u Roquebrune inrijdt, als 
u uit de bergen komt, hier en hier, komt u een paar wijndomei-
nen tegen die prima rosé maken.’

‘Dan missen we alleen het strandje nog. Om de middag door 
te komen,’ grapte Kennedy. ‘U weet wel, om de file te ontlopen.’

‘Mais oui. Daarvoor gaat u hier vanuit Roquebrune een klein 
stukje recht naar het oosten. Naar Saint-Aygulf. Als u dan hier 
de weg verlaat komt u bij een verborgen beachclub. Fantastisch. 
Met hele goede muziek, een privéstrand, hippe mensen en mo-
derne kunst. Helemaal iets voor u. Ik zeg: lijstje afgevinkt!’

Kennedy schoot in de lach. ‘Verkocht!’
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Na haar ontbijt ging ze op zoek naar de Mini Cooper Conver-
tible die ze een week eerder op de luchthaven van Nice had ge-
huurd.

Het was eenvoudig om de auto terug te vinden. Hij was zo 
knalgeel dat hij zelfs op de enorme parkeerplaats bij de haven 
van Saint-Tropez direct opviel. Binnen vijftien seconden was de 
elektrische softtop ergens achter in de auto verdwenen en begon 
ze aan de route die de gerant had voorgesteld.

Hij had gelijk. Er leek geen einde te komen aan de file in de 
richting van Saint-Tropez. Zelfs toen ze al lang en breed aan de 
andere kant van de Golfe de Saint-Tropez reed en ze het dorpje 
aan de overkant van de baai zag liggen, had ze het einde van de 
tegemoetkomende file nog altijd niet bereikt. Maar de kant die 
zij op reed was relatief rustig.

Na de rotonde aan het begin van Sainte-Maxime nam ook de 
verkeersdrukte in de richting van de populaire toeristenbestem-
ming af. Vanaf daar werd de kustweg ook wat leuker. Er was 
minder bebouwing en ze genoot van het onbelemmerde zicht op 
de vrolijke bootjes en stranden.

Bij Les Issambres sloeg ze links af. De weg ging al in het dorp 
zelf steil omhoog. De sportautomaat van de Mini had daar ech-
ter geen enkel probleem mee; Kennedy kon de omgeving in zich 
opnemen zonder zich druk te hoeven maken over koppelen en 
terugschakelen naar een lagere versnelling. Na wat haarspeld-
bochten te hebben genomen, verdween het dorp onder haar. Bo-
ven Les Issambres stopte ze bij een belvedère om op haar gemak 
te kunnen genieten van het weidse uitzicht over de Middelland-
se Zee.

Een kwartiertje later reed ze door de rotsachtige bergen waar 
diverse bosbranden in voorgaande jaren hun sporen hadden 
achtergelaten. Na een stuk of tien bochten was ze alweer aan de 
andere kant en zag ze Roquebrune met daarachter de bruine rots 
waar het zijn naam aan ontleende liggen.

Ze vond het nog te vroeg om wijn te gaan proeven. Ze sloeg de 
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wijndomeinen en rosé over en reed direct door naar het stadje.
Zo op het eerste gezicht zag het er nogal gewoon uit, maar het 

was er druk, dus er moest iets te beleven zijn. Ze parkeerde haar 
Mini op een grote openbare parkeerplaats aan de rechterkant 
van de doorgaande weg en volgde de mensenmassa.

Aan de overkant van de doorgaande weg was het stadje een 
stuk ouder. Hier begon ook de brocante; de rommelmarkt met 
handelaren in antiek en rommel die op antiek lijkt. Blijkbaar was 
het een bekende en populaire markt want in de tegen de helling 
omhooglopende winkelstraat van Roquebrune krioelde het van 
de mensen.

Geleidelijk werkte ze zich door de toeristen en handelaars naar 
het oudste, hoger gelegen deel van de stad. Het was haar veel te 
druk en ze begon zich steeds meer te ergeren. Ze had haar vraag 
duidelijker moeten stellen aan de gerant; ze had een paar kraam-
pjes in een ingeslapen, pittoresk stadje in gedachten gehad. Zo’n 
marktje waar een paar dorpsoudsten typisch Provençaals kera-
miek verkopen (die gele borden met olijven), of van die ama-
teuristische schilderijtjes. Nou vooruit, er mocht ook nog een 
handelaar met wat lavendelzeep of zo staan, maar niet dit. Ze 
besloot op een terras te wachten tot de markt zou zijn afgelopen.

Ze zette stug door zonder verder een poging te doen om te on-
derzoeken wat de handelaren hadden uitgestald. Eenmaal bo-
ven in het stadje zochten haar ogen naar een terras waar nog een 
stoel vrij was toen iemand hard tegen haar rug stootte.
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