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Proloog

 OKTOBER 

Het was even na middernacht toen de taxi afremde en voor het huis 
tot stilstand kwam. Twee biljetten van vijfhonderd kronen wisselden 
van eigenaar en de man stapte uit zonder op wisselgeld te wachten. 
De ve nijnige, ijskoude wind van het pikzwarte Kattegat was duidelijk 
aanwezig en was zo hard dat hij de zoutspetters van de golven die zo’n 
veertig meter verderop in het donker over de pier sloegen kon voelen.

Bovendien getuigde het dunne ijslaagje op de grond ervan dat de 
temperatuur onder nul was gekropen, waarop hij om de taxi heen 
liep, het andere achterportier opendeed en zijn gezelschap hielp met 
uitstappen, zodat ze niet zou uitglijden op haar vervaarlijk hoogge-
hakte pumps.

Nog maar dertig meter, dacht hij, en hij deed het portier achter 
haar dicht. Dertig meter waarin hij aardig moest zijn en geborgen-
heid moest uitstralen zonder al te halsstarrig over te komen. Haar het 
gevoel geven dat het geheel en al haar eigen keuze was om met hem 
mee naar huis te gaan.

Ze huiverde, greep met haar rechterhand haar bontmanteltje beet 
en liet hem haar linkerhand pakken op weg naar boven. Dat was een 
goed teken, zeker als je bedacht hoe moeizaam het diner was verlo-
pen. Dat hij al zijn trucs uit de kast had moeten halen om te zorgen 
dat ze niet dwars door hem heen keek, de barstjes in zijn glimlach 
zou ontdekken en van tafel zou zijn weggelopen.

Net zoals ze hadden afgesproken, hadden ze elkaar ontmoet bij 
Grand Hôtel Mölle. Ze had hem opgewacht op de leren banken in 
de lobby, een drankje in de hand en haar lange smalle benen over 
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elkaar geslagen, en het was hem opgevallen dat ze er precies zo uit 
had gezien als op de foto. Haar donkere, bijna jongensachtig kort-
geknipte haar, de donkerrode lippen en hoge jukbeenderen zagen er 
exact uit zoals hij zich had voorgesteld. Zelfs haar gezicht, waarvan 
hij had gedacht dat het in een computerprogramma bewerkt was, 
had eruitgezien alsof het nooit was blootgesteld aan de verwoestende 
stralen van de zon.

Dat gebeurde bijna nooit. De werkelijkheid was in de meeste ge-
vallen zelfs een teleurstelling. De vraag was dan eigenlijk alleen maar 
hoe groot die teleurstelling was. Een schralere huid, ongeëpileerde 
wenkbrauwen en vetrolletjes die zich ondanks loszittende kleding 
niet lieten verhullen. Soms was de realiteit zo anders dan op de foto 
dat hij zich gewoon omdraaide voor ze elkaar ook maar hadden be-
groet en wegging.

Deze avond had hij echter, zoals gezegd, moeten knokken, en op 
weg naar boven, langs het pad met de Höganässtenen en de automa-
tische verlichting, besloot hij dat hij het meer dan verdiend had om 
vannacht plezier te hebben. Zo’n plezier dat ze minstens een week 
niet zou kunnen lopen. Alleen had hij eerst een garantie nodig, an-
ders kon hij niet veel beginnen. Daarom bleef hij staan op de plek 
waar de buitenverlichting het sterkst was en de bewakingscamera een 
goede hoek had, en draaide hij zich naar haar om.

Ze keek hem aan, en hij reageerde door zijn lippen op die van 
haar te drukken. Ze hoefde zijn kus niet te beantwoorden. Het was 
voldoende als ze geen weerstand bood. Zolang ze hem niet van zich 
af duwde of hem een klap in zijn gezicht gaf, had hij al het bewijs 
dat hij nodig had om erin te kunnen volharden dat alles vrijwillig 
was en dat de aantijgingen tegen hem niets anders waren dan een 
niet-steekhoudende reconstructie om hem geld af te troggelen. Hij 
zou, met andere woorden, spoedig alles met haar kunnen doen wat 
hij wilde.

Hij hielp haar uit haar korte bontjasje en leidde haar rond door 
het huis. Net als de meeste anderen die zo ver gekomen waren, kon 
ze maar moeilijk verbergen hoezeer ze onder de indruk was van de 
uitnodigende indeling, het vuur dat al brandde in de open haard en 
de speciaal ontworpen meubels. De kunst aan de muren waarmee 
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vergeleken elke tentoonstelling in Dunkers kulturhus verderop in 
Helsingborg broddelwerk leek.

Hij bood haar een drankje aan in de bar beneden en bezwoer dat 
niemand zulke lekkere mojito’s kon maken als hij. Ze begon te stra-
len en liep achter hem aan de trap af. Hij liet haar voorgaan door de 
witgekalkte gang, langs de spa-afdeling, en instrueerde haar door de 
doorgang links van de ingebouwde boekenkast aan het eind van de 
gang naar binnen te gaan.

Ze deed wat haar werd opgedragen, maar eenmaal binnen in de 
vensterloze kamer draaide ze zich met een vragende blik naar hem 
om, net als alle anderen voor haar hadden gedaan. Ze vroegen zich 
allemaal af waar de bar was die hun was toegezegd.

In plaats van een bar stond er een groot bed met vier stevige me-
talen ringen met spanriemen. Die zaten vast aan staalkabels, die op 
hun beurt via een stel katrollen langs de wanden en de vloer waren 
getrokken. Alles witgeschilderd om niet op te vallen.

De klap was wat harder aangekomen dan zijn bedoeling was ge-
weest. Hij was niet van plan haar mooie gezichtje kapot te maken. 
Nog niet in elk geval. Ze viel achterover op het bed. Vanuit zijn oog-
hoek kon hij zien dat ze een bloedneus had toen hij de ene kabel 
rond haar pols bevestigde. Ze was te versuft om te kunnen reageren 
en weerstand te bieden, zodat hij een paar seconden later haar beide 
armen en benen had vergrendeld, waarna hij haar in alle rust in po-
sitie kon hijsen.

Hij had verwacht dat ze net als alle anderen haar energie zou ver-
spillen aan pogingen om los te komen, maar ze lag hem daar alleen 
maar aan te kijken, haar armen gestrekt en haar benen gespreid. Het 
was alsof ze hem smeekte extra hard te werk te gaan, en waarom zou 
hij haar teleurstellen?
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1

Hoofd van de rechercheafdeling Astrid Tuvesson had al spijt zo 
gauw ze buiten stond en de voordeur op slot had gedraaid. Daar 
binnen hadden de jaloezieën de felle voorjaarszon in bedwang kun-
nen houden, maar hier buiten was het licht aanzienlijk feller dan ze 
verwacht had. Als ze niet snel haar zonnebril in haar tas vond, zou 
haar hoofdpijn haar schedel beslist uit elkaar doen spatten. Ze zag al 
helemaal voor zich hoe Ingvar Molander en zijn mannen naar haar 
huis kwamen en de weg afzetten om haar overblijfselen van de straat 
te schrapen. Daar was haar zonnebril eindelijk, vol krassen en vin-
gerafdrukken.

Néé, hè… Nu moest ze opeens weer plassen. Soms werd ze zo moe 
van zichzelf. Echt iets voor haar om dat niet te doen voordat ze de 
deur uit liep en nadat ze de sleutels in haar tas had gesmeten, waar ze 
nu vast en zeker onmogelijk te vinden waren. Die tas was nog erger 
dan de illusionist Joe Labero. Het maakte niet uit hoeveel ze erin zat 
te wroeten – haar sleutels waren verdwenen, vermoedelijk voor altijd 
constateerde ze, waarop ze haar broek en haar slipje omlaagtrok en 
op haar hurken in het bloemperk ging zitten.

Het was uiteindelijk haar eigen tuin, ze kon er doen en laten wat 
ze wilde. En als dat de buren niet zinde, konden ze altijd de politie 
bellen. Ze moest zo lachen om die gedachte dat de straal tussen haar 
benen stootsgewijs kwam, als bij een moderne fontein.

Ze kon eigenlijk niet begrijpen waarom ze niet gewoon thuisbleef, 
zoals ze had besloten, zonder in de auto te hoeven stappen en de 
contactsleutel om te draaien. Ze zat bovendien pas drie dagen in de 
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ziektewet, sinds maandag, wat niets was vergeleken met sommigen 
uit haar team.

Het was op de een of andere manier de schuld van Gunnar-de- 
idioot. Als hij er niet was geweest, dan was er niets gebeurd. Dan 
had ze op het bureau gezeten en contact gehad met de anderen, en 
niet zoals nu thuis gelegen en… De klap tegen de carrosserie maakte 
dat ze het rempedaal krachtig intrapte. Wat was dat in hemelsnaam? 
Ze zette de achteruitkijkspiegel goed en begreep al snel dat dat niets 
anders kon zijn dan de brievenbus. De bus die die idioot himself per 
se had willen versterken en in zo’n groot ondergronds betonblok had 
gegoten dat hij zonder probleem de Derde Wereldoorlog zou over-
leven. Dat ontbrak er nog maar aan. Hoe haar auto er van achteren 
uitzag, daar wilde ze niet eens aan denken.

Ze mo est een paar keer voor- en achteruitsteken voordat ze Singö-
gatan op kon rijden en trapte zo snel mogelijk het gas in, zodat geen 
van de buren naar buiten kon snellen om te gaan staan staren. Dat 
was nou precies wat ze bedoelde. Alles, alles wat slecht was in haar 
leven, was de schuld van Gunnar-de-idioot.

Ze sloeg links af en nam de oprit naar de E20 in noordelijke rich-
ting, drukte de sigarettenaansteker in en trok de laatste sigaret uit het 
pakje dat in de console van het portier geklemd zat. De gloed plantte 
zich voort in de tabak en ze inhaleerde de rook zo diep als haar lon-
gen aankonden terwijl ze schakelde en de snelweg op reed.

Een paar jaar geleden was zij nog degene geweest die bij hem weg 
wilde. Zij was degene die de touwtjes in handen had. Hij had haar 
zo de keel uit gehangen dat ze al chagrijnig werd als ze hem alleen 
maar zag. Maar hij had zich vastgeklampt, en haar ingedutte liefde 
was langzaam maar zeker overgegaan in pure verachting. Algauw was 
ze een van haat vervuld monster geworden, en toen hij uiteindelijk 
het enige juiste deed en bij haar wegging, was niets gelopen zoals ze 
zich had voorgesteld. Niets.

Eerst begreep ze niet wat er gebeurde toen ze een klap hoorde en 
de zijspiegel aan haar linkerkant van zijn bevestiging werd gerukt, 
aan een paar dunne draadjes bleef bungelen en als een oververhitte 
specht tegen de carrosserie aan tikte. Toen zag ze de rode BMW die nu 
vlak voor haar reed. Ze toeterde, maar kreeg geen andere reactie dan 
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dat de auto versnelde en er als een speer vandoor ging. Zo gemakke-
lijk zou hij er niet van afkomen! Ze trapte het gaspedaal in en reed 
al snel weer achter hem.

Aan niets had ze zo’n hekel als aan van die nouveau-richemanne-
tjes met dure auto’s, en ze was ervan overtuigd dat het inderdaad een 
man was én dat hij op alle meetbare manieren klein was. Ze haalde 
hem aan de rechterkant in, nam weer de buitenbaan – haar knipper-
lichten aan – en minderde langzaam vaart terwijl ze haar politielegi-
timatie omhooghield. Alsof hij die kon zien. Maar dat maakte geen 
reet uit. Stoppen zou hij, en dan zou hij daar wel achter komen.

In plaats daarvan nam de BMW de binnenbaan en reed hij langs 
haar heen – alsof het de gewoonste zaak van de wereld was! De kloot-
zak. Nu was het oorlog. Nu was het verdomme echt oorlog. Ze stak 
haar linkerarm door het raam naar buiten en rukte de zijspiegel los, 
terwijl ze met het gaspedaal zo ongeveer op de smerige rubberen mat 
de jacht op de rode auto opende.

Na een minuut had ze een snelheid bereikt die ver boven de toe-
gestane lag. De Toyota Corolla schokte en maakte op alle mogelijke 
manieren duidelijk dat hij niet meer mee wilde doen, maar ze had 
hem volledig onder controle en reed als een god – al zei ze het zelf – 
en nadat ze verkeersplein Helsingborg Södra was gepasseerd, was ze 
weer bij, knipperend met haar grote licht.

De BMW had daarentegen geen enkele zin om vaart te minderen. 
Hij ging juist harder rijden. Hij wist blijkbaar niet met wie hij van 
doen had. Ze stak haar hand in de tas op de passagiersstoel. Haar 
mobiel moest daar ergens liggen, dat wist ze zeker. Aha, daar voelde 
ze haar huissleutels. Natuurlijk kwamen die nu boven water.

Ze viste haar telefoon op en wierp een snelle blik op het scherm om 
de camerafunctie op te zoeken. Waar zat die ook alweer? Kut-Sam-
sung. Ze haatte hem. Om nog maar te zwijgen van die drammerige 
verkoper die als een halsstarrige papegaai had zitten kletsen over hoe-
veel beter Android was dan iOS. Uiteindelijk was ze gezwicht, alleen 
om van die eikel af te zijn. Nu deed hij het in elk geval; ze had alleen 
geen idee hoe ze dat had klaargespeeld.

Ze hield haar telefoon omhoog met de camera op de auto voor 
haar gericht en ontdekte dat ze recht op de vangrail af reed. Ze 



16

schreeuwde het uit en trapte zo hard ze kon op de rem, waardoor de 
auto in een slip raakte en bijna op zijn zijkant belandde, en binnen 
een fractie van een seconde was het een kakofonie van toeterende au-
to’s en loeiende vrachtwagens.

Het is voorbij – dat was het enige wat ze kon denken. Nu is het 
voorbij, en dat was misschien maar goed ook. Ze was toch niets an-
ders dan een loser die zweette van de opvliegers, een schande voor het 
hele korps. Toch weigerden haar handen het op te geven; ze probeer-
den de slip met het stuur te pareren en tegelijkertijd over te schake-
len op een lagere versnelling. Hetzelfde met haar rechtervoet, die het 
gas tot op de bodem intrapte, en als in een onwaarschijnlijke com-
puteranimatie slaagde ze erin de auto weer onder controle te krijgen. 
Ze kraaide het uit van vreugde, om de volgende seconde een poging 
te doen zichzelf gerust te stellen met de mantra dat alles onder con-
trole was.

De rode auto bevond zich nu zo’n vijftig meter voor haar, en in de 
tijd dat ze haar mobiel van de grond raapte en weer verderging met 
fi lmen, zag ze dat de auto afremde en de afslag naar Elineberg en Råå 
nam. Nu zou ze hem snel hebben ingehaald, en dan…

Of het door haar aanwezigheid kwam of door de rij auto’s tot aan 
de rotonde wist ze niet, maar de BMW bedacht zich, trok op en reed 
weer terug de snelweg op, blijkbaar zonder ook maar enige ambi-
tie om vaart te minderen, ook al reden ze recht op het centrum van 
Helsingborg af.

Pas toen ze op Malmöleden waren ter hoogte van het oude hoofd-
bureau van politie ging hij iets minder hard rijden, ook al leek hij zich 
niets aan te trekken van het stoplicht bij Trädgårdsgatan. Ze was niet 
van plan om voor hem onder te doen en reed claxonnerend over de 
kruising, terwijl ze de politiesirenes al kon horen. Wauw, de unifor-
men waren wakker geworden. Dat werd tijd.

Een blik in de achteruitkijkspiegel maakte duidelijk dat de poli-
tieauto nu achter haar zat te douwen. Ze gebaarde ze te kalmeren. 
Jezus, ze moesten niet denken dat ze het zo konden overnemen. Dat 
konden ze wel vergeten. Zij zou die klootzak weleens een lesje leren, 
dat liet ze zich niet ontnemen.

De circa twee decimeter hoge, cirkelvormige fontein was eigenlijk 
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geen echte fontein, maar deed meer denken aan een bovenmaatse 
blauwe frisbee van kapotgeslagen tegels. Uit de opening in het mid-
den lekte water, dat langs de tegelscherven sijpelde en ervoor zorgde 
dat het geheel voortdurend nat was. Astrid Tuvesson had hem nooit 
mooi gevonden, en dat werd er niet beter op toen de bocht naar links 
naar Hamntorget als uit het niets opdook en het niet meer hielp dat 
ze haar mobiel wegsmeet of probeerde tegen te sturen.

De hoogte en de afgeronde rand van de fontein werkten in een 
perfecte symbiose samen met de aanvalshoek en de snelheid van de 
Corolla, zodat deze over de kop sloeg en met het dak tegen de tegels 
schraapte. Toen de auto als een hulpeloze kever op zijn rug een paar 
meter verderop midden op het fi etspad tot stilstand kwam, maakte 
Astrid haar veiligheidsgordel los en wurmde zich uit de auto.

Verdomme… Haar hoofd bonkte, en haar zicht… Of ze dubbel 
zag of dat ze haar hoofd alleen maar scheef hield, wist ze niet. Goed 
was het in elk geval niet. Hij zou ontkomen. Ze voelde het. Dat die 
klootzak gewoon verder door het leven zou fi etsen alsof er niets ge-
beurd was. Alsof het allemaal maar een spelletje was.

Ze keek de rode auto na, die nu snel rechts af zou slaan naar 
Kungsgatan en daarna met grote waarschijnlijkheid rechts af en weer 
rechts af zou slaan om in tegenovergestelde richting terug te rijden. 
Maar hij sloeg helemaal niet af. In plaats daarvan reed hij rechtdoor, 
langs de nachtclub die nu in de oude veerbootterminal zat, recht op 
de kade af.

Waar was hij in godsnaam mee bezig? Ze spurtte over de kinder-
kopjes in de richting van de kade. Alles draaide voor haar ogen als-
of het én midzomer was – met alle alcoholische versnaperingen van 
dien – én ze was rondgetold om blindemannetje te gaan spelen. Ze 
struikelde een paar keer bijna en begreep dat ze haar hoofd erger ge-
stoten had dan ze had gedacht. Maar dat moest wachten.

De BMW schoot over de kademuur en vloog een paar meter door 
de lucht voor hij in het water belandde. Ze rende verder en zag nu 
dat ook andere mensen van verschillende kanten kwamen aanrennen 
en op een kluitje bij de kaderand bleven staan. Zelf bleef ze een paar 
meter daarvoor staan, haalde adem en schraapte haar keel.

‘Ik ben van de politie,’ ze i ze zo gezaghebbend mogelijk. ‘We moe-
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ten het hier afzetten, dus ik wil dat u minstens twintig meter opzij-
gaat!’

De meeste mensen draaiden zich naar haar om.
‘Ja, ik heb het tegen u! Kom, gaat u zo snel mogelijk aan de kant,’ 

ging ze verder, en ze gebaarde met beide armen.
Bijna iedereen ging opzij, en ze kon nu zien hoe de achterkant van 

de auto in het donkere water verdween.
‘Dat geldt ook voor u.’ Ze wees naar de laatste mensen die zich 

niet konden losrukken, waarop ze zelf verder naar de rand van de 
kade snelde.

Van de bestuurder was niets te zien. In elk geval niets meer dan 
een heleboel luchtbellen die naar de oppervlakte stegen. Ze zou er 
eigenlijk in moeten springen, maar dat zou ze niet redden. Ze had 
zich nooit op haar gemak gevoeld in water, en bovendien had ze…

‘Astrid Tuvesson?’
Ze schrok op en verloor bijna haar evenwicht toen ze zich naar de 

geüniformeerde politieman omdraaide.
‘Zou u hier even in willen blazen?’ ging hij verder, en hij hield haar 

een blaaspijpje voor.
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