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HOOFDSTUK 1

Sheriff Shelly Atkins zou eigenlijk niet meer bij de politie werken. 
Tien jaar nadat haar bovenlichaam en schouder door een brand 
waren veranderd in een massa bobbelige littekens, om nog maar 
te zwijgen over het letsel dat haar heup had opgelopen, had ze 
haar uniform aan de wilgen gehangen. Ze had het aanbod van 
een anonieme weldoener (ze bleef ervan overtuigd dat het de 
gepensioneerde FBI-agent Pierce Quincy was) voor een unieke 
vakantie in Parijs aangenomen en daar in eerste instantie haar 
wonden gezalfd met Franse crêpes, Franse wijn en Franse musea.
 Daarna keerde ze terug naar huis. Ze maakte wandelingen over 
het strand, trektochten door de bossen, zorgde ervoor dat ze al-
tijd bezig was. Haar vervangen heup voelde het prettigst als ze 
hem in beweging hield, en de zeurende pijn na een actieve dag 
was beter dan de stekende pijn na een dag nietsdoen. Zwerftoch-
ten door de natuur hielpen ook om herinneringen op een afstand 
te houden. Een vrouw met zoveel littekens als zij kon maar beter 
niet stilstaan bij herinneringen. 
 Maar toen, twee jaar geleden, had de county sheriff, een bui-
tenstaander voor wie de plaatselijke bevolking nooit was warm-
gelopen, plotseling ontslag genomen. Er waren geruchten over 
ongeoorloofd gedrag, maar het OM kon niets bewijzen. Hoe dan 
ook, de county zat opeens zonder sheriff. En Shelly...
 Ze was geen mooie vrouw. Ze was niet eens mooi geweest voor-
dat het vuur de helft van haar lichaam had veranderd in een 
schilderij van Picasso. Ze had de solide bouw van een trekpaard 
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en het nuchtere gezicht van iemand met wie mannen in een café 
graag een praatje maakten, terwijl ze naar een mooi meisje drie 
krukken verderop gluurden.
 Ze had geen familie, geen kinderen, geen huisdieren – zelfs 
geen goudvis – omdat ze er nooit helemaal zeker van was dat ze er 
niet opnieuw tussenuit zou knijpen.
 Kortom: Shelly had in de acht jaren sinds ze bij de brand bijna 
was omgekomen, niets en niemand aan haar leven toegevoegd. 
Ze miste haar werk. En ze miste de mensen met wie ze had ge-
werkt.
 Dus ze stelde zich kandidaat voor de functie van sheriff. En 
aangezien men zich haar nog steeds herinnerde als de heldin die 
een federale agent uit het vuur had gered, was er enthousiast op 
haar gestemd, met haar littekens en kreupele heup en alles.
 Met andere woorden, zei Shelly tegen zichzelf terwijl ze het 
zwaailicht aandeed, ze kon niemand dan zichzelf erop aankij-
ken. Een melding over schoten, in deze tijd van het jaar? Niet 
leuk voor de sheriff, en nog minder voor alle kleine zelfstandigen 
die erop rekenden dat de slaperige reputatie van hun pittoreske 
kuststadje slaperig zou blijven.
 Het was nog vroeg, even over achten, dus had je grote kans dat 
het ging om balorige jongens die nog halfzat waren na een nacht 
kroeglopen, of om gedesillusioneerde vakantiegangers die er 
inmiddels achter waren dat kamperen tijdens een hittegolf niet 
fijn was. Normaal gesproken was het hier in augustus goed uit te 
houden, omdat de zeewind de temperatuur op een aangenaam 
niveau hield, maar het kwik kwam nu al vijf dagen boven de der-
tig graden en temperamenten waren evenredig verhit.
 In een plattelandsstadje van vijfduizend koppen, waar het 
aantal vuurwapens vermoedelijk groter was dan het aantal be-
woners, was het misschien slechts een kwestie van tijd geweest 
tot iemand zou gaan schieten. De meldkamer had het adres 
doorgegeven, een tankstation met een minimarkt aan de rand 
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van de stad, en Shelly had besloten er persoonlijk op af te gaan. 
Haar twee hulpsheriffs hadden al zoveel overuren gemaakt met 
alle normale zomerse strubbelingen dat dit het minste was wat 
ze kon doen. Ze vond het niet prettig dat er in haar stad schoten 
waren gelost, maar maakte zich niet al te veel zorgen. Bakersville, 
Oregon, was bekend om zijn kaas, zijn bossen en zijn koele zee-
wind. Oké, er waren steeds meer problemen met drugs, in het 
bijzonder met speed, maar in deze streken kampte een sheriff 
beslist niet met de stress waaronder de politie in grote steden ge-
bukt ging.
 Ze liet het centrum van de stad – goed opletten, je bent erdoor-
heen voor je het weet – achter zich en reed in noordelijke rich-
ting. In de verte zag ze de enige attractie waar hun stad op kon 
bogen: de kaasfabriek. Hoewel ze met draaiend zwaailicht reed, 
moest ze af en toe ook haar sirene laten loeien om tussen de cara-
vans en campers door te komen die stonden te wachten tot ze het 
parkeerterrein op konden. Het was alweer zo warm dat horden 
vakantiegangers zich leken te hebben voorgenomen vandaag een 
sorbet als ontbijt te nemen.  Zodra ze deze melding had afgehan-
deld, kon ze dat zelf ook wel doen. Zich onder de mensen bege-
ven. IJsje eten, praatje maken. Geen gek plan.
 Toen ze de fabriek voorbij was, was het een stuk minder druk 
en kon ze meer vaart maken. De weg was hier smal en volgde met 
haarspeldbochten de ruige kust. Acht kilometer na de afslag van 
een camping arriveerde ze op haar bestemming: het tankstation 
van EZ Gas.
 Ze reed het terrein op en doofde het zwaailicht. Er stond een 
pick-up bij een van de twee benzinepompen, een oude Ford die 
betere dagen had gekend. Verder viel er niets te zien. Shelly gaf 
via de mobilofoon aan de meldkamer door dat ze was gearri-
veerd. Toen pakte ze haar breedgerande hoed van de passagiers-
stoel, zette hem op en stapte uit.
 Het eerste wat haar opviel, was het ontbreken van geluiden. 
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Dat maakte haar nerveus. Het was augustus, een snikhete dag, in 
alle winkels was het druk, maar hier... Dit was geen gezond soort 
stilte. Shelly legde haar hand op haar pistoolholster en draaide 
zich automatisch een kwartslag, om een minder breed doelwit te 
zijn, terwijl ze langzaam naar de ingang van de nogal sjofele win-
kel liep.
 Wat haar daar trof, was de geur. Koperachtig, muf. Een geur 
die zelfs een sheriff van een slaperig kuststadje beter kende dan 
haar lief was.
 De verschoten rode pick-up, bouwjaar jaren negentig, stond 
links van haar, en ze had de open glazen deur van de minimarkt 
aan haar rechterhand. Zo te zien zat er niemand in de auto, dus 
moest ze in de winkel zijn. Van de buitenmuur ging het onderste 
deel schuil achter grote diepvrieskisten, terwijl de ramen erbo-
ven bedekt waren met reclameposters voor goedkoop bier. Met 
haar hand nog steeds op haar holster stelde ze zich op naast de 
vrieskisten en gluurde door de open deur naar binnen.
 Niets te zien. En nog steeds niets te horen. Geen gerinkel van de 
kassa. Geen mompelende stemmen, geen kassabediende die de 
boodschappen van de bestuurder van die pick-up langs de scan-
ner haalde. Alleen die geur. Muf en overheersend in de drukken-
de warmte.
 Nu bereikte een geluid haar oren: zacht, aanhoudend.
 Het gezoem van vliegen. Een heleboel vliegen.
 Shelly wist nu wat ze in de winkel zou aantreffen.
 Ze was zo verstandig eerst contact op te nemen met het politie-
bureau en om versterking te vragen. Toen rechtte ze haar schou-
ders, maakte haar holster open en trok haar Glock 22.
 Ze ging naar binnen.
 Het eerste slachtoffer was op drie meter afstand van de ingang 
geveld. Hij lag op zijn rug, wijdbeens, met een zakje chips naast 
zijn gestrekte arm. Een man van begin twintig. Iemand van hier, 
dacht Shelly, te oordelen naar de versleten spijkerbroek, de schoe-
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nen met de losse veters, het smoezelige T-shirt. Waarschijnlijk 
van een van de boerderijen. Toen ving ze de geur op van verrot-
ting en veranderde van mening. Vis. Hij moest op een vissers-
boot werken, of had een andere baan in die onwelriekende bran-
che. Misschien had hij de hele nacht op zee gezeten en was hij 
hier gestopt om een snack te kopen. Nu had hij een kogelgaatje 
in zijn voorhoofd en een aantal bloederige gaten in zijn borst. Te 
oordelen naar de kalme uitdrukking op zijn gezicht had hij het 
niet zien aankomen.
 Het volgende lijk lag achter de toonbank. Een jonge vrouw. 
Achttien, negentien. Tweede slachtoffer. Neergeschoten ná de 
klant die naar een zoute snack had gehunkerd, want zij had het 
wel zien aankomen. Haar lichaam was scheef neergekomen, als-
of ze zich had omgedraaid in een poging te vluchten en zich te 
laat had herinnerd dat ze gevangenzat, ingesloten tussen de toon-
bank en de achterwand met de tabakswaren. Ze had afwerend 
haar hand opgeheven. Shelly zag het gat in de palm waar een ko-
gel doorheen was gegaan.
 Ze hoefde de rest van de verwondingen niet van dichtbij te zien 
om te weten dat die fataal waren geweest.
 Binnen was het gezoem luider. Het gezoem van de vliegen die, 
aangetrokken door de geur van bloed, op de slachtoffers waren 
neergestreken.
 Gek, waar je je over kon opwinden. Shelly had afschuwelijke 
auto-ongelukken gezien, tragedies in het jachtseizoen, zelfs een 
paar incidenten met landbouwapparatuur. Bloed en geampu-
teerde ledematen waren haar niet vreemd. Plattelandsstadjes 
waren niet de idyllische dorpen die je in televisieseries zag. Maar 
vlíégen...
 Vliegen kon ze niet uitstaan...
 Ze ademde bewust door haar mond. Langzaam en diep. Pro-
tocol. Het was nu van het grootste belang dat ze volgens het pro-
tocol werkte. Ze moest de recherche, de officier van justitie en de 
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forensische dienst op de hoogte stellen. Er was werk aan de win-
kel.
 Links van haar bewoog iets.
 Ze draaide zich ernaartoe, handen bij elkaar, armen gestrekt, 
Glock gericht. Aan het eind van het gangpad met het snoepgoed, 
vlak voor de wand met de gekoelde dranken, zag ze een metalen 
rek dat trilde. Ze ging dicht bij de muur staan om een zo klein 
mogelijk doelwit te zijn.
 Ze liep door het buitenste gangpad, zodat ze haar doelwit van 
achteren naderde. Ze transpireerde hevig, zweetdruppels prik-
ten in haar ogen. Vliegen. Het gezoem van de vliegen, alleen 
verstoord door het zachte geluid van haar dikke schoenzolen op 
de linoleumvloer. Hoe ze ook haar best deed, haar ademhaling 
klonk te luid, te hijgend in de onnatuurlijke stilte.
 Ze droeg geen kogelwerend vest. Te warm, te dik. Ondanks het 
feit dat ze had gereageerd op een melding over geloste schoten... 
Omdat Bakersville niet zo’n stad was. Omdat dergelijke mensen 
hier niet woonden.
 Juist zij had beter moeten weten.
 Aan het eind van het pad vertraagde ze haar pas. Het rek trilde 
niet meer. Ze spitste haar oren om te horen of zich elders in de 
zaak iets bewoog – de schutter, misschien, die ook door de gan-
gen sloop en hoopte háár van achteren te kunnen benaderen.
 Doodse stilte.
 Diepe ademhaling. In. En weer uit.
 Een, twee, drie.
 Sheriff Shelly Atkins draaide zich een kwartslag om, Glock 
recht vooruit, op zoek naar haar doelwit.
 Maar er was niemand te zien en het metalen rek met de chips 
bewoog niet meer. Er bewoog zich ook niets bij de lange rij koel-
kasten met frisdrank tegen de wand.
 Shelly richtte zich langzaam op. Pad na pad nu, stap voor stap.
 Maar wat de eerdere trilling ook had veroorzaakt, er was geen 
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spoor van te bekennen. Misschien een tochtvlaag, of gewoon 
haar zenuwen.
 Hoe dan ook, ze stond in haar eentje in de winkel. Twee lij-
ken. Het onophoudelijke gezoem van vliegen. De stank van vers 
bloed.
 Shelly nam de portofoon van haar schouder om te beginnen 
aan de eerste procedurele stappen. Toen ze opkeek, zag ze het 
derde slachtoffer.
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HOOFDSTUK 2

‘Aardbeien of kiwi?’
 ‘Appel?’
 ‘Een appel is geen aardbei of kiwi.’
 ‘Aardbeien en kiwi’s zijn te zacht. Tegen de tijd dat ik aan een 
tussendoortje toe ben, zijn die moes.’
 ‘Dan doen we een appel.’
 Rainie knipoogt naar me en draait zich weer om naar de koel-
kast. Ik schuif het roerei heen en weer over mijn bord. Ik word 
vanochtend geacht goed te ontbijten, om voldoende energie te 
hebben. Maar ik heb geen eetlust en Rainie weet dat.
 Onder de tafel duwt Luka zijn natte neus tegen mijn hand-
palm. Mijn hond doet op zijn manier zijn best me op te vrolijken.
 Als Rainie met haar rug naar me toe staat, schuif ik een deel 
van het koude, stug geworden eiergerecht in mijn hand en leg 
mijn hand op mijn schoot. Als Luka weer aan me snuffelt, doe ik 
mijn hand open zodat hij de traktatie kan oplikken. Nu heeft in 
elk geval één van ons lol.
 Ik mag Luka eigenlijk geen menseneten geven. Quincy herin-
nert mij er voortdurend aan dat hij een voormalige politiehond 
is. Een goed opgeleid lid van het politiekorps. Hij is op zijn vijf-
de gepensioneerd nadat hij in één jaar tweemaal zijn kruisband 
had gescheurd. Goedbeschouwd heeft Luka gewoon een zwakke 
knie. Niet zo zwak dat die hem hindert in het burgerleven, maar 
niet sterk genoeg meer om nog langer dienst te kunnen doen.
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 Nu is Luka mijn partner. Quincy heeft hem van een bevriende 
agent gekregen, een jaar nadat ik bij hem en Rainie in huis was ge-
komen. Het is mijn taak voor Luka te zorgen. Ik geef hem zijn eten, 
ga met hem wandelen, let erop dat hij dagelijks zijn gewrichtssup-
plementen krijgt. Ik heb ook Nederlands geleerd. Ik heb het nooit 
geweten, maar de meeste Duitse herders die ze bij de politie en in 
het leger gebruiken, komen uit Europa, waar deze honden een zui-
verder stamboom hebben. Luka kwam uit Nederland en is in het 
Nederlands afgericht. De hondengeleider hier bleef dezelfde Ne-
derlandse bevelen gebruiken, en nu doe ik dat ook.
 Klink ik goed in het Nederlands?
 Ik heb geen idee. Luka heeft er in elk geval niets op tegen. Hij 
luistert altijd heel aandachtig naar me. Dat vind ik fijn aan Luka. 
Dat hij zo goed kan luisteren.
 Ik slaap ’s nachts een stuk beter als Luka naast mijn bed ligt. 
Dat mag hij eigenlijk niet. Politiehonden dienen in hun hok te 
zitten als ze geen dienst hebben. Dan weten ze, als je ze eruit laat, 
dat het tijd is om aan het werk te gaan. De honden houden van 
hun hok, heeft Quincy me al ettelijke keren uitgelegd. Dat Luka 
niet meer werkt, is geen reden om vijf jaar training overboord te 
zetten. Et cetera, et cetera, et cetera. Blablabla.
 Quincy houdt graag opvoedende praatjes. En ik ben een brave 
pleegdochter. Ik knik wanneer dat gewenst is.
 Niettemin haal ik Luka ’s avonds uit zijn hok zodat hij naast 
mijn bed kan slapen.
 Rainie’s opinie had de doorslag gegeven. Ik hoorde haar tegen 
Quincy zeggen dat hij niet moest aandringen. Luka deed het pri-
ma en ik sliep beter. Dat konden ze net zo goed zo laten.
 Maar ik had haar wel door, want soms verlaat Luka ’s nachts 
mijn kamer om bij Rainie te gaan liggen.
 Ik weet inmiddels hoezeer Quincy gesteld is op zijn logica en 
zijn routines. Voor Rainie en mij is het leven minder… rechtlij-
nig.
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 Ik noem mijn pleegouders – die binnenkort adoptieouders ho-
pen te zijn – niet mama en papa. Sommige pleegouders dringen 
daarop aan, maar ik was tien toen ik in dit huis werd geplaatst 
en had al bij te veel andere gezinnen gewoond om nog in een in-
stantfamilie te kunnen geloven. Quincy is trouwens zijn achter-
naam. Hij heet Pierce Quincy, maar iedereen noemt hem Quin-
cy, zelfs Rainie, en dus doe ik dat ook. Hij is ouder dan de meeste 
pleegvaders. In de zestig. Maar hij ziet er goed uit. Rainie en hij 
gaan elke ochtend hardlopen. En Quincy werkt ook nog steeds. 
Vroeger was hij profiler bij de FBI. Zo heeft hij Rainie leren ken-
nen – zij was hulpsheriff hier in Bakersville toen er een schiet-
partij op een school plaatsvond. Quincy heeft haar met die zaak 
geholpen en sindsdien zijn ze bij elkaar.
 Nu zijn ze allebei met pensioen. Quincy werkt niet meer bij 
de FBI en Rainie werkt niet meer bij de politie. In plaats daarvan 
werken ze samen aan cold cases en bijzondere moordzaken die 
buiten het ‘gebruikelijke terrein’ van de politie vallen. In wezen 
zijn ze gespecialiseerd in monsters.
 Misschien ben ik daardoor bij hen terechtgekomen?
 Rainie vindt het niet prettig als ik zulke dingen zeg. Ik ben nog 
een kind, zegt ze dan. Mijn taak is niet volmaakt te zijn, maar 
van mijn fouten te leren. Soms is dat moeilijker dan je denkt.
 Mijn ouders zijn dood. Ik heb geen levende tantes, ooms of 
grootouders. Alleen een broer, vier jaar ouder dan ik. Ik herinner 
me hem. Min of meer. Op de avond dat mijn ouders zijn gestor-
ven, is hij verdwenen. Niemand heeft het over hem, en het ligt 
niet in mijn aard naar hem te vragen. Dan zou ik me openstellen.
 Zoals Quincy met zijn scheve glimlach zegt: Laten we vooral 
niet te hard van stapel lopen.
 In de pleegzorgwereld is het geen ramp om geen enkele familie 
te hebben. Dan ben je beschikbaar om geadopteerd te worden. 
Ik was goed plaatsbaar toen ik op mijn vijfde bij het eerste gezin 
arriveerde met niets anders dan een zwarte vuilniszak met kle-
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ren en versleten knuffels. Het was geen slecht gezin. Ik bedoel, de 
pleegouders leken me best aardig.
 Ik lijd aan een trauma. Posttraumatische stress. In het be-
gin werd me tweemaal per week therapie voorgeschreven. Mijn 
pleegouders moesten me halen en brengen, dat hoorde bij het 
‘programma’ dat door de gezinstherapeut was samengesteld.
 Maar ik ben niet goed in therapie. Ik praat niet graag. Ik teken. 
Toen ik vijf was, werd ik door de therapeut aangemoedigd te te-
kenen. In het bijzonder mijn familie. Alleen tekende ik nooit een 
gezin van vier. Ik tekende altijd twee personen. Een groot kind 
en een klein kind. Mijn broer en ik. Waar zijn je ouders? vroeg de 
therapeut.
 Op die vraag had ik nooit een antwoord.
 Ik slaap slecht. Vanwege het trauma. En soms doe ik dingen die 
niet mogen, ook al weet ik dat ik beter zou moeten weten. Ik doe 
ze gewoon. Impulsbeheersing. Blijkbaar heb ik daar te weinig 
van. En die eerste pleeggezinnen... Hoe aardiger de mensen wa-
ren, hoe slechter ik ze kon verdragen.
 Ik geloof niet dat ik dat aan het trauma kan wijten. Ik denk 
dat ik gewoon zo ben. Ik ben vanbinnen een beetje stuk. Er zijn 
ongetwijfeld oorzaken, maar na dertien jaar in dit leven ben ik 
er minder sterk van overtuigd dan de therapeuten dat de oorza-
ken van belang zijn. Ik bedoel, als het oortje van je koffiemok af-
breekt, vraag je je dan af waarom dat is? Of lijm je het er gewoon 
weer aan?
 Rainie hangt deze filosofie ook aan en dat vind ik prettig. We 
zijn allemáál een beetje stuk, zegt ze (de reden waarom zij ook 
slecht slaapt?), maar iedereen doet zijn best om weer heel te wor-
den.
 Ik mag Rainie en Quincy graag. Ik woon nu drie jaar bij hen 
en ze hebben besloten me te houden, met al mijn gebreken. Ik 
heb Luka, een eigen kamer en ergens in Georgia een toekomstige 
adoptiezus; Kimberly met haar man en twee kinderen. Als alles 

Bezige Gardner achter je (01) biw.indd   22 15-03-18   15:40



23

volgens plan verloopt, zijn Kimberly’s dochtertjes in november 
mijn nichtjes. Ik mag haar en haar dochters graag. Voor zover ik 
mensen mag.
 Ik heb geboft. Dat weet ik. En ik ben voortdurend bezig met 
lijmen, impulsbeheersing, en mezelf verbeteren.
 Maar op sommige dagen valt het evengoed niet mee om te zijn 
wie ik ben.

Ik heb Quincy vanochtend nog niet gezien. Hij trekt zich de laat-
ste tijd vaak terug in zijn kantoor om aan zijn ‘project’ te werken. 
Hij weigert erover te praten, maar Rainie en ik verdenken hem 
ervan een boek te schrijven. Zijn memoires? Iets over profiler-
technieken? ’s Avonds aan tafel amuseren Rainie en ik ons, en 
misschien ook hem, met het verzinnen van titels voor dit nog on-
bekende meesterwerk. Rainie’s favoriet: Foefjes van de FBI. Mijn 
favoriet: Vervelende verhalen van een oude vent.
 Hij heeft het nog niet prijsgegeven. Quincy is iemand die de 
kunst van het zwijgen verstaat.
 Rainie daarentegen... Zo zwijgzaam als Quincy is, zo open is 
Rainie. Althans, je kunt dingen makkelijk van haar gezicht af-
lezen. Ze is erg leuk om te zien. Lang, dik, kastanjebruin haar. 
Blauwgrijze ogen. Ze kleedt zich sportief, ’s winters in een spij-
kerbroek en trui, ’s zomers in een capribroek en hemdje. Ze ziet 
er altijd verzorgd uit. Ze zit goed in haar vel.
 Op zomerkamp zou zij het meisje zijn met wie iedereen vrien-
din wil zijn.
 Ik daarentegen... Je hoeft maar naar me te kijken om te weten 
dat ik een aangenomen kind ben. Ik heb niet zulk mooi kastan-
jebruin haar als Rainie en niet van die helderblauwe ogen als 
Quincy. Nee. Ik heb springerig bruin haar waar niks mee te be-
ginnen valt. Flaporen. Saaie lichtbruine ogen. Om nog maar te 
zwijgen over mijn knokige knieën, puntige ellebogen en te smalle 
gezicht.
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 Rainie zegt dat dat vanzelf wel in orde komt. Dat het tijd moet 
hebben.
 Zal ik je een geheimpje vertellen? Ik hou van Rainie en Quin-
cy. Ik wil heel erg graag dat zij mijn nieuwe ouders worden, voor 
altijd en eeuwig. Ik wil in dit huis blijven wonen. Ik wil Luka elke 
dag bij me hebben.
 Maar ik zeg dit nooit hardop. Ik heb het zelfs niet gezegd toen 
Rainie en Quincy met me rond de tafel gingen zitten om me te 
vertellen dat ze aan de adoptieprocedure waren begonnen.
 Zoals ik al zei: ik ben geen prater.
 Ik ga ervan uit dat ze wel weten hoe ik me voel. Gezien het feit 
dat ze deskundigen zijn op het gebied van monsters.
 Rainie is naar het kookeiland gelopen. Ze legt een appel in het 
blauwe lunchdoosje, dat een koelelement heeft, doet het dicht en 
sluit het af. Klaar. Ik slaak een diepe zucht. Ik kan het niet helpen. 
Ik wil niet gaan. Ik wil niet doen wat ik volgens hen moet doen. 
Quincy is iemand van ‘zachte heelmeesters maken stinkende 
wonden’. Rainie zal zich ook niet laten vermurwen, maar voelt in 
elk geval met me mee.
 ‘Wie weet hoe leuk je het vindt.’
 Ik rol met mijn ogen. Al het roerei is inmiddels van mijn bord 
verdwenen. Ik trek mijn vork door de plasjes stroop en maak een 
ingewikkeld patroon rond de pannenkoekresten.
 ‘Je houdt van zwemmen.’
 Niet waard om voor met mijn ogen te rollen.
 Rainie komt naar de tafel en gaat naast me zitten. ‘Als je zelf 
mocht kiezen wat je vandaag ging doen, wat zou dat dan zijn?’
 ‘Thuisblijven. Met Luka spelen.’
 ‘Sharlah, dat heb je deze zomer elke dag gedaan.’
 ‘Quincy en jij zijn deze zomer elke ochtend gaan hardlopen en 
jullie zijn evengoed vandaag ook gaan hardlopen.’
 ‘Het is een zwemweek. Vier uur per dag in het zwembad hier in 
de stad. Dat kun je best.’
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 Ik kijk haar aan. Het had een stoere blik moeten zijn, of een 
sarcastische, of wat dan ook, maar in plaats daarvan...
 Ik kan het niet. Ik ben hier gewoon niet goed in. Daarom dwin-
gen ze me te gaan. Niet om mijn zwemstijl te verbeteren – die in-
teresseert niemand – maar om te werken aan dat gedoe van ‘leren 
met leeftijdgenoten om te gaan’. Een van de dingen die bij mij stuk 
zijn. Ik wíl niet met leeftijdgenoten omgaan. Ik vertrouw ze niet, 
mag ze niet, en voor zover ik het kan beoordelen, is dat wederzijds.
 Vandaar. Vandaar dat ik hier wil blijven met Luka. Ik ben dol 
op Luka, die nu onder de tafel zachtjes en meelevend jankt en 
mijn hand likt.
 ‘Sharlah...’
 ‘Als ik thuis mag blijven, zal ik klusjes doen,’ fluister ik. ‘Ik zal 
mijn kamer opruimen, het hele huis voor je schoonmaken. Ik zal 
werken aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Quincy is dol op 
verantwoordelijkheid.’
 ‘Een week. Vier uur per ochtend. Wie weet hou je er een harts-
vriendin aan over.’
 Dat laatste had ze beter niet kunnen zeggen. Nu voel ik me niet 
alleen doodongelukkig maar ook doodverlegen. Rainie lijkt het 
aan te voelen. Ze zucht en knijpt zachtjes in mijn hand.
 ‘Probeer het. Twee dagen. Als je het woensdag nog steeds zo erg 
vindt...’ Ze schuift haar stoel achteruit. ‘Kom. Pak je zwemtas. 
We moeten gaan.’
 Ik kom houterig overeind, als een zombie.
 Luka staat meteen naast me.
 ‘Waar is Quincy?’ vraag ik als we naar de voordeur lopen.
 ‘Aan de telefoon.’
 ‘Nieuwe zaak?’ vraag ik, want een mogelijke moord interes-
seert mij veel meer dan een zwemweek.
 ‘Nee. Een kennis. Hier gebeurt immers nooit iets.’ Rainie doet 
de deur open. ‘Probeer te glimlachen,’ adviseert ze me. ‘Dat kan 
nooit kwaad.’
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 Ik plak een glimlach op mijn snuit en sjok de drukkende hitte 
in. Luka gaat op de veranda zitten, waar hij zal wachten tot ik te-
rugkom.
 Maar opeens kijkt Luka niet meer naar Rainie en mij, maar 
naar iets links van hem wat zijn aandacht heeft getrokken. Hij 
staart naar iets in het bos. Een eekhoorn, een hert, een mooie tak 
die hij wel zou willen?
 Ik volg zijn blik.
 En voel de haartjes in mijn nek overeind komen.
 ‘Vooruit,’ zegt Rainie. ‘Stap in.’
 Maar ik blijf naar het bos staren en huiver om redenen die ik 
niet kan uitleggen.
 ‘Vooruit met de geit,’ zegt Rainie.
 Met tegenzin stap ik in en laat mijn hond achter. Hij staart nog 
steeds naar het bos.
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HOOFDSTUK 3

Het hoofd van Shelly’s rechercheafdeling, brigadier Roy Peter-
son, kwam als eerste bij de plaats delict aan, al snel gevolgd door 
zijn team en hulpsheriff Dan Mitchell. Roy zette zijn recher-
cheurs aan het werk en ging daarna naar buiten om met Shelly en 
Dan te praten. Het was zo warm dat hun uniform nu al donkere 
zweetplekken vertoonde, maar de hitte was nog altijd beter dan 
de stank van geronnen bloed in de minimarkt.
 De pers was er nog niet. Een van de voordelen van onbedui-
dende plattelandsstadjes was dat de media niet meteen op de 
stoep stonden als er iets gebeurde. Bakersville lag echter pal tus-
sen Oregons met politiek doordrenkte hoofdstad Salem en de 
bruisende metropool Portland. Shelly wist dat de rust niet lang 
zou duren. Anderhalf uur rijden was niets voor een verslaggever 
met ambitie die een misdaadprimeur in de wacht wilde slepen. 
Ook al was een schietpartij bij een tankstation het nieuws te-
genwoordig nauwelijks nog waard, de locatie van deze dubbele 
moord – het spreekwoordelijke pittoreske stadje – maakte het 
toch interessant.
 ‘De melding kwam om vier over acht,’ vertelde Shelly in bon-
dige bewoordingen aan haar teamleider. ‘Men had schoten ge-
hoord. Ik was hier om kwart over acht en trof in de winkel twee 
doden aan. Het eerste slachtoffer is een jonge man van begin 
twintig. Het tweede een jonge vrouw van achttien of negentien. 
Beiden hebben meerdere schotwonden.’
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 ‘Wie is de eigenaar van de zaak?’ informeerde Roy.
 ‘Don Juarez,’ antwoordde Shelly, die het had nagevraagd bij de 
centrale. ‘Ik heb hem al gebeld. Hij was op weg naar Salem, maar 
heeft rechtsomkeert gemaakt. Hij heeft de kassabediende onder 
voorbehoud geïdentificeerd als Erin Hill, omdat zij volgens het 
rooster vanochtend dienst had, en de jonge vrouw beantwoordt 
aan het signalement. Een meisje van hier. Ik heb agent Estevan 
verzocht naar haar ouders te gaan.’
 ‘En de man?’ vroeg Roy.
 ‘Geen identiteitsbewijs, geen portefeuille. Misschien heeft de 
schutter die meegenomen. De pick-up staat op naam van een 
charterbedrijf voor sportvissen. We zullen het kenteken naar de 
collega’s in Nehalem faxen. Misschien kunnen ze ons daar ver-
tellen hoe hij heet.’
 ‘Rebecca en Hal zijn begonnen met fotograferen, bewijsmate-
riaal optekenen en monsters nemen,’ vertelde Roy op zijn beurt. 
‘De patholoog zal zo wel komen. Tot nu toe hebben we negen pa-
troonhulzen en één kogel gevonden.’
 ‘Negen schoten voor twee slachtoffers?’ Shelly schudde haar 
hoofd. ‘Een beetje veel.’
 ‘De man heeft drie wonden in de borst en één in het hoofd. De 
kassabediende idem: één schot in het hoofd, drie in het lichaam, 
inclusief de kogel die door haar hand is gegaan.’
 ‘Wapen?’ vroeg Shelly.
 ‘De kogel die we hebben gevonden is van een 9mm.’
 Shelly zuchtte. Van dergelijke pistolen waren er enorm veel in 
omloop, zeker in deze regio. De zoektocht werd er niet gemakke-
lijker op met deze informatie.
 ‘Dat zijn acht kogels,’ zei Dan.
 Roy en Shelly keken hem aan.
 ‘Vier schoten per slachtoffer,’ legde hij uit. ‘Acht kogels. Maar 
je had het over negen patroonhulzen. Voor wie was het negende 
schot bedoeld?’
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 ‘O, daar was ik nog niet aan toegekomen.’ Shelly glimlachte 
verbeten. ‘Er blijkt een derde slachtoffer te zijn: de bewakingsca-
mera. Onze enige getuige, áls we geluk hebben.’

Dit was het probleem: bewakingscamera’s vielen onder de afde-
ling Technologie. Een klein politiebureau als dat van het lande-
lijke Bakersville had geen eigen deskundige op het gebied van 
technologie, noch een forensisch computertechnicus. Ze zouden 
moeten wachten op hulp van de State Police. Alleen had Shelly 
geen zin om te wachten.
 Er waren op één dag twee moorden gepleegd in een stadje waar 
doorgaans in een heel jaar geen twee moorden werden gepleegd. 
De bevolking zou vroeg of laat antwoorden eisen. Shelly wilde 
zelf ook liever vroeg dan laat antwoorden.
 Aan de andere kant, als er met de film van de bewakingscame-
ra iets misging, zouden ze een belangrijk spoor verspelen.
 ‘Een winkel als deze, hier in de rimboe,’ zei Roy, ‘heeft vast 
geen ingewikkeld beveiligingssysteem. Alle kans dat het gaat om 
eenvoudige apparatuur die je in iedere winkel kunt kopen. Het 
kan onmogelijk zo gecompliceerd zijn dat drie goed getrainde le-
den van het politiekorps er niet achter kunnen komen hoe het 
werkt.’
 Roy en Shelly keken naar Dan. Hij was hun techneut. Althans, 
hij was de jongste van hun team en degene die hun onlinehulplijn 
had opgezet.
 ‘Waar hangt die camera?’ vroeg Dan aan Shelly.
 ‘Achter de kassa, vlak onder het plafond.’
 ‘Groot, klein, oud, nieuw?’
 ‘Klein. Wat ervan over is, tenminste. Zwart plastic,’ voegde ze 
er behulpzaam aan toe.
 ‘Een elektronisch oog.’ Dan knikte. ‘Dan zal het een DVR zijn. 
Heeft de winkel een kantoor?’
 ‘Ja, achterin.’
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 Shelly keek naar de openstaande deur van de minimarkt. Bin-
nen duidde een lichtflits aan dat de rechercheurs bezig waren met 
fotograferen. Nóg een punt in het nadeel van hun plan om de 
beelden van de bewakingscamera meteen te bekijken, was dat ze 
de plaats delict konden besmetten.
 ‘Wat wil je doen?’ vroeg Roy haar.
 ‘Niet een uur wachten tot de State Police komt opdagen,’ zei 
Shelly.
 Roy trok een bedenkelijk gezicht. ‘Een uur? Zeg maar gerust 
een halve dag.’
 ‘Je hebt gelijk. Oké. Dan, jij gaat met mij mee. Als het beveili-
gingssysteem te ingewikkeld lijkt, kunnen we altijd de eigenaar 
om hulp vragen. Er loopt een meervoudige moordenaar rond in 
mijn county. Ik wil zijn gezicht zien.’

Overal zaten vliegen. Shelly keek met een vies gezicht naar de 
zoemende zwarte massa boven de wonden in de borst en het 
voorhoofd van het mannelijke slachtoffer. Ze had instinctief de 
neiging ze weg te jagen, maar wist uit ervaring dat dat weinig zin 
had.
 Hal keek op van zijn fototoestel en begroette haar en Dan met 
een knikje. Ze knikten terug. Niemand sprak. Het was binnen 
nog warmer dan buiten, en de stank van het bloed en de dood 
dwong hen door hun mond te ademen.
 Shelly en Dan schuifelden zijwaarts langs het lijk en liepen toen 
door het laatste gangpad rechts naar achteren, waarbij Dan in 
Shelly’s voetstappen volgde om de plaats delict zo weinig moge-
lijk te verstoren. Bij de wand met de gekoelde frisdranken was het 
aanmerkelijk koeler. Shelly blies onhoorbaar haar adem uit. Toen 
ze zich omdraaide, zag ze dat je vanaf dit punt zicht had op vrij-
wel de hele winkel. De toonbank, rechts van de ingang, werd voor 
een klein deel aan het oog onttrokken door zakjes chips, maar 
als ze omhoogkeek, kon ze de camera duidelijk zien. Een klein, 
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zwart oog, dat nu nutteloos aan een snoer bungelde, de lens ver-
brijzeld door een kogel.
 ‘Goed schot,’ zei ze.
 Dan haalde zijn schouders op. ‘Misschien stond hij er recht te-
genover.’
 ‘“Zodat ik je beter kan zien”,’ mompelde Shelly. Ze liep langs 
de koelkasten naar een eenvoudige houten deur met een bordje 
ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR PERSONEEL.
 De deur was op slot. Dans gezicht betrok. Hij vroeg zich na-
tuurlijk af wie van hen tweeën in de zakken van de dode kassabe-
diende naar de sleutel moest gaan zoeken. Shelly had echter een 
beter idee. Ze trok handschoenen aan, reikte omhoog en tastte de 
bovenrand van de deurpost af. Voilà.
 Ze glimlachte. Dan lachte zachtjes. Toen, alsof ze beseften dat 
dit niet gepast was, trokken ze allebei hun gezicht weer in de 
plooi.
 Shelly stak de eenvoudige koperen sleutel in het slot en opende 
de deur.
 Ze hadden het in de winkel al warm gehad, maar in dit raam-
loze kantoor was het helemáál om te stikken. In een kuststad 
die bekendstond om zijn gematigde klimaat had bijna niemand 
airconditioning, en de minimarkt was geen uitzondering. Toen 
Shelly het licht aandeed, zag ze een kleine ventilator op een hoge 
plank. De eigenaar had blijkbaar gehoopt dat die verlichting zou 
brengen. Verder bevatte het kantoor, waar maar één stoel in pas-
te, twee aftandse dossierkasten, een laptop die betere tijden had 
gekend, en in een hoekje achterin een DVR, matzwart, nieuw mo-
del, gekoppeld aan een beeldscherm.
 ‘Zo te zien hebben ze hem nog niet zo lang,’ zei Dan over Shel-
ly’s schouder. Er was zo weinig ruimte dat ze dicht bij elkaar 
moesten staan, wat in deze hitte echt niet fijn was.
 ‘Recente gevallen van diefstal, of verdenking daarvan?’ mom-
pelde Shelly. Ze boften echt dat de winkel een bewakingscamera 
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had. Zelfs de simpele modellen kostten al gauw meer dan hon-
derd dollar, wat voor een afgelegen zaak als deze een flinke uitga-
ve moest zijn.
 Ze deed een stapje opzij en trok haar buik in om Dan erlangs te 
laten. Hij bekeek de DVR.
 ‘Bij deze modellen kun je meestal de opnames gewoon terug-
spoelen,’ zei Dan, die al bezig was iets in te toetsen.
 Hij had het snel voor elkaar. Het icoon van SuperSecurity ver-
scheen op het scherm en een paar seconden later zagen ze het 
achterhoofd van een vrouw.
 Het meisje dat achter de kassa had gestaan, dacht Shelly. Erin 
Hill, die ’s ochtends om vier uur was begonnen en plichtsgetrouw 
de camera had aangezet.
 Dave liet de film in een versneld tempo doordraaien: vijf uur, 
zes, zeven, halfacht, toen...
 De kwaliteit van de opnames was goed. Vast beeld, wat een tik-
je verwarrend was. Zwart-wit. Klanten verschenen en verdwenen 
via de zijkant van het scherm, terwijl de achterkant van Erins 
hoofd in het midden steeds in beeld bleef. Af en toe verdween zij 
ook, misschien omdat ze, als er geen klanten waren, ging zitten 
om een boek te lezen of, wat waarschijnlijker was, om een spelle-
tje te doen op haar telefoon.
 Om zeven minuten voor acht kwam het mannelijke slachtoffer 
in beeld. Shelly zag zijn gezicht van opzij toen hij binnenkwam 
en in een van de gangpaden verdween om chips te pakken. Dertig 
seconden. Veertig. Vijftig. De man kwam terug. Hij was goed in 
beeld toen hij bij de toonbank stond en een bundeltje bankbiljet-
ten uit zijn broekzak haalde.
 Geen geluid. Ze zagen alles, maar hoorden niets. De mond 
van de man bewoog, dus zei hij iets tegen Erin, en blijkbaar gaf 
zij antwoord, want hij lachte. Hij stak het wisselgeld in zijn zak. 
Pakte de chips. Draaide zich om naar de deur.
 Opeens vlogen zijn armen de lucht in. Zijn lichaam leek te 
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schokken, achteruit te deinzen en weer te schokken.
 Hij viel. Zijn hoofd was nu niet meer zichtbaar. Het enige wat 
ze zagen, waren zijn gespreide benen.
 Erin draaide zich om. Haar donkere haar, dat al die tijd cen-
traal in beeld was geweest, zwaaide met haar hoofd mee. Met 
grote, angstige ogen keek ze op naar de camera.
 Shelly kon haar mond niet zien. Alleen de bovenste helft van 
haar gezicht. Gilde ze, probeerde ze hun iets te vertellen? Aan de 
zijkant van het scherm kwam een blote onderarm in beeld. Met 
een pistool. Vier schoten.
 Erin verdween uit het zicht.
 Een leven beëindigd. Zomaar.
 Shelly had er nu pas erg in dat ze ver over Dans schouder leun-
de om geconcentreerd naar de beelden te kijken. De arm van de 
schutter zakte en verdween uit het zicht. Nee, nee, hij moest op-
nieuw in beeld komen. Hij moest de camera nog kapotschieten. 
Heel even gebeurde er niets. Misschien nam hij de tijd om te con-
troleren of er buiten iemand aankwam, of het geluid van de scho-
ten mensen had gealarmeerd. Misschien doorzocht hij de auto 
van het mannelijke slachtoffer.
 Maar uiteindelijk, drie, vier, vijf minuten later...
 Er kwam iemand in beeld. Niet een man. Een jongen. Jonger 
dan het eerste slachtoffer, misschien zelfs jonger dan Erin Hill. 
Gekleed in een dikke, zwarte hoody, de mouwen opgestroopt tot 
zijn ellebogen, maar evengoed niet geschikt voor een snikhete 
ochtend in augustus. De jongen liep naar de toonbank. Hij keek 
niet naar zijn eerste slachtoffer en ook niet naar zijn tweede. Hij 
keek op naar de camera. Staarde recht in de lens.
 Shelly had nog nooit zo’n lege blik gezien. Geen wroeging, geen 
vreugde, geen druppel zweet op zijn voorhoofd.
 De donkerogige jongen staarde door de lens naar Shelly.
 Toen hief hij zijn arm op en vuurde.
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Shelly had een moment nodig om op adem te komen. Dan, die 
voorovergebogen naar het beeldscherm had getuurd, leek er niet 
veel beter aan toe.
 ‘Ken je hem?’ vroeg Shelly aan haar hulpsheriff.
 ‘Nee.’
 ‘Ik ook niet.’ Ze dacht niet dat dat iets uitmaakte. Met zulke 
duidelijke beelden, zo’n specifiek signalement, zouden ze er bin-
nen een paar uur achter moeten zijn hoe hij heette.
 ‘Hij heeft niet eens iets tegen ze gezegd. Hij is naar binnen ge-
gaan en heeft zomaar twee mensen doodgeschoten.’
 ‘Ik weet het.’
 ‘Heb je zijn ogen gezien?’
 Shelly knikte. Ze begreep wat haar hulpsheriff probeerde te 
zeggen.
 ‘Wat is hier gebéúrd?’ vroeg Dan, nu op droevige toon.
  ‘Ik weet het niet,’ zei ze in alle eerlijkheid. ‘Maar ik weet wel 
aan wie ik dat kan vragen: Pierce Quincy. Hiervoor hebben we 
het inzicht van een profiler nodig. Maar de motivatie van de 
schutter is niet eens onze belangrijkste vraag.’
 ‘Wat is onze belangrijkste vraag dan?’
 ‘Een jongen die zo onaangedaan twee mensen vermoordt... zal 
hij het hierbij laten?’
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