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De man op het pad ziet er verbazingwekkend goed uit als je bedenkt dat hij 
twee keer door zijn hoofd is geschoten. 

Het bloed van de ingangswonden is door de zware onweersbuien van de 
afgelopen nacht in het bruine grind gespoeld. Een van de wonden bevindt 
zich in het midden van het voorhoofd, een paar centimeter boven de neus-
wortel, en lijkt sprekend op de vermiljoenrode bindi op het voorhoofd van 
hindoevrouwen. De tweede wond zit in de rechterslaap ter hoogte van de 
ogen, die halfopen, bloeddoorlopen en uitgedoofd zijn.

De dode man ligt op zijn rug, met één arm op zijn middenrif en de ande-
re languit op het grind in een hoek van ongeveer dertig graden ten opzichte 
van het lichaam. Het rechterbeen is gestrekt, het linkerbeen is bij het knie-
gewricht in een onnatuurlijke hoek gebogen. Hij is als een kaartenhuis in 
elkaar gezakt, denkt inspecteur Martin Junckersen.

Hij ziet geen sleepsporen in het grind. Die kunnen inmiddels weggespoeld 
zijn door de regen, dus puur hypothetisch gezien kan de man op een andere 
plek vermoord zijn, waarna hij midden op het pad is neergelegd. Maar zou 
het ene been dan in zo’n ongemakkelijke positie liggen? Nee, de man ligt op 
de plek waar hij is gevallen. Hij is hier vermoord, concludeert Juncker, zoals 
hij door bijna iedereen, met uitzondering van zijn familie en zijn vrouw, ge-
noemd wordt.

Als hij tenminste geen zelfmoord heeft gepleegd. Juncker ziet geen wa-
pen, maar dat kan natuurlijk onder het lijk liggen. Of iemand kan het mee-
genomen hebben nadat de man zichzelf heeft doodgeschoten. Dat laatste 
scenario heeft Juncker een paar jaar geleden tijdens een onderzoek mee-
gemaakt. Juncker en zijn collega’s konden alleen vaststellen dat het om 
zelfmoord ging omdat er kruitsporen op de hand van de dode waren aan-
getroffen, maar het wapen zelf was na de daad door iemand weggenomen.

Bovendien heeft de man twee schotwonden. Hoewel het theoretisch be-
slist mogelijk is dat het eerste schot van iemand die zelfmoord wil plegen 
niet dodelijk is en dat diegene daarom nog een kogel door zijn hoofd jaagt, 
is het op zijn zachtst gezegd een bijzonder onwaarschijnlijk scenario.
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Het is nog maar kwart over acht, maar de kou van de nacht is al weg-
getrokken. De hemel is blauw, en de temperatuur is de twintig graden al 
gepasseerd. Junckers rug is nog geen drie kwartier na zijn ochtenddouche 
veranderd in een rivierdelta van zweetstroompjes, die vochtige plekken in 
zijn overhemd en onderbroek veroorzaken. Die situatie wordt verergerd 
doordat hij een witte overall van hermetisch gesloten kunststof draagt.

Zijn maag mort, chagrijnig als een verwend schoothondje. Hij zucht en 
slikt een paar keer in een poging de lichte misselijkheid te verdringen die zo 
langzamerhand een vast onderdeel van de ochtenden is geworden en wordt 
veroorzaakt door de rode wijn die hij uit een pak heeft zitten drinken.

Het ongeveer drie meter brede grindpad loopt van de ene naar de andere 
kant van het Kildepark, het enige grote groene park in Sandsted, de kleine 
plattelandsgemeente in Zuidoost-Jutland. Hier heeft Junckers eerste vrien-
dinnetje vijfenveertig jaar geleden het mysterie van het tongzoenen voor 
hem ontrafeld. Hij kan zich nog steeds de flauwe, enigszins zoete smaak 
van de lippen van het meisje herinneren, evenals het gevoel van onbehagen 
omdat ze haar natte tong voortdurend tussen zijn op elkaar geperste tan-
den probeerde te duwen. Hier heeft hetzelfde vriendinnetje – dat lichtjaren 
verder was dan hij – ervoor gezorgd dat hij tot zijn schrik een heel snel en 
explosief orgasme kreeg. 

Vijftig meter verderop praten twee geüniformeerde agenten met de 
tuinman van de gemeente, die de vermoorde man heeft gevonden. Juncker, 
die dolgraag in de schaduw van de grote beuken en eiken wil gaan staan, 
kijkt opnieuw naar het lijk en gaat op zijn hurken in het gras zitten. 

De twee schotwonden zijn klein en zien er bijna onschuldig uit. Foren sisch 
arts Gösta Valentin Markman, die in zijn auto onderweg is van Kopenhagen 
naar Sandsted, heeft Juncker ooit verteld dat de diameter van een schotwond 
vanwege de elasticiteit van de huid bijna altijd een fractie kleiner is dan de 
kogel. Hij buigt zich naar voren en bestudeert het kogelgat in het voorhoofd. 
Kaliber .22, vermoedt hij, in elk geval een klein kaliber. De neus van het 
slachtoffer wijst recht omhoog en Juncker ziet geen plas bloed onder het 
hoofd, waaruit hij de conclusie trekt dat er waarschijnlijk geen uitgangswond 
is. Dat geldt ook voor het schot in de slaap, dus beide projectielen bevinden 
zich nog in de schedel. Dat duidt op munitie met een lage snelheid.

Misschien is de moordenaar lid van een schietclub, bedenkt Juncker. De 
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meeste sportwapens hebben een kaliber van .22 en in de clubs wordt muni-
tie met weinig effect gebruikt. Het is absoluut een mogelijkheid, vooral ook 
omdat het stadje een vrij grote schietclub heeft. Aan de andere kant kan het 
om een professionele opdracht gaan die is uitgevoerd door een minimalist. 
Een ‘less is more’-type.

Juncker komt overeind en kreunt vanwege de pijnscheuten in zijn ne-
genenvijftig jaar oude en nogal stramme kniegewrichten. Hij zou naar de 
dokter moeten gaan om zijn knieën te laten onderzoeken, maar er is zo-
veel wat hij moet laten onderzoeken. Zijn prostaat bijvoorbeeld. Hij heeft 
echter gelezen dat een rectaal onderzoek onvermijdelijk is als de arts de 
omvang van de prostaat wil weten. En de vinger van een arts in zijn endel-
darm? Dat gaat voorlopig niet gebeuren.

En een leverfunctieonderzoek? Daar is tenslotte alleen een bloedonder-
zoek voor nodig. Binnenkort. Misschien. Hij verdringt de gedachten aan 
zijn lichamelijke verval.

Bij de ingang tilt een vrouw het rood-witte afzetlint op, bukt zich en 
loopt het park in. Juncker kan het niet laten om te glimlachen wanneer hij 
Nabiha Khalid resoluut over het grasveld ziet lopen. De tweeëndertigjarige 
hoofdagent loopt met een rechte rug en een hooggeheven hoofd, waarbij 
haar gitzwarte paardenstaart op haar rug danst. Ze beweert dat er één me-
ter zevenenzestig in haar paspoort staat, maar Juncker verdenkt haar ervan 
dat ze haar lichaam zoveel mogelijk heeft uitgerekt toen ze gemeten werd 
en in werkelijkheid geen centimeter langer is dan de één meter vierenzes-
tig die ooit de minimumeis was om bij het Deense politiekorps te worden 
aangenomen. Ze begroet de twee agenten. Een van hen geeft haar een witte 
overall en witte plastic hoezen voor over haar schoenen. Ze pakt de kleding 
aan en loopt vervolgens naar Juncker en het lijk. Als ze dichterbij komt ziet 
hij dat haar donkere, bijna zwarte ogen glinsteren van enthousiasme terwijl 
ze helemaal geen moeite doet om dat te verbergen.

Tot een paar maanden geleden bemanden Nabiha en Juncker het plaat-
selijke politiebureau in Sandsted dat vorig jaar was geopend, voornamelijk 
vanwege de problemen met het opvangcentrum voor niet-begeleide min-
derjarige asielzoekers dat een eind buiten het stadje lag. De toestroom van 
vluchtelingen is echter aanzienlijk gedaald en het centrum is in april gesloten.

Toen de politie na de terroristische aanslag in Kopenhagen twee dagen voor 
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Kerstmis veel te weinig personeel had, werd het plaatselijke politiebureau in 
Sandsted vlak daarna opgeheven en werden Juncker en Nabiha overgeplaatst 
naar de afdeling Zware Criminaliteit van het hoofdbureau in Næstved.

Nabiha heeft Juncker uitstekend geholpen bij het onderzoek naar de 
dubbele moord op een echtpaar in Sandsted dat betrokken bleek te zijn 
bij de terroristische aanslag in Kopenhagen, maar deze moord wordt haar 
eerste zaak als zelfstandig onderzoeker.

‘Goedemorgen,’ zegt ze met een brede glimlach.
Juncker bromt iets wat met een beet je goede wil als ‘morgen’ geïnterpre-

teerd kan worden.
‘Goed,’ zegt ze terwijl ze vol verwachting in haar handen wrijft. ‘Wat 

hebben we hier?’ Ze doet een stap in de richting van het lijk.
‘Ho. Wacht even…’ Juncker legt een hand op haar schouder.
‘Rustig maar. Ik ben niet van plan om helemaal naar hem toe te lopen. 

Ik ben niet gek.’ Ze werpt hem een woedende blik toe en hij verbaast zich 
erover, zoals hij al zo vaak heeft gedaan, dat ze in een oogwenk en met het 
grootste gemak kan veranderen van vrolijk in woedend en weer terug.

‘Dat is mooi,’ zegt hij.
Met licht gespreide benen en over elkaar geslagen armen kijkt ze naar 

het lijk. De man draagt een beige leren broek, een zwart poloshirt met korte 
mouwen en een zwarte trui die hij met de mouwen aan elkaar geknoopt over 
zijn bovenlichaam heeft geslagen. Hij heeft bootschoenen aan, zonder sok-
ken. Hoewel hij vermoedelijk al een paar uur dood is, is zijn huid nog steeds 
hazelnootbruin, met de diepe en intense teint die erop wijst dat hij een groot 
deel van de afgelopen donkere wintermaanden op een aanzienlijk zuidelijker 
breedtegraad dan Sandsted heeft doorgebracht. Het dikke, bijna staalgrijze 
haar is halflang als dat van een kunstenaar en naar achteren gekamd.

‘Hij is uitstekend verzorgd,’ mompelt ze. ‘En hij stinkt naar geld.’ Ze 
kijkt naar Juncker. ‘Ik neem aan dat hij eerst geïdentificeerd moet worden.’

Juncker veegt het zweet met zijn handrug van zijn voorhoofd, trekt de rits 
van de overall naar beneden en haalt zijn telefoon tevoorschijn. Het is 8.30 uur. 
De technisch rechercheurs en Markman kunnen hier over een halfuur tot drie 
kwartier zijn. ‘Daar hoeven we geen tijd aan te besteden,’ zegt hij vervolgens.

‘Waarom niet?’ Nabiha trekt haar wenkbrauwen op.
‘Omdat…’ Hij stopt zijn telefoon terug in zijn zak. ‘…ik weet wie hij is.’
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Het is een ritueel geworden. Een spelletje. Ze glijdt voorzichtig met haar 
rechterwijsvinger langs het snijvlak van het ongelofelijk dure, vlijmscherpe 
Japanse Santoku-mes. Er is maar zo weinig voor nodig, denkt ze huive-
rend. Zo weinig druk op het snijvlak, voordat het dunne staal eerst door de 
opperhuid, dan door de lederhuid en ten slotte door de onderhuid snijdt. 
Zo weinig druk, voordat het mes vervolgens de spieren en de aderen en 
uiteindelijk het bot bereikt.

Ze legt het mes op tafel, opent een van de keukenkastjes, pakt de jam-
pot en de zakjes en zet alles naast het mes op de tafel. Ze strooit een paar 
handen amandelen op de snijplank, pakt het mes op en begint te hakken: 
methodisch en grondig, van links naar rechts en weer terug.

Rechercheur Signe Kristiansen, hoofd van een van de moordsecties 
van de afdeling Zware Criminaliteit van het hoofdbureau van politie in 
Kopenhagen, heeft het idee van zelfgemaakte muesli eigenlijk nooit begre-
pen. Waarom zou je vijgen, rozijnen, veenbessen en amandelen hakken, 
havermout door het mengsel doen en alles vervolgens met boter en honing 
in een pan bakken, terwijl de planken in de plaatselijke supermarkt uitpui-
len van allerlei soorten muesli en granola van een fantastische kwaliteit?

Het heeft helemaal geen zin, maar toch…
Ze wordt elke ochtend om vier uur wakker, ongeacht hoe laat ze naar 

bed is gegaan. Dat is al zo sinds die januaridag in het bos bij Sandsted. De 
dag waarop de man die ze intens haat, haar leven heeft gered.

In het begin had ze klaarwakker naast haar man – van nature een diepe 
slaper – in het donker liggen staren in de hoop dat ze weer in slaap zou vallen. 
Maar de gedachten krioelden als roofmieren tijdens een trektocht door haar 
hoofd en ze was niet in staat geweest ze te verdringen, dus had ze besloten op 
te staan zodra ze wakker werd. De eerste ochtenden had ze in de woonkamer 
gezeten en geprobeerd een boek te lezen, maar dat was niet gelukt omdat 
ze zich niet kon concentreren. Daarna was ze begonnen met eten maken. 
Behalve muesli maakt ze pesto, salsa, chutney en marmelade. En dat terwijl 
ze zich nooit veel met het huishouden bezighoudt. Negen van de tien keer is 
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Niels degene die het avondeten kookt en ze ziet de stofvlokken op de vloer 
gewoonlijk pas als ze zo groot zijn als het tuimelkruid op de Texaanse prairie. 

Maar de chaos in haar hoofd wordt minder als ze haar handen gebruikt. 
Bovendien verbeeldt ze zich dat haar uitzonderlijke bijdrage aan het huis-
houden kan helpen bij het verminderen van het enorme tekort op de ge-
zinsrekening dat ze heeft opgebouwd nadat ze voor Zware Criminaliteit is 
gaan werken.

Ze werkt methodisch en geconcentreerd, onderbroken door pauzes 
waarin ze aan de eettafel gaat zitten om te genieten van de stilte in huis. Tot 
ze sloffende voetstappen in de slaapkamer en de gang hoort. Ze hoeft niet 
op de klok te kijken. Niels staat altijd precies om halfzeven op en dan heeft 
ze koffie in de cafetière klaarstaan.

‘Goedemorgen,’ zegt ze poeslief.
‘Goedemorgen,’ reageert hij neutraal, waarna hij gaat zitten en de krant 

pakt, die zij uit de brievenbus heeft gehaald.
Vroeger kusten ze elkaar ’s ochtends altijd, maar die gewoonte is lang 

geleden verdwenen en is vervangen door af en toe een vriendelijke glim-
lach, maar meestal door niets.

Om kwart voor zeven wekt ze Lasse van twaalf en Anne van veertien, 
die hevig aan het puberen is. Het gezin ontbijt altijd samen en doet dat 
voornamelijk zwijgend. 

Zo gaat het vanochtend ook, tot Signe haar keel schraapt. ‘Wat zeggen 
jullie ervan als we vanavond…’

Niels laat zijn krant zakken en de kinderen kijken op van hun telefoons. 
‘Wat zeggen jullie ervan als we vanavond naar een restaurant gaan? 

Hebben jullie daar zin in?’
Er ontstaat een sfeer van milde verbazing rond de tafel. De kinderen 

kijken naar hun vader.
‘Tja… Hebben we iets te vieren?’
‘Nee, maar ik leg de laatste hand aan de zaak waaraan ik al een tijdje 

werk –’
‘De hele zomervakantie,’ onderbreekt Niels haar.
‘Dat klopt, maar dat is niet omdat ik het leuk vind om te werken terwijl 

jullie op vakantie zijn. Ik kan er alleen niets aan doen dat een verkrachter 
ervoor kiest om zijn slachtoffer eind juni te vermoorden, of wel soms?’ Ze 
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haalt diep adem. ‘Ik denk gewoon dat het gezellig kan zijn. Het is een hele 
tijd geleden dat we samen iets gedaan hebben.’

Als hij nu een chagrijnige opmerking maakt, geef ik hem een dreun, 
denkt ze.

Niels vouwt de krant op. ‘Laten we dat doen,’ zegt hij, waarna hij opstaat.
Signe glimlacht naar hem. 
‘En dan moeten we er maar op hopen…’ Niels maakt zijn zin niet af. 
Signe opent haar mond, maar bedenkt zich en wendt haar hoofd af zodat 

hij haar woede niet ziet.
Om kwart voor acht gaan de kinderen naar school en gaat Niels naar zijn 

werk. Signe dwingt zichzelf haar man een kus te geven, een kus die enigs-
zins afwezig en bijna vriendelijk wordt beantwoord.

Ze loopt haar kantoor in, smijt haar tas naast het bureau op de vloer en 
vervloekt het ochtendverkeer. Vijf jaar geleden kostte het niet veel meer 
dan de helft van de tijd om van Vanløse naar Teglholmen te rijden. Ze 
doet de deur achter zich dicht omdat ze geen zin heeft in collega’s die hun 
hoofd naar binnen steken om goedemorgen te zeggen en een kletspraatje 
te maken. Signe deelt het kantoor met de teamleiders van de twee andere 
moordsecties, maar die zijn er nog niet. Ze gaat achter haar bureau zitten 
en staart met een lege blik voor zich uit.

Waarom eindigt het altijd op deze manier? Telkens als ze haar hand uit-
steekt om een pleister op een van de wonden in haar relatie met Niels te 
plakken, maakt hij de een of andere rotopmerking. Ja, ze werkt veel. En ja, 
het gebeurt vaak dat ze afspraken moeten afzeggen of dat Niels en de kinde-
ren ergens zonder haar heen gaan. Maar wat verwacht hij van het hoofd van 
een moordsectie? Denkt hij nu echt dat mensen elkaar alleen van maandag 
tot vrijdag tussen 8.00 uur en 16.00 uur vermoorden en dat het onderzoek 
naar die moorden overdag plaatsvindt zodat zij normale werktijden heeft?

Signe start haar computer, opent een map op het bureaublad, scrolt naar 
een document met de titel verslag en opent het. 

Op een avond in juni ontmoette een vierendertigjarige man een achten-
twintigjarige vrouw in een nachtclub in het centrum van Kopenhagen. Ze 
dansten met elkaar, en op een onbewaakt moment deed de man een flinke 
scheut ketamine in het drankje van de vrouw. Toen ze even later bijna in 
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slaap viel, vertelde de man aan het barpersoneel dat zijn vriendin diabetes 
had en insuline nodig had, waarna hij haar de nachtclub uit sleepte. Terwijl 
hij met haar door de straten van Kopenhagen liep, verkrachtte hij de min 
of meer bewusteloze vrouw een aantal keren – er waren meerdere getuigen 
van de verkrachtingen, maar niemand greep in – en de gewelddadige tocht 
eindigde bij het havenbekken, waar de man haar in het water gooide.

Dat is Signes theorie in elk geval.
Het lijk van de vrouw werd een week later door een groep padvinders bij 

het eiland Fort Middelgrund in de Sont gevonden, ver van de plek bij de 
Koninklijke Bibliotheek, waar een van de oorbellen van de vrouw was aan-
getroffen. Op grond daarvan trokken Signe en haar collega’s de conclusie 
dat ze in het water was gegooid. 

De autopsie toonde aan dat ze op dat tijdstip nog leefde. Ze was met an-
dere woorden verdronken. In het verslag stond ook dat het slachtoffer ern-
stige verwondingen in zowel de schede als de anus had en dat ze voldoende 
ketamine in haar lichaam had om een middelgroot paard te verdoven, waar 
ketamine eigenlijk ook voor is bedoeld. Het technische onderzoek wees 
bovendien uit dat er ondanks alle dagen in het water sporen van dna op 
het lichaam van de vrouw zaten die overeen bleken te komen met het dna 
van twee onopgeloste verkrachtingszaken die respectievelijk twee en drie 
jaar geleden hadden plaatsgevonden.

De politie gaf een wazige foto van de bewakingscamera’s van de nacht-
club vrij, waarop de man te zien was die de vrouw met zich meesleepte. 
Meerdere mensen reageerden en wezen een vierendertigjarige man aan die 
met zijn vrouw in een rijtjeshuis in Rødovre woonde. 

In het eerste verhoor bekende de man dat hij seks met zowel de ver-
dronken vrouw als de vrouwen in de twee andere zaken had gehad, maar 
dat het in alle drie de gevallen vrijwillig was geweest, hoewel de seks met de 
eerste twee vrouwen op begraafplaats Assistens en in het Ørstedspark had 
plaatsgevonden. De verdronken vrouw leefde volgens de man nog toen hij 
haar op de kade achterliet.

Het gebeurt zelden dat een verkrachting met een moord eindigt en 
dus ook dat de secties Moord en Zedendelicten van de afdeling Zware 
Criminaliteit beide bij het onderzoek betrokken zijn. Waarom moet dat 
nu net tijdens mijn dienst gebeuren, denkt Signe. Het is niet zo dat deze 
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zaak belastender is dan de moordzaken waaraan ze normaal gesproken 
werkt, maar Troels Mikkelsen, de man die haar bijna drie jaar geleden na 
een kerstfeestje van de politie heeft verkracht, is in februari bevorderd tot 
hoofd van de sectie Zedendelicten. Sinds de verkrachting haat ze hem, niet 
in de laatste plaats omdat hij de belangrijkste oorzaak van het wankelen 
van haar huwelijk is, hoewel Niels dat niet weet.

Toen de bevordering van Troels Mikkelsen bekend werd, voelde dat ver-
schrikkelijk onrechtvaardig. Een gevoel dat nog werd aangewakkerd door 
een ander probleem, namelijk dat ze net was begonnen te verwerken dat híj 
degene was geweest die begin januari tijdens de jacht op twee terroristen 
haar leven had gered.

Dat is wat ze die klootzak verschuldigd is. Niets minder dan haar leven.
En alsof dat nog niet genoeg was, moest ze na drie maanden nauw sa-

menwerken tot haar enorme frustratie aan zichzelf toegeven wat ze van 
tevoren al had geweten: dat hij een fantastische onderzoeker en eigenlijk 
heel innemend is. Hij was meerdere keren in staat gebleken om de muur 
van haat die ze tussen hen had opgebouwd te doorbreken en had haar er 
op angstaanjagende momenten aan herinnerd waarom ze bijna drie jaar 
geleden op die decemberavond met hem naar een hotelkamer in Vesterbro 
was gegaan. 

Maar nu is de samenwerking gelukkig achter de rug. Morgen heeft ze 
een bespreking met de officier van justitie en Troels Mikkelsen, en als ze 
haar verslag heeft afgeleverd, is de zaak wat haar betreft gesloten.

Ze heeft het document net opgeslagen als de deur van haar kantoor 
opengaat. Voordat er iemand in de deuropening verschijnt, weet ze al wie 
het is. De enige van de afdeling die niet klopt, is haar chef Erik Merlin, het 
hoofd van de afdeling Moordzaken. ‘Er is geschoten in Ydre Nørrebro,’ 
zegt hij. ‘Op Den Røde Plads. De eerste meldingen reppen van één dode en 
één zwaargewonde.’

‘Oké, ik rijd ernaartoe,’ zegt ze zonder te aarzelen, hoewel ze een hekel 
heeft aan bendegerelateerde zaken. Niemand heeft iets gezien, niemand wil 
met de politie praten en het is onmogelijk om ook maar een enigszins nor-
maal onderzoek uit te voeren.

Het meest van alles haat ze het echter dat ze zo met een een sms naar 
Niels moet sturen om hun afspraak voor vanavond af te zeggen.
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