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November 1986

Het huis stond afgelegen in een veld met verdroogd goudkleurig gras,
half verborgen door brede eikenbomen. Het ooit witgepleisterde ge-
bouw met een combinatie van stijlen – deels Spaans, deels boerderij –
was verweerd, waardoor het onderdeel leek te zijn van de landelijke
omgeving, alsof het uit de aarde was ontsproten en het net zozeer op
deze plek thuishoorde als de honderd jaar oude bomen.

Het tafereel was een schilderij in plein-airstijl, zacht en impressio-
nistisch: het goudkleurige gras; de donkere bomen; de blauwpaarse
bergen op de achtergrond; de zachtblauwe hemel met de  langgerekte
roze wolken; en het kleine witte huis met zijn oude pannendak. Aan
de andere kant van de bergen was de zon begonnen aan zijn afdaling
naar de oceaan, maar hier leek de dag te pauzeren om zijn eigen per-
fectie te bewonderen.

Er waren geen aanwijzingen voor wat er in het huis was voorge-
vallen.

De oprit was een modderig grindpad, waartussen gras en onkruid
groeiden als de manen van een wilde pony. Aan weerszijden van het
pad stonden hekken met de kleur van drijfhout, waarachter twee over-
woekerde weilanden lagen waarin ooit vee en paarden hadden gestaan.

Een Woody-stationcar die ver voorbij zijn gloriedagen was, was non-
chalant naast een open schuur vol roestig boerderijgereedschap gepar-
keerd. Een oude, rode Radio Flyer-bolderkar stond eenzaam naast de
veranda. Er zat een oranje gestreepte poes in, die wachtte op een ritje.
Op de veranda speelden twee kittens kiekeboe tussen overwoekerde
potten met verdorde geraniums en keukenkruiden. Een van de katjes
ging tegen de hordeur staan en keek naar binnen. Daarna miauwde
het, maakte een sprongetje en rende met zijn staart omhoog weg.

Binnen in het huis bewoog niets, behalve de vliegen.
Op de Saltillo-tegels in de keuken was een gruwelijk stilleven in

scène gezet.
Een vrouw lag dood op de vloer, haar haar als een donkere wolk
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uitgespreid rond haar hoofd. Haar huid had een melkachtige kleur.
Haar lippen waren rood als een roos, net zo rood als het bloed was
geweest toen het uit de wonden stroomde die in haar huid waren ge-
kerfd. Haar bruine ogen waren troebel en levenloos. Ze was afge-
dankt als een levensgrote, kapotte pop: geschminkt, vernield en opzij
gesmeten.

Naast haar lag een kleinere pop – haar kind – met haar hoofd op
haar moeders schouder en vegen op haar gezicht die afkomstig wa -
ren van het bloed van haar moeder.

De vliegen zoemden, de klok aan de muur boven het aanrecht
tikte.

De telefoonhoorn, die boven de vloer bungelde, was bedekt met
kleine, bloederige vingerafdrukken. De laatste woorden die erin
waren gesproken hingen als een fluistering in de lucht: ‘Papa heeft
mijn mama pijn gedaan…’
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‘Het slachtoffer is Marissa Fordham, achtentwintig jaar, alleenstaande
moeder en kunstenares.’

Rechercheur Tony Mendez ratelde de feiten op alsof hij onaange-
daan was door wat hij in het huis had gezien, maar niets was min-
der waar. Hij was vlak nadat hij bij de plaats delict was gearriveerd
de keuken uit gerend om onder een boom in de achtertuin te braken.

Hij was de tweede die op de plaats delict arriveerde omdat de wo-
ning in zijn deel van de stad lag. De jonge agent die het eerst op de
plaats delict was verschenen, had onder dezelfde boom gebraakt.
Mendez had nog nooit zoveel bloed gezien en de stank ervan zat
nog steeds vuistdik achter in zijn keel. Telkens als hij zijn ogen dicht-
deed zag hij de slachtoffers voor zich, als stilstaande beelden van een
horrorfilm.

Zijn maag draaide om.
‘Je zei dat er twee slachtoffers zijn.’
Vince Leone was negenenveertig jaar, voormalig special agent bij

de legendarische afdeling Gedragswetenschappen van de FBI en voor-
malig rechercheur bij de afdeling Moordzaken in Chicago. Leone was
zijn mentor geweest tijdens zijn opleiding aan de National Academy
van de FBI, een trainingsprogramma voor politieagenten, niet alleen
uit het hele land maar uit de hele wereld. Leone was meer dan een
jaar geleden naar Oak Knoll gekomen, deels om een seriemoorde-
naar te ontmaskeren, deels om te proberen Mendez voor de FBI te re-
kruteren. De zaak van de seriemoordenaar was nog niet afgesloten
en geen van beiden was vertrokken.

Leone was net op de plaats delict gearriveerd. Ze liepen langzaam
van zijn auto naar het huis terwijl ze de koele, naar eucalyptus geu-
rende lucht inademden.

‘De vierjarige dochter van de vrouw had een zwakke hartslag,’ zei
Mendez. ‘Ze is op weg naar het ziekenhuis. Ik verwacht niet dat ze
het redt.’

Leone mompelde een krachtterm.
Hij was een statige man met een lengte van één meter negentig en
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een dikke bos golvend staalgrijs haar. Een forse snor leidde de aan-
dacht af van het kleine, glanzende litteken dat de inschotwond mar-
keerde van de kogel die een eind aan zijn leven had moeten maken.
In plaats daarvan zat het ding nog steeds in zijn hoofd, inoperabel
vanwege de riskante locatie.

‘Ik haat het als het om een kind gaat,’ zei hij.
‘Ja, ik ook. Wat heeft een vierjarige gedaan om zoiets te verdienen?’
‘Getuige zijn.’
‘Ze kende de moordenaar.’
‘Of hij is gewoon een gemene klootzak.’
Ze liepen via het kleine hek naar de tuin en volgden het stenen pad

langs de zijkant van het huis en een oude betonnen fontein, die on-
danks de situatie kalmerend kabbelde.

‘Wie heeft de moord gemeld?’
‘Een vriend die toevallig langskwam.’
Leone bleef staan en keek hem aan. ‘Zo vroeg? Het is pas half acht

en de zon is net op.’
‘Klopt,’ zei Mendez. ‘Wacht maar tot je hem ontmoet. Het is een

vreemde vent.’
‘Op wat voor manier?’
‘Vreemd op een verdachte manier. Wie gaat er om zes uur ’s och-

tends bij een buurvrouw langs?’
‘Is hij hier?’
‘Hij is bij Bill.’
Bill Hicks, rechercheur en partner van Mendez, had het talent om

mensen op hun gemak te stellen.
‘Komt Cal hiernaartoe?’ vroeg Leone. Sheriff Cal Dixon was de

baas van Mendez.
‘Hij is onderweg.’
‘Ik wil hem niet voor de voeten lopen.’
Leone stond niet op de loonlijst van het politiebureau, maar hij

was een te waardevolle hulp om hem niet te bellen. Nadat hij de
ergste seriemoordenaars van het land langer dan tien jaar had be-
studeerd, had hij nagenoeg alle gruwelijkheden gezien die mensen
elkaar konden aandoen. Nog belangrijker was dat hij in staat was
om veel aanwijzingen te ontdekken op de plaats delict, die hen in een
bepaalde richting konden leiden in hun zoektocht naar de dader.

‘Ik heb met hem gepraat,’ zei Mendez. ‘Hij vond het goed.’
‘Mooi.’
Ze bleven bij de keukendeur staan. Mendez wees naar de boom.
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‘De officiële kotsplek. Voor het geval je die nodig hebt.’
‘Goed om te weten.’
De scène die bij binnenkomst op hem wachtte, raakte hem bijna

net zo hard als de eerste keer dat hij een plaats delict had gezien. Hij
had altijd moeite met de contrasten. De keuken met zijn ouderwetse
geschilderde kasten, gietijzeren gootsteen, geruite gordijnen en  antieke
apparatuur leek uit een ander tijdperk te stammen. Het was het soort
knusse keuken die je in tv-series uit de jaren zestig zag. Maar nu
waren hier technisch rechercheurs druk bezig met vingerafdrukken
veiligstellen en foto’s maken rond het opzwellende, verkleurde lichaam
van de vermoorde vrouw op de met bloed doordrenkte, Mexicaanse
tegelvloer.

Leone bekeek het tafereel met een sombere frons op zijn voor-
hoofd en zijn handen op zijn heupen.

‘Ze is al een tijdje dood.’
‘Een paar dagen, zou ik zeggen.’
‘Ik zie maden,’ merkte Leone op. ‘Is ze verplaatst?’
‘Nee. Ik wilde niet dat het ambulancepersoneel haar aanraakte. Er

bestond geen enkele twijfel dat ze dood was.’
De keel van het slachtoffer was zo barbaars doorgesneden dat ze

bijna onthoofd was. Iemand had haar lippen rood geverfd met bloed.
‘En waar was het meisje?’
‘Ze lag met haar hoofd op haar moeders linkerschouder. Ik heb

haar verplaatst toen ik een hartslag voelde,’ zei Mendez.
‘Wat is er met haar gebeurd? Is ze gestoken?’
‘Dat weet ik niet. Ze zat onder het bloed. Ik kan niet zeggen of dat

van haar of van haar moeder afkomstig is. Ik denk dat ze misschien
gewurgd is. Er zaten bloederige vingerafdrukken op haar keel.’

Leone haalde een zakdoek uit zijn zak om voor zijn mond te hou-
den, waarna hij naar het lijk op de vloer liep. Hij zorgde ervoor dat
hij niet in het bloed stapte en hurkte om het vanuit een andere hoek
te bekijken.

De borsten van de vrouw waren afgesneden, maar lagen niet in de
keuken. De moordenaar had ze waarschijnlijk meegenomen toen hij
vertrok, bij wijze van luguber souvenir. In de gapende wonden krioel-
den vliegenlarven.

Ze lag met gespreide armen en benen op haar rug, haar gezicht
naar het plafond gericht. Ze was naakt en had wonden op haar
armen, benen en romp. Ze was zo vaak in haar onderbuik gestoken
dat die net een brok gehakt leek.
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Het lemmet van een slagersmes stak uit haar vagina.
Leone trok zijn wenkbrauwen op.
‘Heb je dat ooit gezien?’ vroeg Mendez.
‘Ik heb lemmeten uit wonden zien steken, maar nog nooit zoals dit.

Wat denk jij ervan?’
Leone keek naar hem, op en top de mentor. Hij had natuurlijk een

mening. De man was een legende. Hij was waarschijnlijk in gedach-
ten al begonnen met het opstellen van het daderprofiel. Tegen de tijd
dat hij koffiepauze nam, had hij vastgesteld dat de dader stotterde en
mank liep.

Hij wilde echter dat Mendez zelf nadacht, de scène interpreteerde,
terugdacht aan de zaken die hij had bestudeerd en de dingen die hij
had geleerd op de National Academy en op andere plaatsen delict.

‘Ik denk dat het gebaar meer met haar te maken heeft dan met de
moordenaar,’ zei Mendez.

Leone knikte. ‘Daar lijkt het inderdaad op.’
Hij kwam overeind, deed een stap naar achteren en sloeg zijn armen

over elkaar. Zijn blik ging onderzoekend door de keuken terwijl hij
alle details in zich opnam. Buiten het huis werd een motor afgezet en
een portier sloeg dicht.

‘Hij had het mes niet bij zich,’ zei hij terwijl hij naar het houten
messenblok op het aanrecht wees. ‘Het grote mes ontbreekt.’

‘Nogal buitensporig geweld voor een gelegenheidsmisdaad,’ zei
Mendez.

Leone humde zachtjes. ‘Zijn er tekenen van een beroving?’
‘Ik heb een snelle ronde door het huis gemaakt. Er zijn geen spo-

ren van inbraak. Een paar kamers zijn doorzocht, maar ik weet niet
waarom. Er liggen kostbaar lijkende sieraden op het dressoir en het
lijkt er niet op dat er elektronica verdwenen is.’

‘Drugs?’
‘Ik heb geen hulpmiddelen gevonden. En het huis is te schoon voor

een junk. Ik geloof niet dat het hier om drugs ging. Zo voelt het niet.’
‘Nee,’ beaamde Leone. ‘Dit was persoonlijk. Absoluut. Ze heeft

zo’n dertig tot veertig steekwonden.’
De hordeur ging open en Cal Dixon kwam binnen. Dixon was

 vieren vijftig jaar, had zilvergrijs haar en een fit voorkomen. Zijn
uniform zag er altijd uit alsof het net geperst was. Hij richtte zijn
doordringende blauwe ogen eerst op het slachtoffer en daarna op
Leone en Mendez. Zijn gezichtsuitdrukking was verbeten en hij zag
bleek.
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‘Waar gaat het in jezusnaam naartoe met de wereld?’
‘De eerste moord in een jaar, baas,’ zei Mendez alsof het een licht-

puntje in hun leven was.
Dixon kwam met zijn handen in zijn zij bij hen staan. Hij keek na-

drukkelijk niet naar wat er over was van Marissa Fordham.
‘De centrale heeft gisteren een 112-gesprek binnengekregen,’ zei

hij. ‘’s Ochtends vroeg. Een kinderstem zei dat papa haar mama pijn
had gedaan. Dat was alles. Geen adres. Geen naam. Het gesprek werd
verbroken en dat was het. De centrale heeft het meteen gemeld, maar
wat kon ik doen? Ik kan niet elk huis in het gebied laten doorzoeken
omdat er misschien een misdaad heeft plaatsgevonden.’

‘Ik heb gelezen dat Orange County het verbeterde 112-systeem
heeft,’ zei Mendez. ‘De namen en adressen verschijnen tijdens het ge-
sprek op het scherm.’

‘Dat kost een vermogen,’ zei Dixon. ‘Ik heb de papieren ingevuld
om toestemming te vragen voor de aanschaf ervan, maar dat kan
nog een hele tijd duren.’

Opnieuw naderde de vooruitgang Oak Knoll in Californië met
een pijnlijke slakkengang. Mendez hield zich op de hoogte van de
nieuwste technologieën die werden ontwikkeld op het gebied van
misdaadbestrijding, maar die lagen helaas buiten het bereik van
vooral de kleinere politiebureaus omdat ze niet voldoende budget
en invloed hadden.

Hij keek naar het lichaam van Marissa Fordham, dat inmiddels
twee dagen aan het ontbinden was en stonk als een open riool op een
warme zomerdag. ‘Dat komt voor haar te laat.’
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Vince verontschuldigde zich, liep naar de bewuste boom en gaf over.
Tijdens zijn carrière bij de FBI had hij alle soorten gruweldaden ge-
zien. Zijn levenstaak bestond uit het bestuderen van moordenaars.
Hij was drie jaar lang van de ene zwaarbewaakte gevangenis naar de
andere gereisd om de mannen te interviewen die een aantal van de
meest weerzinwekkende misdaden in de geschiedenis van de mens-
heid hadden gepleegd, omdat de FBI informatie verzamelde die ze wil-
den gebruiken als hulpmiddel bij hun jacht op menselijke roofdieren.
Hij had op allerlei plaatsen delict gestaan, de een nog bloederiger en
gewetenlozer dan de ander. Hij had zoveel lichamen in zoveel staten
van ontbinding gezien dat hij lang geleden al had geleerd om de aan-
blik ervan niet te verbinden met allerlei emoties, behalve afgrijzen
voor het misdrijf.

Het visuele aspect deerde hem niet, maar de kogel in zijn hoofd
wel. Daar leefde hij nu anderhalf jaar mee en hij was gewend geraakt
aan de trucs die het metaal met hem uithaalde. De pijn kwam en ging.
Soms was het alsof er een onweersbui in zijn schedel woedde, een an-
dere keer was het alsof er een draak net onder de oppervlakte sliep.

Er was geen medische informatie over de bijwerkingen die veroor-
zaakt werden door een .22 kaliber kogel in iemands hoofd. Aange-
zien het merendeel van de mensen het niet overleefde als ze van
dichtbij werden neergeschoten, was er nauwelijks iets over bekend.
Vinces dokters hadden gewoonlijk maar één ding te zeggen als hij ze
over zijn symptomen vertelde: ‘Hmm.’

Een van de vreemdere bijwerkingen was de plotselinge overge-
voelig heid van zijn zintuigen. Soms was zijn zicht zo scherp, waren
de kleuren zo intens en het licht zo helder dat het pijn deed aan zijn
ogen. Soms werden de kleinste geluiden zo versterkt in zijn hoofd dat
hij ineenkromp. Soms – op dit moment – was zijn reukzintuig zo ge-
voelig dat alle geurmoleculen vergroot leken en zo verzadigd dat hij
ze letterlijk kon proeven.

Vandaag werd hij niet gehinderd door de aanblik, maar door de
stank. Net als bij elk dood wezen gebeurde, was het lichaam van
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Marissa Fordham bezig met het ontluisterende ontbindingsproces.
De natuur kent geen genade of discretie. Er bestonden geen uitzon-
deringen op de regels. De dood werd op een nuchtere, praktische
manier aangepakt. Als het hart het bloed niet meer rondpompte,
stopten alle processen en begonnen de chemische veranderingen
waarmee het hoogste wezen in de voedselketen tot voedsel voor
andere wezens werd gereduceerd.

Het zou niet lang duren, vooral niet nu het zo warm was. Zon-
der de ziel worden de ogen glazig en vlak, verliest de huid zijn kleur
en begint de lichaamstemperatuur te dalen. De vleesvliegen ver-
schijnen alsof ze zijn opgeroepen en leggen hun eieren in de won-
den en openingen. Een paar uur na de laatste ademhaling begint de
rigor mortis bij de kaak en nek en verspreidt zich langzaam door
het lichaam. Bacteriën in de buikstreek vormen gassen die zwelling
veroorzaken en de stank begint toe te nemen.

Die stank speelde hem vandaag parten.
Vince haalde een pakje Doublemint uit zijn zak, wikkelde twee

repen uit de folie en begon te kauwen om de smaak van het braak-
sel weg te krijgen.

Hij voelde zich slap en duizelig, maar had daar geen tijd voor. Om
zijn hoofd helder te krijgen dacht hij aan de vrouw met wie hij vijf
maanden geleden was getrouwd en die in hun bed had gelegen ter-
wijl hij zich aankleedde om naar deze plaats delict te gaan. Een
warm, kalmerend gevoel stroomde door hem heen en hij glimlachte
even omdat hij zo had geboft.

‘Wil je met de buurman praten?’ Mendez kwam vanuit de keuken
naar buiten lopen. Hij ademde de koele ochtendlucht diep in om de
stank die een gewelddadige dood met zich meebracht kwijt te raken.
De tuin rond het huis stond vol potten geraniums, goudsbloemen en
kruiden. Vince haalde eveneens diep adem.

Mendez, midden dertig en ambitieus, zou een goede kandidaat
voor de FBI zijn. Het rekruteren van Mendez was een van de twee re-
denen geweest waarom Vince afgelopen jaar naar Oak Knoll was
gekomen. De andere reden was helpen met het ontmaskeren van de
Zie-Geen-Kwaad-moordenaar. Met nog wat opleiding en ervaring
zou Mendez aangenomen worden bij de afdeling Onderzoeksonder-
steuning, het actieve deel van de afdeling Gedragswetenschappen.
Hij had tijdens zijn opleiding aan de National Academy veel inte-
resse en talent voor het werk getoond. Maar de Zie-Geen-Kwaad-
moordenaar had de jonge rechercheur volkomen in beslag genomen,
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net als Vince. Mendez werkte nog steeds aan de zaak. Hij hielp de
officier van justitie zo veel mogelijk om een zo solide mogelijke zaak
te hebben tegen de man die minstens drie vrouwen – volgens Vince
waren het er waarschijnlijk meer – had vermoord.

‘Ja, natuurlijk,’ zei hij. ‘Waar is hij?’
Ze liepen door de tuin naar de voorkant van het huis waar Bill

Hicks met zijn onderarmen op zijn dijbenen op een bank op de ve-
randa zat te praten met de man die de misdaad had gemeld. Hicks
was lang en broodmager, had rood haar en was een cowboy in zijn
vrije tijd. Hij was goed in ondervragen en had een kalme uitstraling
waardoor hij in staat was de scherpte uit een gespannen situatie te
halen.

Hicks keek op en glimlachte traag. ‘Hallo, Vince. Fijn om je te zien.
Hoe bevalt het getrouwde leven?’

Vince ging op een oude, geschilderde, metalen stoel zitten. ‘Fantas-
tisch. Hoe is het met jou, Bill?’

‘Ik heb niets te klagen.’ Hicks gebaarde met zijn hoofd in de rich-
ting van de buurman. ‘Vince, dit is meneer Zahn. Meneer Zahn had
de pech om het lijk vanochtend te vinden.’

Vince stak zijn hand uit naar de man die naast Hicks op de bank
zat. Zahn staarde even naar de hand voordat hij opkeek met een
vreemd uitdrukkingsloos gezicht.

‘Het spijt me,’ zei hij met een zachte, hese stem. Zijn handen lagen
verstrengeld op zijn schoot, maar hij kon ze niet stilhouden en wrong
ze voortdurend. ‘Ik geef geen hand. Ik ben… eh… daar heb ik een
probleem mee. Het spijt me.’

Zahn was eind dertig of begin veertig en vroeg grijs. Zijn haar
stond als een zachte wolk rond zijn hoofd. Zijn gezicht was lang en
smal met scherpe trekken, zijn ogen waren groot en doorschijnend
bleekgroen, en hij was afwezig op de manier van iemand die een gru-
welijk beeld voor zijn geestesoog ziet.

‘Gecondoleerd met het verlies,’ zei Vince zachtjes. ‘Ik neem aan dat
Marissa Fordham een vriendin was, als u zo vroeg in de ochtend bij
haar op bezoek bent gegaan.’

‘Ja,’ zei Zahn. ‘Marissa en ik waren bevriend.’
‘Waarom zo vroeg?’ vroeg Mendez terwijl hij met zijn armen over

elkaar tegen een pilaar leunde.
Te bot, dacht Vince. Dit was het punt waarop zijn protegé finesse

miste. Zahn was al zenuwachtig en kromp ineen door de toon in de
stem van de rechercheur.
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‘Ik deed niets verkeerd,’ zei Zahn. ‘Marissa is altijd vroeg op. Ze
houdt van het vroege ochtendlicht.’

‘Zijn jullie al lang bevriend?’ vroeg Vince.
‘Zo lang ze hier woont. Zo lang ik hier woon. Vier jaar?’ vroeg hij

alsof Vince dat kon weten.
‘Misschien kunt u ons dan helpen, meneer Zahn,’ opperde Vince.

‘Wat kunt u ons vertellen over Marissa Fordham? Was ze getrouwd?
Gescheiden?’

‘Single. Ze was single.’
‘En het kleine meisje dan?’
‘Haley… Zeg alsjeblieft dat Haley niet dood is,’ smeekte Zahn. ‘Ik

zou het niet kunnen verdragen als Haley dood of gewond is.’
‘Ze is naar het ziekenhuis gebracht,’ zei Vince. ‘Ze is niet dood.’
‘O mijn god. Godzijdank.’
‘Hoe zit het met Haleys vader? Komt hij hier wel eens?’
‘Ik ken hem niet. Ik weet niet wie hij is. Marissa was erg gesloten.’
‘Weet u of ze familie in de buurt heeft wonen?’
‘Nee.’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Ze gingen niet met elkaar om. Ze

praatte nooit over ze.’
‘Weet u waar ze vandaan kwam?’
‘De oostkust, denk ik. Ongetwijfeld uit een gegoede familie.’
‘Meneer Zahn…’
‘Noem me alsjeblieft Zander. Alex-zander. Ik word altijd Zander

genoemd. Zo noemen de mensen me. Noem me alsjeblieft zo.’
‘Goed, Zander. Ik ben Vince en dit is Tony,’ zei hij terwijl hij met

zijn duim naar Mendez wees. ‘Je kent Bill al.’
‘Vince en Tony,’ mompelde Zahn terwijl hij zijn handen wrong.

‘Vince en Tony.’
‘Weet je of Marissa Fordham ruzie met iemand had?’ vroeg Men-

dez. ‘Is ze de afgelopen tijd lastiggevallen? Was ze bang voor iemand?’
‘Marissa was nooit bang. Ze geloofde niet in angst. Ze omarmde

het leven. Elke dag. Ze had de moedigste geest die ik ooit ben tegen-
gekomen.’

Terwijl hij over zijn overleden vriendin praatte, kreeg het gezicht van
Zahn een gelukzalige, opgetogen glans, alsof hij een engel had gezien.

‘Weet je of iemand haar heeft bedreigd?’ vroeg Mendez.
‘Tegenstanders van haar kunst,’ zei Zahn. ‘Tegenstanders van haar

kunst bedreigden haar creativiteit.’
‘Ik bedoelde eerder een fysieke dreiging,’ corrigeerde Mendez zich-

zelf.
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Een punt voor geduld, dacht Vince. Het leek alsof Zahn niet in
staat was om rechtstreeks antwoord te geven. Waarschijnlijk het syn-
droom van Asperger of een soortgelijke stoornis, dacht hij. Iets wat
verwant was aan autisme. De man was sociaal gehandicapt, hij
praatte op een merkwaardige manier en hij herhaalde zijn woorden
vaak. Hij vond het niet prettig om oogcontact te maken, maar als hij
dat deed ging hij staren. Fascinerend om te bestuderen, als hij daar
tijd voor had gehad. Nu moesten ze echter antwoorden hebben om
zo snel mogelijk aan het moordonderzoek te kunnen beginnen.

Zahn keek weg. ‘Nee,’ zei hij. Vince had het gevoel dat hij het niet
meende.

‘Was Marissa kunstenares?’ vroeg Vince.
‘Jazeker. Ken je haar niet? Ze was vrij bekend. Het verbaast me dat

je niet over haar hebt gehoord.’
‘Ik ben nieuw in deze omgeving,’ legde Vince uit.
Zahn knikte. ‘Vrij bekend. Dat was ze.’
‘Wat doe je voor de kost, Zander?’
Hij leek na te denken over het antwoord. ‘Ik ben ook kunstenaar,’

zei hij. ‘Mijn leven is mijn kunst.’
‘Jij houdt dus ook van het vroege ochtendlicht,’ zei Vince terwijl

hij naar hem glimlachte alsof hij een oude vriend was.
‘Ja. Ik mediteer ook. Ik mediteer heel vroeg. En daarna ga ik op

visite bij Marissa en Haley. We drinken mimosacocktails. Haley niet,
natuurlijk,’ voegde hij er haastig aan toe. ‘Marissa is een uitstekende
moeder.’

‘Maar vanochtend heb je geen mimosa’s gedronken,’ zei Vince.
‘Vertel ons je verhaal, Zander. Hoe je hiernaartoe bent gekomen, wat
je onderweg hebt gezien.’

‘Mijn verhaal,’ zei Zahn terwijl het begrip ronddraaide in zijn
brein. Het beviel hem. ‘Ik heb tot vijf uur drieëntwintig gemediteerd
en daarna ben ik hiernaartoe gelopen.’

‘Waar woon je?’ vroeg Mendez.
‘Aan de andere kant van de heuvel. Bij Dyer Canyon Road.’
‘Dat is een flinke wandeling.’
‘Ik hou van wandelen.’
‘Heb je iets ongewoons gezien terwijl je naar het huis toe liep?’

vroeg Mendez.
‘Helemaal niets. Het was nog vrij donker.’
‘Wat gebeurde er toen je hier aankwam?’
‘Ik liep naar de keukendeur. Die stond open, zoals altijd. Ik riep
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Marissa. Ze had geen koffie gezet. Ik rook geen koffie, maar iets
anders… En toen zag ik ze.’

Zahn stond zo plotseling op dat ze allebei schrokken.
‘Ik ben klaar met mijn verhaal. Ik kan dit verhaal niet vertellen,’

zei hij geagiteerd terwijl hij met zijn handpalmen over zijn dijbenen
wreef, alsof hij iets vettigs probeerde weg te vegen. ‘Ik ga nu weg. Ik
moet gaan. Dit is erg schokkend. Ik ben hier zo geschokt door.’

Vince stond langzaam op van zijn stoel en stak een hand uit naar
Zander alsof hij hem wilde steunen, maar hij zorgde ervoor dat hij
hem niet aanraakte.

‘Het is goed, Zander. Je hebt een enorme schok gehad,’ zei hij
kalm. ‘Een van ons kan je naar huis rijden. We kunnen een andere
keer verder praten.’

‘Ik ben erg geschokt,’ zei Zahn. ‘Bedankt, maar ik loop liever. Tot
ziens.’

Ze zagen hem naar het pad lopen waarover hij was gekomen. 
Hij liep erg snel, met zijn armen langs zijn zij alsof ze waren vast-
gebonden.

‘Hij is geschokt,’ zei Vince.
Mendez rolde met zijn ogen. ‘Dat weet ik wel zeker.’
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