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Bij de juiste temperatuur brandt alles. Hout. Kleding. Mensen.
Menselijk weefsel vliegt bij  graden Celsius in brand. De huid
wordt zwart en barst. Het onderhuidse vet wordt vloeibaar, als vet
in een hete pan. Gevoed door het vet, begint het lichaam te bran-
den. De armen en benen vatten als eerste vlam en fungeren als aan-
maakhout voor de grotere massa van de romp. Pezen en spierweefsel
trekken zich samen, waardoor de brandende ledematen in bewe-
ging komen in een groteske parodie op het leven. De organen zijn
als laatste aan de beurt. Die zitten in een soort vochtige cocon en
blijven vaak over terwijl de rest van het bindweefsel al is verzwol-
gen.

Maar botten zijn een ander verhaal. Botten kunnen koppig weer-
stand bieden aan alles behalve de allerheetste vlammen. En zelfs als
de koolstof erin is opgebrand, als het bot zo doods en levenloos als
puimsteen is, behoudt het nog zijn vorm. Dan is het alleen nog
maar een zwak aftreksel van zijn vroegere bestaan dat gemakkelijk
verkruimelt; het laatste bastion van het leven, verworden tot as. Dat
is een proces dat, met een paar uitzonderingen, onvermijdelijk het-
zelfde patroon volgt.

Maar niet altijd.
De stilte bij de oude cottage wordt verbroken door een voetstap.

De rottende deur wordt opengeduwd. De roestige scharnieren pro-
testeren tegen de verstoring. Het daglicht vult de kamer en wordt
geblokkeerd wanneer er een gestalte in de deuropening verschijnt.
De man bukt zich om in de duistere kamer te kunnen kijken. De
oude hond naast hem aarzelt. Zijn zintuigen waarschuwen hem al
voor wat zich daarbinnen bevindt. Ook de man aarzelt nu, alsof hij
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niet over de drempel wil stappen. Wanneer de hond een stapje naar
voren zet, roept hij hem met één woord terug.

‘Hier.’
De hond gehoorzaamt, met een zenuwachtige blik naar de man

wiens ogen dof zijn van de staar. Het dier ruikt de geur die in de
cottage hangt en voelt ook dat zijn baas niet op zijn gemak is.

‘Blijf.’
De hond kijkt angstvallig toe hoe de man zich verder in de bouw-

val waagt. Hij wordt omringd door de geur van vocht. En nu is er
ook een andere geur die zichzelf kenbaar maakt. Langzaam, bijna
onwillig, loopt de man naar een kleine deur achter in de kamer.
Die is dichtgevallen. Hij steekt zijn hand uit om hem te openen,
maar aarzelt opnieuw. Achter hem jankt de hond zachtjes. Hij hoort
het niet. Voorzichtig duwt hij de deur open, alsof hij bang is voor
wat hij zal aantreffen.

Maar in eerste instantie ziet hij helemaal niets. De kamer is donker
omdat het enige licht komt van een klein raampje met een gebarsten
ruit, dat bedekt is met decennia van stofspinnenwebben. In het zwak-
ke licht dat erdoor sijpelt, weigert de kamer nog even zijn geheimen
prijs te geven. Maar dan, naarmate de ogen van de man aan het duis-
ter wennen, beginnen er details uit het duister op te doemen.

En hij ziet wat er in de kamer ligt.
Hij zuigt zijn adem naar binnen alsof hij geslagen is en zet on-

willekeurig een stap achteruit. ‘O, jezus christus.’
De woorden worden zachtjes uitgesproken, maar lijken in deze

stille, benauwde ruimte onnatuurlijk luid. Alle kleur is uit zijn ge-
zicht weggetrokken. Hij kijkt om zich heen alsof hij bang is iemand
anders aan te treffen. Maar hij is alleen.

Hij loopt achteruit naar de deur, alsof hij zich niet wil afwenden
van het voorwerp op de grond. Pas als de scheef hangende deur pie-
pend achter hem is dichtgevallen en hem het zicht op de andere
kamer ontneemt, draait hij de deur zijn rug toe.

Hij loopt wankel de cottage uit. De oude hond begroet hem,
maar wordt niet opgemerkt terwijl de man uit zijn jaszak wat on-
handig een pakje sigaretten tevoorschijn haalt. Zijn handen trillen
en hij moet de aansteker drie keer aanknippen voor het hem lukt.
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Hij inhaleert diep. Een stompje gloeiende as achtervolgt het papier
in de richting van het filter. Tegen de tijd dat de sigaret op is, is
het trillen ook opgehouden.

Hij laat de peuk in het gras vallen en trapt hem uit alvorens zich
te bukken en hem op te rapen. Hij laat hem in zijn zak glijden,
slaakt een diepe zucht en loopt weg om een telefoontje te plegen.

Ik was op weg naar het vliegveld van Glasgow toen ik werd gebeld.
Het was een onstuimige dag in februari, met dreigende grijze luch-
ten, een deprimerende motregen en koude wind. De oostkust werd
gegeseld door stormen en hoewel ze nog niet heel ver het binnen-
land waren ingetrokken, zag het er niet best uit.

Ik hoopte maar dat het ergste later zou komen als ik maar alvast
op weg was. Ik ging terug naar Londen na de afgelopen week een
lichaam te hebben geborgen uit een graf op de heidevelden van de
Grampian Highlands, een lichaam dat ik daarna had onderzocht.
Het was een ondankbare taak geweest. Door de kristalheldere vorst
leken de heide en de grond wel van ijzer, even adembenemend koud
als mooi. Het verminkte slachtoffer was een nog niet geïdentifi-
ceerde jonge vrouw. Het was in de afgelopen paar maanden het
tweede vergelijkbare lichaam dat ik op verzoek had moeten bergen
in de Grampian Highlands. Het was nog niet door de media op-
gepikt, maar in het onderzoeksteam was er niemand die níét dacht
dat het om een en dezelfde moordenaar ging. Een moordenaar die
opnieuw zou toeslaan als hij niet gepakt werd en die kans leek op
dat moment niet erg waarschijnlijk. Hoewel de verregaande staat
van ontbinding het moeilijk maakte dat met zekerheid te zeggen,
waren de verminkingen waarschijnlijk niet na haar dood toege-
bracht, en dat maakte het alleen maar erger.

Al met al was het dus een slopende reis geweest en ik keek er-
naar uit naar huis te kunnen. Ik woonde sinds anderhalf jaar in
Londen en werkte bij het forensische onderzoeksinstituut van de
universiteit. Het was een tijdelijk contract dat me zolang ik nog
geen vaste baan had, de beschikking gaf over de faciliteiten van het
laboratorium. De afgelopen paar weken had ik echter veel meer tijd
doorgebracht in het veld dan op kantoor. Ik had mijn vriendin Jen-
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ny beloofd dat we hierna wat meer tijd voor elkaar zouden hebben.
Het was niet de eerste keer dat ik dat had beloofd, maar ditmaal
was ik vastbesloten me aan mijn woord te houden.

Toen mijn telefoon ging dacht ik dan ook dat zij het zou zijn,
om zich ervan te verzekeren dat ik ook echt op weg naar huis was.
Maar ik herkende het nummer op het schermpje niet. Toen ik op-
nam hoorde ik een norse no-nonsensestem. ‘Het spijt me dat ik u
moet storen, dr. Hunter. U spreekt met hoofdinspecteur Graham
Wallace, van het Northern Force hoofdkwartier in Inverness. Hebt
u even?’

Hij sprak alsof hij gewend was zijn zin te krijgen en zijn harde
accent deed me eerder denken aan sociale woningbouw in Glasgow
dan aan de zachtere klanken van het Schots dat in Inverness wordt
gesproken.

‘Even, ja. Ik ben op weg naar het vliegveld.’
‘Dat weet ik. Ik heb adjunct-inspecteur Allan Campbell van het

Grampian-politiekorps net gesproken en hij zei dat u daar klaar
was. Ik ben blij dat ik u nog te pakken heb gekregen.

Campbell was de hoogste onderzoeksrechercheur met wie ik had
samengewerkt bij de berging van het lichaam. Het was een prima
man en een goede rechercheur, iemand die het moeilijk vond een
grens te trekken tussen werk en privé. Iets wat mij niet vreemd was.

Ik wierp een blik op de taxichauffeur, me ervan bewust dat hij
me kon horen. ‘Wat kan ik voor u doen?’

‘Zou u me een plezier willen doen?’ Wallace kapte zijn zin bij-
na af, alsof het uitspreken ervan hem meer kostte dan hij bereid
was ervoor te betalen. ‘U hebt vast wel gehoord over dat treinon-
geluk van vanochtend?’

Ja, dat had ik. Ik had voor mijn vertrek op het nieuws gehoord
dat een forensentrein aan de westkust was ontspoord na een bot-
sing met een busje dat op de rails was achtergelaten. De televisie-
beelden zagen er niet best uit. De wagons lagen gehavend en ver-
wrongen naast de rails. Het precieze aantal slachtoffers was nog
onbekend.

‘Iedereen die we ter beschikking hebben is ernaartoe, maar het
is een complete chaos,’ ging Wallace verder. ‘De ontsporing is mis-
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schien bewust veroorzaakt, dus we moesten het hele gebied afzet-
ten alsof het een plaats delict betreft. We hebben andere korpsen
al om ondersteuning gevraagd, maar we lopen op ons tandvlees.’

Op dat moment dacht ik dat ik wist wat er zou komen. Het
nieuws had gemeld dat een aantal wagons in brand was gevlogen,
wat het identificeren van de slachtoffers extra belangrijk maakte,
maar tegelijkertijd een forensische nachtmerrie betekende. Maar
voordat daar überhaupt aan kon worden begonnen, zouden de li-
chamen moeten worden geborgen, en van wat ik had gezien, wa-
ren ze daar nog lang niet aan toe.

‘Ik weet niet hoeveel hulp ik op dit moment kan bieden.’
‘Ik bel niet vanwege dat treinongeluk,’ zei hij ongeduldig. ‘We

hebben een melding gekregen van een dodelijk slachtoffer als ge-
volg van een brand op de Westelijke Eilanden. Op Runa, een klein
eilandje in de Buiten-Hebriden.’

Ik had er niets over gehoord, maar dat was ook niet echt verras-
send. Het enige wat ik van de Buiten-Hebriden wist, was dat de ei-
landen tot de meest verafgelegen buitenposten van Groot-Brittan-
nië behoorden. Ze lagen kilometers van het vasteland aan de
noordwestelijke kust van Schotland.

‘Onder verdachte omstandigheden?’ vroeg ik.
‘Zo te horen niet. Het zou zelfmoord kunnen zijn, maar waar-

schijnlijk is het eerder een dronkenlap of een zwerver die te dicht
bij een kampvuurtje in slaap is gevallen. Het is gemeld door iemand
die tijdens het uitlaten van zijn hond langs het boerderijtje kwam;
een gepensioneerde inspecteur die daar nu woont. Ik ken hem wel,
het was een prima kerel.’

Ik vroeg me af of dat ‘was’ iets betekende. ‘Wat heeft hij er nog
meer over gezegd?’

Wallace wachtte even voor hij antwoord gaf. ‘Alleen dat het li-
chaam nogal ernstig is verbrand. Ik wil alleen liever geen belang-
rijke manschappen van dat grote ongeluk afhalen tenzij dat echt
noodzakelijk is. Een paar leden van het korps in Stornoway gaan
er vanmiddag heen met de boot en ik zou graag willen dat je met
ze meeging om even te kijken. Om te zien of het een lage priori-
teit kan krijgen of dat ik een technisch rechercheteam moet sturen.
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Ik wil graag een deskundig oordeel voor ik de paniekknop activeer,
en Allan Campbell zegt dat je verrekte goed bent.’

Zijn poging tot vleierij paste niet helemaal bij zijn botte manier
van doen. Zijn aarzeling toen ik hem over het lichaam had gevraagd,
was me niet ontgaan en ik vroeg me af of hij iets voor me achter-
hield. Maar als Wallace dacht dat de zaak iets verdachts had, zou
hij de technische recherche wel sturen, treinongeluk of niet.

De taxi was bijna bij het vliegveld. Ik had alle reden om te wei-
geren. Ik was net klaar met een groot onderzoek en dit klonk ei-
genlijk als een routineklus, het soort alledaagse rampen dat nooit
zijn weg vindt naar de kranten. Ik dacht aan hoe ik Jenny zou moe-
ten vertellen dat ik vandaag toch niet thuiskwam. Gezien de hoe-
veelheid tijd die ik de afgelopen maanden thuis was geweest, wist
ik dat dat niet goed zou vallen.

Wallace moet mijn aarzeling hebben opgepikt. ‘Het kost hoog-
stens een paar dagen, inclusief de reis. Het klinkt alleen alsof er
misschien iets… iets raars aan is.’

‘Ik dacht dat u zei dat er niets verdachts aan was,’ zei ik, fron-
send.

‘Dat is ook zo. Althans van wat ik heb gehoord, is er niets wat
me die indruk geeft. Luister, ik wil liever niet te veel zeggen, maar
dat is de reden dat ik graag zou willen dat een deskundige zoals u
ernaar kijkt.’

Ik vind het vreselijk om te worden gemanipuleerd. Maar ik kon
niet ontkennen dat mijn nieuwsgierigheid wel was gewekt.

‘Ik zou het niet vragen als we nu niet zo in het nauw zaten,’ voeg-
de Wallace eraan toe, de duimschroeven nog een tandje strakker
draaiend.

Achter het met regen beslagen raam zag ik een verkeersbord dat
aangaf dat we bijna bij het vliegveld waren. ‘Ik bel u over vijf mi-
nuten terug.’

Daar was hij niet blij mee, maar hij kon er weinig van zeggen.
Ik hing op en beet even op mijn onderlip voor ik het nummer in-
toetste dat ik uit mijn hoofd kende.

Ik hoorde Jenny’s stem. Ik glimlachte, hoewel ik niet uitkeek
naar het gesprek dat zou volgen.
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‘David! Ik sta op het punt om naar mijn werk te gaan. Waar ben
je?’

‘Op weg naar het vliegveld.’
Ik hoorde haar lachen. ‘Goddank. Ik dacht dat je belde om te

zeggen dat je vandaag toch nog niet naar huis komt.’
De moed zonk me in de schoenen. ‘Dat is ook de reden dat ik

bel. Want ik ben net gevraagd of ik een andere klus wil doen.’
‘O.’
‘Het duurt maar een paar dagen. Op de Buiten-Hebriden. Maar

er is niemand anders die het kan doen.’ Ik hield mezelf in en ver-
telde haar niet over het treinongeluk, omdat ik wist dat dat zou
klinken alsof ik het goed probeerde te praten.

Er volgde een stilte. Ik vond het vreselijk te horen dat de blijd-
schap uit haar stem was verdwenen toen ze uiteindelijk vroeg: ‘En
wat heb je gezegd?’

‘Dat ik het ze zou laten weten. Ik wilde eerst met jou overleg-
gen.’

‘Waarom? We weten allebei dat je toch al een besluit hebt ge-
nomen.’

Ik had dit niet in een discussie willen laten ontaarden. Ik wierp
weer een blik op de taxichauffeur. ‘Luister, Jenny…’

‘Heb je dat dan nog niet gedaan?’
Ik aarzelde.
‘Dat dacht ik al,’ zei ze.
‘Jenny…’ begon ik.
‘Ik moet gaan. Anders kom ik nog te laat op mijn werk.’
Ik hoorde een klik toen ze ophing. Ik zuchtte. Dit was niet hoe

ik me de ochtend had voorgesteld. Bel haar dan terug en zeg dat je
het niet doet. Mijn vinger zweefde boven de telefoon.

‘Maak je niet druk, joh. Mijn vrouw geeft me ook altijd de wind
van voren,’ zei de taxichauffeur van over zijn schouder. ‘Ze komt
er echt wel overheen, hoor.’

Ik mompelde iets vrijblijvends terug. In de verte zag ik een vlieg-
tuig opstijgen. De chauffeur zette zijn richtingaanwijzer uit toen ik
het nummer intoetste. Er werd meteen opgenomen.

‘Hoe kom ik daar?’ vroeg ik Wallace.
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Ik breng het grootste deel van mijn werkdag door met de doden.
Met mensen die soms al heel lang dood zijn. Ik ben een forensisch
antropoloog. Het is een kennisgebied en een realiteit waar de mees-
te mensen zich liever verre van houden. Tenzij het niet anders kan.
Er was een tijd dat ik ook zo was. Toen mijn vrouw en mijn doch-
ter om het leven kwamen bij een auto-ongeluk, was werken in een
vakgebied waarin ik daar elke dag aan werd herinnerd te pijnlijk.
Dus werd ik huisarts, een arts die zich bezighoudt met de levenden
in plaats van de doden.

Maar toen gebeurde er iets waardoor ik werd gedwongen mijn
oorspronkelijke vak weer op te pakken. Mijn roeping zou je kun-
nen zeggen. Wat ik doe is deels pathologie, deels archeologie, maar
het gaat verder dan beide. Want zelfs nadat de menselijke biologie
het heeft begeven, wanneer wat ooit levend was is gereduceerd tot
verval, verrotting en oude, droge botten, dan nog kunnen de do-
den een getuigenis afleggen. Ze zijn nog in staat een verhaal te ver-
tellen, zolang je maar weet hoe je dat moet interpreteren. En dat is
wat ik doe.

De doden verleiden om hun verhaal te vertellen.
Wallace had er duidelijk op gerekend dat ik hem niet zou af-

wijzen. Er was al een stoel voor me geboekt op een vlucht naar
Lewis, het voornaamste eiland van de Buiten-Hebriden. Mijn
vlucht had vanwege het slechte weer bijna een uur vertraging, dus
ik zat in de vertrekhal en probeerde niet te kijken terwijl de vlucht
naar Londen – die ik eigenlijk had moeten nemen – werd omge-
roepen, vervolgens werd gesloten en uiteindelijk helemaal van het
bord verdween.
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Het was een onrustige vlucht, wat slechts gecompenseerd werd
door de korte duur. De dag was al half voorbij tegen de tijd dat ik
een taxi nam van het vliegveld naar de haven van Stornoway, een
sombere arbeidersstad die grotendeels van de visserij afhankelijk is.
De pier waar ik werd afgezet was mistig en koud, met de penetran-
te stank van diesel en vis die zo kenmerkend is voor havens. Ik had
verwacht dat ik een van de grote veerboten voor auto’s zou nemen,
zo eentje die rookwolken de regenachtige hemel boven de grijze ha-
ven in spuwde, maar de boot die voor me lag leek eerder op een
kleine vissersboot dan iets voor passagiers. Alleen de duidelijk aan-
wezige Range Rover van de politie die het grootste deel van het dek
in beslag nam, zei me dat ik op de juiste plek was.

Een loopbrug golfde misselijkmakend op en neer op de flinke
deining. Op de betonnen kade eronder stond een geüniformeerde
agent, zijn handen diep in zijn jaszakken. Zijn wangen en neus ver-
toonden de permanente blos van gesprongen haarvaten. Hij keek
me mismoedig aan met ogen met diepe wallen boven een peper-
en-zoutkleurige snor, terwijl ik ondertussen met mijn tassen en
flightcase hanneste.

‘Dr. Hunter? Ik ben brigadier Fraser,’ deelde hij me nors mee.
Hij noemde geen voornaam en haalde zijn handen niet uit zijn zak-
ken. Hij brouwde met een harde, bijna nasale klank, heel anders
dan het Schotse accent van het vasteland dat ik kende. ‘We heb-
ben op u gewacht.’

Hij liep de loopbrug op zonder aanstalten te maken me met mijn
zware tassen te helpen. Ik sjorde de schoudertas en de aluminium
flightcase over mijn schouder en liep achter hem aan. De loopbrug
was nat en glad en deinde flink op en neer door de hoge golven. Ik
moest mijn best doen om overeind te blijven en probeerde mijn
stappen af te stemmen op de grillige beweging.

Op dat moment kwam er iemand de loopbrug af om me te hel-
pen. Een jonge agent, eveneens in uniform, keek me grijnzend aan
en nam de flightcase van me aan. ‘Geef maar, die neem ik wel.’

Ik hield hem niet tegen. Hij liep naar de Range Rover die aan
het dek stond vastgesjord en deed de tas in de achterbak. ‘Wat zit
erin? Een lijk?’ vroeg hij opgewekt.
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Ik zette mijn andere tas naast de aluminium flightcase. ‘Nee, zo
voelt het alleen maar. Dank je wel.’

‘Niets te danken.’ Hij kon niet veel ouder zijn dan twintig. Hij
had een vriendelijk, open gezicht en zelfs in de regen zag zijn uni-
form er keurig uit. ‘Ik ben agent McKinney, maar noem me maar
Duncan.’

‘David Hunter.’
Hij schudde me opgetogen de hand, alsof hij Frasers gebrek aan

hartelijkheid wilde goedmaken. ‘U bent dus de forensische kerel?’
‘Ik vrees van wel.’
‘Geweldig. Ik bedoel niet “geweldig”, maar… nou ja, u snapt het

wel. Kom, laten we naar binnen gaan.’
De passagierskajuit was een glazen compartiment onder de stuur-

hut. Fraser stond voor de deur, driftig in gesprek met een bebaar-
de man in een oliejekker. Achter hem stond een lange puber met
een gezicht vol acne nors te kijken terwijl Fraser driftig met zijn
vinger in de lucht prikte…

‘… al lang genoeg gewacht, en nu zeg je dat we niet weg kunnen?’
De man met de baard staarde hem onbewogen aan. ‘Er is nog

een passagier. We vertrekken pas als zij er is.’
Frasers toch al rood aangelopen gezicht betrok nog verder. ‘Dit

is verdomme geen vakantiecruise. We liggen al achter op schema
dus zorg dat je nu onmiddellijk die loopbrug optakelt.’

De ogen van de andere man keken hem aan van boven zijn baard,
waardoor hij de woeste blik van een wild dier kreeg. ‘Dit is mijn
boot en ik bepaal wanneer we vertrekken. Dus als je die loopbrug
omhoog wilt hebben, zul je het zelf moeten doen.’

Fraser wilde zichzelf al breed maken om zijn invloed te doen gel-
den toen de loopbrug begon te rammelen. Een piepkleine jonge
vrouw worstelde zich een weg omhoog, gebukt onder wat eruitzag
als een zware tas. Ze droeg een rood donsjack dat minstens twee
maten te groot leek. Ze had een dikke wollen muts over haar oren
getrokken. Door haar rossige haar en haar puntige kin leek ze wel
een beetje op een aantrekkelijke elf.

‘Dag, heren. Zou iemand me misschien even kunnen helpen?’
hijgde ze.
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Duncan maakte al aanstalten, maar de man met de baard was
hem net voor. Hij keek haar grijnzend aan met witte tanden die
oplichtten tussen zijn baardharen, terwijl hij de tas van haar over-
nam alsof hij niets woog.

‘Dat werd tijd, Maggie. We waren bijna zonder je vertrokken.’
‘Maar goed dat je dat niet hebt gedaan. Dan had mijn oma ge-

hakt van je gemaakt.’ Ze probeerde op adem te komen en zette haar
handen in haar zij terwijl ze hen opnam. ‘Hoi Kevin, hoe gaat het?
Beult je vader je nog steeds af?’

De puber bloosde en keek naar de grond. ‘Ja.’
‘Sommige dingen veranderen niet, hè. Maar nu je achttien bent

moet je wel vragen om salarisverhoging.’
Ik zag een belangstellende twinkeling in haar ogen toen ze de

Range Rover van de politie zag staan. ‘Wat is er aan de hand? Iets
wat ik moet weten?’

De man met de baard gebaarde met zijn hoofd laatdunkend on-
ze kant op. ‘Probeer jij het maar. Tegen ons laten ze er niets over
los.’

De glimlach van de jonge vrouw verbleekte toen ze Fraser zag.
Ze herpakte zichzelf vlug en toverde een glimlach tevoorschijn die
iets uitdagends in zich had. ‘Dag, brigadier Fraser. Wat een ver-
rassing. Wat brengt jou naar Runa?’

‘Werk,’ zei Fraser vlak en hij draaide zich om zonder verder nog
iets te zeggen. Wie de jonge vrouw ook mocht zijn, hij was duide-
lijk niet blij haar te zien.

De veerbootkapitein en zijn zoon begonnen nu de verlate pas-
sagier aan boord was voorbereidingen te treffen voor de afvaart. Er
klonk een gemotoriseerd gejank toen de loopbrug werd opgetakeld
en de houten boot trilde helemaal toen de ankerketting met een
palrad werd opgehaald. Met een laatste, nieuwsgierige blik in mijn
richting, trok de jonge vrouw zich terug in de stuurhut.

Begeleid door een oprisping van diesel werden de trossen losge-
gooid en verliet de veerboot puffend de haven.

Het weer was onstuimig en wat een reis van twee uur had moeten
zijn, werden er bijna drie. Toen we de beschutte haven van Stor-
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noway eenmaal achter ons hadden gelaten, deed de Atlantische Oce-
aan zijn reputatie eer aan. Het was een woelige grijze massa vol
woeste golven waar de veerboot zich frontaal op stortte. Elke keer
als de boot de duizelingwekkende golfkam bereikte, gleed hij er aan
de andere kant net zo misselijkmakend weer af. En dan begon het
hele proces weer opnieuw.

De enige beschutting was de benauwde kajuit, waar de diesel-
dampen en de hete radiatoren geen prettige combinatie vormden.
Fraser en Duncan waren bijna de hele tijd verzonken in een ellen-
dige stilte. Ik had geprobeerd Fraser wat over het lijk te vragen,
maar hij wist blijkbaar net zo weinig als ik.

‘Gewoon een vleeskarwei,’ mompelde hij; de zweetpareltjes ston-
den op zijn voorhoofd. ‘Waarschijnlijk een of andere dronkenlap
die te dicht bij het kampvuur in slaap is gesukkeld.’

‘Wallace zei dat hij is gevonden door een gepensioneerde in-
specteur. Wie is dat?’

‘Andrew Brody,’ mengde Duncan zich in het gesprek. ‘Mijn va-
der heeft op het vasteland met hem samengewerkt, voor we naar
Stornoway verhuisden. Hij vond het een verdomd goede politie-
man.’

‘Dat was-ie ook,’ zei Fraser. ‘Ik heb eerder nog wat rondgevraagd.
Zo te horen was hij nogal een eenling. Hij hield niet van samen-
werken. Ik heb gehoord dat hij is doorgedraaid toen zijn vrouw en
zijn dochter ervandoor gingen. Daarom is hij toen met pensioen
gegaan.’

Duncan keek alsof hij zich geneerde. ‘Mijn vader zei dat het door
de stress kwam.’

Fraser wuifde zijn opmerking terzijde. ‘Dat komt op hetzelfde
neer. Zolang hij maar weet dat hij geen inspecteur meer is.’ Hij ver-
stijfde toen de boot opeens begon te trillen en over een volgende
huizenhoge golf heen zwalkte. ‘God, van alle kloteplekken waar je
naartoe kunt worden gestuurd…’

Ik bleef een tijdje in de kajuit zitten terwijl ik me afvroeg waar-
om ik op een kleine veerboot op de Atlantische Oceaan zat, als ik
ook op weg naar Jenny had kunnen zijn. We hadden de laatste tijd
steeds vaker ruzie en het ging altijd over hetzelfde: mijn werk. Dit
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