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Korte inhoud

IBS Black Rose

In de reeks IBS Black Rose vind je spannende verhalen met 
een opwindend romantisch accent, van internationaal suc-
cesvolle auteurs als Amanda Stevens, Elizabeth Heiter en 
Cindi Myers. Gevaar kan twee mensen heel dicht bij elkaar 
brengen, en angst kan zich ontladen in heftige hartstocht...

MOORD IN OPDRACHT
Amanda Stevens

Dat niet iedereen blij zou zijn met haar terugkeer naar Co-
chise County, had sheriff Grace Steele wel verwacht. Maar 
als ze van een trap wordt geduwd en later in haar auto on-
der vuur wordt genomen, beseft ze dat er iemand is die haar 
daadwerkelijk dood wil hebben.

Samen met de nieuwe hulpsheriff, Dale Walsh, onderzoekt 
ze wie het op haar voorzien heeft. Maar dan blijkt dat Dale 
niet is wie hij zegt te zijn. Plotseling is alles anders. Is hij de-
gene die haar naar het leven staat?
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Hoofdstuk 1

‘Lily is echt laaiend.’ Grace Steele zette haar mobiele tele-
foon op handsfree zodat ze haar vingers vrij had om een 
ongedurig ritme op het stuur te trommelen. ‘Ik weet niet 
of ze me het ooit zal vergeven. Als ze de kans ziet me uit de 
weg te ruimen zonder gepakt te worden, zal ze het denk ik 
niet laten.’
 ‘Dat lijkt me zwaar overdreven,’ zei Colt McKinney aan 
de  andere kant van de lijn. ‘Hoewel ik er niet aan twijfel dat 
ze er stiekem enorm van zal genieten je een tijdje het leven 
zuur te maken.’
 ‘Niks stiekem,’ zei Grace. ‘Ze zal er openlijk en ongege-
neerd van genieten.’
 ‘Heb je geprobeerd met haar te praten?’
 ‘Heb jij het geprobeerd?’
 Ze hoorde Colt grinniken in haar koptelefoontje, en 
plotseling miste ze de melige lachbuien die ze op de middel-
bare school altijd met elkaar hadden. Het was een tijd gele-
den dat ze plezier in het leven had gehad, en ze was er niet 
gerust op dat het er binnen afzienbare tijd rooskleuriger uit 
zou zien.
 Als er echter iemand was die haar aan het lachen kon 
maken, dan was het wel Colt. Hij was knap en charmant, 
en dat was hij altijd geweest, maar als meer dan een goede 
vriend had ze hem nooit beschouwd. En nu ze een professi-
onele relatie hadden, vond ze het nog belangrijker dat hun 
vriendschap vrij bleef van elk spoor van onbetamelijkheid. 
Het laatste wat ze kon gebruiken was de verdenking dat ze 
zich via het bed omhooggewerkt had.
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 Alweer.
 Colt McKinney was een van de vier gekozen hoofdcom-
missarissen van politie in Cochise County, en hij was per-
soonlijk verantwoordelijk voor haar terugkeer naar Jericho 
Pass. Grace was aangetrokken als tijdelijk vervanger van 
sheriff Charlie Dickerson, die behandeld werd voor keel-
kanker.
 Als iemand haar vorig jaar rond deze tijd had gezegd dat 
ze terug zou keren naar haar geboorteplaats, een oord dat 
ze na de middelbare school vaarwel had gezegd zonder ooit 
nog om te kijken, zou ze diegene in het gezicht uitgelachen 
hebben. Nog maar een paar maanden geleden was ze een 
rijzende ster in de gelederen van de prestigieuze Texaanse 
inlichtingendienst, de TBI, geweest. Een fout gelopen on-
derzoek en een dode collega-agent hadden haar echter be-
paald niet populair gemaakt bij de beoordelingscommissie, 
en ze had ondervonden hoe snel een rijzende ster kon dalen 
toen haar meerdere, die toevallig ook haar minnaar was, 
een zondebok nodig had om zijn eigen hachje te redden.
 Ze was op onbetaald verlof gestuurd, en toen ontslag on-
vermijdelijk leek, besloot ze te redden wat er van haar trots 
en professionele integriteit te redden viel door zelf haar ont-
slag in te dienen. Het aanbod van Colt kwam als geroepen 
op een moment dat ze wanhopig op zoek was naar een ele-
gante manier om Austin te verlaten, en ze had het met beide 
handen aangegrepen.
 Helaas was haar komst naar Jericho Pass niet zonder 
enig  tumult en protest gepaard gegaan. Op het politiebu-
reau van  Cochise County waren velen van mening dat de 
positie van interim-sheriff bezet had moeten worden door 
iemand van de afdeling zelf, en dat Colt aan vriendjespoli-
tiek deed door er een oude kennis op te zetten.
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 Maar in het licht van recente rapportages van de inlich-
tingendiensten en een toename van geweld langs de grens, 
waren hij en de drie andere hoofdcommissarissen van me-
ning dat er iemand met de opleiding en ervaring van Grace 
nodig was, om maar niet te spreken van haar connecties 
met de politiek in de Texaanse hoofdstad.
 Jericho Pass was door zijn ligging vlak bij de grens een 
kwetsbaar gebied. Het oude-jongens-krentenbroodcircuit 
dat jarenlang de lakens in Cochise County had uitgedeeld, 
was niet opgewassen tegen het groeiend aantal drugssmok-
kelaars, van wie het merendeel moderner uitgerust en beter 
bewapend was dan de politie.
 ‘We wisten wel dat er scheve gezichten op de afdeling 
zouden zijn toen we jou kozen,’ zei Colt. ‘Maar je bent er 
pas een paar weken. Geef het wat tijd. Ze trekken wel bij.’
 ‘Lily niet.’
 ‘Je klinkt nogal zeker van je zaak.’
 ‘Ik ken mijn zus.’
 ‘Wat stel je voor dat we doen?’
 ‘Niets. Ik ben niet van plan Jericho Pass met de staart tus-
sen de benen te verlaten omdat mijn kleine zusje niet over 
oud zeer heen kan stappen.’ Grace greep het stuur steviger 
vast en trapte het gaspedaal harder in. Ze had de hele weg 
voor zichzelf, en toen de krachtige motor aansloeg, schoot 
haar jeep als een raket vooruit. ‘Ik ben hier gekomen om een 
klus te klaren, en dat ga ik doen ook.’
 ‘Goed zo.’
 ‘Maar dat betekent niet dat ik Lily haar ruimte niet kan 
geven,’ zei ze. ‘Ik verhuis vandaag uit de ranch. Het was 
stom om te denken dat we konden samenwonen zonder dat 
een van ons de ander de hersens zou willen inslaan.’
 ‘Is het echt zo erg?’
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 ‘Erger. Maar ik ben het wel gewend.’
 ‘Waar ga je naartoe?’
 ‘Ik heb een kamer bij Miss Nelda genomen tot ik woon-
ruimte in de stad vind.’
 ‘Hou je haaks,’ zei Colt. ‘Het zal wat gespannen zijn op 
de afdeling, vooral met dat personeelstekort, maar met jou 
aan het stuur en met de mogelijke komst van een nieuwe 
hulpsheriff zal het vast gauw wat lichter worden.’
 ‘Daar wilde ik het trouwens nog met je over hebben. Heb 
je hem al ontmoet?’
 ‘Dale Walsh, bedoel je? Nee, niet persoonlijk, maar hij 
is me van harte aanbevolen. Charlie is al bezig hem hier 
voor een gesprek te krijgen sinds ze elkaar ontmoetten op 
de Binnenlandse Veiligheidsconferentie in San Antonio. En 
ik vertrouw volledig op het oordeel van Charlie. Zijn ach-
tergrond in de misdaadbestrijding is misschien niet zo in-
drukwekkend als die van jou, maar hij heeft een goede kijk 
op mensen.’
 ‘Wanneer Walsh zich gemeld heeft, laat ik je wel weten 
wat ik van hem vind,’ zei ze op vrijblijvende toon.
 ‘Natuurlijk. Als je in de tussentijd iets nodig hebt, geef 
je maar een gil, oké? Ik wil dat je het hier naar je zin hebt, 
Grace. Als Charlie besluit niet terug te komen…’
 Ze was niet van plan zich vast te leggen. Nog niet tenmin-
ste. ‘Daar hebben we het wel over wanneer, en áls, die situ-
atie zich voordoet, oké? Luister, je begint weg te vallen. Ik 
spreek je wel wanneer ik weer in de stad ben.’
 Ze haalde de koptelefoon van haar hoofd bij het naderen 
van haar afslag, gooide hem op de bijrijdersstoel en tikte 
de richtingaanwijzer aan. Toen ze eenmaal de snelweg af 
was, veroorzaakten de banden van de wagen een stofwolk 
die zo groot was dat ze in de achteruitkijkspiegel niets an-
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ders zag dan een wervelende, sepiakleurige mist. Voor haar 
was niets anders te zien dan de uitgestrekte leegte van het 
West-Texaanse landschap; blauwe lucht, woestijn en in de 
verte het verontrustende silhouet van de rotsplateaus met 
hun steile wanden.
 Ze was al zo lang weg uit deze streek dat ze was vergeten 
hoe kwetsbaar en onbeduidend een mens zich kon voelen in 
zo’n eindeloos landschap. Hoe de echo van de eeuwigheid 
leek te weerklinken in het fragiele licht van deze woestenij 
zonder eind.
 Ze minderde vaart en reed onder de hoge bogen door die 
de ingang van de Steele ranch markeerden. De eerste tien – 
gelukkige – jaren van haar leven had Grace met haar ouders 
en haar twee zusjes op dit stuk land doorgebracht. Totdat 
op een nacht haar ouders in hun slaap waren vermoord, 
waarna haar grootmoeder uit Midland was gekomen om 
voor haar en haar zussen te zorgen. De moordenaar was 
nooit gepakt, en het uitblijven van gerechtigheid voor hun 
vermoorde ouders had alle drie de vrouwen geleid tot een 
carrière in de misdaadbestrijding, hoewel langs drie totaal 
verschillende wegen.
 Rachel, de oudste, was psychologie gaan studeren aan de 
Universiteit van Tulane. Na het behalen van haar doctoraat 
was ze gaan werken voor een van de afdelingen Gedrags-
analyse van de FBI.
 Grace had de stad vijf jaar later verlaten om in San Anto-
nio aan de Universiteit van Texas strafrecht en forensische 
wetenschappen te gaan studeren. Daarna had ze zeven jaar 
bij de politie van Austin gewerkt voordat ze bij de TBI te-
rechtkwam.
 Lily was de enige van de drie zusters die in Jericho Pass 
was  gebleven. Na de middelbare school was ze aangeno-
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men bij de politie van Cochise County, aanvankelijk als 
centraliste op de meldkamer, later als politieagente. Te-
genwoordig was ze een van de drie – met Dale Walsh erbij 
binnenkort waarschijnlijk vier – hulpsheriffs, ofwel recher-
cheurs, van het bureau.
 Grace had via het roddelcircuit, met andere woorden 
Miss Nelda en haar zus Georgina, vernomen dat Lily al 
vanaf het moment dat Charlie Dickerson zijn ziekte had be-
kendgemaakt, haar zinnen had gezet op de post van inte-
rim-sheriff. Ze had geen geheim gemaakt van haar ambitie 
om hem te vervangen, zo jong als ze was, als hij zou beslui-
ten om na zijn behandeling met vervroegd pensioen te gaan. 
Een tijdelijke kantoorfunctie op de afdeling zou haar een 
streepje voor moeten geven op de concurrentie, maar haar 
plannen werden gefrustreerd door de onverwachte terug-
keer van haar zus.
 Grace kon best begrip opbrengen voor Lily’s teleurstel-
ling over de gang van zaken; ze had zelf ook de nodige te-
genslagen te verwerken gehad. Maar zelfs als ze de functie 
had geweigerd, was Lily er niet voor in aanmerking geko-
men. Dat was tenminste wat Colt haar had verteld. Lily had 
niet genoeg ervaring en niet de juiste opleiding om om te 
gaan met de problemen die zich tegenwoordig voordeden 
bij de grens. Op deze manier zou Grace haar zusje onder 
haar vleugels kunnen nemen en haar kunnen helpen erva-
ring op te doen, maar dan moest Lily dat wel toestaan.
 En dat was een grote ‘maar’.
 Lily’s frustratie en chagrijn waren tot op zekere hoogte 
te begrijpen, maar haar vijandigheid bleef Grace verbazen. 
Waar had ze de intense verachting van Lily toch aan ver-
diend?
 De stofwolk volgde haar auto de ronde oprit op, en ze 
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wachtte even tot hij was neergedaald voordat ze uitstapte 
en even stilstond om naar het huis te kijken.
 Het was een kalkstenen huis met twee verdiepingen en 
overdekte veranda’s aan de voorkant en achterkant, waar 
Grace  menige zomeravond met haar vader naar de sterren 
had zitten kijken. Het enige geluid, op het gedempte stem-
geluid van haar vader na terwijl hij vertelde over het ge-
sternte, was het gekraak van de windmolen geweest. Dat 
geluid was tot op de dag van vandaag een van de helderste 
herinneringen die Grace aan haar jeugd had.
 Het was het kraken van de wieken geweest dat haar die 
nacht had gewekt.

Na de begrafenis van hun ouders was Oma Stella met de 
meisjes in een klein huurhuis in de stad gaan wonen. De 
nieuwe omgeving was destijds een verademing geweest, 
maar na enige tijd leek het toch praktischer om weer op de 
ranch te gaan wonen, waar ze meer bewegingsruimte had-
den.
 Tijdens hun afwezigheid was het huis door een aantal 
buren schoongemaakt en onderhouden. Ze hadden de ka-
mers gelucht, de vloerkleden laten reinigen en zelfs het een 
en ander van een nieuw likje verf voorzien. Maar geen enkel 
fris verfje kon de herinnering uitwissen aan de gruwel die er 
op de bovenste verdieping had plaatsgevonden. Alleen het 
verstrijken van heel veel tijd kon de pijn van zo’n tragisch 
verlies verzachten.
 Na verloop van tijd begon de ranch weer als een echt 
thuis aan te voelen, maar het duurde lang voordat Grace 
in staat was er alleen te zijn. En dat was niet verbazingwek-
kend. Zij en Lily waren erbij geweest toen het gebeurde. Ze 
herinnerde zich nog precies hoe laat de molen haar wekte. 
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Ze wist het nog omdat ze naar de klokradio op het nacht-
kastje tussen Lily’s bed en het hare had gekeken. Ze had de 
dekens van zich af gegooid en wilde net uit bed klimmen 
om uit het raam naar de donkere nachtlucht te gaan staren, 
toen ze nog een geluid hoorde. Er kwam iemand de trap op 
lopen. Ze wilde geloven dat de voorzichtige voetstappen 
van haar ouders waren, of misschien van Rachel die vroeger 
dan verwacht terugkwam van haar logeerpartijtje.
 Maar er was iets aan deze voetstappen…
 Aan de lange pauze boven aan de trap…
 Terugkijkend kon ze niet bepalen wat haar precies alar-
meerde, maar om de een of de andere reden gleed ze uit 
bed, en ze schudde haar zusje wakker. Ze legde haar wijs-
vinger op Lily’s lippen en trok haar onder het bed, waar ze 
ineenkrompen bij het horen van de naderende voetstappen. 
Het geluid hield weer op voor de openstaande deur van hun 
slaapkamer, en in die stilte zag Grace een flits van een paar 
donkere laarzen, meer niet, vlak voordat de voetstappen 
hun weg vervolgden naar de slaapkamer van haar ouders.
 Zou ze de moordenaar hebben afgeschrikt als ze had ge-
schreeuwd? Of zou haar en Lily dan hetzelfde lot beschoren 
zijn geweest als hun ouders?
 Ze zou het natuurlijk nooit weten. Als ze in de drieën-
twintig jaar sinds die nacht iets had geleerd, dan was het 
wel dat schuldgevoelens niets veranderden aan het verle-
den, maar wel veel invloed konden hebben op het heden.
 Met de sleutel die Lily haar met tegenzin had gegeven, 
liet ze zichzelf het stille huis binnen. Haar zusje had hier 
sinds de dood van hun grootmoeder alleen gewoond.
 Ik zou het niet kunnen. Ik ben niet zo moedig als Lily, 
dacht ze terwijl ze de trap op liep. Zelfs na al die jaren hield 
ze er niet van om alleen te zijn in dit huis.
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 De deur van de slaapkamer die ze vroeger met haar zusje 
had gedeeld, stond op een kier, en ze kon de drang om er 
even naar binnen te kijken niet weerstaan. Ze wist dat ze 
haar zusters privacy moest respecteren, maar haar nieuws-
gierigheid won het van haar verstand. Lily had deze deur 
zo angstvallig gesloten gehouden, had Grace zo angstvallig 
weggehouden uit de ruimte die ze eens deelden, dat de ka-
mer bijna symbool stond voor de barrière die ze tussen hen 
had opgeworpen.
 Ze klopte op de deur. ‘Lily? Ben je daar?’
 De jeep van haar zus stond niet voor het huis, maar ze 
kon hem aan de achterkant geparkeerd hebben.
 Grace duwde de deur een stukje verder open en rook het 
bloem achtige parfum van haar zusje uit de kamer komen. 
‘Ik kom mijn spullen halen. Je bent bijna van me af.’ Ze 
stond op de drempel en keek rond. De roze strikjes en de 
posters uit hun pubertijd waren verdwenen. Lily had alles 
veranderd en de kamer ingericht in chique beige en grijs-
blauwe tinten. De twee identieke eenpersoonsbedjes waren 
ook weg. Er stond nu een groot tweepersoonsbed met ele-
gant beddengoed. De kamer zou zo uit Grace’ huis in Aus-
tin kunnen komen. De strakke, stadse inrichting was veel 
meer haar smaak dan die van Lily. Haar zusje had altijd 
meer naar het romantische geneigd. Maar goed, wat wist ze 
vandaag de dag nog van haar? De band tussen hen was al 
vanaf dat ze klein waren niet zo hecht meer.
 Een tikje somber stapte Grace de kamer uit. Ze had sinds 
ze terug was in Rachels oude kamertje geslapen en haastte 
zich daar nu heen om haar spullen te pakken. Terwijl ze 
bezig was de laatste koffer te sluiten, hoorde ze ergens een 
deur kraken, waarop ze de hal in liep om te kijken of Lily 
was binnengekomen. ‘Lily?’ Ze liep naar de trap en tuurde 
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over de balustrade naar beneden. ‘Ben jij dat, Lily?’
 Geen antwoord.
 Ze ging terug naar de kamer van Rachel, pakte haar kof-
fers en liep de hal door. Aangekomen bij de trap hoorde ze 
weer iets, nu uit de kamer van Lily.
 Dacht ze.
 Op het moment dat ze zich wilde omdraaien, ving ze in 
haar ooghoek een beweging op, een fractie van een seconde 
voordat ze iets tegen haar rug aan voelde drukken.
 De koffers rolden naar beneden, en ze probeerde de ba-
lustrade vast te grijpen. Maar het was te laat. Ze vloog met 
haar hoofd naar beneden de houten trap af. Toen ze bene-
den aanbelandde, draaide ze zich in een reflex op haar rug, 
zo verward dat ze niet direct doorhad wat er gebeurd was. 
Ze voelde ook geen pijn.
 In een enkel kort moment was het enige waar ze zich in 
de verte bewust van was een naar beneden starend gezicht 
boven aan de trap.
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Hoofdstuk 2

Starend naar de stoomwolk die onder de motorkap van zijn 
auto vandaan kwam, dacht Cage Nichols onwillekeurig 
aan het favoriete gezegde van zijn moeder: ‘Jongen, zonder 
ongeluk zou er geen geluk bestaan.’
 Destijds kon hij die pessimistische kijk op het leven niet 
echt met haar delen. Natuurlijk hadden ze het vaak moeilijk 
gehad na het vertrek van zijn vader, maar toen hij opgroeide 
was hij knap en populair geweest, had een groot talent voor 
football en meisjes gehad en was hij nooit vies geweest van 
hard werken. Veel meer had hij in het kleine Oost-Texaanse 
stadje waar hij zijn jeugd doorbracht niet nodig gehad.
 Maar in de echte wereld, zo ontdekte hij al gauw, had 
een man niet genoeg aan een knap uiterlijk of een portie lef 
alleen. Zelfs een goede opleiding en de juiste connecties le-
verden niet als vanzelfsprekend het gewenste resultaat. Wat 
een man vooral nodig had, was een beetje geluk.
 Cage kon zich nog precies herinneren wanneer het zijne 
op- raakte: om exact vier voor tien op een vrijdagavond, 
zestien jaar geleden.
 In de laatste minuten van de laatste wedstrijd van het sei-
zoen had hij de winnende touchdown gescoord. Bedwelmd 
door de euforie die daarop volgde, vergat hij de honderd-
vijftien kilo zware vleugelverdediger die nog van links op 
hem af kwam vliegen. De botsing overviel hem volledig 
en veroorzaakte een knieblessure die voorgoed een einde 
maakte aan zijn droom om met een volledige sportbeurs 
aan de Southern Methodist University te gaan studeren.
 Tien jaar later had een of ander stuk schorem een kogel 
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afgevuurd in diezelfde knie, waarmee een einde kwam aan 
zijn carrière bij het arrestatieteam van de politie in Dallas.
 Tegenwoordig bracht Cage, in dienst van zijn zwager, 
Wayne Cordell, olieboorinstallaties aan de man. Of dat 
probeerde hij tenminste.
 Zijn verkoopcijfers waren tot nu toe nogal belabberd 
geweest, gedeeltelijk door de economische crisis, maar 
meer nog door het simpele feit dat hij geen goede verkoper 
was.
 En daarom moest hij die El Paso-deal koste wat kost tot 
een goed einde brengen.
 En daarom had hij zin om zijn vuist door de voorruit van 
de rokende auto te slaan.
 In plaats daarvan stuurde hij de wagen de berm in, stapte 
hij uit en keek hij onder de motorkap, die hij even later weer 
dicht smeet. Het zou toch ook niet. Een gesprongen radia-
teurslang.
 Wat een helse plek om panne te krijgen, dacht hij, de om-
geving in zich opnemend. Niets of niemand. Nergens. Een 
goede driehonderd kilometer van El Paso, en minder dan 
dertig kilometer van de Mexicaanse grens. Een niemands-
land van cactusplanten, rollende amarant, en wat er aan 
fauna wist te overleven in de verzengende hitte van de Chi-
huahua-woestijn.
 Hij voelde het zweet in straaltjes over zijn rug lopen en 
pakte zijn mobiele telefoon om te kijken of hij bereik had. 
Nada.
 Natuurlijk.
 Wat hem nog meer ergerde dan de kapotte auto was de 
waarschuwing die Wayne hem had gegeven voordat hij Dal-
las verliet. ‘Met die roestbak red je het nog niet eens naar 
Waco, laat staan naar El Paso. Vlieg er morgen gewoon 
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heen en sluit die deal; zorg dat je dat contract binnenhaalt. 
Anders kun je daar blijven.’ En dat op nogal onheilspellen-
de toon.
 Als hij het advies van zijn zwager had opgevolgd, had hij 
nu allang in El Paso kunnen zitten, en zich kunnen voorbe-
reiden op zijn afspraak van vier uur. Na de afspraak zou hij 
op zijn gemak het vliegtuig terug hebben kunnen nemen en 
nog ruim op tijd thuis zijn geweest voor de wedstrijd van de 
Mavericks.
 Maar nee.
 Hij had het lumineuze idee gehad om er ’s nachts naar toe 
te rijden en ’s morgens bij een aantal vaste klanten langs te 
gaan in de hoop ze met charme en een persoonlijke benade-
ring te kunnen overhalen hem een bot toe te werpen.
 Dat was dus even anders uitgepakt. Zijn geweldige plan 
was uitgelopen op complete tijdverspilling.
 En behalve dat hij ontslagen zou worden voor het ver-
knallen van die El Paso-deal, zou hij ook het ik-zei-het-je-
toch van Wayne tot in lengte van dagen moeten aanhoren. 
Of in ieder geval tot zijn zus het licht zag en zich van die zelf-
ingenomen schoft liet scheiden.
 Niet dat Cage zelf in een positie was om kritiek te leveren 
op anderen. Hij wist dat hij dezer dagen ook niet bepaald de 
vangst van de week was. En als hij niet zo verdomde kop-
pig was geweest, zou hij zich nu niet midden in de woestijn 
bevinden met alleen een halflege fles water en een dode mo-
biele telefoon op zijn naam.
 Het ging weer lekker.
 Hij staarde naar een hagedis die hem vanachter de oranje 
bloesem van een schijfcactus gadesloeg, en hij probeerde 
zijn situatie van de zonnige kant te bekijken… Het dichtst-
bijzijnde stadje was in ieder geval niet al te ver weg. Hij had 
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een paar kilometer terug een bord naar het plaatsje San Mi-
guel zien staan.
 Op zijn landkaart was het echter nergens te vinden. 
Waarschijnlijk een door tijd en beschaving vergeten voor-
malige  douanepost aan de grens met Mexico.
 Hij had het vermoeden dat er geen garage te vinden zou 
zijn, maar toch minstens wel een vaste telefoonverbinding 
om ergens een sleepwagen vandaan te laten komen. Op zijn 
allerminst zou hij zijn klant in El Paso kunnen laten weten 
dat hij er pas na vier uur zou zijn.
 Hij wierp een blik op zijn horloge. Twaalf uur. Met wat 
geluk – en hij zou wel gek zijn om daar op te rekenen – zou 
hij over twee uur weer de weg op kunnen. Met wat stevig 
doorrijden zou hij dan voor 5 uur in El Paso kunnen zijn en 
nog net genoeg tijd hebben om de deal te sluiten en Wayne 
tevreden te houden.
 Hoopvolle gedachten, maar meer dan dat had hij op dit 
moment niet.
 Hij stopte de opgevouwen landkaart in zijn achterzak, 
pakte de fles water uit de auto en begon te lopen. De woes-
tijn was als een oven rond deze tijd van de dag, en zijn over-
hemd en haren waren dan ook binnen de kortste keren 
doorweekt van het zweet.
 De hitte van het asfalt brandde door de zolen van zijn 
laarzen heen, en de aanblik van een zonnebadende ratel-
slang aan de kant van de weg deed ook niet veel om hem op 
te beuren, net zo min als de boven hem in de lucht rondcir-
kelende aasgieren. Hij negeerde de zwevende lijkenpikkers, 
liep met een wijde boog om de sluimerende slang heen en 
vervolgde zijn weg.
 Tegen de tijd dat hij San Miguel bereikte, een grauw ge-
hucht van vervallen bakstenen gebouwen en verfletste klei-
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en huisjes, had de schroeiende hitte al zijn energie verdampt 
en voelde zijn knie aan alsof er gloeiend hete naalden in ge-
stoken werden.
 Hinkend over de zinderende stoep nam hij de lokale mid-
denstand in zich op; een pandjeszaak, een biljartzaal, een 
dichtgespijkerd pompstation, twee kerken en, even verder-
op, een postkantoor. Maar geen garage.
 De hoofdweg door het stadje was geasfalteerd, en toch 
stoof er een enorme stofwolk op rond een dure stationcar 
met donkere ramen die plots uit het niets langs Cage heen 
raasde. Hij vroeg zich af wat die in dit niemandsland te zoe-
ken had. Maar goed, degene achter het getinte glas vroeg 
zich over hem waarschijnlijk hetzelfde af.
 Uit een rode pick-up voor het postkantoor stapte een 
aantrekkelijke blondine in strakke jeans en een roze T-shirt. 
Ze droeg haar haren in een paardenstaart naar achteren ge-
bonden, waardoor haar gladde gebruinde huid en glinste-
rende lipgloss extra opvielen.
 Ze was jong, maar niet zo jong dat Cage ongemakkelijk 
werd van de blik die ze hem toewierp. Ze was waarschijn-
lijk midden of eind twintig. Categorie: geoorloofd – als hij 
ervoor in de stemming was geweest.
 ‘Pardon,’ zei hij, terwijl hij naar haar toe hinkte.
 ‘Hallo, daar.’ Ze legde een hand op haar heup en keek 
hem geïnteresseerd aan. ‘Waar kom jij vandaan, mister? We 
zien hier niet veel vreemdelingen.’
 ‘Ik kom net de woestijn uit lopen,’ zei Cage, en hij pro-
beerde ergens een vriendelijk lachje vandaan te halen.
 ‘Dat geloof ik zo. Ik wil niet gemeen zijn, hoor, maar je 
ziet eruit alsof je drie keer overreden bent, op een heel stof-
fige weg. Kom liever in de schaduw staan, voordat je met 
een zonnesteek omvalt.’
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 Hij ging onder de overkapping boven de ingang van het 
postkantoor staan. ‘Het gaat wel. Ik moet alleen zo snel 
mogelijk een telefoon vinden,’ zei hij. ‘Of een garage. En het 
liefst allebei.’
 ‘Dan heb je geluk,’ zei ze, onderwijl haar paardenstaart 
rechttrekkend. De beweging trok het dunne katoen van 
haar shirt strak over haar borsten, en Cage twijfelde er niet 
aan dat ze dat wist. ‘De meeste winkeliers op Main Street 
zullen je wel gebruik laten maken van hun telefoon, en we 
hebben hier een goede monteur. En als je nog eens zo leuk 
lacht…’ Ze knipoogde hem toe. ‘…trakteert iemand je mis-
schien wel op een drankje. Volgens mij kun je dat wel ge-
bruiken.’
 ‘Een koud biertje zou ik niet afslaan.’
 ‘Dat vermoeden had ik al.’ Ze lachte hem vol begrip toe. 
‘Maar goed. Kijk, daar is de garage van Lester, aan de lin-
kerkant, net voorbij de schoonheidssalon. Wanneer je daar 
klaar bent, wijst Lester je wel waar Del Fuego’s is. Voor het 
koudste bier van de stad.’
 ‘Dank je.’
 ‘Geen probleem, hoor.’
 Ze aarzelde even, alsof ze een andere reactie van hem 
verwachtte. Maar toen Cage alleen maar knikte, haalde ze 
haar schouders op. ‘Ik zie je nog wel eens, vreemdeling.’ 
Waarop ze zonder om te kijken het postkantoor in liep.
 Een minuut of vijf later stond Cage voor een krot van een 
gebouw met een stoffige parkeerplaats en een half vergaan 
bord met scheef hangende letters waar ooit garage op had 
gestaan. Tegenwoordig stond er grage.
 Nog geen twee seconden nadat de blondine het postkan-
toor in was gegaan, realiseerde Cage zich dat ze had zitten 
vissen naar een uitnodiging voor een drankje. Op een ander 
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moment had hij er misschien werk van gemaakt, maar nu 
had hij belangrijker zaken aan zijn hoofd dan naar bed gaan 
met een mooie vrouw. Waaruit maar weer bleek hoe pathe-
tisch wanhopig hij eigenlijk was.
 Met de geur van rubber en motorolie in zijn neus liep hij 
naar het gebouw, en hij drukte op een bel aan de muur.
 Even later verscheen er een jonge man in besmeurde 
overall in de deuropening. ‘Kan ik u helpen?’
 Gage legde de situatie uit, de monteur haalde zijn pet van 
zijn hoofd en veegde de achterkant van zijn nek af met het-
zelfde smerige doekje waar hij net zijn handen aan afge-
veegd had.
 ‘Dat zou inderdaad wel eens een gesprongen radiateur-
slang kunnen zijn,’ zei hij toen Cage uitgesproken was.
 ‘Ik denk dat ik het zelf zal kunnen repareren, als u geen 
tijd hebt. Ik heb alleen een nieuw slangetje nodig.’
 ‘Dat heb ik voor dat model niet op voorraad. U zou er 
even een moeten gaan kopen.’
 ‘Oké. Waar kan dat?’
 ‘In Redford. Twintig kilometer naar het oosten. Ik ga er 
morgenochtend heen om remschijven te halen. Als u wilt, 
kan ik ook wel een slangetje voor u meenemen.’
 ‘Daar heb ik nu niets aan,’ zei Cage. ‘Ik moet vandaag 
voor vijf uur in El Paso zijn.’
 Lester schudde zijn hoofd. ‘Sorry, maar met die kapotte 
slang komt u vandaag helemaal nergens.’
 Daar had hij gelijk in.
 Cage begon in zijn hoofd al het contante geld te tellen dat 
hij bij zich had. ‘Wat gaat het me kosten om u over te halen 
vandaag nog naar Redford te rijden, in plaats van morgen-
ochtend?’
 Lester leek het voorstel even in overweging te nemen, en 
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schudde toen zijn hoofd. ‘Ik zou graag helpen, maar ik ben 
net een versnellingsbak aan het vervangen.’
 ‘Vijftig dollar,’ zei Cage. ‘Voor benzine, en nog wat extra 
voor een rit die u toch al zou maken.’
 ‘Ik zei al: ik zou wel willen helpen en zo, maar ik weet niet 
hoe –’
 ‘Honderd dollar.’ Dat was een grote hap uit zijn bud-
get, maar hij zag geen andere weg. Bovendien had hij voor 
noodgevallen altijd nog de creditcard van de zaak.
 ‘In orde. We hebben een deal.’ Lester gooide het lapje in 
een roestig oud vat en wachtte geduldig, terwijl Cage het 
geld uittelde.
 ‘Vijftig nu, vijftig later,’ zei hij. ‘Oké?’
 ‘Oké dan.’ Lester propte het geld in de achterzak van zijn 
overall. ‘Waar kan ik u vinden wanneer ik terug ben?’
 ‘Waar is Del Fuego’s?’
 ‘Stukkie verderop in de straat. Ziet er waardeloos uit, 
maar ze hebben er wel koud bier.’
 ‘Dat hoorde ik al, ja.’

Del Fuego’s zag er méér dan waardeloos uit.
 Aftands was het eerste woord dat Cage te binnen schoot. 
Het verzakte lage gebouw met het platte dak en de scheef 
hangende deur deed hem denken aan kroegen in Saigon 
waar hij zijn vader wel eens over had horen praten.
 ‘Liep je daar naar binnen om wat te drinken, mocht je 
van geluk spreken als bij vertrek je strot niet doorgesneden 
was.’
 Voor zover Cage wist, was dat verhaal een hoop onzin, 
net als alle andere leugens die die ouwe had lopen spuien. 
Hij had tijdens de hele Vietnam-oorlog waarschijnlijk geen 
voet buiten de Verenigde Staten gezet. Cage zou zelfs heb-
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ben betwijfeld of zijn vader sowieso wel in het leger had ge-
zeten, ware het niet dat hij foto’s van hem in uniform had 
gezien. Een knappe lachende vent met blinkend witte tan-
den en een volle bos haar. Een wereld van verschil met de 
verlopen alcoholist die ervandoor ging toen Cage nog geen 
dertien jaar oud was.
 Na verloop van tijd had zijn moeder alle oude foto’s op-
geborgen, maar Cage had haar aan zijn zus horen vertellen 
dat ze nog steeds over zijn vader droomde, zoals hij was 
voordat Vietnam hem voorgoed veranderde. Ze hoopte 
heimelijk dat díe man op een goede dag bij haar zou terug-
komen. Die ontboezeming van zijn moeder had Cage toen 
verbijsterd. Hij vond het moeilijk te verteren dat die roman-
tische droomster met liefdesverdriet kon veranderen in de 
verslagen cynica die Darleen nu was. Maar zo waren er in 
zijn eigen leven ook wel dingen die hij moeilijk te verteren 
vond.
 Er zoemde een vlieg rond zijn hoofd toen hij binnenstap-
te, en hij stond even stil om rond te kijken. Aan de linker-
kant stond een lange bar, maar de vijf of zes klanten die 
er waren, zaten rond een tafel achterin. Het licht was ge-
dempt, Cage kon amper gezichten uitmaken, maar hij wist 
dat hij de aandacht had. Hij hoorde wat gefluister in het 
Spaans, gevolgd door een spottend gegrinnik.
 De starende blikken negerend zakte hij neer op een kruk, 
en hij legde zijn mobieltje op de bar.
 Even later gooide de barman een theedoek over zijn 
schouder, en hij liep naar Cage toe. ‘Wat zal het zijn?’
 ‘Cerveza,’ zei Cage. ‘Wat er maar koud staat.’
 ‘Een man met een uitgesproken smaak, zie ik.’ De bar-
man pakte een gekoelde pull.
 ‘Niet uitgesproken,’ zei Cage. ‘Uitgedroogd.’



22

 De barman keek hem onderzoekend aan. ‘Heb u hier nog 
niet eerder gezien.’
 ‘Ben hier nog nooit geweest, maar ik heb al veel over Del 
Fuego’s gehoord.’ Cage pakte het bier en nam gretig een 
slok. ‘Verdomme, wat is dat lekker.’
 ‘Verrast?’
 ‘Nee, blij.’
 ‘Daar ben ik dan weer blij mee. Ik ben Frank Grimes, 
trouwens.’
 ‘Cage Nichols.’
 ‘Aangenaam, Cage.’
 Ze schudden elkaar de hand.
 ‘Insgelijks.’
 Frank Grimes was een lange slanke man van rond de vijf-
tig met grijs haar en twinkelende blauwe ogen. Met een zil-
veren vredesteken aan een zwart koord om zijn nek leek hij 
rechtstreeks uit de jaren zestig te zijn gestapt. Hij zag eruit 
als een kunstenaar, besloot Cage. Het soort kunstenaar dat 
in zijn vrije tijd coyotes bij zonsondergang schildert.
 ‘En wat brengt je naar ons fijne stadje?’ Frank kruiste 
zijn armen en leunde tegen de bar aan.
 ‘Autopech.’
 Frank knikte. ‘Daar weet ik alles van. Mijn auto is er ook 
ooit eens mee opgehouden toen ik onderweg was naar Jua-
rez. Ik moest hier overnachten in afwachting van een onder-
deel dat nooit gekomen is. Dat is drie jaar geleden, en ik ben 
er nog steeds.’
 Cage trok een grimas. ‘Ik hoop dat ik meer geluk zal heb-
ben dan jij. Ik moet voor 5 uur in El Paso zijn.’
 Frank keek verbaasd. ‘Vandáág 5 uur?’
 ‘Ja.’
 ‘Kwestie van leven of dood?’
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 ‘Min of meer.’
 ‘Rot voor je, dan.’
 ‘Weet ik. Ik blijf hopen dat ik er op tijd zal zijn,’ zei Cage, 
en hij nam nog een slok bier. ‘De monteur is onderweg naar 
Redford om een onderdeel voor me te halen.’
 ‘Lester, bedoel je?’
 ‘Ja, die.’
 Er glinsterde iets in Franks ogen. ‘Wat heb je hem daar-
voor moeten betalen?’
 ‘Waarom denk je dat ik hem betaald heb?’
 ‘Omdat Lester nooit iets doet uit de goedheid van zijn 
hart. Hoeveel?’
 ‘Vijftig vooraf, en vijftig wanneer hij met dat onderdeel 
terugkomt.’
 Frank floot kort. ‘Dat was een grote fout, Cage. Je moet 
Lester nooit iets vooraf geven. Als hij geld op zak heeft, 
mag je blij zijn als je hem voor het einde van de week weer 
ziet.’
 ‘Verdomme.’
 ‘Verdomme, ja. Neem nog maar een biertje terwijl je 
wacht. Ik denk niet dat je vandaag nog moet rijden.’
 ‘Ik zal hier wel geen auto kunnen huren, hè?’ Toen Frank 
zijn hoofd schudde, zei Cage: ‘Komt er een bus?’
 ‘Laatste Greyhoundbus naar het westen is twee uur gele-
den vertrokken.’
 Cage pakte zijn telefoon. ‘Wat is er met het bereik hier 
aan de hand?’
 ‘We zitten in een dode hoek,’ zei Frank.
 ‘Hoe kunnen we nou in een dode hoek zitten? Er is hier 
mijlenver niets in de omgeving…’
 ‘Ik heb me laten vertellen dat het iets met elektromagne-
tische straling te maken heeft.’
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 ‘Ik denk dat het buitenaardse wezens zijn,’ sprak een 
vrouwenstem achter Cage.
 Hij draaide zich om en keek recht in het gezicht van de 
blondine die hij voor het postkantoor had ontmoet. Heel 
even vleide hij zich met de hoopvolle gedachte dat ze spe-
ciaal voor hem was gekomen, maar ze ging achter de bar 
staan, gaf Frank een kus op de wang en greep een schort van 
een haak. En terwijl ze het schort rond haar slanke middel 
knoopte, lachte ze Cage weer toe met dezelfde alwetende 
blik in haar ogen als eerder.
 ‘Zie je wel? Ik zei je toch dat ze hier het koudste bier van 
de stad hebben?’
 ‘Het is dan ook het enige bier van de stad…’ zei Frank.
 ‘En daarom is het zo knap van ons dat we de kwaliteit zo 
hoog weten te houden.’
 Cage zag nu pas de zachte welving van haar mondhoe-
ken naar boven, en de manier waarop ze haar ogen een beet-
je dichtkneep wanneer ze lachte. Het was een erg mooie 
vrouw. ‘Denk je dan aan marsmannetjes, of aan geheimzin-
nige mannen in witte pakken?’ Een beetje flirten kon geen 
kwaad, besloot hij. Zolang hij hier toch vast zat, kon hij het 
wachten maar beter proberen te veraangenamen.
 ‘Wat zeg je?’
 ‘Je zei dat het bereik van mobiele telefoons hier gestoord 
wordt door buitenaardse wezens,’ zei hij.
 Frank begon te lachen. ‘Als je het aan Sadie vraagt, gaat het 
om marsmannetjes, natuurlijk. Ze rijdt elke avond de woestijn 
in met een ligstoel en een sixpack bier in de hoop dat ze hoogst-
persoonlijk contact maakt met buitenaardse wezens.’
 ‘Ha, ha. Heel grappig,’ zei ze. ‘Ik kijk gewoon graag naar 
de hemel boven de woestijn. Het is prachtig, en het zou je 
verbazen wat je er allemaal tegenkomt.’
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 Achter hen ontstond een ruzie, en de lach van Sadie ver-
flauwde op het moment dat haar ogen naar het tafeltje in 
de hoek flits ten. Toen Cage zich begon om te draaien, legde 
ze haar hand op zijn arm, en ze zei zachtjes: ‘Niet doen, lie-
verd. Je kunt je hier maar beter nergens mee bemoeien.’
 ‘Ik denk dat dat overal wel geldt,’ zei Cage.
 Ze knikte. ‘Verstandige man.’
 Haar naam werd geroepen door iemand aan de tafel ach-
terin. Zij en Frank wisselden snel een blik van verstandhou-
ding, waarna ze achter de bar vandaan kwam en naar de 
tafel toe liep.
 In de spiegel zag Cage een lange donkerharige man met een 
lange paardenstaart opstaan van de tafel en Sadie bij de arm 
pakken. Ze duwde zijn arm weg, zei op woedende toon iets in 
het Spaans. Er klonk een luidruchtig gegniffel op rond de tafel, 
en ze wierp het hele gezelschap een dodelijke blik toe.
 ‘Perros mugrientos,’ mompelde ze op weg terug naar de 
bar.
 ‘Alles goed?’ vroeg Cage.
 Ze haalde haar schouders op.
 ‘Ruzie met je vriendje?’
 ‘Met mijn echtgenoot,’ zei ze met een verontschuldigend 
lachje.
 Cage liet zijn blik naar haar linkerhand glijden.
 ‘Ik draag geen trouwring,’ zei ze. ‘En dat kan Sergio niet 
uitstaan.’
 ‘Van nu af aan vechten jullie je familieruzies maar ergens 
 anders uit,’ zei Frank. ‘Ik wil hier geen toestanden hebben.’
 ‘Je hebt zelf om toestanden gevraagd door ze hier te laten 
afspreken,’ zei ze kwaad.
 ‘Waarom neem je niet de rest van de dag vrij?’ zei Frank. 
‘Ik kan het hier wel aan.’
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 Sadie staarde hem aan. ‘Geen sprake van. Je krijgt van 
mij hetzelfde te horen als Sergio daarnet: ik ga hier pas weg 
wanneer ik daar verdomme klaar voor ben. Of als je me 
ontslaat.’
 ‘Je weet best dat ik je niet zal ontslaan,’ zei Frank meewa-
rig.
 ‘Laat me dan gewoon mijn werk doen. Je zult geen toe-
standen meer hebben. Niet met Sergio. Daar zorg ik wel 
voor.’ Ze draaide zich naar Cage. ‘Sorry voor het melodra-
ma.’
 Hij haalde zijn schouders op. ‘We hebben allemaal onze 
problemen.’
 ‘Nog een biertje?’
 ‘Ik moet eerst een telefoon vinden.’
 ‘Er hangt een munttelefoon achterin.’ Met een klein 
handgebaar gaf ze de richting aan. ‘Kleingeld nodig?’
 ‘Nee, dank je. Ik gebruik wel een creditcard.’
 Ze pakte zijn mobiele telefoon van de bar en liet hem in 
het zakje voor op haar schort glijden. Toen hij haar vragend 
aankeek, begon ze te grinniken. ‘Een onderpand. Dan ga je 
er tenminste niet vandoor zonder te betalen.’
 ‘Ze maakt niet eens echt een grapje, hoor,’ zei Frank la-
chend.
 ‘Maak je geen zorgen, ik kom heus wel terug. Maar je re-
aliseert je toch wel dat dat ding hier zo goed als waardeloos 
is, hè?’
 Cage wist dat hij het middelpunt van belangstelling was 
toen hij langs de mannen aan het tafeltje naar achteren liep, 
en hij nam ze zo goed hij kon vanuit zijn ooghoek op. Drie 
jonge latino’s en twee blanke mannen van middelbare leef-
tijd. Allemaal tuig, zo te zien, maar Cage was niet van plan 
zich te mengen in de duistere zaakjes waar ze zich onge-
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twijfeld mee bezighielden. Alles wat hij wilde was zijn auto 
weer aan de praat krijgen en naar El Paso rijden. Hoe eerder 
hoe beter.
 Hij vond de telefoon en toetste een serie nummers in, 
waaronder zijn creditcardnummer. De donkerharige man, 
Sergio, liep langs hem naar het toilet, en vlak voordat hij 
achter de deur verdween, ving Cage een glimp op van een 
afzichtelijk litteken rond zijn keel.
 Cage had zo’n soort litteken maar een keer eerder gezien: 
bij een ex-gevangene die tijdens een bajesgevecht een mes 
langs zijn keel had gekregen.
 Hij staarde even naar de deur waar de man achter ver-
dwenen was, en draaide zich om toen aan de andere kant de 
telefoon opgenomen werd.
 ‘Met Cage.’
 ‘Qué pasa, tío?’ zei Andy Sikes joviaal. ‘Ben je er al?’
 ‘Nee, daarom bel ik. Ik ben onderweg, maar ik heb wat 
problemen.’
 ‘Wat voor problemen?’ vroeg Andy achterdochtig. De 
twee mannen kenden elkaar al jaren, zoveel jaren dat Andy 
meer dan een beetje bekend was met de levenswandel van 
Cage.
 ‘Autopech. Ik zit op ongeveer driehonderd kilometer van 
El Paso, in San Miguel, een plaatsje van niks. Ziet er niet 
naar uit dat ik die afspraak van vier uur haal.’
 ‘Verdomme, Cage –’
 ‘Ik weet het, ik weet het: je hebt moeite gedaan om die af-
spraak voor me te regelen –’
 ‘Moeite? Ik heb ervoor op mijn kop moeten staan, be-
doel je. Je bent niet de enige die de laan uitgeschopt kan 
worden. Als jij niet bij die bespreking bent, zal mijn baas 
muy pissig zijn, en dat is dan nog mild uitgedrukt.’
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 ‘Ik begrijp het. Maar ik kan niets anders doen dan wach-
ten op dat onderdeel. Als ik binnen een uur de weg weer op 
kan, red ik het misschien nog net. Het zou wel helpen als jij 
ze een beetje kon afleiden.’
 ‘Ze aan het lijntje houden, bedoel je?’
 ‘Een uur, of zo.’
 De geërgerde zucht van Andy klonk luid en duidelijk 
door de telefoon. ‘Ik zal doen wat ik kan, maar zorg jij er 
dan voor dat je die rotkop van je zo snel mogelijk in El Paso 
ziet te krijgen, al moet je vleugels uit je reet kweken om hier-
heen te vliegen.’
 ‘Goed. En ik ben je wat schuldig, oké?’
 ‘Welnee, man. We hebben het er niet meer over. Als ik 
zestien jaar geleden niet op de verkeerde plek had staan 
blokkeren, zou je nu misschien voor de Dallas Cowboys 
spelen in plaats van boorgereedschap slijten voor die pen-
dejo van een zwager van je.’
 ‘Zand erover. Ik zie je over een paar uur.’
 Cage hing op en keek rond. Hij had Sergio niet uit het toi-
let zien komen maar probeerde toch de deur. Die zat niet op 
slot, en hij ging naar binnen.
 Starend naar zijn reflectie in de spiegel – ingevallen wan-
gen, wijkende haarlijn, de lijntjes die zich permanent rond 
zijn ooghoeken begonnen te vestigen – moest hij weer aan 
zijn vader denken. Misschien begon hij de wanhoop van die 
ouwe een beetje te begrijpen.
 Niet blij met wat hem in de spiegel aanstaarde, draaide 
hij de kraan open. Hij waste zijn handen en zag dat het raam 
open- stond. Hij begreep meteen dat Sergio door het raam 
was geklommen. Die wilde kennelijk iemand ontwijken.
 De schreeuw van een vrouw deed Cage met een ruk zijn 
hoofd draaien. In twee stappen doorkruiste hij de ruimte, 



29

en hij rukte de deur open, vlak voordat hij nog een ander ge-
luid registreerde… het regelmatige toef-toef-toef van vuur-
wapens met geluiddempers.
 Binnen een fractie van een seconde had Cage vanuit de 
deuropening de bloedige slachting in zich opgenomen. 
Twee van de mannen aan de tafel lagen onderuitgezakt in 
hun stoelen, en een derde lag op de vloer. De vierde had ge-
probeerd naar de deur te kruipen en lag nu te stuiptrekken 
in een almaar groter wordende rode plas.
 Cage zag een bebloede hand achter de bar vandaan ste-
ken, en hij herkende de roze nagellak van Sadie. Ze had zijn 
mobiele telefoon vast. Twee scharlakenrode vlekken op de 
muur markeerden de plek waar zij en Frank doorzeefd wa-
ren.
 De schutters waren nog in de bar. Het waren twee jonge 
blanke mannen, ongemaskerd, gekleed in jeans en T-shirts. 
Terwijl een van hen de man op de vloer nog een paar kogels 
in het lijf pompte, keek de schutter die het dichtst bij de bar 
stond Cage via de spiegel recht in de ogen. In een bijna bo-
vennatuurlijk snelle reflex draaide hij zich om, en hij vuur-
de.
 Cage sprong achteruit het toilet weer in en sloeg de deur 
dicht.
 Hij had zich vaak afgevraagd toen hij met zijn kapotge-
schoten knie in het ziekenhuis lag, wat er zou gebeuren als 
hij zich weer eens aan de verkeerde kant van een geladen 
wapen zou bevinden. Zou hij bevriezen? Om genade sme-
ken? Gaan liggen en zich dood houden?
 Nu had hij zijn antwoord. Instinct en training lieten geen 
van die reacties toe.
 Hij deed het enige wat hij kon. Hij dook het raam uit en 
begon te rennen alsof de duivel hem op de hielen zat.
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Hoofdstuk 3

Rennend door stegen en wegduikend tussen gebouwen 
kwam Cage weer uit op Main Street.
 Hij moest zo snel mogelijk de sheriff zien te vinden, of 
wat er in een stadje van dit formaat dan ook voor wetshand-
having doorging. Zelfs in een gehucht als dit zou er ergens 
een gezagsdrager moeten zijn die in noodgevallen politie en 
hulpdiensten zou kunnen inschakelen. Zonder wapen was 
hij niet veel waard.
 Toch wilde hij proberen de bar weer in te komen. Hij kon 
Sadie en Frank niet achterlaten zonder te weten of ze mis-
schien nog leefden, en het idee dat zijn mobiel daar nog was, 
maakte hem niet blij. Dat zou die types maar al te gemak-
kelijk naar hem leiden. Nu had hij nog het voordeel van de 
anonimiteit. De schutters konden onmogelijk weten wie hij 
was.
 Hij gleed een hoek om. Een van de schutters stond voor 
de bar, de andere was vermoedelijk nog binnen. Cage dook 
weg en hield zich plat tegen de muur.
 Even later keek hij de hoek weer om. Aan het eind van de 
straat verscheen een politiewagen, die vlak voor de bar tot 
stilstand kwam. Een in kaki uniform geklede agent met een 
pilotenbril op stapte uit en leunde tegen het portier. Nadat 
hij en de schutter genoeglijk wat woorden hadden gewis-
seld, liep hij op zijn gemak naar de ingang van de bar, en hij 
wierp een blik naar binnen.
 Op de politie hoefde hij dus niet te rekenen, dacht Cage 
grimmig.
 De tweede schutter kwam uit een steeg naast de bar ge-
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rend. Terwijl de drie overlegden, kwam er een ander voer-
tuig aanrijden dat achter de politiewagen geparkeerd werd.
 Cage herkende de dure stationcar meteen. Het was de-
zelfde die hij eerder die dag door het dorp had zien rijden.
 Er stapten twee in donker pak geklede mannen met zon-
nebrillen uit. Cage was er bijna zeker van dat ook zij politie-
agenten waren, maar dan wat hoger op de voedselketen.
 Een van de schutters wees naar de bar en gebaarde naar 
de steeg waar hij net uit verschenen was, ongetwijfeld om 
uit te leggen hoe hij een getuige van de moordpartij had 
kunnen laten wegkomen.
 De mannen in de pakken luisterden en zeiden niets. De 
langste van de twee bracht zijn hand omhoog, deed zijn 
zonnebril af en liet zijn ogen langzaam over de gebouwen 
aan de andere kant van de straat glijden, alsof zijn blik in-
stinctief naar Cage toe getrokken werd.
 Cage schoot naar achteren, vlak nadat hij het gezicht van 
de lange man zag. Het was een wreed gezicht, met de kilste 
ogen die hij ooit had gezien , en dat wilde nogal wat zeggen, 
gezien het soort onderkruipsels waar hij mee te maken had 
gehad.
 Ze zouden er binnen de kortste keren achter komen wie 
hij was. Binnen minuten zelfs, als ze zijn mobieltje hadden. 
Of zijn auto vonden.
 Toen de vijf mannen zich begonnen te verspreiden, be-
sloot hij dat het tijd was om op te stappen. Achter de gebou-
wen langs sloop hij terug naar de garage, hij pakte een paar 
flessen water uit de koelkast van Lester en verliet het stadje 
zoals hij gekomen was.

‘Grace! Sheriff Steele, bedoel ik. Is alles goed?’
 ‘Ik denk het wel.’ Grace zat op de onderste traptrede 
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haar rechterenkel te masseren toen plots de voordeur open-
vloog en Ethan Brennan naar binnen schoot.
 Ethan werkte bij het districtskantoor van Cochise Coun-
ty en was een vriend van Lily. Een platonische vriend, bleef 
Lily volhouden, maar Grace had al binnen twee seconden 
gezien dat Ethan een ernstig zwak had voor haar zusje.
 Hij was eind twintig en op een serieuze computernerd-
achtige manier heel aantrekkelijk. Zijn bril met het donkere 
montuur op zijn neus omhoogduwend haastte hij zich naar 
Grace. ‘Wat is er gebeurd?’
 ‘Goede vraag,’ mompelde ze. Had iemand haar echt van 
de trap af geduwd, of had ze zich in de paniek van de val die 
hand op haar rug ingebeeld, net als het gezicht boven aan de 
trap?
 Tot haar opluchting hadden de naar beneden gerolde 
koffers haar val een beetje gebroken. Ze draaide langzaam 
haar enkel rond. Die was niet gebroken, gelukkig, maar ze 
begon zo langzamerhand alle andere kneuzingen en blauwe 
plekken op haar  lichaam te voelen. Ze keek op naar Ethan 
en wist een beverig lachje op haar gezicht te plakken. ‘Wat 
doe jij eigenlijk helemaal hier?’
 Hij hield een grote envelop omhoog. ‘Lily heeft me ge-
vraagd om deze papieren hier af te geven. Ik zag haar auto 
niet voor het huis staan, dus ben ik eerst in de schuur gaan 
kijken, en toen ik hier terugkwam, stond de voordeur open. 
Ik werd er een beetje nerveus van, maar misschien had ik 
niet zo abrupt moeten binnenvallen.’
 ‘Dat geeft niet.’
 ‘Ik wist niet wat ik moest denken toen ik klopte en er 
geen reactie kwam –’
 ‘Ethan, het geeft niet. Je maakte je vast zorgen om Lily.’
 ‘Wat is er eigenlijk gebeurd?’
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 ‘Ik ben van de trap gevallen.’
 ‘Je…’ Zijn blik ging achter haar omhoog de trap op 
waarbij zijn ogen almaar groter werden. ‘Die hele trap? Je 
mag van geluk spreken dat je je nek niet gebroken hebt!’
 ‘Je meent het.’
 ‘Hoe heb je het voor elkaar gekregen?’
 ‘Om mijn nek niet te breken?’
 ‘Om zo te vallen,’ zei hij op serieuze toon.
 Grace dacht even na. Wilde ze haar verdenkingen echt 
met Ethan delen? Of met wie dan ook? Ze kon maar beter 
haar mond houden tot ze de kans had gekregen het een en 
ander uit te zoeken. ‘Ik weet niet precies hoe het gebeurd is. 
Misschien ben ik met mijn hak achter het kleed blijven ha-
ken. Ik had mijn armen vol, ik zag niet goed waar ik liep.’
 Hij staarde naar de koffers. ‘Je… gaat dus weg?’
 ‘Ik ben net bezig naar de stad te verhuizen. Misschien wil 
je me even helpen mijn spullen naar de auto te brengen?’
 ‘Natuurlijk. Ik leg eerst even dit weg.’ Hij bracht de enve-
lop naar een tafel naast de trap en draaide zich naar Grace 
toe. ‘Dat is voor Lily,’ zei hij.
 ‘Ja, dat zei je al.’
 Hij lachte haar toe met het typische schaapachtige lachje 
dat ze nog altijd even schattig vond. Hoe kreeg Lily het toch 
voor elkaar om hem niet van top tot teen te verslinden?
 ‘Weet je zeker dat alles goed is, sheriff?’ Hij bood haar 
zijn hand aan en hielp haar overeind.
 ‘Een beetje bont en blauw. Verder niets. Zie je wel?’ Ze 
bracht al haar gewicht even over op haar bezeerde enkel. 
‘Geen permanente schade.’
 ‘Gelukkig maar. Eerst Sheriff Dickerson en nu jij. Men 
gaat nog denken dat er een vloek op dit stadje rust.’
 ‘Ja, stel je voor, zeg…’ Haar aandacht werd getrokken 
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door een schaduw langs het raam. Even later hoorde ze 
voetstappen op de veranda, waarna Lily in de deuropening 
verscheen.
 Haar donkere haren, die ze in een vlecht op haar rug 
droeg, zaten in de war, en ze leek buiten adem te zijn. Ze 
droeg een spijkerbroek en een katoenen hemd, wat het of-
ficieuze uniform was van alle rechercheurs op de afdeling, 
behalve dan op dagen dat men bij de rechtbank moest ver-
schijnen.
 Aanvankelijk had Grace zich nogal gestoord aan die 
nonchalante manier van kleden, maar na een paar dagen in 
de hitte door het ruige West-Texaanse landschap te hebben 
gebanjerd, had ze haar verwachtingen bijgesteld.
 Aangezien ze zo-even geen voertuig had horen aanko-
men, kon ze er alleen maar vanuit gaan dat Lily hier al de 
hele tijd geweest was. En terwijl ze met Ethan sprak, had 
Lily meer dan  genoeg tijd gehad om via de achtertrap bene-
den te komen, de achterdeur uit te glippen en om te lopen 
naar de voorkant van het huis.
 Grace probeerde grip te krijgen op haar eigen gedachte-
gang. Dacht ze nu echt dat haar zusje haar van de trap had 
geduwd?
 ‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Lily.
 ‘Je zus is van de trap gevallen,’ gooide Ethan eruit.
 ‘O, echt? Helemaal van boven?’ Haar blik botste op die 
van Grace. Ze leek niet erg bezorgd, en al helemaal niet ver-
rast. De emotieloze uitdrukking op haar gezicht gaf Grace 
koude rillingen.
 ‘Ik zei al dat ze blij mag zijn dat ze haar nek niet heeft ge-
broken,’ zei Ethan.
 ‘Je had altijd al alle geluk van de familie.’ Lily’s koele blik 
schoot weer naar Grace. ‘Wat zei mama ook al weer? Hoe 
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meer de dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven?’
 Ethan stond er wat ongemakkelijk bij. ‘Maar –’
 ‘Wat?’ beet Lily hem toe.
 ‘Je kunt toch niet –’
 Ze legde een hand op haar heup. ‘Ik kan toch niet wát?’
 ‘Ze had zich flink kunnen bezeren,’ zei Ethan.
 ‘Maar dat is niet gebeurd, hè, Grace?’
 ‘Nee. Alles gaat goed met me.’
 ‘Natuurlijk. Jij weet als geen ander hoe je voor de belang-
rijkste persoon op aarde moet zorgen, toch?’
 ‘Als jij het zegt.’ Grace was niet van plan om op Lily’s 
provocaties in te gaan. En ze zou zeker niet de vuile was bui-
ten hangen waar Ethan Brennan, of wie dan ook, bij stond. 
Het was al erg genoeg dat Lily zich op het werk nog maar 
net fatsoenlijk wist te gedragen.
 Haar zusje zag de envelop op tafel liggen en vloog erop 
af. ‘Is dat voor mij?’
 ‘Alles zit erin,’ zei Ethan. ‘Alles waar je om vroeg –’
 ‘Dank je wel.’ Ze keek even in de envelop, sloot hem 
weer en legde hem terug op de tafel. Daarna draaide ze zich 
om, waarbij ze demonstratief een van Grace’ koffers met de 
punt van haar schoen opzijduwde. ‘Je gaat dus weg?’
 ‘Dat wil je toch het liefst, of niet?’
 ‘Je hebt geen idee wat ik wil. Nooit gehad ook.’
 Plotseling kwam het gezicht van boven aan de trap Grace 
weer voor de geest. Ze kon niet met zekerheid zeggen dat 
het Lily was geweest, en ze wilde graag geloven dat het niet 
zo was. Toch werd haar hart gegrepen door een vreselijk ge-
voel van afschuw. Wat als het wél Lily was geweest?
 Wat als haar eigen zusje net had geprobeerd haar te ver-
moorden?
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De woestijn was geen ideale plek om je te verstoppen, be-
sefte Cage toen hij terug was bij zijn auto.
 Na de versnelling in z’n vrij te hebben gezet, duwde hij 
het voertuig zo ver hij kon het lege landschap in. Hij vond 
het vreselijk om het hier achter te laten, want zijn auto was 
zo goed als zijn enige – afbetaalde – bezit, – maar hij kon in 
deze situatie weinig anders doen.
 Hij haalde zijn landkaart tevoorschijn en bedacht dat hij 
de meeste kans maakte zijn achtervolgers te ontlopen als hij 
zich niet op de wegen van of naar San Miguel begaf. Er lag 
op vijftien of twintig kilometer westwaarts nog een snelweg 
door de woestijn, wellicht zou hij daar een telefoon kunnen 
vinden of een lift kunnen krijgen.
 Hij keek even omhoog naar de felle zon. Op het heetst 
van de dag zou hij de woestijn moeten doorkruisen, maar 
hij had twee flessen water en, belangrijker nog, de wil om te 
overleven.
 Pech hebben was altijd nog een stuk beter dan dood zijn, 
dacht hij terwijl hij de kentekenplaten van zijn auto en de 
inhoud van zijn dashboardkastje in het zand begroef.
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Hoofdstuk 4

Ethan hielp Grace haar koffers naar de terreinwagen te 
brengen, terwijl Lily op de veranda stond toe te kijken. 
Toen Grace naar binnen liep om de laatste spullen te pak-
ken, volgde Lily haar het huis in.
 Ze pakte de envelop en sloeg ermee op haar open hand-
palm. ‘Ik zal het je maar vertellen,’ zei ze. ‘Ik ga de ranch 
verkopen.’
 Grace keek haar verrast aan. ‘Wanneer heb je dat beslo-
ten?’
 ‘Ik loop er al een tijdje over te denken. Ik heb er met Ra-
chel over gesproken, en ze zegt dat ik mijn gang kan gaan, ze 
tekent wel.’
 Grace deed haar best zich niet verraden te voelen door 
Rachel, die hier helemaal niets over had gezegd. Het ver-
raste haar niet dat Lily er zo lang over gezwegen had, maar 
waarom had Rachel haar niet gebeld? ‘Wanneer waren jul-
lie van plan het mij te vertellen?’
 ‘Ik vertel het je nu toch?’
 ‘Heb je al een koper?’
 ‘Er is wel interesse, maar er is nog geen bod gedaan.’
 ‘Waar ga jij dan naartoe?’
 Lily haalde haar schouders op. ‘Geen idee. Ik zal wel iets 
in de stad zoeken, denk ik. Of misschien wordt het tijd dat 
ik hier definitief wegga.’
 ‘Uit Jericho Pass, bedoel je?’
 ‘Waarom niet? Jij en Rachel konden ook niet wachten 
om hier weg te komen. Nu Oma Stella overleden is, is er 
eigenlijk niets dat me hier nog houdt.’ Vooral nu jij terug 
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bent, leken haar ogen daaraan toe te voegen.
 Een geluid op de veranda deed beide vrouwen opschrik-
ken. Grace was Ethan totaal vergeten, maar opeens stond 
hij hen in de deuropening aan te staren.
 Hij schraapte zijn keel. ‘Sorry. Het was niet mijn bedoe-
ling om mee te luisteren. Ik kwam even kijken of je verder 
nog hulp nodig had.’
 Grace ging ervan uit dat hij tegen haar sprak, ondanks 
het feit dat hij zijn ogen niet van Lily kon afhouden. Hij 
had een beteuterde uitdrukking op zijn gezicht, en Grace 
dacht te weten waar dat door kwam. Aangezien hij bij het 
districtskantoor werkte, was hij waarschijnlijk al langer op 
de hoogte van Lily’s plan om de ranch te verkopen, maar 
Grace vermoedde dat hij er tot op dit moment niet bij stil 
had gestaan dat Lily de stad wel eens zou kunnen verlaten.
 Toen hij zich realiseerde dat Grace hem in zich op stond 
te nemen, keek hij snel weg.
 Lily merkte dit alles natuurlijk totaal niet op. Waar het 
Ethan Brennan betrof, was ze altijd ziende blind geweest.
 ‘Ik denk dat dat alles was,’ antwoordde Grace hem. ‘Be-
dankt voor je hulp.’
 ‘Geen probleem.’ Zijn blik ging weer naar haar zusje. ‘Ik 
zie je later, Lily.’
 Ze leek zichzelf te hernemen en zei: ‘Ja, bedankt nog, 
Ethan.’
 ‘Graag gedaan, hoor.’ Hij aarzelde, duidelijk in de hoop 
dat ze hem nog een bot zou toewerpen, en draaide zich toen 
toch maar met een verslagen lachje om.
 Grace keek Lily aan en wachtte tot ze de hordeur hoorde 
dichtvallen. ‘Je had allang uit Jericho Pass kunnen vertrek-
ken. Waarom per se nu? Omdat ik er weer ben?’
 Lily’s ogen brandden van woede. ‘Nieuwsflitsje, Grace: 
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niet alles draait om jou. Als ik besluit te vertrekken, is dat 
omdat ík dat wil.’
 Grace staarde haar verbijsterd aan. ‘Waarom heb je zo’n 
houding, Lily? Wat heb ik je ooit aangedaan?’
 ‘Alsof je dat niet weet.’
 ‘Het kan je niet alleen maar om die baan te doen zijn. Je 
bent al jaren zo. En als je er niet over praat, komen we er 
nooit uit. We zijn zusjes, Lily. Die spanning tussen ons is 
toch nergens voor nodig?’
 Lily glimlachte. ‘Weet je wat zo heerlijk is, Grace? Dat jij 
niet de controle hebt over wat ik voor je voel.’ Ze draaide 
zich om en liep de trap op. Boven aangekomen stond ze 
even stil, en ze staarde Grace aan. ‘Ethan had gelijk. Je mag 
van geluk spreken dat je je nek niet hebt gebroken.’

De zon was al aan het ondergaan toen Cage eindelijk in de 
verte een snelweg zag. Het licht was verblindend geweest 
toen hij aan zijn wandeling westwaarts begon, maar nu de 
zon achter de einder verdween, kleurde de lucht bloedrood, 
en daarna paars.
 Omhoog starend dacht hij aan Sadie, en aan Franks pla-
gerige opmerkingen over haar pogingen om buitenaardse 
wezens te ontmoeten. ‘Het zal je verbazen wat je er alle-
maal tegenkomt.’ Cage hoorde haar het nog zeggen, en hij 
vroeg zich af of ze tijdens haar nachtelijke woestijnexcur-
sies misschien meer had gezien dan de sterrenhemel alleen. 
Was er een andere reden dat ze neergeschoten was, behalve 
dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek was 
geweest?
 Hij had een akelig gevoel dat het bloedbad in Del Fuego’s 
maar het topje van de ijsberg was. Corruptie en drugssmok-
kel waren in de grensstreek niets nieuws, maar hij verkeerde 
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niet in de illusie dat wat hij gezien had zomaar een mislukt 
flutdealtje was.
 De twee schutters waren, ondanks hun jonge leeftijd, 
goed getrainde professionals. En de mannen in de pakken 
zagen eruit als onderdeel van de bovenste laag van de nati-
onale misdaadbestrijding. FBI of DEA misschien, en dat liet 
Cage een paar opties. Als hij de politie belde, zou die hem 
waarschijnlijk op het politie bureau willen ondervragen, en 
zolang hij niemand wist te  overtuigen van wat hij gezien 
had, zou hij daar een gemakkelijk doelwit zijn. De waar-
heid zou uiteindelijk wel aan het licht komen, maar als de 
politie erbij betrokken raakte, zou hij tegen die tijd dood 
kunnen zijn.
 Dus had hij op dit moment maar één duidelijke optie. Zo 
veel mogelijk afstand creëren tussen hem en San Miguel.
 Ongeveer honderd meter verderop zag hij een auto in de 
berm staan. Hij aarzelde, zich afvragend of hij er misschien 
beter aan deed rechtsomkeert te maken in plaats van ernaar 
toe te lopen.
 Op zijn hurken, en op veilige afstand, wachtte hij een 
paar minuten, maar hij zag geen beweging. Het zou kunnen 
dat de auto ermee opgehouden was en dat de bestuurder te 
voet verder was gegaan, ware het niet dat het dak van de 
cabriolet omlaag gevouwen was en de radio aan stond. Het 
snerpende geluid van een elektrische gitaar leek Cage geen 
slecht voorteken, en hij besloot de wagen iets te naderen.
 Het bleek een mooi gerestaureerde oude zwarte Cadillac 
Eldorado te zijn. Cage nam de lange klassieke lijnen van de 
auto even in zich op en begon eropaf te lopen, onderwijl de 
weg achter hem en de woestijn aan weerszijden goed in de 
gaten houdend.
 Aangekomen aan de kant van de bestuurders wierp hij 
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een blik in de auto. De sleutels zaten nog in het contact. De 
eigenaar kon niet ver zijn.
 ‘Hé, jij daar.’
 Cage ging rechtop staan. Aan de andere kant van de auto 
stond een man met een pistool in zijn hand.
 ‘Wegwezen daar,’ gromde hij. ‘En geen onverwachte be-
wegingen.’
 Cage stak zijn handen omhoog en liep achterwaarts van 
de auto weg.
 De man hield het wapen op Cage gericht en liep via de 
achterkant naar de bestuurderszijde van de Cadillac.
 ‘Je was toch niet van plan mijn auto te stelen, hè?’
 ‘Nee, nee,’ zei Cage. ‘Ik hoopte op een lift.’
 ‘Je meent het… Wat doe je in vredesnaam te voet midden 
in de woestijn?’
 ‘Ik kreeg autopech. Mobiele telefoon deed het niet, dus 
ik moest wel gaan lopen.’
 ‘Ik kom net uit die richting,’ zei de man. ‘Ik heb geen ka-
potte auto gezien. Ik heb daar helemaal niets gezien, behal-
ve een of ander door de prairiehonden verlaten gehucht.’
 ‘Ik heb de auto van de weg af geduwd zodat hij niet ge-
stript wordt voordat ik terug ben om hem te repareren.’
 ‘Zo denkt een stadsjongen. Je bent niet van hier, hè?’
 ‘Ik ben op doorreis,’ zei Cage. ‘Dit is de eerste keer dat ik 
hier ben. Eerst West-Texas zien, dan sterven, toch?’
 ‘Verwacht je gauw te sterven dan?’
 ‘Ik hoop het niet.’
 De man leek de uitleg van Cage in overweging te nemen. 
Hij moest begin of midden veertig zijn, maar hij had een 
rond, jongensachtig gezicht dat het moeilijk maakte zijn 
leeftijd te schatten, vooral nu het begon te schemeren. Hij 
was van gemiddelde lengte, had brede schouders en een 
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brede borstkas waar een cowboyhemd omheen spande, en 
een beginnend buikje boven zijn zilveren riemgesp. Terwijl 
hij Cage argwanend bekeek, pakte hij de revolver met zijn 
linkerhand over, en hij gebruikte zijn rechterhand om iets 
van zijn voorhoofd af te vegen dat Cage aanvankelijk voor 
zweet had aangezien. Nu zag hij dat het bloed was.
 ‘Hé. Is alles goed?’
 ‘Het is wel eens beter gegaan.’ Toen hij het portier van 
zijn auto opende, zag Cage hem wat beter. Hij was buiten 
adem en hij kwam verward over. ‘Ik moet even zitten,’ zei 
hij, het pistool naar Cage zwaaiend. ‘Als je maar geen rare 
ideeën krijgt. Ik schiet zelfs met dit proppenschietertje nog 
een vlieg van die cactus daar af.’
 ‘Begrepen.’ Cage deed nog een stap naar achteren. ‘Die 
wond ziet er niet goed uit. Hij moet misschien wel gehecht 
worden.’
 ‘Ik laat er in het volgende stadje even naar kijken.’
 ‘Hoe ver is dat?’
 ‘Vijftig, zestig kilometer.’ Het ademen leek hem met de 
minuut moeilijker af te gaan, en hij zag eruit alsof hij elk 
moment kon flauwvallen.
 ‘Wat is er eigenlijk gebeurd?’
 ‘Ik ben al uren onderweg. Ik voelde me niet zo lekker, 
en ik ben even gestopt om wat rond te lopen.’ Hij veegde 
weer wat bloed van zijn gezicht af. ‘En toen viel ik verdom-
me flauw. Nog nooit van mijn leven gebeurd. Ik denk dat 
ik mijn hoofd aan de bumper heb gestoten. Niets van ge-
voeld.’
 ‘Luister, het gaat mij niets aan,’ zei Cage. ‘Maar je moet 
echt naar het ziekenhuis. Je ziet er slecht uit.’
 ‘Zo voel ik me ook. Maar ik kan je nog steeds neerschie-
ten, als je iets probeert.’
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 ‘Weet je wat?’ zei Cage. ‘Ik heb een lift nodig, en jij hebt 
iemand nodig om voor je te rijden. Waarom helpen we el-
kaar niet uit de brand?’
 ‘Zie ik eruit als een debiel die vreemdelingen meeneemt? 
Wie weet ben je wel een seriemoordenaar. Als ik weer flauw-
val, snijd je misschien gewoon mijn keel door om mijn auto 
te kunnen stelen.’
 ‘Als ik je auto had willen stelen, zou ik hier nu al min-
stens 10 kilometer vandaan zijn geweest.’
 ‘Weet je dat zeker, jongen?’
 Cage grijnsde. ‘Ja, heel zeker.’
 ‘Grootspraak,’ zei de man, en hij lachte. ‘Maar ik geloof 
je verdomme ook nog.’

‘Hoe heet je?’ vroeg de vreemdeling over het geluid van de 
wind heen, terwijl de cabriolet als een zeilboot over de weg 
gleed.
 Cage aarzelde even, deed alsof hij de achteruitkijkspiegel 
aan het stellen was. ‘Frank. Frank Grimes.’
 ‘Aangenaam, Frank. Ik ben Dale Walsh.’
 ‘Waar ga je heen, Dale?’
 ‘Een stuk verderop.’
 ‘Waar kom je vandaan?’
 ‘Galveston.’
 Cage keek hem even aan. ‘Je bent ver van huis. Wat 
brengt je naar het westen?’
 ‘Ik moet iemand spreken over een baan.’
 ‘O, ja?’
 ‘Ja. Ik ben op weg naar Jericho Pass. Ooit van gehoord?’
 ‘Klinkt totaal niet bekend.’ Cage liet zijn blik zakken 
naar de revolver die Dale Walsh op zijn schoot vasthield. 
‘Wat doe je voor de kost?’
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 ‘Je zou kunnen zeggen dat ik een mensenman ben’
 ‘Een mensenman?’ zei Cage. ‘Je bedoelt verkoop, of zo-
iets?’
 ‘Of zoiets. Maar de zaken gaan de laatste tijd niet zo best. 
Die kloterecessie wordt nog mijn dood.’
 ‘Ik weet er alles van,’ mompelde Cage. ‘Wat verkoop je?’
 Toen Dale niet antwoordde wierp hij een blik opzij. ‘Hé, 
Dale? Gaat het wel?’
 Dales hoofd rolde achterover, en hij leunde tegen de 
stoelleuning. ‘Ik voel me niet zo goed.’
 ‘Dat zei je al, ja. Moet ik even stoppen?’
 ‘Nee, blijf maar rijden, jongen. Ik denk dat je me snel bij 
een dokter moet zien te krijgen. Er is iets niet in orde.’
 ‘Hou vol,’ zei Cage. ‘En probeer wakker te blijven. Die 
hoofdwond baart me zorgen.’
 ‘Ik moet even mijn ogen sluiten.’
 ‘Hier. Misschien met de radio aan? Probeer maar mee te 
zingen.’
 Hij draaide het volume omhoog, maar Dale leek al 
vertrok -ken te zijn, en Cage begon te vermoeden dat hij wel 
eens zwaarder gewond zou kunnen zijn dan ze beiden aan-
vankelijk  dachten.
 Een lift van een stervende vent was het laatste waar hij 
aan had gedacht om weg te komen, maar hij kon nu niets 
anders doen dan de arme kerel naar een dokter brengen.
 Bij het naderen van het eerstvolgende stadje stopte hij bij 
een tankstation om naar een ziekenhuis te vragen. Tegen de 
tijd dat ze bij de afdeling Spoedeisende Hulp aankwamen, 
had Dale het bewustzijn verloren. Cage moest er een paar 
ziekenhuisbroeders bij halen om hem te helpen Dale op een 
stretcher te tillen en hem het ziekenhuis in te krijgen. De 
vrouw achter de balie gaf hem wat formulieren.
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 ‘Maar ik ken hem niet eens,’ zei Cage na een blik op de 
formulieren geworpen te hebben.
 ‘Kijk maar hoe ver u komt,’ zei ze meewarig. ‘Wanneer u 
klaar bent, kunt u ze weer bij mij afgeven.’
 Hij ging in de rumoerige wachtkamer zitten en bekeek 
de vragenlijst. Zijn aandacht werd getrokken door de aan-
kondiging van een nieuwsbericht op de televisie, en toen hij 
opkeek, zag hij een landkaart met een rode cirkel om San 
Miguel heen.
 Hij legde de paperassen opzij en liep naar de televisie om 
het geluid beter te kunnen horen.
 Zes slachtoffers van een schietpartij gevonden, onder 
wie een vrouw, in het grensstadje San Miguel in Presidio 
County. Er was een man in het etablissement gesignaleerd, 
de politie zocht hem voor ondervraging in verband met de 
moorden, die waarschijnlijk drugs gerelateerd waren. De 
verdachte werd beschreven als een blanke man van midden 
dertig, slank en één meter negentig lang, die mank liep.
 Geschrokken staarde Cage naar de nieuwslezeres. Ze 
had hém beschreven. Híj was de verdachte.
 En dat was een verdomd slimme zet geweest van die 
schimmige figuren. Door zijn signalement vrij te geven wis-
ten ze dat elke politieagent, motoragent en FBI-agent op 
zoek zou zijn naar een man die aan die beschrijving vol-
deed. Cage was het nieuwste doelwit van elke heethoofdige 
politieagent in West-Texas die stond te popelen om zich te 
bewijzen.
 ‘Sir?’
 Cage draaide zich om, geschrokken. De man was een 
dokter, geen smeris. Gelukkig.
 Hij staarde Cage meewarig aan. ‘Hebt u de man met de 
hartaanval binnengebracht?’
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 Cage schudde zijn hoofd. ‘Ik heb de man met de hoofd-
wond binnengebracht.’
 ‘Ongeveer twintig minuten geleden, bewusteloos, snij-
wond boven de rechterwenkbrauw?’
 ‘Jep. Dat is hem.’
 ‘Ik moet u helaas meedelen dat hij het niet gered heeft.’
 ‘Niet gered?’ herhaalde Cage. ‘Wat is er gebeurd?’
 ‘Het had niets te maken met de hoofdwond. Hij heeft een 
zware hartaanval gehad. We hebben alles gedaan wat we 
konden, maar we hebben hem niet kunnen reanimeren.’
 Een hartaanval? Vandaar dat die arme vent er zo beroerd 
had uitgezien.
 De dokter stond schijnbaar op een reactie te wachten.
 ‘Wat vreselijk,’ zei Cage. Het was suf, maar hij wist niet 
wat hij anders moest zeggen. Hij was te zeer bezig zijn ogen 
van de televisie af te houden. ‘Het leek me een aardige vent.’
 ‘U bent geen familie van hem, neem ik aan?’
 ‘Nee, ik ben bang van niet. Ik weet helemaal niets van 
hem. We hebben elkaar net ontmoet.’
 ‘Er is geen identificatiebewijs van hem gevonden, weet u 
misschien zijn achternaam?’
 ‘Zijn achternaam…’ Cage viel stil. Er was zojuist een 
agent in uniform de wachtruimte binnen gekomen, en hij 
stond te praten met de vrouw achter de balie.
 Zijn hart begon staccato te kloppen. Het laatste wat hij 
nu kon gebruiken, was de aandacht van de autoriteiten.
 ‘Sir? Is alles goed?’
 Hij keek de arts weer aan. ‘Ja, ik heb… Ik moet een 
minuut je… Het is nogal een schok. Ik moet even wat water 
op mijn gezicht gaan gooien, of zo.’
 ‘De toiletten zijn achter u.’ De arts maakte een hoofdbe-
weging naar de hal.
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 ‘Dank u.’
 Cage liep de toiletruimte binnen, wachtte een minuutje, 
en keek toen om het hoekje van de deur. De agent en de re-
ceptioniste waren nog steeds in gesprek aan de balie. Of 
hun gesprek over hem of over Dale Walsh ging kon hij niet 
weten. Maar hij wist wel dat hij hier zo snel mogelijk, en on-
opgemerkt, moest zien weg te komen.
 Hij wachtte totdat iedereen de andere kant uitkeek, glip-
te de hal door, vond een andere uitgang, en gleed een paar 
minuten later in de zwarte vintage Cadillac van Dale Walsh 
de stad uit.

Zodra Cage ver genoeg van het stadje verwijderd was en ze-
ker wist dat hij niet gevolgd werd, sloeg hij een zijweg in, en 
hij bracht de auto tot stilstand. Met draaiende motor door-
zocht hij het dashboardkastje, maar hij vond niets waarmee 
hij de familie van Dale zou kunnen bereiken. Hij legde de 
revolver van Dale in het kastje, dat hij daarna sloot. Daarna 
stapte hij uit, en hij liep naar de achterbak.
 Er lag een kleine koffer in, en een zilverkleurig attaché-
koffertje. Toen hij het metalen koffertje had geopend, en 
met opgetrokken wenkbrauwen de inhoud ervan bekeek, 
ontsnapte er een kort fluitje aan zijn lippen.
 Er lagen twee semiautomatische vuurwapens in, inclu-
sief geluiddempers, een bundel contant geld en een grote 
envelop waarin de foto van een vrouw en een getypt briefje 
met de tekst:

Vijfduizend nu, vijfduizend als die teef dood is.

Mensenman. Vast wel, dacht Cage.
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Hoofdstuk 5

Hoe verder Cage zich verwijderde van de dode huurmoor-
denaar, hoe meer hij aan de vrouw op de foto moest denken. 
Haar gezicht achtervolgde hem.
 Hij bleef zichzelf voorhouden dat het zijn zaken niet wa-
ren. Dat hij zijn eigen problemen had. Dat hij maar beter bij 
zijn plan kon blijven om zo snel mogelijk in El Paso te ko-
men.
 Daar zou hij het vliegtuig terug kunnen nemen naar Dal-
las, waar hij, naast een aantal betrouwbare contacten bij de 
politie, nog wat hooggeplaatste vrienden had die hem zou-
den kunnen helpen om heelhuids uit deze nachtmerrie te 
komen.
 Bovendien had hij geen idee hoe hij het doelwit van Dale 
Walsh zou moeten waarschuwen. Hij wist niet eens hoe ze 
heette. Maar wel waar ze zou kunnen wonen… Walsh had 
gezegd dat hij op weg was naar Jericho Pass om er met ie-
mand over een baan te spreken.
 Gespannen trommelde hij met zijn vingers op het stuur. 
Wat moest hij nu?
 Het was zijn probleem niet.
 En het was goed mogelijk dat Walsh had gelogen over 
Jericho Pass. Zou een huurmoordenaar werkelijk zo onbe-
schaamd zijn bestemming prijsgeven? Misschien wel, als hij 
ervan uitging dat Cage hun ontmoeting niet zou overleven.
 Cage had eerder het autodak dichtgedaan om zich wat 
beschutter te voelen. Nu deed hij de radio aan in de hoop 
met wat muziek die foto uit zijn hoofd te kunnen krijgen.
 Maar deze vrouw was niet gemakkelijk te vergeten. Ze 
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was verdomd mooi, wie ze ook was. Niet dat uiterlijk ertoe 
deed, maar Cage kon niet anders dan vol adoratie denken 
aan haar glanzende zwarte haren, haar zachte volle lippen. 
En dan haar ogen… Hij had altijd al een zwak gehad voor 
gevoelige donkere ogen.
 En er was iemand die haar dood wilde hebben. Iemand 
die voor tienduizend dollar haar dood had besteld.
 Toen Cage eindelijk de afslag naar Jericho Pass zag, be-
sefte hij dat hem in elke richting een andere onvermijdelijke 
confrontatie wachtte, en hij vroeg zich af of het een goed of 
een slecht voorteken was dat net op dat moment het num-
mer Showdown van ELO op de radio werd gedraaid.

Tegen de tijd dat hij het politiebureau vond, had hij een 
nieuw plan bedacht. Hij zou de koffer en alles wat erin zat 
– de wapens, het geld en de foto – op een opvallende plek 
bij het politiebureau neerzetten, en er een briefje bij leggen 
dat hij in zijn hoofd al geschreven had: In deze envelop zit 
een foto van een vrouw. Er is een huurmoordenaar inge-
huurd om haar te vermoorden. Hij is dood, maar er zou ie-
mand anders gestuurd kunnen worden. Vind deze vrouw en 
waarschuw haar zo snel mogelijk.
 Diep in zijn hart was Cage nog steeds een smeris, en het 
stuitte hem tegen de borst om een briefje achter te laten en in 
het donker weg te glippen, maar hij wist niets anders te ver-
zinnen. Hij kon zich niet bij een politiebureau laten zien, en 
hij kon zich zeker niet laten ondervragen door een of ander 
diendertje. Hij wist wel hoe dat werkte. Hij zou een stort-
vloed aan vragen over zich heen krijgen die hij grotendeels 
niet zou kunnen beantwoorden, en daarna zou hij in de cel 
moeten wachten tot zijn verhaal nagetrokken was. En als 
ze eenmaal zijn vingerafdrukken in het systeem hadden ge-
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stopt en overal vragen gingen stellen… Zeg maar dag met 
het handje. Die smeerlappen uit San Miguel zouden hem 
zonder moeite weten te vinden.
 Hij móést de melding wel anoniem doen. Hij zag geen 
andere weg. Bovendien wist hij toch niet veel meer dan wat 
hij in het briefje zou schrijven. Zijn waarschuwing, de wa-
pens, het geld en het briefje waar de overeenkomst in beves-
tigd werd, zouden genoeg moeten zijn om de autoriteiten 
ervan te overtuigen dat de vrouw op de foto in levensgevaar 
verkeerde.
 Na zijn boodschap op de achterkant van een bon uit het 
handschoenenkastje te hebben geschreven, stapte hij uit de 
auto. Hij opende de achterbak en pakte het koffertje.
 Het parkeerterrein voor het twee verdiepingen tellende 
politiebureau was zo goed als verlaten. Hij had er al op ge-
rekend dat het bureau rond deze tijd op halve kracht zou 
draaien. Hij zou de koffer en het briefje rustig bij de ingang 
neerzetten, en dan Jericho Pass als de bliksem verlaten.
 ‘Hé, hallo daar!’
 Bij het horen van de mannenstem aarzelde Cage even, 
maar hij draaide zich niet om.
 ‘Hé. Wacht eens even!’
 Cage keek over zijn schouder naar achteren. Er kwam 
een agent in uniform op hem afgesneld. Zijn eerste reflex 
was om weer de auto in te springen en weg te rijden voordat 
de agent kans zag hem te bereiken, maar hij moest geen on-
nodige confrontaties uitlokken, vooral als de uitkomst in 
zijn nadeel zou kunnen uitwerken.
 De agent was een stuk groter en breder dan hij, het soort 
vent dat er zelfs zonder vuurwapen op de heup vervaarlijk 
uit zou zien. Cage was uitgeput en zijn knie deed verschrik-
kelijk pijn. Maar ook zonder die ongemakken zou hij deze 
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tegenstander waarschijnlijk slechts met moeite aankunnen.
 ‘Bedoelt u mij?’ vroeg hij op de meest nonchalante toon 
die hij in zich had.
 ‘Ja, ik heb het tegen u.’
 Maar de agent grijnsde toen hij dat zei, en niet eens op 
een arrogante of neerbuigende toon. Hij leek oprecht blij 
om Cage te zien.
 En dat was… vreemd.
 Toen hij Cage was genaderd, zei hij: ‘Dale Walsh, toch? 
Ik herkende je meteen!’
 Cage was stomverbaasd. Voordat hij iets kon zeggen 
had de agent zijn hand al uitgestoken. ‘Sam Dickerson. Ik 
ben blij je eindelijk te ontmoeten. Charlie Dickerson is mijn 
oom. O, man, wat heeft hij je sinds die conferentie in San 
Antonio zitten ophemelen, zeg.’
 ‘Dat is goed om te horen,’ mompelde Cage onder het 
schudden van de uitgestoken hand.
 ‘Je vraagt je waarschijnlijk af hoe ik wist dat jij het was,’ 
zei Dickerson, met nog steeds die idiote grijns op zijn ge-
zicht.
 ‘Dat kan wel kloppen, ja,’
 ‘Door dit schatje hier.’ De stralende agent knikte in de 
richting van de Cadillac. ‘Oom C. zei dat jij de mooiste El-
dorado  Biarritz reed die hij ooit had gezien, en, o, man, daar 
was echt niets van gelogen. Het is gewoon een kunstwerk.’ 
Hij haalde liefdevol zijn hand langs de hoge staartvin van 
de auto. ‘Lijkt verdomme wel een raket. Er zijn er nog geen 
vijftienhonderd van gebouwd in 1959, maar dat wist je na-
tuurlijk al.’
 ‘Ja. Het is inderdaad… een schatje,’ zei Cage.
 ‘Dat is nogal een understatement. Sorry voor mijn ge-
dweep, hoor, maar ik ben gek op oude auto’s. Oom C. ook, 
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trouwens. Hij werkt al jaren aan een Corvette. Ik hou meer 
van Thunderbirds.’
 Cage dacht aan de auto die hij in de woestijn had moeten 
achterlaten. Bij lange na geen klassieke auto, maar het deed 
hem nog steeds pijn ervan gescheiden te zijn. Het was erg 
onwaarschijnlijk dat het ding er nog zou staan wanneer, en 
als, hij die kant weer eens op ging.
 Sam Dickerson wreef in zijn handen. ‘Ik zou graag even 
onder de motorkap kijken, maar de sheriff zal binnen wel 
op je zitten wachten, denk ik?’
 Cage mompelde iets onverstaanbaars en wierp een blik 
op het gebouw. De ontmoeting met Sam Dickerson verpest-
te zijn plan.
 ‘Je zult het wel gehoord hebben, hè, van oom C.?’ Dic-
kerson begon naar de ingang te lopen, en Cage wist niets 
anders te doen dan hem maar te volgen.
 ‘Keelkanker. Kan gebeuren als je zo lang als hij tabak 
loopt te pruimen. Ik kan me niet herinneren hem ooit zon-
der pruim tabak in zijn mond gezien te hebben.’
 ‘Ik hoop dat hij snel weer beter is,’ zei Cage. Hoewel zijn 
knie in brand leek te staan, zorgde hij er met op elkaar ge-
klemde kaken voor dat hij niet hinkte.
 ‘O, hij redt het wel. Het is een sterke oude beer, maar hij 
heeft nog een lange weg te gaan, dat is zeker.’ Sam opende 
de glazen deur van het politiebureau. ‘Misschien moet ik je 
even waarschuwen. De interim-sheriff is een vrouw,’ zei hij. 
‘Ik hoop niet dat je dat erg vindt.’
 ‘Welnee, geen probleem.’ Het kon Cage geen biet schelen 
wat de sekse van de nieuwe sheriff was. Het enige waar hij 
momenteel om gaf, was het vinden van een manier om aan 
deze nieuwe complicatie te ontkomen. ‘Seksisme is zó vo-
rige eeuw.’
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 De agent lachte net iets te hard om het flauwe grapje. ‘We 
lopen hier misschien wat achter, maar niemand zal kunnen 
zeggen dat deze vrouw niet van wanten weet. Ze heeft voor 
de TBI gewerkt. Dat is de Texas-variant van de FBI.’
 ‘Ik ben bekend met de TBI,’ zei Cage. ‘Indrukwekkende 
referentie.’
 Ze liepen door een grote ruimte vol bureaus, en Dicker-
son leidde hem naar een kantoor met glazen wand aan de 
rechterkant.
 ‘Sheriff Steele? Dale Walsh is net aangekomen. Recher-
cheur Walsh, moet ik eigenlijk zeggen.’
 Rechercheur Walsh?
 Cage voelde zich weer door elkaar geschud worden. Was 
Dale Walsh een politieman en een huurmoordenaar tegelijk 
geweest?
 Ach ja, dat kon er ook nog wel bij.
 Hij kon zichzelf wel wurgen om zijn stupiditeit. Had hij 
nu echt verwacht hier gewoon binnen te waaien, de koffer 
met bijbehorend probleem in de schoot van een ander te 
dumpen en de stad uit te zijn voordat iemand hem door-
had? Dat zou te makkelijk zijn geweest. En er zou geluk 
voor nodig zijn geweest.
 Natúúrlijk was Dale Walsh zowel een huurmoordenaar 
als een smeris geweest. Natúúrlijk kwam precies op het mo-
ment dat Cage de koffer wilde achterlaten Agent Autofa-
naat het parkeerterrein op. Natúúrlijk had zijn oom, de 
sheriff, hem over de  Cadillac van Walsh verteld. En natuur-
lijk, natuurlijk, natuurlijk werd Dale Walsh hier in Jericho 
Pass voor officiële zaken verwacht.
 Die ongetwijfeld een prima dekmantel voor hem waren 
bij het lokaliseren en elimineren van zijn doelwit, maar die 
het voor Cage nu nagenoeg onmogelijk maakten om hier 
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nog zonder kleerscheuren uit te komen. En áls hem dat al 
lukte, zou hij waarschijnlijk binnen de kortste keren dood 
zijn.
 Dit begon op een slechte grap te lijken, dacht hij. Dit 
compleet bizarre toeval riekte naar vergelding van een ho-
gere macht. Hij wist dat hij in het verleden geen engel was 
geweest, maar dit? Kom op, zeg…
 De agent stapte weg van de deur zodat Cage erlangs kon.
 Hij stapte over de drempel en bevroor toen de draaiende 
bureaustoel zijn rotatie voltooid had en er een vrouw op-
stond om hem te begroeten. Hij zag haar glanzende haren 
en zachte lippen, haar gevoelige donkere ogen, en zijn hart 
sloeg op raadselachtige wijze even over.
 Het was de vrouw van de foto in de metalen koffer die hij 
bij zich had. De koffer met twee vuurwapens, geld en een 
briefje waarop stond: vijfduizend nu, en vijfduizend als die 
teef dood is.
 Cage rolde met zijn ogen.
 Dit móést wel een grap zijn.

Dale Walsh was niet echt wat Grace verwachtte. Uit de be-
schrijving van Charlie Dickerson had ze begrepen dat hij 
minstens begin veertig moest zijn. Deze man zag er maar 
een jaar of twee ouder uit dan zij was.
 Niet dat het iets uitmaakte. En niet dat ze reden had om 
ergens over te speculeren. Als het goed was, zou ze alles 
over Dale Walsh te weten komen uit het papierwerk dat hij 
zou moeten invullen, en uit de achtergrondcheck die ze naar 
hem zou laten uitvoeren. Maar uit de aantekeningen van 
Charlie alleen al had ze kunnen opmaken dat Walsh er een 
indrukwekkende carrière bij de politie van Galveston op 
had zitten. Dat betekende natuurlijk niet dat hij ook uit het 
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juiste hout gesneden was om de problemen hier het hoofd 
te bieden. De districten en gemeenschappen langs de grens 
hadden te maken met een heel apart soort problemen.
 Het officiële verhaal achter Walsh zou later wel komen, 
voorlopig wilde ze op haar intuïtie afgaan. Ze had altijd ge-
loofd in de zeggingskracht van een eerste indruk, en in de 
halve seconde die het haar kostte om achter het bureau van-
daan te komen en haar hand uit te steken, probeerde ze hem 
zo volledig mogelijk in zich op te nemen.
 Hij was lang en een tikje te slank, hoewel het erop leek 
dat er onder zijn overhemd serieuze spierpartijen verborgen 
gingen. Hij zag er sterk en capabel uit, en ze kon de manier 
waarop hij haar aankeek terwijl hij haar hand pakte wel 
waarderen.
 ‘Ik ben sheriff Steele. Grace,’ zei ze. ‘We hadden je eigen-
lijk wat eerder verwacht, rechercheur.’
 ‘Aangenaam je te ontmoeten, sheriff. Het spijt me dat ik 
zo laat ben. Excuses overigens ook voor mijn verschijning.’ 
Hij veegde wat stof van zijn broek. ‘Ik heb onderweg wat 
problemen gehad, waaronder problemen met mijn mobiele 
telefoon, dus ik kon niet bellen om te zeggen dat ik wat later 
zou zijn. Ik hoop niet dat je zo laat nog op mij zat te wach-
ten.’
 ‘Ik ben hier bijna altijd zo laat nog, dus dat geeft niet.’ Ze 
gebaarde naar een stoel tegenover haar aan het bureau. ‘Ga 
zitten.’
 Sam Dickerson riep hem vanuit de deuropening toe: 
‘Dale, tot later!’
 ‘Ja. En bedankt,’ antwoordde Cage.
 Het viel Grace op dat hij even wachtte totdat zij zat voor-
dat hij zelf ging zitten. Voorzichtig zette hij zijn koffertje op 
de vloer naast zijn stoel.
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 ‘Ik neem aan dat je het weet, van Charlie Dickerson?’
 Hij knikte. ‘Sam en ik hadden het er net over. Het is erg 
jammer. Charlie is een goede vent.’
 ‘Hij vindt jou een gewéldige vent.’
 ‘O, nou… Dat is altijd leuk om te horen.’
 Nu ze de kans had gekregen hem wat beter te bestuderen, 
realiseerde Grace zich dat hij iets ouder was dan ze in eerste 
instantie had gedacht. Misschien nog geen veertig, maar ze-
ker daar  ergens in de buurt. Zijn donkerbruine haar was al 
aan het uitdunnen, en de lijnen rond zijn ooghoeken waren 
duidelijk zichtbaar. Desondanks had hij een jongensach-
tige charme, en zijn ouderwetse hoffelijkheid intrigeerde 
haar. Op dit moment echter werd haar aandacht het meest 
getrokken door zijn ogen. Die waren van het levendigste 
blauw dat ze ooit gezien had, en die doordringende kleur 
gaf zijn oogopslag een krachtige impact.
 Ze voelde iets in haar buik fladderen terwijl ze hem van-
achter het bureau aankeek. O, verdomme, dacht ze. Niet 
nu. Niet met hem.
 Haar eerste gedachte was om dat spoortje seksuele span-
ning genadeloos in de kiem te smoren, ook als dat zou bete-
kenen dat ze de bespreking moest afbreken en Dale Walsh 
rechtsomkeert moest laten maken. Het laatste wat ze nodig 
had of wilde, was een ongemakkelijk gevoel tussen haar en 
een van haar ondergeschikten.
 Maar het zou totaal onprofessioneel zijn om hem weg 
te sturen na de lange reis die hij op verzoek van haar voor-
ganger hier- naartoe had gemaakt. Er was een ernstig perso-
neelstekort op de afdeling, en afgaande op alles wat Charlie 
haar had verteld, leek Walsh een goede kandidaat. Als ze 
hem aantrekkelijk vond, dan was dat haar probleem, niet 
het zijne. Waarom zou Jericho Pass een goede rechercheur 
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moeten mislopen, en Dale Walsh een vast inkomen, omdat 
zij sinds dat ranzige akkefietje in Austin aan koudwater-
vrees leed?
 Ze moest nodig grip op zichzelf zien te krijgen, dacht ze. 
Ze schraapte haar keel en verbrak het oogcontact. ‘Charlie 
zei dat hij al een hele tijd bezig was je hier voor een gesprek 
te krijgen. Mag ik vragen waarom je besloten hebt om nu 
zijn aanbod aan te nemen?’
 Dale zag er voor het eerst sinds hij hier was even onzeker 
uit. Toen haalde hij zijn schouders op. ‘Er is eigenlijk geen 
bijzondere reden voor. Soms heb je gewoon een nieuwe uit-
daging nodig. Een nieuwe omgeving. Meer is het niet.’
 Grace begreep de noodzaak voor een nieuwe omgeving 
maar al te goed. Na haar vernedering voor de beoordelings-
commissie was ze liefst zo snel mogelijk uit Austin vertrok-
ken, hoewel haar beslissing om naar Jericho Pass terug te 
komen verre van eenvoudig was geweest. Ze vroeg zich af 
welke motieven er nog meer achter de beslissing van Dale 
Walsh konden zitten.
 ‘Ik waarschuw je maar vast,’ zei ze. ‘Als je denkt dat een 
plattelandspolitiebureau als dit de ideale plek is om het wat 
rustiger aan te doen, moet ik je teleurstellen. Er is een enor-
me toename van geweld in dit gebied. West-Texas is niet 
voor zwakkelingen.’
 ‘Ik ben er niet op uit om het rustiger aan te doen. Dat is 
wel het laatste wat ik wil.’ Walsh leunde naar haar toe, keek 
haar aan met een oprechte uitdrukking op zijn gezicht. ‘Ik 
ben een politieman. Ik doe politiewerk. Als ik het rustiger 
aan wilde doen, was ik wel voor mijn schoonbroer gaan 
werken.’ Hij lachte, en de kuiltjes in zijn wangen verdiepten 
zich.
 Grace merkte dat ze teruglachte, en het was erg lang gele-
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den dat ze zin had gehad om te lachen. Dale Walsh had een 
open en innemende uitstraling, en ze kon niet anders dan 
positief op hem reageren. ‘Met familie werken is ook niet 
voor zwakkelingen, heb ik ontdekt.’
 ‘Daar weet ik het een en ander van,’ zei hij.
 Ze schraapte haar keel weer. ‘Ik weet niet of je bekend 
bent met de situatie hier, maar als je een nieuwe uitdaging 
zoekt, ben je op de juiste plek beland. Het grensgebied ligt 
vol ranches die door drugskartels als een soort paramili-
taire bases worden gebruikt om hun rekruten te trainen. Ze 
leren hun daar allerlei soorten wapentuig hanteren; machi-
negeweren, granaatwerpers, noem maar op.’
 ‘Lijkt wel alsof ze een oorlog aan het plannen zijn,’ zei 
hij.
 ‘Die oorlog zijn ze allang aan het voeren,’ zei ze. ‘Vanaf 
het moment dat die kartels zich begonnen te militariseren 
door het aannemen van legerdeserteurs en ex-leden van de 
Guatemalaanse elitetroepen, werd elk klein geschilletje op-
geblazen tot apo calyptische proporties. Er zijn aan beide 
kanten van de grens huurmoordenaars en narco-terroristen 
actief, en toch lijken Washington en de media zich tot nu 
toe weinig zorgen te maken. We doen wat we kunnen met 
de beperkte middelen die we tot onze beschikking hebben, 
maar het voelt soms aan alsof we met een klappertjespistool 
op een bazookagevecht verschijnen. Ik zeg dit niet om je 
af te schrikken,’ voegde ze toe. ‘Maar om je een realistisch 
beeld van de situatie te schetsen.’
 ‘Dat stel ik op prijs,’ zei Walsh. ‘Jullie hebben het hier 
kennelijk niet gemakkelijk.’
 ‘Dat is nog voorzichtig uitgedrukt.’ Ze bestudeerde hem 
even. ‘Ik zal eerlijk zijn, Walsh. Als het allemaal klopt wat 
Charlie me over je verteld heeft, mogen we van geluk spre-
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ken dat we je hebben. We kunnen hier altijd iemand ge-
bruiken met jouw ervaring. We betalen slecht en we maken 
lange uren, zo’n buitenkansje kun je je natuurlijk niet la-
ten ontglippen, hè?’ zei ze half lachend. ‘Maar voordat we 
allebei onze beslissing nemen, denk ik dat je er even over 
moet nadenken. Ik heb begrepen dat je hier een paar dagen 
zult zijn, dus laten we elkaar morgenochtend om negen uur 
weer treffen, en dan zal ik je een rondleiding geven en je al-
vast aan wat mensen voorstellen. Ik denk ook dat het een 
goed idee is als je wat rond zou kijken om te zien wat dit 
stadje je te bieden heeft.’
 Hij knikte. ‘Goed plan.’
 Zodra Grace begon op te staan, stond ook hij op.
 ‘Ik ga ervan uit dat je al een logeeradres hebt?’ vroeg ze.
 ‘Eh… Ja, dat is geen probleem.’
 ‘Dan hebben we vanavond, denk ik, nog maar een ding te 
bespreken. Toen je voor deze baan gevraagd werd, ging je er 
natuurlijk van uit dat je onder Charlie Dickerson zou wer-
ken. Het is nog niet bekend wanneer hij terugkomt, dus de 
komende maanden sta ik aan het hoofd van deze afdeling. 
Vind je het een probleem om een vrouw als meerdere te heb-
ben?’
 Weer keek hij haar recht in de ogen, en hij antwoordde 
zonder aarzelen: ‘Nee, ma’am. Dat is voor mij geen enkel 
probleem.’
 Ze hoorde overtuiging in zijn stem, en ze stak haar hand 
uit. ‘Bedankt voor het maken van de lange reis. Ik ben blij 
dat je niet hebt afgezegd toen je het nieuws over Charlie 
hoorde.’
 ‘Ja, ik ook.’
 ‘Dan zie ik je morgenochtend. Negen uur? Lukt dat?’
 ‘Negen uur. Geen probleem,’ antwoordde hij, waarna hij 
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zich omdraaide en de ruimte begon te verlaten.
 ‘Walsh?’
 Hij aarzelde even bij de deur, een fractie van een seconde 
maar, en draaide zich om. ‘Ja?’
 Ze gebaarde naar de stoel waar hij net op gezeten had. ‘Je 
vergeet je koffertje.’
 Er glinsterde iets in zijn ogen, vlak voordat hij zijn blik 
omlaag richtte. ‘Inderdaad.’ Hij liep terug, pakte het koffer-
tje en aarzelde weer bij de deur. ‘Eh… Goedenavond.’
 ‘Goedenavond.’ Ze stond in de deuropening en keek 
hem na terwijl hij door het bureau liep. Er was veel leuks 
aan deze man, besefte ze. Dale Walsh bezat een kalm zelf-
vertrouwen en een innerlijke kracht die ze altijd stukken 
prettiger had gevonden dan de overdreven bravoure van 
sommigen van haar mannelijke collega’s. Hij had geen 
spier vertrokken toen ze hem vertelde over de crisis langs de 
grens, en toen ze hem vroeg of hij problemen had met een 
vrouw als meerdere, had hij uitstekend gereageerd.
 Dat waren allemaal voordelen. Ze had zich tijdens haar 
pe riode bij de TBI vaak genoeg geconfronteerd gezien met 
 neerbuigendheid en afgunst, die voornamelijk leken te wor-
den opgeroepen door het feit dat ze een vrouw in een typi-
sche mannenwereld was. Het was verfrissend om een man 
te ontmoeten met een gezond zelfbeeld, een man die zich 
niet bedreigd voelde door een vrouwelijke collega en zelfs 
niet door een vrouwelijke meerdere.
 Het enthousiasme van Charlie leek gegrond te zijn: Dale 
Walsh kwam over als een buitengewoon aardige vent.
 Natuurlijk zou het beeld dat ze zich van hem gevormd 
had altijd nog kunnen worden bijgesteld. Ze was wel eens 
vaker voor de gek gehouden. Helaas.
 Ze sloot de deur van haar kantoor en liep naar het raam 
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dat uitkeek op de parkeerplaats. Walsh was op weg naar 
zijn auto, maar bleef halverwege opeens stilstaan. Hij keek 
eerst over zijn schouder en draaide toen de rest van zijn li-
chaam langzaam terug naar het gebouw.
 Grace vroeg zich af of hij misschien nog iets anders ver-
geten was, maar hij liep niet terug naar de ingang. In plaats 
daarvan stond hij stil, een paar seconden lang. Alsof hij diep 
in gedachten verzonken was, of ergens met zichzelf over in 
conflict zat.
 Ineens leek hij het van zich af te schudden, en hij vervolg-
de zijn weg over de parkeerplaats.
 Grace zag hem zijn auto in stappen en wegrijden, en ze 
kon een lichte verwondering over de aarzeling in zijn optre-
den niet onderdrukken.
 Was Dale Walsh echt zo open en eerlijk als hij haar liet 
geloven?
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Hoofdstuk 6

Bij het verlaten van het politiebureau wist Cage nog steeds 
niet wat hij met het koffertje aan moest. Nu hij het doel-
wit in hoogst eigen persoon had ontmoet, viel het hem nog 
zwaarder om weg te lopen.
 Hij wist echter ook dat hij momenteel niet in staat was 
om de situatie goed in te schatten. Hij was moe, hij had hon-
ger en hij leed pijn. Wat hij nodig had, waren een douche, 
een maaltijd en een veilige plek om eens goed na te denken 
en plannen te maken.
 Bij een discountwinkel kocht hij een nieuw stel kleren, 
wat ondergoed en sokken en een aantal toiletspullen; alles 
wat hij maar nodig had om zich weer een beetje mens te voe-
len. Hij vroeg de winkelbediende naar een motel, en even la-
ter, na in zijn auto een snelle hap van een drive-inrestaurant 
te hebben gegeten, stond hij voor Miss Nelda’s, een pensi-
on dat, waarschijnlijk niet toevallig, gerund werd door een 
vrouw met de naam Nelda Van Horn, en haar zuster, Geor-
gina.
 Het grillig gevormde huis met houten lijstwerk was drie 
verdiepingen hoog, had een veranda rondom de hele bene-
denverdieping en op de tweede verdieping een langwerpig 
balkon dat een panoramisch uitzicht bood op de bergen en 
de spectaculaire West-Texaanse zonsondergangen.
 De gezusters Van Horn moesten ergens in de zeventig 
zijn, de ene zus was nog altijd vastberaden blond, de ande-
re onwaarschijnlijk roodharig, en geen van beiden was erg 
verlegen of subtiel. Ze namen Cage ongegeneerd van top tot 
teen in zich op, lieten hem zijn naam op het register zetten 
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en namen zonder aarzelen zijn aanbetaling aan. Daarna we-
zen ze hem de weg naar zijn kamer op de tweede verdieping.
 Het eerste wat hij deed nadat hij zowel de voordeur als 
de balkondeuren van zijn kamer op slot had gedaan, was 
het koffertje verstoppen achter de radiator. Het tweede was 
bellen naar zijn zus en naar Andy in El Paso, opdat ze hem 
maar niet als vermist zouden opgeven bij de politie. Daarna 
kon hij eindelijk zijn stoffige kleren uittrekken en onder de 
douche stappen.
 Nadat hij de woestijn uit zijn haar en van zijn huid ge-
spoeld had, leunde hij met beide handen tegen de tegel-
wand, en hij liet het water over zijn achterhoofd en rug 
stromen totdat hij wat afgekoeld was. Daarna droogde hij 
zich af, en hij ging op bed liggen om met zijn handen achter 
zijn hoofd naar het plafond te staren.
 Het voorstel van Grace Steele, dat hij de tijd moest ne-
men om wat rond te kijken, begon hem aan te spreken, hoe 
onpraktisch en onverstandig het ook was. Als Dale Walsh 
inderdaad zowel een smeris als een huurmoordenaar was 
geweest, was dit een unieke gelegenheid om erachter te ko-
men wie opdracht had gegeven de sheriff te vermoorden. 
Het was niet ondenkbaar dat diegene contact met hem zou 
opnemen zodra hij, of zij, wist dat Walsh gearriveerd was.
 Aan de andere kant was de man die hij langs de snelweg 
had ontmoet, misschien niet eens degene voor wie hij zich 
had uitgegeven. In dat geval zou er dus nog een echte Dale 
Walsh moeten zijn, en die zou vroeg of laat vast ergens op-
duiken. Dood of levend.
 Cage wist wat hij moest doen. Deze stad als de gesmeerde 
bliksem verlaten.
 Maar hij kon niet ontkennen dat deze onverwachte situ-
atie meer dan een beetje opwindend was. Het vooruitzicht 
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zich weer in echt politiewerk vast te kunnen bijten veroor-
zaakte een roes van adrenaline die hij sinds zijn dagen bij 
het arrestatieteam niet meer had meegemaakt.
 Misschien had hij het verkeerd bekeken, mijmerde hij. 
Wie weet was alles wat hem in de afgelopen uren overko-
men was geen vergelding, maar interventie van een hogere 
macht. Wie weet werd hem hiermee door die hogere macht 
een bot toegeworpen.
 En wat de mannen uit San Miguel betrof die achter hem 
aan zaten: die zouden hem ongetwijfeld binnen niet al te 
lange tijd geïdentificeerd hebben, als hun dat ondertussen 
niet allang gelukt was. Wellicht hadden ze hun collega’s in 
Dallas al aan het werk gezet om hem te vinden. Het was 
misschien best slim dat hij zich hier verstopte, zo vlak onder 
hun neus. Ze jaagden op Cage Nichols, niet op Dale Walsh.
 Hij rolde op zijn zij en sloot zijn ogen. Voorlopig koos hij 
ervoor om de zachte innerlijke stem te negeren, de aanhou-
dende stem die hem waarschuwde dat de gevoelige donkere 
ogen van Grace Steele misschien wel zijn beoordelingsver-
mogen hadden aangetast.

Het donzen matras in haar kamer bij Miss Nelda’s was 
Grace een beetje te zacht. Urenlang had ze in bed liggen 
woelen en draaien, haar gedachten ping-pongend tussen de 
vreselijke twijfels die ze over haar zusje had en het wellus-
tige gevoel dat Dale Walsh bij haar opriep.
 Uiteindelijk lukte het haar om die eerste zorg opzij te zet-
ten. Wat Lily’s grieven ook waren, ze zou nooit opzettelijk 
iemand iets aandoen, en zeker niet haar eigen zus. Ze moch-
ten door de jaren heen dan wel uit elkaar gegroeid zijn, 
maar Grace wist dat ergens onder die harde en onverschil-
lige buitenkant nog steeds die zachte, gevoelige persoon zat 
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die zich vroeger ontfermde over elk ontheemd dier dat toe-
vallig de ranch op dwaalde.
 Maar als het niet Lily was geweest, daar boven aan de 
trap, wie had ze dan gezien? Ze wilde geloven dat de hele 
scène gewoon een ongeluk was. Misschien was ze echt met 
haar hak achter het kleed blijven haken. Maar hoe viel dan 
het geluid te verklaren dat ze op de overloop had gehoord? 
En de flits van beweging die ze uit haar ooghoek had gezien? 
De hand die ze op haar rug voelde, een fractie van een se-
conde voordat ze viel?
 Zou ze zich dat echt allemaal ingebeeld kunnen hebben?
 Ze had zichzelf altijd beschouwd als een verstandig 
mens, maar ze kon niet ontkennen dat het huis waar haar 
ouders vermoord waren haar nog steeds de kriebels gaf.
 Ze had het nooit aan iemand verteld, maar ze had eens 
een enorme paniekaanval gehad toen ze zich plotseling al-
leen op de ranch bevond. Voor wat wel een eeuwigheid leek 
had ze als bevroren in haar kamer gezeten, niet in staat zich 
te bewegen, bijna niet in staat te ademen. De paniek was 
toen van het ene op het andere moment als sneeuw voor de 
zon verdwenen, en ze had nooit meer zoiets meegemaakt.
 Misschien was er eerder vandaag iets soortgelijks ge-
beurd. Een ander soort paniekaanval. Dat was net zo lo-
gisch als het idee dat haar zusje, of wie dan ook, haar zou 
proberen te vermoorden.
 En wat haar interesse voor Dale Walsh betrof hoefde ze 
maar naar het recente verleden te kijken om haar heftige 
reactie te verklaren. Het verraad van Daniel Costa had 
haar zelfvertrouwen een flinke knauw gegeven. Als hoofd 
van de brigadedivisie was hij degene die Grace bij de TBI 
had gehaald, waar ze al gauw een van de meest veelbelo-
vende agenten werd. Haar snelle succes kon, in ieder geval 
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gedeeltelijk, teruggevoerd worden naar de invloedrijke 
positie van Daniel. Toen ze ook een persoonlijke relatie 
met elkaar kregen, was Grace maar al te bereid geweest 
om haar twijfels over de integriteit van Daniel te nege-
ren met de gedachte dat een man in zijn positie vaak voor 
moeilijke beslissingen stond. Of dat was tenminste de ge-
dachte waarmee ze destijds haar gelatenheid probeerde te 
rechtvaardigen.
 En toen wierp Daniel haar voor de leeuwen, schijnbaar 
zonder enige aarzeling, om zijn eigen hachje te redden. 
Dat had haar pijn gedaan. Veel pijn. Hij had haar trots ge-
krenkt, haar bij haar collega’s voor schut gezet en haar veel-
belovende carrière laten ontsporen. Maar erger nog: hij had 
haar aan zichzelf laten twijfelen. Hoe kon een vrouw met 
zo’n stralende toekomst voor zich zo dom en naïef zijn?
 Die smerige affaire had haar op hardhandige wijze een 
lesje geleerd, en ze was vastbesloten om haar huidige positie 
niet te laten aantasten door foute keuzes en slechte beslis-
singen. Ze had de kans om hier in Jericho Pass een nieuw 
begin te maken. Wie weet was het wel haar enige kans. Ze 
was niet van plan die te verknallen.
 En wat dan nog als ze Dale Walsh aantrekkelijk vond? 
Dat was totaal onbelangrijk. Ze moest van een mug geen 
olifant maken. Uit ervaring wist ze dat de eerste vonken 
vaak als een nachtkaars uitgingen zodra ze enige tijd met de 
bewuste man doorbracht. Ze was er zeker van dat het met 
Dale Walsh niet anders zou zijn. En als het haar na alles wat 
ze in Austin had meegemaakt nog steeds niet lukte om werk 
en privé gescheiden te houden, dan was ze simpelweg haar 
politiepenning niet waard.
 Ze schudde haar kussen op, rolde op haar zij en besloot 
dat ze koste wat kost nu in slaap zou vallen. Ze begon net 
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weg te dommelen toen ze in de verte het kraken van de mo-
lenwieken hoorde.
 Maar wacht even… Ze was niet op de ranch.
 Ze sperde haar ogen wijd open, bleef muisstil liggen en 
spitste haar oren.
 Daar was het weer!
 Het geluid werd niet veroorzaakt door een molen, reali-
seerde ze zich, maar door vloerplanken die kraakten onder 
een stel voeten.
 Ze keek naar de balkondeuren en zag een schaduw ach-
ter het glas langs schuiven. In een snelle beweging pakte ze 
haar pistool uit het nachtkastje, waarna ze uit bed stapte en 
geruisloos de kamer door liep. Tegen de tijd dat ze de bal-
kondeuren bereikte, was de schaduw weer verdwenen.
 Ze legde haar oor tegen het glas en hoorde even later het 
regelmatige gekraak van planken onder de voeten van ie-
mand die van haar kamer weg liep.
 Ze draaide het slot open, trok de deur een stukje open en 
stapte het balkon op. In het schemerige licht zag ze duidelijk 
het silhouet van een man, twee kamers verderop. Hij had 
zijn hand op de deurkruk.
 Hij moest haar aanwezigheid gevoeld hebben, want zijn 
andere hand verdween naar achteren, alsof hij een wapen 
ging pakken.
 Grace richtte en riep: ‘Stilstaan!’
 Zijn arm bevroor, maar zijn hoofd draaide langzaam 
haar kant op. ‘Ik ben het, sheriff. Dale Walsh.’
 Hij stapte in het licht, en Grace haalde opgelucht adem. 
Hij droeg alleen een spijkerbroek en had in zijn hand een ijs-
emmertje.
 Ze bracht snel haar wapen omlaag. ‘Sorry. Ik hoorde 
iets.’
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 Hij hield de ijsemmer omhoog. ‘Ik heb ijs gehaald. Sorry 
als ik je gestoord heb.’
 ‘Nee, dat geeft niets. Ik schrik doorgaans niet zo snel, 
maar ja, vreemd bed en zo…’ Ze ratelde een beetje.
 Geen van beiden zei nog iets, en de verwachtingsvolle 
stilte die viel, wond Grace op een of andere manier op. Ze 
probeerde niet naar hem te staren, maar hij stond vlak voor 
haar, gebruinde huid en stralende blauwe ogen, en ze kon 
niet anders dan opmerken dat haar vermoeden juist was 
geweest. Dale Walsh had  ondanks zijn slanke bouw een uit-
zonderlijk stevig gespierd lichaam.
 ‘Ik wist niet dat je hier logeerde,’ zei ze uiteindelijk.
 ‘Ik wist ook niet dat jij hier logeerde.’
 Op het moment dat hij nonchalant tegen de muur leun-
de, werd Grace zich ineens bewust van haar eigen kleding – 
een katoenen pyjamabroek en een dun tanktopje waar haar 
borsten zelfs in dit schaarse licht waarschijnlijk duidelijk 
doorheen te zien waren.
 Niet echt de outfit die ze zou hebben gekozen voor haar 
tweede ontmoeting met Dale Walsh.
 Ze onderdrukte de neiging zich met haar armen te bedek-
ken, iets waarmee ze natuurlijk nog meer de aandacht zou 
hebben gevestigd op het gebied dat ze aan het zicht wilde 
onttrekken. ‘Ik ben vandaag pas ingetrokken. Ik heb eerst 
nog even op de ranch van mijn familie gelogeerd, maar dat 
is niet zo goed uitgepakt.’
 ‘Dat ken ik wel. Ik heb na twee uur al genoeg van het ge-
babbel van mijn zus, om van mijn moeder maar niet te spre-
ken.’
 ‘Ik denk dat ik liever het gebabbel van jouw zus heb dan 
de kille houding van de mijne.’
 ‘Zwijgen is goud,’ zei hij met een weergaloze glimlach op 
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zijn gezicht. ‘Doe mij dat maar. Hoewel ik moet zeggen dat 
er nog een extra nadeel aan mijn zus kleeft: de ongelooflijke 
sukkel met wie ze getrouwd is.’
 ‘En toch lijkt dat me stukken beter.’
 ‘Is het zo erg?’
 ‘Op het moment wel, ja. Maar daar hebben we het een 
andere keer nog wel eens over,’ zei Grace zo opgewekt mo-
gelijk. ‘Het is laat en je lijf smelt.’
 ‘Mijn wat?’
 ‘IJs. Je ijs smelt.’
 ‘Inderdaad.’ Hij ging rechtop staan maar maakte geen 
aanstalten om weg te lopen. In plaats daarvan staarde hij 
haar aan met een blik waar ze zich een dertienjarige bak-
vis onder voelde. Ze kon zich niet herinneren wanneer ze 
zich voor het laatst zo opgelaten en zelfbewust had gevoeld. 
Zelfs de beoordelingscommissie had haar niet zo van haar 
stuk weten te brengen als deze ontmoeting.
 ‘Goed… Ik ga snel maar weer naar binnen voordat m’n 
wekker gaat,’ zei ze. ‘Ik zie je morgen om negen uur, oké?’
 ‘Jawel, sheriff. Negen uur stipt.’

Ze stapte haar kamer in en draaide het slot dicht. Met haar 
oor tegen de deur gedrukt luisterde ze of ze Dale kon horen 
weglopen. Het duurde even, maar uiteindelijk hoorde ze 
aan het wegstervende geluid van zijn voetstappen dat hij 
wegliep. Toen pas ademde ze uit, en ze had zich al die tijd 
niet eens gerealiseerd dat ze haar adem aan het inhouden 
was.
 Goede genade, dacht ze.
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Hoofdstuk 7

Cage voelde zich de volgende ochtend als herboren. Wonder-
baarlijk, hoe een beetje slaap de moraal kon opvijzelen. De 
pijn in zijn knie was ook wat minder nu. Hij had er vannacht 
ijs op gelegd en er vanochtend een drukverband omheen ge-
bonden. Nadat hij zijn nieuwe kleren had aangetrokken, 
jeans en een wit cowboy-overhemd met paarlemoeren druk-
knopen dat hij had gekocht om wat beter bij zijn omgeving te 
passen, trok hij zijn laarzen aan en pakte hij zijn portemon-
nee, waarna hij naar beneden liep om iets te eten te zoeken.
 Miss Nelda – of was de blonde zus Miss Georgina? – 
stond af te stoffen toen hij beneden kwam. ‘Een goede mor-
gen,’ zei ze met een grote lach op het gezicht. ‘Goh, zeg, u 
ziet er patent uit. Lekker geslapen?’
 ‘Niet slecht,’ zei hij. ‘Op dat donzige matras is het als sla-
pen op een wolk.’
 ‘U ziet er goed uitgerust uit,’ merkte ze op.
 ‘En ik ben uitgehongerd.’
 ‘Er staan koffiebroodjes en een schaal vers fruit in de eet-
kamer, maar als u wat stevigers wilt, moet u naar de ca-
fetaria aan de overkant. En u hoeft niet bang te zijn dat u 
ons daarmee beledigt, hoor. Die zaak is van ons neefje, Billy 
Don, en hij heeft alle hulp nodig die hij maar kan krijgen. 
Hij is niet bepaald het scherpste mes in de lade, als u begrijpt 
wat ik bedoel.’
 Cage pakte de ochtendkrant van een stoel. ‘Vindt u het 
goed als ik deze meeneem?’
 ‘Ja, hoor. Vraag maar naar het ontbijt van de dag,’ zei ze. 
‘Dan krijgt u tenminste waar voor uw geld.’
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 ‘Bedankt voor de tip.’
 ‘O, geen dank.’ Ze draaide zich om en ging door met af-
stoffen. ‘Hoelang zou u bij ons blijven?’
 Cage stond stil bij de deur. ‘Dat hangt ervan af.’
 Ze keek hem zijdelings aan. ‘Of het wel of niet wat wordt 
met Grace?’
 ‘Pardon?’
 Ze moest lachen om zijn verbazing. ‘O, we weten alle-
maal waarom u hier bent. Het is maar een klein stadje, Mr. 
Walsh. Of moet ik rechercheur Walsh zeggen? Geruchten 
verspreiden zich hier als lopende vuurtjes, ik hoop maar dat 
u geen duistere  geheimen hebt.’ Aan de kokette uitdrukking 
op haar gezicht was te zien dat ze eigenlijk misschien juist 
het tegendeel hoopte.
 ‘Niet al te duister,’ mompelde hij.
 ‘Ik weet niet of ik dat wel geloof, jongeman. U hebt een 
bepaalde… je ne sais quoi, zal ik maar zeggen.’
 ‘ Je ne sais quoi? Dat is een nieuwe,’ zei Cage grijnzend.
 ‘Mijn eerste liefde had dezelfde…’ Ze draaide haar hand 
in de lucht, alsof ze iets ondefinieerbaars probeerde te pak-
ken. ‘…mysterieuze uitstraling als u. Ik denk dat dat de re-
den was dat mijn vader hem nooit vertrouwde. Dat, en het 
feit dat hij een dief, een leugenaar en een schoft was. Is er op 
de trouwdag met het geld voor de uitzet vandoor gegaan.’
 ‘Als u het mij vraagt, ma’am, was hij niet goed bij zijn 
hoofd toen hij u liet zitten.’
 ‘Och…’ Ze wapperde zichzelf met haar plumeau wat 
koelte toe. ‘U hebt zeker iets bijzonders. Ik hoop dat die 
arme Grace weet waar ze zich mee inlaat.’
 ‘Laten we niet op de zaken vooruitlopen,’ zei Cage. ‘Ze 
heeft me de baan nog niet gegeven.’
 Miss Nelda keek hem vanachter de veren stoffer aan. 
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‘Wie zegt dat ik het over die baan heb?’
 ‘Ik zou niet weten waar u het anders over zou kunnen 
hebben, Miss Nelda.’
 Ze lachte, schijnbaar verguld door zijn gebruik van haar 
naam, en hij was blij dat hij de juiste naam te pakken had.
 ‘Vast niet,’ zei ze. ‘U hebt vast ook niet gezien hoe mooi 
onze nieuwe sheriff is.’
 ‘O, is dat zo? Het was me niet opgevallen.’
 ‘Natuurlijk vond ik haar haar vroeger leuker zitten, maar 
Grace heeft het soort gezicht dat niet lijdt onder twijfelach-
tige kapselkeuzes. Die meisjes van Steele zijn trouwens alle 
drie prachtig. Het is zo jammer dat geen van drieën ooit ge-
trouwd is. Die keer dat Grace van huis wegliep om stiekem 
met Jesse Nance te trouwen telt natuurlijk niet mee, want 
dat was zó snel afgelopen dat bijna niemand het zich nog 
herinnert.’
 Sheriff Steele was van huis weggelopen en stiekem ge-
trouwd? Dat vond Cage verrassend. Spontaan en roman-
tisch waren nu eenmaal niet de eerste woorden die bij hem 
naar boven kwamen als hij aan haar dacht. Ze kwam op 
hem over als nuchter en gereserveerd, maar ja, het enige wat 
hij over Grace Steele wist, was dat iemand opdracht had ge-
geven haar te vermoorden.
 ‘Ik heb me altijd afgevraagd of dat iets te maken had met 
wat er met hun ouders is gebeurd,’ zei Miss Nelda hardop 
mijmerend.
 ‘Wat was dat?’ Cage was met zijn gedachten bij gister-
avond en de draad van dit gesprek inmiddels kwijt.
 Nu Miss Nelda over Grace was begonnen kon hij haar 
niet meer uit zijn gedachten krijgen, zoals ze er vannacht 
op het balkon had uitgezien, haar ogen oplichtend in het 
donker en haar haren verward en sexy. Hij vond het schit-
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terend, de manier waarop haar lippen een stukje van elkaar 
gingen als ze glimlachte, en het feit dat ze niet door leek 
te hebben hoe lekker ze eigenlijk was. Hij vond een hoop 
dingen schitterend aan Grace Steele, niet in het minst wat 
hij onder de dunne stof van haar nachtkleding had gezien. 
Zachte, vrouwelijke vormen…
 ‘We hadden het over Grace en haar zusters en waarom 
ze nooit getrouwd zijn,’ bracht Miss Nelda hem in herinne-
ring. ‘En ik zei dat ik me afvroeg of het iets met hun ouders 
te maken had.’
 ‘Zijn ze gescheiden of zo?’
 ‘Gescheiden? Och hemel, nee. Hun ouders zijn in het 
holst van de nacht op de ranch vermoord, terwijl de twee 
jongste meisjes zich een slaapkamer verder onder hun bed-
jes verstopten. Kunt u zich voorstellen hoe angstaanjagend 
dat voor ze moet zijn geweest? Zo’n trauma draagt een 
mens een leven lang met zich mee.’
 Miss Nelda had hem hardhandig weer naar het hier en 
nu gebracht. De ouders van Grace Steele waren vermoord, 
en nu wilde iemand haar uit de weg ruimen. Cage geloofde 
doorgaans niet in toeval, en hoewel hij wist dat toevallig-
heden niet geheel uit te sluiten waren, wilde hij van deze 
toevalligheid niet al te veel maken. ‘Is de moordenaar ooit 
gepakt?’ vroeg hij.
 ‘Nee, en we hebben hier in de omgeving nog heel lang 
heel slecht geslapen. Het was een afgrijselijk idee dat er ie-
mand in ons midden was, misschien wel iemand die je uit de 
straat kent, of van de kerk, die de slechtheid in zich had om 
die arme, onschuldige mensen zo koelbloedig te vermoor-
den.’ Ze rilde en begon weer te stoffen. ‘Het is een hele tijd 
geleden, maar ik durf u best te vertellen dat ik er nog steeds 
nachtmerries van heb.’
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 ‘U denkt niet dat het gewoon een of andere vreemdeling 
was, een passant?’
 Ze hield op met stoffen. ‘Er waren nog wat… andere in-
cidenten.’
 ‘Wat voor incidenten?’
 Starend in de verte zag ze er even uit alsof ze werd ge-
transporteerd naar een andere tijd, en naar een onaangena-
me plaats. Ze probeerde de melancholie met een lachje van 
zich af te schudden, maar ze leek toch iets van haar spranke-
ling verloren te zijn. ‘Het is al zo lang geleden. We moeten 
niet in het verleden blijven hangen, zeg ik altijd maar.’
 Cage vroeg zich af waar haar plotselinge terughoudend-
heid vandaan kwam. Hij wilde meer weten maar hij durfde 
haar niet onder druk te zetten. Hij vermoedde dat Miss Nel-
da achter de flirtende lach en de kokette blikken fragieler 
was dan ze in eerste instantie leek.
 ‘Ga nu maar snel ontbijten.’ Ze wapperde met haar plu-
meau naar de deur. ‘En als u Billy Don ziet, wilt u hem dan 
even zeggen dat Sister en ik hem nodig hebben om wat lam-
pen te vervangen? Het viel me gisteravond toevallig op dat 
een van de lampjes op het balkon uitgebrand is.’ Ze kreeg een 
ondeugende blik in haar ogen toen ze daaraan toevoegde: 
‘En we willen niet dat iemand die daar ’s nachts om wat voor 
reden dan ook loopt, per ongeluk struikelt en valt, toch?’

De cafetaria aan de overkant was zo’n typisch goedkoop 
eettentje zoals die wel meer voorkomen in kleine stadjes – 
grote glazen pui, binnen een lange bar waaraan mannen in 
werkkleding over hun koffie gebogen zaten, een rij zithoe-
ken, van elkaar afgeschermd door de hoge rugleuningen 
van halfronde, met rood vinyl beklede banken bij het raam, 
panoramisch uitzicht op het parkeerterrein.
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 Het was er niet druk vanochtend, dus Cage kon kiezen 
waar hij wilde zitten. Hij nam plaats op een van de banken 
die uitkeken op de ingang. Hij had inmiddels alle uitgangen 
in zich opgenomen en snel alle klanten bekeken. Niemand 
leek enige aandacht aan hem te besteden, behalve een man 
aan een tafel achter hem, en die had alleen maar even opge-
keken toen Cage langsliep alvorens onverstoorbaar verder 
te telefoneren.
 Er kwam een mager roodharig meisje met sproetjes aan 
zijn tafel om zijn bestelling op te nemen. Ze zette een glas 
ijswater voor hem neer, draaide het kopje op de tafel om en 
schonk het vol met koffie uit de kan die ze in haar rechter-
hand hield.
 ‘Wil je het menu zien, lieverd, of weet je al wat je wilt?’ 
Ze zette de koffiekan op tafel en trok uit het zakje van haar 
schort een schrijfblokje tevoorschijn.
 ‘Doe maar het ontbijt van de dag,’ zei Cage.
 Ze knipoogde naar hem. ‘Goeie keus. Ik ben zo terug.’
 Toen ze zich omdraaide, zei de man aan de tafel achter 
Cage: ‘Hé, Kel, mag ik nog wat koffie van je, schat?’
 ‘Ik heb je net bijgevuld. Giet je alles in je holle nepbeen of 
zo?’ zei ze plagend.
 ‘Ja, hoe wist je dat? Als je lief bent, laat ik het je misschien 
wel een keer zien.’
 O nee, hè, dacht Cage.
 ‘Nee, dank je,’ zei de serveerster op besliste toon.
 ‘Maar schatje, wat is er dan? Wil je mijn holle been niet 
zien?’
 ‘Ik wil geen een van je benen zien, Jesse Nance.’
 ‘Sinds wanneer dan?’
 ‘Sinds je vrouw me hier het hoofd van de romp is ko-
men trekken alleen maar omdat ik met je gepraat had. Die 
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vrouw is echt angstaanjagend als ze kwaad is. En dan zeg-
gen ze dat roodharige vrouwen zo fel zijn!’
 ‘Weet je wat ze nog meer zeggen over roodharige vrou-
wen?’
 ‘O, houd toch je mond, jij.’
 ‘Kom nou toch, schatje,’ zei hij jengelend. ‘Sookie blaft 
wel, maar ze bijt niet.’
 ‘Dat zeg jij,’ mompelde de serveerster. ‘Wat vindt ze er-
van dat je ex terug is?’
 ‘Gracie, bedoel je?’ Hij begon te lachen. ‘Sookie hoeft 
zich wat dat betreft geen zorgen te maken, dat is wel zeker. 
Het was de op een na beste dag van mijn leven toen Gracie 
haar koffers pakte en de stad verliet.’
 ‘Op een na beste? Wat was dan de beste?’
 ‘Dat laat ik je nog wel weten, schatje.’
 ‘Ja, doe dat, Jesse.’
 Nu prikte de neiging zijn hoofd om te draaien Cage nog 
sterker in de nek. Zijn eerste indruk was dat het een man 
met een doorsnee-uiterlijk betrof, met donkerbruin haar en 
een gebruind gelaat. En met het slechtste versierpraatje dat 
Cage ooit had gehoord. Moeilijk te geloven dat zulke ou-
bollige teksten ooit effect konden hebben gehad op een be-
schaafde vrouw als Grace.
 Maar ja, Cage was zelf ook geen George Clooney. Wie 
was hij om te oordelen over deze vent omdat hij eens met 
Grace Steele getrouwd was geweest?
 De belletjes aan de deur rinkelden en trokken zijn aan-
dacht naar de binnenkomende man.
 Aan deze man zou George Clooney op zíjn beurt niet 
kunnen tippen, dacht Cage.
 De nieuwkomer was lang, slank en knap – op een dure, 
verzorgde manier – en met zijn dure pak leek hij totaal niet 
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op zijn plaats tussen al dat spijkergoed en kaki in dit eettent-
je. Cage bedacht dat hij van buiten de stad moest zijn, een 
zakenman op doorreis of zo, maar hij leek wel erg goed zijn 
weg te kennen. Zonder aarzelen liep hij door het gangpad 
naar de afgescheiden zithoek achter die waar Cage zat.
 Wie hij ook was, hij bracht de roodharige serveerster da-
nig aan het blozen en giechelen. Ze stond nog steeds bij de 
tafel van Jesse Nance, en Cage hoorde haar zeggen: ‘O, Mr. 
McKinney! Goedemorgen… Wat fijn u weer te zien… Wat 
kan ik voor u doen?’
 ‘Niets, dank je. Ik heb al ontbeten.’ En in een veel beter 
etablissement dan dit hier, leek zijn hautaine toon te sugge-
reren.
 ‘Ook geen koffie?’
 ‘Niets.’
 ‘O. Nou… als u van gedachten verandert, dan roept u 
maar.’
 ‘Mag ik even afrekenen?’ zei Jesse, die er duidelijk van 
baalde dat hij niet meer alle aandacht had.
 ‘Rustig maar,’ zei de serveerster tegen hem.
 Toen ze zich een beetje draaide, en Cage plotseling weer 
in haar blikveld kwam, bevroor ze even, grijnsde en zei ge-
luidloos: ‘Sorry.’ Ze was hem helemaal vergeten.
 Cage bladerde de krant door en was verrast dat er niets 
in stond over de schietpartij. Maar goed, het was dan ook 
een plaatselijk sufferdje dat zich drukker leek te maken 
over de slechte prestaties van de Jericho Pass Bobcats dan 
over eventuele problemen aan de grens. Football was op de 
middelbare school ook zo’n beetje het belangrijkste in zijn 
leven geweest, maar wat leek die tijd ver achter hem te lig-
gen, dacht hij onder het dichtvouwen en opzij leggen van de 
krant.
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 Achter hem hoorde hij McKinney op ongeduldige toon 
zeggen: ‘Oké, Jesse, daar ben ik dan. Wat is er zo belangrijk 
dat je me per se bij de Rotary Club achter het ontbijt van-
daan moest trekken?’
 ‘Ik bestel hier wel wat voor je,’ bood Nance aan. ‘Neem 
maar wat je wilt.’
 ‘Ik heb liever geen hartaanval, dus als je het goed vindt, 
sla ik de vette hap over,’ zei McKinney op sarcastische toon. 
‘Zeg nu maar waar het over gaat, dan kan ik verder met 
mijn dag.’
 ‘Oké. Ik zal het zeggen,’ zei Nance. ‘Ik heb gehoord dat je 
geïnteresseerd bent in de Steele Ranch.’
 ‘Nou en?’
 ‘Ik dacht dat jij en ik een deal hadden.’
 ‘Ik herhaal: nou en?’
 Nance was even stil. ‘Wil je die ranch echt kopen, of is dit 
weer een van je trucs?’
 ‘Ik heb geen idee waar je het over hebt,’ zei McKinney.
 ‘Sookie denkt dat je mijn vraagprijs omlaag probeert te 
krijgen.’
 ‘Als Sookie dat denkt, is ze nog stommer dan ze eruit-
ziet,’ zei McKinney kortaf. ‘Ik ben nog steeds bereid je te 
geven wat ik aanvankelijk geboden heb. Jij bent degene die 
treuzelt.’
 ‘Ik zei toch dat ik eerst een probleem met de eigendoms-
akte moest oplossen.’
 ‘Doe dat dan.’
 ‘Zo gemakkelijk is dat niet. Ik moet voorzichtig te werk 
gaan.’
 ‘Houd in vredesnaam op met dat gejengel en los dat pro-
bleem op.’
 ‘Ik ben ermee bezig, maar ik heb wat meer tijd nodig.’
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 ‘Hoeveel tijd?’
 ‘Een paar dagen.’
 ‘Achtenveertig uur,’ zei McKinney. ‘En ik waarschuw je, 
als ik me er weer mee moet bemoeien, ga je betalen voor de 
ergernis die je me daarmee bezorgt. Misschien moet je maar 
eens aan Sookie vragen wat ze dáárvan denkt.’
 McKinney stond op en liep langs de tafel van Cage naar 
de deur. Cage hoorde achter hem ook Jesse Nance opstaan 
om McKinney naar buiten te volgen. De twee mannen zet-
ten hun gesprek op de parkeerplaats voort, en dat leek er 
met de minuut verhitter aan toe te gaan, te zien aan de ge-
zichtsuitdrukkingen van McKinney en de drukke gebaren 
van Nance.
 De serveerster met het rode haar bracht Cage zijn ontbijt, 
waarmee ze zijn aandacht even van het raam af leidde.
 ‘Sorry voor het wachten,’ zei ze met een verontschuldi-
gende lach op het gezicht.
 ‘Geen probleem.’
 Terwijl ze hem nog wat koffie bijschonk zei Cage: ‘Die 
man daarbuiten… die lange. Hij ziet er bekend uit, maar ik 
kan hem niet plaatsen.’
 ‘O, dat is Colt McKinney.’
 Cage zou hebben gezworen dat er een klein dromerig 
zuchtje aan haar lippen ontsnapte bij het uitspreken van die 
naam.
 ‘Ik ken hem ergens van,’ zei Cage. ‘Woont hij hier in de 
buurt?’
 ‘Je hebt hem waarschijnlijk in de krant gezien. Hij is, zeg 
maar, de Donald Trump van Cochise County. Maar dan een 
stuk knapper.’
 ‘Grote bobo?’
 ‘Heel grote bobo. Bijna elk landgoed en elk bedrijf in de 
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omgeving is van zijn familie. Ze zijn begonnen als veedrij-
vers, toen daar nog geld mee te verdienen was, maar tegen-
woordig zit Colt in van alles en nog wat, tot aan de politiek 
toe.’
 ‘En die andere man? Is dat zijn zakenpartner?’
 Ze begon hard te lachen. ‘Echt niet. Jesse Nance is zo’n 
beetje de grootste mislukkeling die je je maar kunt voor-
stellen. Geen dag van zijn leven gewerkt. Jarenlang geleefd 
van het geld dat zijn vader hem had nagelaten, en nu hele-
maal blut. Het beetje geld dat hij nog over had, heeft Sookie 
Truesdale er meteen doorheen gejaagd toen ze wat met hem 
kreeg. Nogal duur in het onderhoud, die,’ zei ze, en ze liet 
een minachtend snuifje horen.
 ‘Het kost veel geld om dat soort vrouwen tevreden te 
houden,’ zei Cage, alsof hij Sookie persoonlijk kende.
 ‘Ja nou, het enige wat Jesse nog heeft is die vervallen 
oude ranch.’ Ze leunde voorover en liet haar stem een oc-
taaf zakken. ‘En drie keer raden waarom Sookie hem nog 
niet gedumpt heeft.’
 Cage haalde zijn schouders op.
 ‘Ik heb gehoord dat Colt een bod op zijn land heeft ge-
daan,’ vervolgde ze. ‘En dan kun je er gif op innemen dat 
Sookie haar klauwen in zo veel mogelijk van dat geld zal 
proberen te slaan voordat ze ervandoor gaat.’ De serveer-
ster ging weer rechtop staan en knipoogde naar Cage. ‘Kan 
ik nog iets anders voor je doen, lieverd?’
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Hoofdstuk 8

Cage realiseerde zich dat hengelen naar wetenswaardighe-
den in Jericho Pass nog eenvoudiger was dan vissen vangen 
in een ton. Hij hoefde niet eens zo heel slinks te werk te gaan 
om informatie los te krijgen. Alles wat hij hoefde te doen, 
was een paar vragen stellen en rustig achterover leunen. Als 
iedereen in dit stadje zo- veel praatte als Miss Nelda en de 
roodharige serveerster, zou hij moeiteloos en binnen afzien-
bare tijd alles te weten komen wat hij weten moest. Hij wist 
niet of hun openhartigheid voortkwam uit vriendelijkheid 
of uit bemoeizucht, maar hij wist inmiddels wel dat de ou-
ders van Grace vermoord waren, en dat Grace van huis was 
weggelopen om met Jesse Nance te trouwen. Hij wist dat 
Colt McKinney een belangrijke man was in dit stadje, dat 
de ex van Grace de dorpsmislukkeling was, en dat die twee 
samen een dealtje aan het bekonkelen waren. McKinney 
had een bod gedaan op de ranch van Nance, die echter een 
probleem had met de eigendomsakte. Een probleem dat hij 
koste wat kost wilde oplossen.
 Het enige wat Cage nog niet wist, was de identiteit van de 
onverlaat die voor tienduizend dollar een moordenaar had 
ingehuurd om Grace uit te schakelen. Maar hij was in ieder 
geval al een stuk dichter bij die informatie dan gisteravond.
 Er was iets aan die deal tussen McKinney en Nance dat 
hem nogal verontrustte, en hun gesprek ging nog steeds 
door zijn hoofd toen hij even later het politiebureau in liep.
 Sam Dickerson begroette hem met alweer een malle 
grijns. ‘Houdt die Caddy van je het wel uit met al dat zand 
hier?’
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 ‘Tot nu toe wel,’ zei Cage. ‘Is sheriff Steele er al? Ik had 
om negen uur een afspraak met haar.’
 ‘Ze zit in een on-linevergadering. Ze roept wel als ze 
klaar is. Zal ik je meteen maar de rondleiding geven, nu je 
toch wat tijd over hebt?’
 Cage haalde zijn schouders op. ‘Waarom niet?’
 Hij volgde Sam het bureau door, knikte beleefd, schud-
de af en toe een hand als hij aan iemand voorgesteld werd. 
Dickerson leek een eindeloos repertoire aan verhaaltjes en 
anekdotes te hebben over iedereen op de afdeling, en Cage 
leerde al gauw om op de juiste momenten te lachen en voor 
de rest niet te veel acht te slaan op wat er gezegd werd.
 Sam stond erop hem elke hoek van het gebouw te laten 
zien, inclusief de verhoorkamers, de communicatiekamers, 
de koffiekamer, de vergaderkamer, het cellenblok. De re-
chercheurs hielden kantoor achter een schouderhoge muur, 
apart van de rest van de afdeling, en dat gedeelte had Sam 
voor het laatst bewaard. Twee van de bureaus waren bijna 
helemaal bedekt met dossiers, rapporten en formulieren, 
op het derde bureau lag dezelfde hoeveelheid papierwerk, 
maar in nettere stapels gerangschikt. Op het vierde bureau 
stonden alleen maar de standaardkantoorartikelen: paper-
clips, nietmachines, pennenbak.
 ‘Dat wordt jouw bureau, als je de baan neemt,’ zei Sam. 
‘Het ziet er nu lekker leeg uit, maar geef het een dag of twee 
en het ziet eruit als dat daar.’ Hij wees naar een huizenhoge 
stapel mappen.
 Cage was niet onder de indruk. Zijn oude bureau had 
er niet veel anders uitgezien. Elke agent in dit gebied was 
waarschijnlijk tot op zekere hoogte overwerkt, vooral op 
de afdeling Moord zaken. De bureaucratie alleen al was een 
ramp.
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 ‘Cruz is al op pad, Mosley is vandaag vrij, maar Lily 
zal wel ergens in de buurt zijn,’ zei Dickerson. ‘Als je nog 
vragen hebt, zal ze die ongetwijfeld graag beantwoorden. 
Wacht hier maar even, ik kijk wel of ik haar kan vinden.’
 Nadat hij de ruimte had verlaten, staarde Cage omlaag 
naar een opengeslagen dossier op het derde bureau. Het 
was een autop sierapport van een patholoog-anatoom.
 ‘Hé! Wat ben jij verdomme aan het doen?’
 Cage keek op.
 ‘Ja, ik heb het tegen jou. Weg daar, gladjakker.’
 De op hem afstormende vrouw kon niet meer dan vijftig 
kilo schoon aan de haak wegen, maar ze had een stoomwals-
achtige kwaliteit die ongetwijfeld maakte dat mensen zich 
wel twee keer bedachten voordat ze haar in de weg liepen.
 ‘Heb je hier iets te zoeken, of ben je gewoon nieuwsgie-
rig?’ zei ze op strenge toon. Er viel een dikke zwarte vlecht 
over haar schouder terwijl ze zich over het bureau boog om 
het dossier te sluiten.
 ‘Allebei,’ zei hij grijnzend.
 Ze keek hem strak aan, net zolang tot zijn grijns verdwe-
nen was.
 ‘Sorry. Ik wacht op sheriff Steele,’ zei hij.
 ‘Waarom wacht je dan niet in haar bureau in plaats van 
in het mijne?’
 ‘Eh… Dickerson wilde geloof ik dat wij met elkaar ken-
nismaakten.’
 ‘O, wilde hij dat?’ Haar grijze ogen gleden over hem 
heen. ‘En wie ben jij dan?’
 ‘Dale Walsh.’
 Er ging een wenkbrauw lichtjes omhoog. ‘Kijk eens aan. 
De beruchte rechercheur Walsh verblijdt ons eindelijk met 
zijn aanwezigheid.’
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 ‘Hoezo berucht?’
 ‘Omdat Charlie Dickerson je zo heeft opgehemeld dat ik 
begon te denken dat je een legende was. Een samenraapsel 
van zijn verbeelding. Maar hier sta je dan.’ Ze nam hem nog 
eens goed in zich op. ‘Niet echt wat ik in gedachten had.’
 ‘Het spijt me dat ik je teleurstel.’
 ‘Het spijt mij nog veel meer,’ mompelde ze.
 De spottende toon in haar stem paste leuk bij haar neer-
buigende houding, dacht Cage. Deze vrouw stond op scherp.
 ‘Ik heb je naam niet opgevangen,’ zei hij.
 ‘Lily Steele.’
 ‘Ben je –’
 ‘Geen familie van de illustere sheriff,’ zei ze voordat hij 
kans zag zijn zin af te maken. ‘Het is gewoon een jammerlijk 
toeval dat we dezelfde achternaam hebben.’
 ‘Waarom jammerlijk?’
 ‘Heb je haar ontmoet?’ Lily’s spottende blik gleed langs 
hem heen naar de deur. ‘Als je het over de duivel hebt.’
 Hij draaide zich om en zag sheriff Steele binnenkomen.
 ‘Sorry dat ik je heb laten wachten,’ zei ze. ‘Ik zie dat je 
mijn zus ontmoet hebt?’
 Hij draaide zich terug naar Lily, die alleen maar even 
haar schouders ophaalde, daarna in een stoel neerzeeg en 
een map van het bureau pakte.
 ‘Ik kreeg net een melding,’ zei Grace. ‘Wil je meerijden?’
 ‘Natuurlijk. Als ik daarmee niemand op de tenen trap.’
 ‘We zijn hier niet zo territoriaal,’ zei Grace. Haar blik 
ging naar haar zus. ‘De meesten van ons dan.’
 ‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Lily.
 ‘Er is een lichaam gevonden bij Tombstone Road, ten 
oosten van Red Rock Canyon. Vlak bij de ranch van Jesse 
Nance.’
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 Er glinsterde iets in Lily’s ogen. Angst, dacht Cage.
 ‘Het is toch niet… Jesse?’
 Grace keek verbaasd. ‘Waarom zou het Jesse zijn?’
 Lily keek weg. ‘Omdat je zei dat het lichaam vlak bij zijn 
ranch gevonden is. En we weten allebei hoe gemakkelijk 
Jesse zichzelf in de nesten werkt.’
 ‘Nee, het is niet Jesse,’ zei Grace. ‘Niemand schijnt nog te 
weten wie die vent is.’ Ze draaide zich naar Cage, waarbij 
haar openzwaaiende jasje een korte blik bood op de ster-
vormige politiepenning die aan haar wapenholster vastge-
gespt zat.
 Cage kon ook de lichte aftekening van haar beha door 
het katoen van haar shirt zien, maar hij deed zijn best er 
geen aandacht aan te besteden. Toen hij zijn blik afwendde, 
zag hij dat Lily hem aan het bekijken was. Zijn ogen waren 
maar een fractie van een seconde bij de borsten van Grace 
blijven hangen; lang genoeg om opgemerkt te worden door 
Lily, die hem grijnzend aanstaarde.
 ‘Ben je zover?’ vroeg Grace.
 Cage knikte. ‘Ja hoor. Actie.’
 ‘Dale?’
 Met tegenzin draaide hij zich terug naar Lily.
 Ze lachte hem quasionschuldig toe. ‘Dus je bent er voor-
lopig nog wel even?’
 ‘Waarschijnlijk wel.’
 ‘Een stel van ons gaat vanavond wat drinken en biljar-
ten in de Blue Moon. Kom je ook langs, als je niets beters 
te doen hebt?’ Haar blik gleed naar Grace, vervolgens weer 
naar hem, en ze grijnsde weer.
 ‘Dank je, misschien doe ik dat wel.’
 ‘Ik zou jou ook uitnodigen, Grace, maar je voelt je toch 
niet op je gemak tussen het plebs.’
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 ‘Au!’ zei Cage onder zijn adem terwijl hij en Grace zich 
omdraaiden om weg te gaan. ‘Ik zie wat je bedoelt met de 
kille houding.’
 ‘Zo is ze al zolang ik me kan heugen.’ Ze haalde haar 
schouders op, maar Cage kon zien dat de houding van haar 
zus haar dwars zat. ‘Ik probeer niet eens meer om haar te 
begrijpen.’
 ‘Dat moet dan wel een beetje ongemakkelijk zijn, om op 
dezelfde afdeling te werken.’
 ‘Geloof me, dat was een belangrijk punt van overweging 
toen ik nadacht over terugkomen.’
 Buiten was de zon op volle sterkte aan het schijnen. De 
hitte rees in golven omhoog van het asfalt, Grace trok haar 
jasje uit en gooide het tussen hen in op de zitting voordat ze 
de jeep in stapte.
 ‘Luister,’ zei Cage. ‘Ik moet je iets opbiechten.’
 Ze keek hem nieuwsgierig aan. ‘Ik luister.’
 ‘Die man over wie Lily sprak, Jesse Nance…’
 Er glom iets in haar ogen, maar haar gezicht bleef uit-
drukkingsloos. ‘Wat is er met hem?’
 ‘Ik weet dat hij je ex-man is.’
 ‘Je wilt toch niet zeggen dat mensen het daar opeens weer 
over hebben? Dat was honderd jaar geleden.’ Ze schakelde 
naar een hogere versnelling en trapte het gaspedaal verder 
in. Het voertuig schoot als een raket vooruit nog voor Cage 
kans zag zijn veiligheidsriem om te doen.
 ‘Wie heeft je dat verteld? Lily?’
 ‘Miss Nelda had het erover.’
 ‘Bemoeial,’ mompelde Grace, en Cage wist niet zeker wie 
ze daar precies mee bedoelde.
 Ze zei een tijdlang niets, haalde toen haar hand door 
haar donkere haren. ‘Miss Nelda is een lief oud mens, maar 
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ze lijkt haar neus niet uit andermans zaken te kunnen hou-
den. Ik weet niet waar mijn hersens zaten toen ik besloot in 
dat pension te gaan wonen.’
 ‘Voor wat het waard is: ik denk niet dat ze het slecht be-
doelt. Ze lijkt echt gek op je te zijn.’
 Grace knikte. ‘Ja, ik weet het. En ik heb haar ook altijd 
erg gemogen. Zij en Miss Georgina zijn schatten, maar ik 
moet aan mijn goede naam denken. Het lijkt misschien fu-
tiel, maar om deze baan goed te kunnen doen, moet ik een 
respectabele reputatie hebben.’
 ‘Dat begrijp ik.’
 ‘Een sheriff is een autoriteitsfiguur, en als jonge vrouw 
heb je dan al twee dingen tegen. Het laatste wat ik kan ge-
bruiken is dat er over me geroddeld wordt.’
 Hij stak zijn hand omhoog. ‘Je preekt voor eigen paro-
chie…’
 Ze beet op haar onderlip. ‘Wat, eh… zei ze nog meer over 
me?’
 Hij keek haar weifelend aan. ‘Wil je dat echt weten?’
 ‘Ach, ja. Waarom ook niet? Ik kan maar beter weten 
wat er achter mijn rug over me gezegd wordt. Een gewaar-
schuwd mens telt voor twee, toch?’
 Cage staarde uit het raam. Ze hadden de stad al enige tijd 
geleden achter zich gelaten, en alles wat het stoffige verge-
zicht nu nog te bieden had, waren dorre bosjes, yucca’s en 
een enkele cactus aan de horizon.
 ‘Ze zei dat je ouders vermoord zijn toen je klein was. Ze 
zei dat jij en Lily thuis waren toen het gebeurde.’
 Grace staarde zwijgend voor zich uit.
 ‘Sorry,’ zei hij. ‘Het spijt me dat ik zo’n pijnlijk onder-
werp oprakelde.’
 ‘Nee, dat geeft niet. Ik vroeg het je zelf. En het is niet zo 
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pijnlijk dat ik er helemaal niets over kan horen of zeggen. 
Het is al zo lang geleden gebeurd. Soms lijkt het een boze 
droom. Iets wat af en toe door je hoofd zweeft, en dan pik je 
de draad van het leven weer op.’
 ‘Hoe oud was je toen het gebeurde?’
 Er liep een druppeltje zweet langs haar gezicht, en ze 
veegde het weg terwijl ze haar haren achter de oren stopte. 
‘Tien. Lily was zes. Ik herinner me dat iets me wekte die 
nacht. Ik dacht dat het de molen was. De wieken kraakten 
altijd zo luid dat je het mijlenver kon horen. Dat geluid ver-
geet ik nooit meer, hoelang ik hier ook weg zal zijn.’
 ‘Geluiden zijn net geuren,’ zei Cage. ‘Ze blijven je jaren-
lang bij en ze kunnen herinneringen naar boven brengen 
waar je het bestaan niet eens van wist.’ Bij hem werden her-
inneringen over vroeger opgerakeld door de geur van ge-
maaid gras. Die bracht hem altijd onmiddellijk terug naar 
zijn tijd in het footballteam van zijn middelbare school.
 Tegenwoordig kwamen de herinneringen bij hem naar 
boven als hij verf rook. Dat was wat hij zich het meest her-
innerde van de avond dat hij neergeschoten werd. Niet de 
pijn, niet de angst of de metaalachtige smaak van bloed in 
zijn mond, maar de sterk synthetische verfgeur in het huis 
waar een man zijn vrouw en twee kinderen urenlang gegij-
zeld had gehouden.
 ‘Na een tijdje realiseerde ik me dat wat ik hoorde, voet-
stappen op de trap waren,’ vervolgde Grace. ‘Toen hij 
boven was aangekomen stond hij stil, en hij… bleef daar 
gewoon maar staan… Zo ontzettend lang. Alsof hij ergens 
op wachtte.’
 ‘Misschien probeerde hij zich te oriënteren.’
 ‘Misschien wel. Ik weet niet waarom ik niet heb gegild. 
Misschien was ik gewoon te bang. Ik heb Lily wakker ge-
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maakt, en we zijn samen onder haar bed gekropen. En we 
zijn daar gebleven tot we zeker wisten dat hij weg was.’
 ‘Helemaal niets gezien?’
 ‘Alleen zijn laarzen op de overloop.’
 ‘Geen auto?’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Ik denk dat ik niet eens heb ge-
keken.’
 ‘Waren er verdachten?’
 ‘Mijn ouders hadden geen vijanden, en er was voor nie-
mand reden om te denken dat we veel contant geld in huis 
zouden hebben; zo rijk waren we helemaal niet.’
 ‘Is er iets gestolen?’
 ‘Niets.’
 ‘Hoe is hij binnengekomen?’
 Cage dacht even dat ze geen antwoord zou geven, maar 
ze haalde diep adem en blies de lucht langzaam weer uit.
 ‘Ik was vergeten de voordeur op slot te doen.’
 Nu was Cage even stil.
 ‘Ik had mijn fiets op de oprit laten staan, en mijn vader 
was bang dat Rachel, mijn zus, erover zou struikelen als ze 
in de nacht thuiskwam van haar logeerpartijtje. Dat deed 
ze wel vaker. Zelfs toen ze haar rijbewijs al had, sliep ze het 
liefst thuis, en dat is nogal raar gezien het feit dat ze na haar 
studie direct vertrokken en nooit meer teruggekomen is.’
 ‘En je weet zeker dat je de deur niet op slot had gedaan 
toen je thuiskwam?’
 ‘Dat moet gewoon wel. Ik was de laatste die die avond 
thuiskwam. Er was geen spoor van inbraak te bekennen. 
Alleen maar die open voordeur.’
 ‘Je was tien jaar oud,’ zei hij zachtjes.
 ‘Ik weet het.’
 ‘Je kunt jezelf niet de schuld geven.’
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 ‘Dat doe ik ook niet.’
 Maar ondanks die ontkenning zou Cage durven wedden 
dat die niet op slot gedraaide voordeur haar al jaren achter-
volgde.
 ‘En vingerafdrukken? Autobandsporen? Er moet toch 
wel een enkel spoor zijn geweest?’
 ‘Er was niets.’
 ‘Er moet iets geweest zijn,’ zei Cage, ‘Er wordt altijd iets 
achtergelaten. Het is gewoon niet gevonden.’
 Grace haalde haar schouders op. ‘Dit is drieëntwintig 
jaar geleden gebeurd. De forensische technieken die we te-
genwoordig hebben, bestonden toen nog niet. Maar een 
moordonderzoek is zelfs vandaag de dag nog niet half zo 
eenvoudig als het lijkt in al die televisieseries. Vooral niet in 
Cochise County.’
 ‘Miss Nelda zei dat de autoriteiten ervan overtuigd wa-
ren dat het iemand uit de omgeving moest zijn, vooral om-
dat er ook andere incidenten waren geweest. Daar deed ze 
nogal vaag over.’
 ‘Dan bedoelde ze waarschijnlijk de andere moorden,’ zei 
Grace, en ze keek hem weer snel even aan.
 ‘Welke andere moorden?’
 ‘Ellen en John Lomax. Die hadden ook een ranch. Ze 
werden een jaar voor de moord op mijn ouders vermoord in 
hun keuken.’
 ‘Zelfde werkwijze?’
 ‘Zo goed als, alleen werden zij midden op de dag ver-
moord. Ze waren net aan het lunchen. De tafel was gedekt 
voor drie, er lag nog eten op de borden, er zat nog koffie in 
de kopjes. Wie het ook was, het stel had diegene aan hun ta-
fel uitgenodigd. Hun dochter van zestien werd die dag ziek 
op school en kwam vroeger thuis dan gebruikelijk. Ze moet 
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de moordenaar gezien hebben. Haar auto werd op een paar 
kilometer van hun ranch in een ravijn gevonden. Ze is van 
de weg af gedrukt. Ze wist nog uit haar auto te springen, 
maar hij heeft haar te pakken gekregen en door het hoofd 
geschoten. Heeft haar gewoon laten liggen waar ze viel. Als 
hij in staat was dat met haar te doen… Ik heb me vaak afge-
vraagd waarom hij Lily en mij die nacht gespaard heeft. Hij 
moet geweten hebben dat we er waren.’
 ‘Wellicht is het zelfs voor het grootste monster moeilijk 
om twee kleine meisjes in koelen bloede te vermoorden.’
 ‘Dat meisje van Lomax heeft hij anders zonder proble-
men neergeknald.’
 ‘Ze was ouder dan jullie, en die moord is in de hitte van 
de strijd gebeurd. Het is best mogelijk dat hij niet eens wist 
dat jullie onder het bed zaten.’
 ‘Als het iemand uit de omgeving was, moet die hebben 
geweten dat we ergens in het huis waren. Hij wist ook dat 
Jenny Lomax die dag naar school was.’
 ‘En de politie was ervan overtuigd dat het om dezelfde 
dader ging?’
 ‘De werkwijze kwam zodanig overeen, dat het plausibel 
was om uit te gaan van een en dezelfde dader.’
 ‘Wat stond er in het politierapport over de gebruikte wa-
pens?’
 ‘Die kwamen niet overeen, maar dat betekent niets. Bijna 
 iedereen in Cochise County heeft op zijn minst een geweer.’
 Er begon Cage iets dwars te zitten in deze zaak. ‘Laten we 
er inderdaad vanuit gaan dat het iemand uit de omgeving 
was.  Iemand die hier nog steeds woont. Heb je er nooit aan 
gedacht dat die misschien wel een beetje nerveus zou kun-
nen worden van jouw terugkeer?’
 Grace fronste. ‘Waarom zou hij nerveus worden van mij? 
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Hij is ongestraft weggekomen met vijf moorden, voor zo-
ver we weten. Bovendien had hij me lang geleden al kunnen 
vermoorden als hij vermoedde dat ik die nacht iets gezien 
had.’
 ‘Zoals ik al zei: het is niet gemakkelijk om een kind af te 
maken, misschien zelfs niet voor hem.’
 ‘Je vergeet mijn zusje,’ zei Grace. ‘Lily woont al haar hele 
leven op die ranch. Als hij zich zorgen maakt over wat ík me 
eventueel herinner, waarom dan niet over haar?’
 ‘Laat ik het zo zeggen,’ zei Cage. ‘Welke getuigenis lijkt 
jou het betrouwbaarst, die van een zesjarige of die van een 
tienjarige?’
 ‘Ja. Oké. Maar nogmaals, die vent komt al drieëntwintig 
jaar lang weg met moord. Denk je echt dat hij zijn vrijheid 
in gevaar gaat brengen om achter mij aan te jagen, voor het 
geval ik me toevallig iets herinner?’
 ‘Je hebt maar een geluidje nodig,’ zei Cage. ‘Of een geur-
tje.’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Als ik nog iets over die nacht 
wist, dan had ik me dat allang herinnerd. Er valt niets te her-
inneren omdat ik niets gezien heb. Bovendien zou de moor-
denaar ondertussen wel dood kunnen zijn. Of hij zit in de 
gevangenis voor een andere misdaad.’
 ‘Dat is heel goed mogelijk.’
 Ze draaide haar hoofd en bestudeerde hem even. ‘Waar-
om interesseert dit je zo?’
 Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik ben politieman. Het 
idee dat iemand die vijf mensen heeft vermoord ongestraft 
kan blijven rondlopen, stuit me tegen de borst.’ En er is ie-
mand die jou dood wil, dame, dacht hij er achteraan.
 ‘Denk je dat het mij niet tegen de borst stuit? We hebben 
het hier over mijn ouders. Zo lang ik me kan herinneren 



93

droom ik ervan de moordenaar, of moordenaars, te vinden. 
Maar ik ben realistisch. In de afgelopen twee jaar alleen al 
heeft de Mexicaanse politie vijfduizend afrekeningen in de 
onderwereld gemeld. Vijfduizend, nota bene! Al dat geweld 
begint zich over de grens te verspreiden, en dat is waar ik de 
middelen en de menskracht van mijn afdeling op moet in-
zetten. Ik kan niet blijven hangen in een drieëntwintig jaar 
oude moordzaak, zelfs niet als die mij aangaat. Mijn taak is 
om de inwoners van Cochise County te beschermen, en dat 
is precies wat ik van plan ben te doen.’
 Bewonderenswaardig, dacht Cage, blij dat hij niet gehin-
derd werd door zulke nobele motieven.
 Ze reden zuidwaarts, en het lage muurtje aan de zijkant 
van het ravijn waar ze doorheen reden, ging langzaam over 
in een hoge rots naast de weg.
 Grace knikte naar het uitzicht en zei: ‘Red Rock Cany-
on.’ Ze had eerder haar zonnebril opgedaan, en nu trok ze 
hem op haar neus omlaag om over de rand de gestreepte 
rotsformaties te bestuderen. ‘Er bestaat een legende over 
deze plek. Op een van de zuidelijke rotswanden staat een 
pictogram van een enorme  dondervogel. Sommigen zeggen 
dat het de markering is van de tombe van een monsterlijk 
roofdier met vleugels dat zich ooit voedde met de mensen 
die hier woonden. Op maanloze nachten zijn de lichten die 
je in de ravijnen ziet bewegen de zielen van zijn slachtoffers, 
op zoek naar de ingang van de hemel. Weer anderen zeggen 
dat de dondervogel een geheime deur bewaakt waarachter 
een enorm fortuin aan goud ligt.’
 ‘Er is niets zo gezellig als een goede oude legende,’ zei 
Cage. ‘Ik hou wel van spookverhalen.’
 ‘Dan wil je vast naar Willow Springs,’ zei ze.
 ‘Wat is Willow Springs?’
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 ‘Een spookstadje, ongeveer dertig kilometer verderop. 
Maar ik zou er niet met je Cadillac naartoe gaan, als ik jou 
was. Het terrein is daar nogal ruig. Je hebt echt vierwielaan-
drijving nodig.’
 ‘Ik zal eraan denken,’ zei hij. ‘Wat is het verhaal achter 
die spookstad?’
 ‘Het was ooit een levendig mijnwerkersstadje waar kwik 
werd gewonnen, maar er is niet veel meer van over. Alleen 
wat verlaten mijnschachten, een paar bouwvallen en de 
geest van een vermoorde sheriff. Die schijnt er nog altijd 
rond te waren om de stad te beschermen tegen de rovers die 
hem in een spectaculaire schietpartij hebben neergeknald.’
 ‘Lijkt wel een film van Clint Eastwood.’
 ‘Dat ís het volgens mij ook,’ zei ze met een glimlach, 
waarop ze direct weer serieus keek.
 Een eindje verderop stonden twee patrouillewagens en 
de stationcar van de patholoog-anatoom aan de kant van 
de weg.
 Cage voelde weer de kleine schok die hij in het verleden 
altijd door zijn maag heen voelde trekken bij aanvang van 
een nieuwe missie. Net als vroeger, dacht hij. En hij genoot 
bewust even van het prettige gevoel, hoe vluchtig ook, dat 
hij weer aan de bak was.
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Hoofdstuk 9

Ongeveer honderd meter van de weg af stonden twee poli-
tieagenten in uniform en twee mannen in burgerkleding te 
staren naar iets op de grond. Toen ze Grace zagen, hief een 
van hen zijn hand op, en hij gebaarde haar te naderen.
 ‘Dat is Raymond Cruz,’ zei ze, doelend op de langste van 
de twee mannen in spijkerbroek. ‘Hij is een van onze re-
chercheurs. De man naast hem is de lijkschouwer van Co-
chise County, Ellis Lovejoy.’
 ‘Goede naam voor een lijkschouwer,’ zei Cage.
 ‘Ja, hè?’
 Bij het naderen van de plaats delict hoorde Cage het ge-
kraak van mobilofoons, en het geluid bracht direct een 
stroom herinneringen in hem naar boven. Andere stad, an-
dere agenten, een heel ander uitzicht. Maar de opwinding 
was als vanouds.
 Hij hield zich op de achtergrond, wilde zich niet zomaar 
allerlei vrijheden veroorloven, maar hij stond te popelen 
om het slachtoffer te zien. De twee agenten en rechercheur 
Cruz stapten opzij om plaats te maken voor Grace, die even 
met hen naar de grond tuurde. Toen deed ze haar zonnebril 
af, en ze hurkte naast het lichaam neer.
 ‘Wie heeft dit gemeld?’
 ‘Een paar tieners die hier aan het crossen waren hebben 
hem ontdekt,’ legde Cruz uit. ‘Ze hebben verdomme overal 
bandensporen getrokken.’
 ‘Weten we al wie het is?’
 ‘We hebben nog geen naam, maar Mac hier denkt dat hij 
een bekende is van Cecelia Suarez.’
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 Cage zag Grace haar hoofd met een ruk oprichten. ‘De 
huishoudster van Colt McKinney?’
 Cruz knikte. ‘Mac zegt dat hij ze een keer samen heeft ge-
zien bij de Blue Moon. Cecelia zei dat hij haar broer was.’
 ‘Wanneer was dat, Mac?’
 Een van de agenten in uniform kwam dichterbij. ‘Twee, 
misschien wel drie weken geleden. Ik zag ze ruzie maken op 
het parkeerterrein. Het leek erop dat die kerel te ver ging, 
dus ik ben op ze af gestapt om ze uit elkaar te halen en om 
te kijken of Cecelia in orde was. Ze lachte het voorval een 
beetje weg en zei dat haar broer niet goed tegen alcohol kon. 
Ze noemde hem la endeble, en dat leek hem niet echt lekker 
te zitten.’
 ‘Heb je zijn naam opgevangen?’
 ‘Ze heeft hem niet bij de naam genoemd, en ik heb hem 
niet eens zo heel goed kunnen bekijken. Het was nogal don-
ker op dat parkeerterrein, en ik had geen zaklamp bij me. 
Maar ik weet zo goed als zeker dat het dezelfde vent is.’
 ‘Hoe zeker is zo goed als zeker?’
 ‘Ik zou er niet op durven zweren, maar zo’n litteken zie je 
niet vaak.’
 ‘Heeft iemand Cecelia al gesproken?’ vroeg Grace. ‘Ze 
moet naar de lijkschouwer om het lichaam te identificeren.’
 ‘Ik rij op weg naar het bureau wel even bij haar langs,’ zei 
Cruz. ‘Tenzij jij het wilt doen. Misschien valt het haar min-
der zwaar als ze het van een vrouw hoort.’
 Hij leek geen kwaad in de zin te hebben met die opmer-
king, en Grace leek er geen aanstoot aan te nemen. Ze keek 
de lijkschouwer aan. ‘Enig idee hoelang hij al dood is?’
 ‘Uitgaande van de temperatuur van het lichaam zou ik 
zeggen minstens tien uur, maar het wordt hier aardig koud 
’s nachts.’ Hij haalde zijn schouders op.
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 Grace stond op en keek over haar schouder naar Cage. 
‘Kom eens kijken. Wat denk jij?’
 De andere agent ging opzij zodat Cage naast Grace kon 
gaan staan. Het slachtoffer lag met zijn gezicht naar bene-
den in het zand, handen vastgebonden op zijn rug, zijn lan-
ge zwarte haren samengeklit en vol bloed.
 Grace gaf Cage een paar rubberhandschoenen, die hij aan-
trok terwijl hij zich op zijn hurken liet zakken. Hij hield zijn 
hand boven het hoofd van het slachtoffer en zei: ‘Mag ik?’
 ‘Ga je gang.’
 Hij duwde de warrige haren opzij tot hij de kogelinslag 
aan de achterkant van de schedel zag.
 ‘Ik denk een Magnum .357.’
 ‘Ja, daar lijkt het inderdaad op,’ zei de lijkschouwer in-
stemmend. ‘Maar we zullen het pas zeker weten als we die 
kogel hebben opgediept.’
 Het slachtoffer lag met zijn rug naar Cage toe. Cage 
liep om naar de andere kant, zakte weer op zijn hurken en 
schoof het haar uit het gezicht van de man.
 Het was een man van Latijns-Amerikaanse afkomst, be-
gin twintig en met een afgrijselijk litteken in zijn hals. Dat 
litteken had Cage eerder gezien. Hij wist wie dit was.
 Dit was de man die in San Miguel uit het toiletraam was 
geklommen en zijn vrouw had achtergelaten om samen met 
al die anderen afgeslacht te worden.
 Het leek erop dat hier nog iemand getroffen was door 
vergelding van een hogere macht, dacht hij grimmig.

‘Sheriff Steele! Kom snel kijken!’ riep een van de agenten. 
Hij stond aan de voet van een rots die boven de weg uit 
hing en een beetje de vorm had van het gevleugelde monster 
waar Grace eerder over vertelde.



98

 Deze keer wachtte Cage niet op een uitnodiging. Hij liep 
achter haar aan het ruige terrein over.
 Even dacht hij dat de stapel losse stenen een graf was. 
Toen zag hij kaarsen en kleine Magere Hein-achtige pop-
petjes, en hij keek naar Grace. Haar gezicht was wit wegge-
trokken.
 ‘Wat is dit?’
 ‘Een altaar,’ zei ze op ingehouden toon.
 ‘Waarom staat het hier?’
 ‘Om dezelfde reden dat hij hier ligt.’ Ze wees met haar 
kin even naar het lijk. ‘Als eerbetoon aan Santa Muerte. De 
naamheilige van de dood.’
 Cage keek haar door samengeknepen ogen aan. Hij zag 
dat ze van streek was en haar best deed om dat niet te laten 
merken. ‘Bedoel je dat dit een rituele moord is, en geen on-
derwereldmoord?’
 ‘Ik bedoel dat het allebei kan zijn,’ zei ze. ‘En waarschijn-
lijk is het dat ook. Het vereren van Santa Muerte is erg po-
pulair onder bepaalde groepen criminelen in Mexico, onder 
wie de zware jongens die voor de drugskartels werken. Het 
heeft zijn wortels in de Santeria, maar de aanhangers ervan 
zijn in de loop van de jaren bekend geworden als narcosatá-
nicos.’
 Ze bukte en raapte een van de figuurtjes op. De hologige 
afgod zag er zelfs in de felle zon nog griezelig en spookach-
tig uit. Duivels zelfs. Langzaam liet ze haar wijsvinger over 
de zeis in de hand van het doodspoppetje gaan. ‘Als je de 
grens over gaat, zie je deze dingen overal. Vooral in Nuevo 
Laredo. In winkels, op begraafplaatsen, als graffiti op ge-
bouwen. Je ziet ze geregeld ook op die kogelvrije station-
cars waar al die drugskoeriers in rondrijden.’
 ‘Die gasten hebben lef, zeg.’
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 ‘Nog niet zo lang geleden was onze grootste zorg het ge-
vaar dat Amerikaanse burgers in Mexico lopen om ont-
voerd te worden, maar op een gegeven moment troffen 
agenten van Cochise County in de drugspanden die ze in 
Laredo oprolden, allerlei sporen van rituele ceremoniën 
aan. Gruwelijke dingen – schalen bloed, dierenoffers, noem 
maar op.’
 Ze gooide het poppetje weer terug op het geïmproviseer-
de altaar.
 ‘We staren hier een cultus van de dood in de ogen,’ zei ze. 
‘Hier, in onze eigen achtertuin.’

Ze spraken geen van beiden erg veel op weg terug naar de 
stad. Grace was met haar gedachten te veel bij wat ze in de 
woestijn had aangetroffen om het over koetjes en kalfjes te 
hebben.
 Ook Dale leek afgeleid. Hij had zijn hoofd naar het raam 
toe gedraaid, maar Grace vermoedde dat hij niet bezig was 
het uitzicht te bewonderen.
 ‘Verandert dit iets voor je?’ vroeg ze uiteindelijk.
 Het duurde even voordat hij antwoordde. Hij draaide 
zijn hoofd, maar alleen ver genoeg om door de voorruit te 
staren. ‘Het verandert wel iets,’ zei hij. ‘Het verandert ei-
genlijk alles, maar niet op de manier waar jij aan denkt.’
 ‘Wat bedoel je?’
 Pas toen keek hij haar aan, en zijn blauwe ogen leken 
dwars door haar heen te branden. Ze voelde vanuit het on-
derste van haar buik een siddering omhoogtrekken, en het 
lukte haar niet om weg te kijken, hoe graag ze dat ook wil-
de.
 ‘Die vent daar…’
 ‘Ja? Wat is er met hem?’
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 ‘Hij –’
 Wat hij ook van plan was haar te vertellen, hij werd on-
derbroken door een knalhard geweerschot, nog geen fractie 
van een seconde voordat het achterraam van de jeep ver-
splinterde. Er sprongen brokjes glas van de uit elkaar spat-
tende ruit op Grace’ arm en op de zijkant van haar gezicht, 
en ze dook opzij, van pijn maar ook van schrik.
 ‘Omlaag!’ schreeuwde ze, terwijl de wagen van de weg af 
schoot en tegelijkertijd de zijspiegel door een tweede knal 
aan gruzelementen werd geschoten.
 Ze gleed omlaag op haar stoel, zich verdraaiend om haar 
hoofd onder de opening van het kapotte achterraam te hou-
den, ondertussen het gaspedaal zo hard mogelijk intrap-
pend. Uit haar ooghoek zag ze Dale zich in de bijrijdersstoel 
omdraaien om naar achteren te kijken.
 ‘Het komt van boven op de canyon,’ riep hij.
 Ze reed linea recta naar een pluk hoog mesquitegras. Het 
was geen geweldige schuilplaats, maar iets beters was er in 
de wijde omtrek niet te vinden.
 Toen ze de wagen achter het gras gedraaid had en op de 
rem trapte, duwde Dale het portier open, en hij sprong naar 
buiten. Grace gleed over de met glasbrokken bezaaide zit-
ting naar de bijrijdersstoel, voelde de scherven als een rasp 
langs haar huid schrapen en rolde achter Dale aan het zand 
in. Ze hield haar hoofd zo laag mogelijk en bewoog zich 
naar de voorkant van het voertuig, waar Dale gehurkt in 
het zand om het hoekje van de bumper zat te gluren.
 ‘Ik zag een flits,’ zei hij. ‘Rechts van die jeneverbesstruik, 
daar.’
 Grace pakte haar pistool en strekte haar nek om ook een 
blik te werpen.
 ‘Wat is de snelste weg naar boven?’ vroeg hij.
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 ‘Er loopt een pad omhoog, ongeveer anderhalve kilome-
ter verderop langs de weg.’
 ‘Tegen de tijd dat ik dat bereik, is hij allang gevlogen.’ Hij 
keek nog eens om het hoekje van de bumper. ‘Geef me rug-
dekking,’ zei hij.
 ‘Wat?’
 ‘Geef me dekking.’
 Voordat Grace kon protesteren was hij al naar de andere 
kant van de wagen gesprongen om direct daarna naar de 
rotswand toe te sprinten.
 ‘Idioot,’ siste ze onder haar adem toen ze hem zigzaggend 
over de open vlakte zag rennen.
 Er werd plotseling een schot grove hagel in het dorre lage 
struikgewas rond zijn voeten afgevuurd, het zand schoot 
in kleine stofwolkjes omhoog, en toen hij even wankelde, 
dacht ze dat hij geraakt was.
 Ze loste een flink aantal schoten voordat plots een rate-
lend spervuur van kogels zich door de hele zijkant van de 
terreinwagen boorde, het metaal kapot scheurend alsof het 
zilverfolie was, waarop ze geschrokken achter een van de 
autobanden wegdook. Haar hart bonsde zo hevig dat ze het 
in haar slapen voelde kloppen. Haar handen trilden echter 
niet, gelukkig. Ze wachtte een seconde of wat, richtte zich 
half leunend op over de motorkap en begon te vuren. Ze 
hield niet op met schieten totdat Dale de voet van de cany-
onwand had bereikt en kon schuilen. Pas toen trok ze zich 
achter de jeep terug, waar ze zich in het zand liet vallen om 
haar wapen te herladen.
 Ze veegde het zweet van haar voorhoofd, en toen ze haar 
hand weer naar beneden bracht, zat die onder het bloed. 
Opeens kwam het verhaal over Willow Springs weer in haar 
gedachten, en ze voelde een plotselinge, onwaarschijnlijke 
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verwantschap met de sheriff wiens geest nog steeds door de 
lege straten waarde, wachtend op die ene beslissende con-
frontatie.

Het hagelschot klonk zo dichtbij dat Cage tijdens zijn sprint 
over een hindernisbaan van struikgewassen, bosjes en aller-
hande cacteeën even van slag raakte en bijna zijn evenwicht 
verloor. Toen hij door zijn knie heen zakte, was hij ervan 
overtuigd dat hij neer zou gaan, maar het lukte hem op de 
been te blijven, aangespoord door het geluid van een salvo 
achter hem. Grace was bezig hem rugdekking te geven.
 Tegen de tijd dat hij de voet van de canyonwand bereikte, 
was hij buiten adem en aan het vloeken. In zijn been had hij 
een stekende pijn die begon bij zijn knieschijf en langs zijn 
hele dijbeen omhoogschoot.
 Hoe had hij verdomme zo stom kunnen zijn? Hij kon 
zo’n moeilijke klim helemaal niet aan.
 Maar klimmen deed hij, zijn voeten constant uitglijdend 
over de losse kleigrond. Het smalle ravijn hield de hitte vast 
als een steenkooloven, en tegen de tijd dat hij de top be-
reikte was hij aan het hijgen, aan het zweten, en was zijn 
knie bijna gevoelloos geworden; iets waar hij nu dankbaar 
voor was, maar waar hij later ongetwijfeld de prijs voor zou 
moeten betalen.
 Hij maakte zich geen zorgen meer om rugdekking. Er 
was al een paar minuten lang geen schot meer gevuurd, en 
toen hij pas halverwege zijn klim was had hij het geluid van 
een wegrijdende terreinwagen gehoord. Hij was deson-
danks blijven doorklimmen, en eenmaal boven aangeko-
men had hij Grace met gebaren duidelijk gemaakt dat het 
veilig was, waarna hij was begonnen de grond te inspecte-
ren op kogelhulzen en sporen van autobanden.
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 Ze klom naar boven, en toen ze haar hoofd boven de 
rand van de canyon uitstak, zag Cage straaltjes bloed lopen 
langs de zijkant van haar gezicht waar de glasscherven haar 
hadden geraakt.
 ‘Iets gevonden?’
 Cage liep nog steeds in het zand te kijken. ‘Terreinwa-
gens,’ zei hij. ‘Vierwielaandrijving.’
 Ze keek naar de bandensporen, en hij gaf haar een zak-
doek. ‘Je bloedt.’
 ‘Dank je.’
 Toen ze de zakdoek van hem aanpakte, zag hij dat ze ook 
snijwonden in haar hand had.
 ‘Is alles goed?’
 Ze draaide haar hand om en bestudeerde de wonden. ‘Ja. 
Het zijn maar wat schrammetjes. Ziet er erger uit dan het is.’
 ‘Je moet er wel wat omheen doen, anders gaan al die 
wondjes ontsteken.’
 Daar leek ze zich niet erg druk om te maken. Ze zakte op 
haar hurken om de bandensporen te bekijken. ‘Hij moet 
langs het pad aan de andere kant weggekomen zijn.’
 ‘Woont er iemand hier in de omgeving?’
 Ze stond op en bond de zakdoek rond haar bloedende 
hand. Er verschenen direct bloedvlekken door de dunne 
stof heen. ‘Er is een ranch op ongeveer twee kilometer naar 
het noorden.’
 ‘Van wie?’
 Ze staarde hem aan. ‘Jesse Nance.’
 ‘Weet je of hij een terreinwagen heeft?’
 ‘Iedereen heeft hier een terreinwagen. Vroeger reden ran-
chers rond op paarden, tegenwoordig in terreinwagens. 
Maar waarom denk je in vredesnaam dat Jesse ons zou wil-
len beschieten?’
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 ‘Ex-en kunnen haatdragend zijn,’ zei hij schouderopha-
lend.
 Ze lachte. ‘Niet na zoveel tijd. We zijn maar drie maan-
den getrouwd geweest.’
 ‘Goed, maar iemand heeft het op je gemunt,’ zei hij. ‘Ten-
zij je denkt dat dit een willekeurige hinderlaag was, maar 
dat lijkt me sterk. Wie het ook was, hij had vanaf hier goed 
zicht op de weg en op het politie-embleem op de zijkant van 
je wagen. Hij wist precies wie hij onder vuur nam.’
 ‘Ja, misschien wel.’
 ‘Niks misschien,’ zei Cage. ‘Iemand probeerde je te ver-
moorden.’
 ‘O, ja?’ Grace wierp hem een onderzoekende blik toe. 
‘Hoe weten we dat ze niet op jou aan het schieten waren?’ 
vroeg ze, waarna ze zich omdraaide en weer terug naar be-
neden begon te klimmen.
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Hoofdstuk 10

Grace geloofde geen moment dat Jesse Nance degene was 
die hen vanaf die ravijnwand beschoten had. Om te begin-
nen was hij niet al te verdrietig geweest toen hun huwelijk 
eindigde, en het leek haar daarom erg onwaarschijnlijk dat 
hij al die jaren wrok tegen haar had gekoesterd. Verder was 
hij er gewoon het type niet naar. Hij had zijn fouten, dat 
wist Grace als geen ander. De Jesse die zij zich herinnerde 
was lui, egoïstisch en ontoerekenbaar, en behept met een 
gebrek aan ambitie dat totaal in het niet viel bij zijn gebrek 
aan scrupules. Hij had echter altijd zijn grenzen gehad, en 
Grace kon zich niet voorstellen dat hij tot zoiets laaghartigs 
in staat zou zijn.
 En toch… Zijn ranch was de enige in de wijde omgeving, 
en het lichaam was aangetroffen bij de grens van zijn land. 
Ze zou er minstens achter moeten zien te komen of hij de 
laatste tijd iets ongebruikelijks of verdachts in de woestijn 
had gezien.
 Na de wagen voor het huis van Jesse geparkeerd te heb-
ben, bleef ze even zitten. Deze plek bracht heel wat herinne-
ringen naar boven.
 De Nance Ranch had een roemrijk verleden. Grace kon 
zich de feestelijke barbecues die er vroeger gehouden wer-
den levendig voorstellen; de echo van muziek en gelach 
door de verlaten woestijn, het geluid van ruisende rokken 
wervelend over een geïmproviseerde dansvloer onder de 
sterrenhemel. Maar tegen de tijd dat zij en Jesse vrienden 
werden, was het fortuin van de familie al geslonken, en het 
huis al aan het vervallen.
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 De moeder van Jesse, die moest zien rond te komen van 
een verpleegsterssalaris, kon na de dood van haar echtge-
noot het onderhoud van de ranch niet meer opbrengen. Jes-
se en zijn zus hadden weliswaar allebei geld geërfd, maar 
daar konden ze pas op hun vijfentwintigste over beschik-
ken. Toen al het spaargeld op was, bleef er dus niet veel over 
voor iets anders dan de noodzakelijkste reparaties, en het 
huis had zolang Grace zich kon  herinneren zieltogend in de 
schaduw van zijn vroegere glorie gestaan. Maar ze had het 
altijd heerlijk gevonden om hier te zijn, en ze had nooit zo 
gelet op de slechte staat van de ranch.
 Zij, Jesse en Colt McKinney waren hun hele schooltijd 
lang onafscheidelijk geweest. Het grootste gedeelte van hun 
vrije tijd brachten ze samen door, paardrijdend, zwemmend 
in de kleine kreek vlak bij Red Rock Canyon. Toen ze zestien 
was, werden zij en Jesse een stel, waarna Colt steeds minder 
vaak langskwam. Grace daarentegen, bleef elk vrij moment 
dat ze kon vinden bij de familie Nance doorbrengen, en Ag-
gie, de moeder van Jesse, was dol op haar geweest. Jesse had 
haar eens verteld dat zijn moeder niet boos was om hun stie-
keme huwelijk omdat ze van haar hield als van een dochter, 
en omdat ze dacht dat Grace wellicht de enige was die Jesse 
kon behoeden voor een leven van lethargie en losbandigheid.
 Aggie Nance stierf in het jaar dat Grace haar studie be-
gon, en Grace had er nog steeds spijt van dat ze niet was te-
ruggekomen voor de begrafenis.
 ‘Alles goed?’ vroeg Dale zachtjes.
 ‘Ja. Kom, aan de slag dan maar.’
 Op het moment dat ze uit de wagen stapten, verscheen 
er op de veranda een vrouw die zo te zien pas sinds een dag 
of wat geen tiener meer was. Ze droeg cowboylaarzen, een 
ultrakorte short en een krap naveltruitje dat een flink op-



107

pervlak aan gladde gebruinde huid bloot liet. Ze had een 
perfect gevormd neusje, lichtblauwe ogen in een smal ge-
zicht, en ze droeg haar blonde haren in een paardenstaart 
hoog boven op haar hoofd.
 Grace naderde de veranda, de vrouw keek haar aan met 
de warmte en de vriendelijkheid van een groefkopadder.
 Grace bracht haar kin omlaag. ‘Goedemorgen. Ik ben 
sheriff Steele –’
 ‘Ik weet wel wie je bent.’ De minachting droop als warme 
stroop van haar lijzige intonatie af. ‘Je bent een stuk ouder 
dan ik dacht.’
 Grace wenste dat ze kon zeggen dat de vrouw een stuk 
jonger was dan zij had gedacht, maar ze bedacht dat Jesse 
van nature vooral trok naar mensen die dezelfde mate van 
volwassenheid bezaten als hijzelf. Om maar niet te zeggen: 
naar mensen met haar soort benen. De afstand tussen de 
bovenkant van haar laarzen naar de onderkant van haar 
short leek oneindig lang. En er was geen spoor van cellulitis 
te bekennen. Bij nadere inspectie zag Grace dat de jonge-
dame toch iets ouder was dan ze in eerste instantie leek. Ze 
moest al gauw tegen de drieëntwintig lopen…
 ‘Ik heb geloof ik nog niet het genoegen gehad,’ zei Grace.
 De jonge vrouw aarzelde even, alsof ze probeerde te be-
denken of het nu wel of niet verstandig was om haar naam 
te noemen. ‘Sookie Truesdale.’
 ‘Dat is een ongebruikelijke naam.’
 ‘Ik ben naar mijn grootmoeder vernoemd.’
 ‘Hé, ik ook. Kijk eens aan, dan hebben we iets met elkaar 
gemeen,’ zei Grace in een poging het ijs te breken.
 ‘Nou, we hebben Jesse Nance met elkaar gemeen,’ zei 
Sookie. ‘Maar dat is, denk ik, voor geen van ons beiden iets 
om over op te scheppen.’
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 ‘Over Jesse gesproken, is hij thuis?’
 ‘Nee.’
 ‘Enig idee waar ik hem kan vinden? Of wanneer hij terug 
is?’
 ‘Zie ik eruit als zijn secretaresse?’ Sookies blik gleed van 
Grace naar Dale, die bij de wagen stond. ‘Is hij ook politie? 
Ik ken hem helemaal niet.’
 ‘Hij is nieuw.’
 Sookie knikte goedkeurend. ‘Ik vind al jaren dat we in 
deze contreien wel wat meer lekkere mannen kunnen ge-
bruiken. En deze ziet eruit om op te vreten, moet ik zeggen.’ 
Ze wendde haar blik van Dale af en keek weer naar Grace. 
‘Wat is er met je gebeurd? Gevochten?’
 ‘Gekrabd door een kat,’ zei Grace.
 ‘Die heeft dan zeker ook je auto zo toegetakeld?’
 ‘Het was een heel grote kat.’
 Sookie meesmuilde wat en bracht haar hand omhoog om 
een pluk haar weg te strijken. Nu pas viel het Grace op dat 
het gezicht van de vrouw lichtelijk rood aangelopen was, 
alsof ze net een inspanning had geleverd, of net uit de hitte 
was gestapt.
 ‘Wat wil je van Jesse?’
 ‘Ik wil hem alleen maar wat vragen stellen.’
 ‘Zit hij in de problemen?’
 ‘Zover ik weet niet. Het zijn gewoon wat routinevragen.’ 
Grace zette haar rechtervoet op de onderste tree.
 ‘Nou, wat ik al zei, ik weet niet wanneer hij terug is.’
 ‘Misschien mag ik jou dan een paar vragen stellen,’ zei 
Grace. ‘Heb je hier de laatste tijd vreemdelingen in de buurt 
gezien?’
 Sookie knikte in de richting van de jeep. ‘Behalve die 
knapperd daar, bedoel je?’
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 ‘Ja, behalve hem.’
 Ze haalde een van haar schouders op.
 ‘Wat betekent dat? Ja of nee?’
 ‘Dat betekent dat ik me op dit moment niets herinner.’
 ‘Goed, herinner je je dan misschien nog wel of Jesse gis-
teravond thuis was?’ vroeg Grace op stekelige toon.
 ‘Je zei toch dat hij niet in de problemen zat?’
 ‘Dat is waar. Maar er is het een en ander gebeurd bij de 
 canyon,’ legde Grace uit. ‘Ik wilde weten of hij daar gister-
avond iets of iemand gezien heeft.’
 ‘Ik zou het niet weten,’ zei Sookie. ‘Ik was vannacht in de 
stad. Ik heb bij mijn vriendin gelogeerd. Ze heet Sarah Beth 
Conroy, als je het wilt controleren, of zo.’
 ‘Dus je hebt Jesse vanmorgen niet gezien?’
 ‘Dat zei ik toch? Jij en Lekker Ding…’ Ze keek nog eens 
naar Dale. ‘…zijn hier helemaal voor niets naartoe gereden. 
Wel eens van een telefoon gehoord? Handige uitvinding, 
hoor. Je zou je er eens in moeten verdiepen.’
 Grace stapte nog een tree hoger de trap op en wapper-
de met haar handen voor haar gezicht. ‘Ik ben uitgedroogd 
door die hitte. Zou ik je mogen lastigvallen voor een glas 
ijswater?’
 Sookie vertrok geen spier, hield haar armen over elkaar 
geslagen en staarde Grace strak aan. Toen draaide ze zich 
zonder een woord te zeggen om, en ze struinde het huis in.
 Het feit dat Sookie de deur open had laten staan was op 
te  vatten als een uitnodiging, besloot Grace. Ze keek over 
haar schouder naar Dale, bewoog haar hoofd met een korte 
ruk in de richting van de grote garage aan de zijkant van het 
huis en liep achter Sookie aan de voordeur door. Ze stond 
even stil in de ruime hal om haar ogen aan de duisternis te 
laten wennen.
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 Naast de hal lag een kamer die Aggie vroeger altijd ‘de 
salon’ had genoemd. Nu rook het er alsof er net geverfd 
was, en de wirwar aan meubelen waar de kamer mee vol-
gepropt stond, zag er grotendeels splinternieuw uit. Boven 
aan de trap, derde deur rechts, lag de kamer waar Grace 
haar maagdelijkheid had verloren. Geen slechte ervaring, 
maar ook geen ervaring waar ze per se bij stil wilde staan.
 Ze volgde het geklip-klop van Sookies laarzen door de 
hal naar de keuken. Daar was ook het een en ander veran-
derd.  Aggies behang en haar koperkleurige keukenappara-
tuur, die zelfs toen al antiek was geweest, waren vervangen 
door glad graniet en roestvrij staal.
 ‘Jesse doet het niet slecht, zo te zien,’ zei Grace. ‘Waar 
houdt hij zich tegenwoordig mee bezig?’
 ‘Dat moet je hem zelf maar vragen als je hem ziet.’ Sookie 
 vulde een glas met gemalen ijs en gekoeld water. ‘Je zei dat 
er het een en ander was gebeurd bij de canyon. Wat precies?’
 ‘Een stel tieners heeft er vanmorgen een lijk gevonden.’
 De blonde paardenstaart hoog op Sookies hoofd zwiepte 
door de lucht toen ze haar hoofd met een ruk omdraaide 
om Grace aan te kijken, haar gezicht plotseling betrokken. 
‘Wie was het?’
 Klonk er een spoortje angst in haar stem door?
 ‘We hebben de identiteit nog niet kunnen vaststellen.’
 ‘Hebben jullie geen enkel idee wie hij kan zijn?’
 ‘Ik heb niet gezegd dat het slachtoffer een man was.’
 De uitdrukking die zich toen langzaam over Sookies ge-
zicht verspreidde, leek maar een ding te zeggen: Oeps… 
‘Nee, ik… Daar ging ik gewoon maar van uit. Als niemand 
weet wie het is, dan komt hij… zij… waarschijnlijk niet uit 
de omgeving. Daarom vroeg je naar vreemdelingen, toch?’
 ‘Heb je vreemdelingen gezien hier in de omgeving?’
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 ‘Nee, niet echt.’ Ze plantte het glas op het aanrecht.
 Grace nam een paar slokken en zette het glas rustig weer 
neer. ‘Ken je Cecelia Suarez? Ongeveer jouw leeftijd, denk 
ik. Werkt voor Colt McKinney.’
 ‘Ik weet wie ze is, maar we zijn geen vrienden of zo. Ik zie 
haar soms in de Blue Moon. Waarom?’
 ‘Heb je haar ooit over een broer horen praten?’
 ‘Sergio, bedoel je?’ Er leek haar iets te dagen, haar ogen 
werden almaar groter terwijl ze langzaam haar handen 
voor haar mond omhoogbracht. ‘Is hij…’
 ‘Zoals ik al zei: we hebben de identiteit nog niet kunnen 
vaststellen.’
 Sookie beet op haar onderlip en bloosde lichtjes. ‘Luister, 
ik moet… Ik moet even naar het toilet. Ik ben zo terug.’ Ze 
verliet snel de keuken en haastte zich met kletterende laar-
zen de hal door.
 Er sloeg een deur dicht, en toen viel het huis stil. In die 
doodse stilte klonk een geluid dat Grace rillingen bezorgde.
 Een geluid uit het verleden.
 Ze keek uit het raam en zag net voorbij de garage een 
oude houten windmolen water pompen in een metalen 
tank. Het krakende geluid van de molenwieken bracht haar 
zo ver terug in de tijd, dat ze even het idee had dat er iemand 
de keuken in kwam toen de hordeur aan de achterkant van 
het huis werd opengeblazen door de wind. Ze draaide zich 
in een flits om, maar er was niemand. Toen ze zich naar het 
raam terugdraaide, zag ze Dale Walsh uit de garage komen, 
en om de een of andere reden voelde het aan als het weerzien 
met een oude vriend. Ze kende hem nog geen dag en ze be-
gon nu al te wennen aan zijn aanwezigheid.
 ‘Wat is er zo interessant buiten?’
 Grace schrok op van de stem achter haar. Sookie kon 
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zich op die laarzen dus wel degelijk geruisloos voortbewe-
gen, als ze wilde.
 ‘Niets.’ Grace draaide zich om. ‘Ik hoorde iets op de ve-
randa aan de achterkant. Ik dacht even dat het Jesse was.’
 ‘De hordeur klappert in de wind, dat is alles. Ik heb hem 
waarschijnlijk niet vastgezet toen ik thuiskwam. Je bent wel 
erg nerveus voor een sheriff.’
 Ik wil jou wel eens zien als je net beschoten bent, dacht 
Grace. ‘Goed. Waar waren we gebleven? O ja, je zou me net 
vertellen hoe je die Sergio kent.’
 ‘Ik ken hem niet,’ haastte Sookie zich te zeggen. ‘Nooit 
ontmoet ook. Ik heb alleen Cecelia een paar keer over hem 
horen praten.’
 ‘Is zijn achternaam Suarez?’
 ‘Ik zou het je niet kunnen vertellen.’
 ‘Heeft Cecelia ooit gezegd waar hij woont?’
 ‘Ergens over de grens. Nuevo Laredo, misschien.’
 Grace nam nog een slok water, liep langs het aanrecht en 
zette het glas in de wasbak. ‘Dat heeft me goed gedaan,’ zei 
ze. ‘Bedankt.’
 Ze liepen weer naar de veranda. De wind was heet en 
droog, en Grace zag in de verte een kleine zandhoos over de 
woestijnvlakte dansen en draaien.
 Dale stond tegen de wagen aangeleund, armen over el-
kaar, de ene voet over de andere geslagen alsof hij daar al die 
tijd dat ze weg waren braaf was blijven wachten. Toen ze 
het trappetje af kwamen lopen, zwaaide hij even, een gro-
te lach op zijn gezicht, en Grace hoorde Sookie even naar 
adem happen.
 Hm, ja, dacht Grace. Ik weet precies wat je bedoelt.
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Op weg terug naar de stad vertelde Grace aan Cage wat 
ze zoal met Sookie Truesdale had besproken. Ze was nog 
steeds van mening dat Nance onmogelijk degene kon zijn 
die hen beschoten had, en aangezien Cage geen gloeiend 
heet geweer of andere verdachte zaken in de garage of de 
schuur had aangetroffen, zag ze geen reden om van gedach-
ten te veranderen.
 Cage vroeg zich echter af of ze in haar rotsvaste overtui-
gingen toch niet een beetje aan het wankelen was gebracht 
door het feit dat Jesse niet thuis was geweest, of door het feit 
dat zijn vriendin hem geen waterdicht alibi kon – of wilde – 
verschaffen.
 En nu wist ze dat de dode man Sergio heette.
 Dat had Cage haar op de plaats delict al kunnen ver-
tellen. Hij had haar ook allang kunnen laten weten dat de 
dode man betrokken was bij de moorden in San Miguel. In 
plaats daarvan had hij zijn mond gehouden, omdat hij wist 
dat als hij eenmaal begon te praten, de hel zou losbreken.
 Naast hem tuurde Grace fronsend naar de weg, zo in ge-
dachten verzonken dat ze niet eens meer leek door te heb-
ben dat hij naast haar zat. Haar linkerhand lag op het stuur, 
haar rechterhand naast haar op de stoel. Hij zag pareltjes 
van opgedroogd bloed op de wondjes, en een paar gebro-
ken nagels. Dat had ze ook al niet door.
 Hij vroeg zich af waar ze op dit moment met haar ge-
dachten was, en hij vroeg zich af wie haar dood wilde heb-
ben. Hij wist dat hij zo niet langer kon doorgaan. Ze had er 
recht op om te weten wat er in dat koffertje zat. Maar zelfs 
als hij haar ervan zou weten te overtuigen dat hij niets meer 
dan een onschuldige omstander was geweest bij de schiet-
partij in San Miguel, zou ze hem niet kunnen helpen. Ze had 
geen bevoegdheden buiten Cochise County. Als Cage gear-
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resteerd zou worden, zouden haar handen gebonden zijn. 
En toch kon hij niet veel langer zijn mond houden, niet als 
hij een geweten had. Wat zei het over hem als hij haar leven 
op het spel zette om zijn eigen hachje te redden?
 Zijn gedachten zwierven van het ene scenario naar het 
andere. Misschien kon hij haar het koffertje tonen zonder 
iets te zeggen over wat hij in San Miguel had gezien.
 Dat was geen goed plan, dacht hij meteen. Ze zou na-
tuurlijk direct vragen wat er met de echte Dale Walsh was 
gebeurd. Vervolgens zou ze willen weten waarom Cage, als 
hij zo onschuldig was, met een gestolen identiteit naar Je-
richo Pass was gekomen, en waarom hij niet meteen van-
af het begin open kaart had gespeeld. Als hij details voor 
haar achterhield, zou zijn uitleg aan alle kanten rammelen 
en nog meer argwaan wekken.
 Hij hoopte nog steeds dat degene die de moordenaar had 
ingehuurd op de een of andere manier contact met hem zou 
opnemen. Hoewel het aannemelijk was dat de transactie 
anoniem tot stand was gekomen, zou hij, of zij, toch ge-
spitst zijn op vreemdelingen in het stadje. Cage was er min-
der dan vierentwintig uur, het was dus goed mogelijk dat er 
nog communicatie tot stand zou worden gebracht. Tenzij 
de opdrachtgever had besloten het heft in eigen handen te 
nemen. Misschien was dat wel degene die hen bij het ravijn 
beschoten had.
 Bij het binnen rijden van Jericho Pass wierp Grace een 
snelle blik op haar horloge. ‘Het is twaalf uur geweest,’ zei 
ze. ‘Zullen we even wat gaan eten voordat we teruggaan 
naar het bureau?’
 ‘Prima.’
 Ze parkeerde voor de cafetaria. ‘Hier goed?’
 ‘Maakt me niet uit.’
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 ‘Het eten is niet echt om over naar huis te schrijven, maar 
het is gemakkelijk. Dan kan ik even naar de overkant van 
de straat rennen om me in mijn kamer wat op te frissen.’ Ze 
keek in de achteruitkijkspiegel, zag het opgedroogde bloed 
op de zijkant van haar gezicht en trok een grimas. ‘Ik laat 
me zo liever niet zien. Straks denken ze nog dat ik die baan 
niet aankan.’
 ‘Ze zouden ook kunnen denken dat je stoer genoeg bent 
om alles wat er op je pad komt aan te kunnen.’
 ‘Dat moeten we dan eerst nog maar eens zien.’
 Ze stapten uit de wagen, Grace stak de straat over en 
verdween achter de voordeur van Miss Nelda’s. Cage keek 
haar even na en liep toen het restaurant in. Hij friste zich 
wat op bij de wasbak in de toiletruimte en ging daarna aan 
dezelfde tafel zitten waar hij die ochtend zijn ontbijt had 
gegeten. Deze keer kwam er een gewatergolfde grijsharige 
serveerster naar zijn tafel. Toen ze hem het menu gaf, zei hij: 
‘We zijn met zijn tweeën.’
 ‘Dan wilt u waarschijnlijk nog even wachten met bestel-
len.’
 Cage probeerde onder het wachten nog maar eens te be-
denken wat de beste oplossing zou zijn, voor Grace en voor 
hem, maar tegen de tijd dat ze naast hem op de rode bank 
kwam  zitten, was hij vergeleken bij gisteravond nog geen 
stap dichter bij het vinden van een oplossing. Het enige ver-
schil was nu dat… hij haar leerde kennen. En hij mocht haar 
graag. De koffer achterlaten en de stad uit vluchten leek niet 
echt meer een optie te zijn.
 Ze bestelden clubsandwiches en ijsthee, en tijdens het 
wachten probeerde Cage haar zo onopvallend mogelijk te 
bestuderen. Ze had haar zwarte pak verwisseld voor een 
lichtgrijs en zag er eerder uit als een agent van de TBI dan als 



116

de sheriff van een provinciestad. Cage vermoedde dat haar 
formele stijl van kleden een onderdeel was van het imago 
waar ze zo hard aan werkte, en hij vroeg zich af of ze erop 
vooruit zou gaan als ze zich wat ontspande, hoewel hij nau-
welijks in de positie was om haar van advies te dienen. Zijn 
carrière was nu ook niet bepaald smetteloos verlopen.
 ‘Wat kijk je serieus,’ zei ze.
 ‘Ik zat aan die hinderlaag te denken.’
 ‘Ben je al tot conclusies gekomen?’
 ‘Eentje maar,’ zei hij. ‘De meest voor de hand liggende: 
dat iemand het op je voorzien heeft.’
 ‘Jij was er ook nog,’ zei ze.
 ‘Er staat een groot politie-embleem op twee kanten van 
die jeep. Het lijkt me niet erg waarschijnlijk dat ik het doel-
wit was. Bovendien ben ik hier niet lang genoeg om nu al 
vijanden te hebben gemaakt.’
 ‘En ik wel, denk je?’
 ‘Jij bent hier de baas,’ zei hij. ‘In jouw positie heb je per 
definitie vijanden. De vraag is of jij enig idee hebt wie deze 
vijand kan zijn.’
 ‘Nee. Geen idee.’
 ‘Zijn er nog andere incidenten geweest?’
 Ze bleef even stil. ‘Of ik vaker beschoten ben, bedoel je? 
Vandaag was de eerste keer.’
 Dat was niet wat hij bedoelde, en dat wist ze. Ze hield 
zich opzettelijk van de domme, en Cage vroeg zich af wat ze 
verborg.
 ‘Weet je, je hebt gelijk,’ zei ze. ‘Het hoort bij deze baan 
om vijanden te hebben. Ik denk dat iemand vandaag een 
boodschap aan de sheriff heeft willen sturen. De moorde-
naar van Sergio heeft dat altaar daar ingericht zodat wij 
zouden weten dat ze er zijn, in Cochise County. En die hin-
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derlaag op klaarlichte dag was pure intimidatie, niets meer 
of minder. Ze dagen me uit. En ze willen me laten zien dat ze 
maling hebben aan gezag.’
 ‘Kan best,’ zei Cage. ‘Maar drugskoeriers zijn doorgaans 
niet zo van de nuances. Hun idee van subtiliteit is een ko-
gel door de schedel in plaats van een mes langs de strot. Een 
beetje hinderlaagje spelen is niet echt hun stijl.’
 ‘Normaal gesproken zou ik het met je eens zijn, maar het 
soort misdaden hier… Het is heel wat anders dan ik elders 
gewend ben te zien. De criminelen dénken hier ook anders 
dan ik gewend ben. Maar je vergist je over die subtiliteit. 
Zelfs aan de meest afschuwelijke moord valt nog een nu-
ance te ontdekken. Of een boodschap. Ze willen ons bang 
maken. Ze willen ons met angst in de tang zien te houden. 
Maar dat zal ik niet laten gebeuren. Als ik niet bereid zou 
zijn geweest om te sterven, had ik die eed nooit afgelegd. En 
ja,’ zei ze met een spottend lachje. ‘Ik weet dat dat heel dra-
matisch klinkt.’
 Wat een vrouw, dacht Cage. Hij had nog nooit iemand 
ontmoet met zo’n vurig verantwoordelijkheidsbesef, en hij 
realiseerde zich dat ze daarmee toch echt in een klasse bo-
ven hem zat.
 Denkend aan het koffertje schoot hem een andere uit-
spraak van zijn moeder te binnen: ‘Als je iemand zo’n streek 
levert, jongen, dan ben je nog lager bij de grond dan een 
slangenpens in een karrenspoor.’
 Op dit moment voelde hij zich aardig laag bij de grond. 
Hij was blij toen de serveerster hun eten bracht. Het gaf 
hem de kans van onderwerp te veranderen want, lieve help, 
hij wist nog steeds niet wat hij met het koffertje moest doen. 
‘Vertel eens over Jesse Nance,’ zei hij toen ze begonnen te 
eten. ‘Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?’
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 ‘We zaten samen op school. Op het eindexamenbal zijn 
we met een heel stel naar Tijuana gegaan. Jesse kwam, aan-
gespoord door Colt, op het fantastische idee om mij een 
aanzoek te doen.’
 ‘Colt?’
 ‘Colt McKinney. Hij was de gangmaker van ons groep-
je. Maar goed, voordat ik het wist, werd ik wakker in de 
bruidssuite van het Lafayette Hotel met de ergste kater van 
mijn leven. Echt de allerergste.’
 Cage grinnikte. ‘Wat vond je familie daarvan?’
 ‘Mijn grootmoeder kreeg bijna een beroerte. Achteraf 
kan ik me niet voorstellen dat ik zo dom en onverantwoor-
delijk ben geweest. Ik denk altijd liever dat zoiets helemaal 
niet bij mijn karakter past.’
 ‘Misschien heb je gewoon geleerd om die kant van je ka-
rakter onder controle te houden,’ zei Colt plagend.
 ‘Was het maar waar,’ mompelde ze.
 ‘Wat vonden zijn ouders ervan?’
 ‘Zijn vader was toen al dood, maar zijn moeder heeft me 
altijd graag gemogen. Ze zei altijd dat ik Jesse goed deed, 
dus ze was blij dat we getrouwd waren, ook al was dat stie-
kem. Ik heb mijn spullen naar hun ranch verhuisd en ben 
daar gaan wonen, maar ik wist vanaf het begin al dat het 
niets zou worden. Ik ben die  zomer nog wel blijven rond-
hangen, maar toen in de herfst het eerste semester begon, 
heb ik mijn spullen gepakt om te gaan studeren, en ik heb 
nooit meer omgekeken.’
 ‘En Jesse?’
 ‘Zijn moeder vond het erger dan hij. Ze bleef altijd ho-
pen dat ik het studeren zat zou worden en terug zou komen, 
maar Jesse zat er totaal niet mee dat ik weg was. Hij was 
altijd al van plan geweest om hoe dan ook zijn eigen gang 
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te gaan, getrouwd of niet. We zijn stilletjes gescheiden, op 
school wisten de meeste mensen niet eens dat ik getrouwd 
was geweest. Ik had gehoopt dat men het ondertussen al 
vergeten was.’
 ‘Het is een klein stadje. Mensen hebben een ijzeren ge-
heugen en ze houden van praten. Maar hoe oud was je? 
Achttien? Ik denk niet dat iemand er over zal vallen.’
 ‘Waarschijnlijk niet. Maar die hele belachelijke episo-
de…’ Ze schudde verwonderd haar hoofd.
 ‘Denk je dat je de enige bent die af en toe een stomme fout 
maakt?’
 ‘Nee, natuurlijk niet.’
 Cage leunde achterover en bekeek haar eventjes.
 ‘Wat?’ vroeg ze fronsend.
 ‘Je bent nogal streng voor jezelf, vind je niet?’
 ‘Nee. Als ik geen hoge verwachtingen van mezelf heb, 
heeft niemand ze.’
 Dat was toch ook geen onverstandige opmerking, dacht 
Cage, en hij besefte dat hij wat verwachtingen betrof nog 
wat van haar kon opsteken. ‘Die Colt McKinney over wie je 
het had, zijn hij en Jesse nog steeds bevriend?’
 ‘Ik denk het. Ze zullen wel niet meer zo dik bevriend zijn 
als vroeger. Mensen als Jesse Nance ontgroei je doorgaans 
wel. Waarom vraag je naar Colt en Jesse?’
 ‘Ik heb ze hier vanmorgen samen gezien. Ze zaten vlak 
achter me, en ik heb een groot gedeelte van hun gesprek op-
gevangen. Wist je dat McKinney een bod heeft gedaan op de 
ranch van  Jesse?’
 Grace leek niet erg verbaasd en totaal niet geïnteresseerd. 
‘Nee, maar het zijn ook niet echt mijn zaken.’
 ‘De serveerster vertelde me dat Jesse nogal om geld verle-
gen zit.’
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 ‘Dat verbaast me niets. Hij kon nooit met geld omgaan. 
Maar echt verlegen om geld? Dat zou je niet zeggen als je 
alle nieuwe meubels en apparatuur in zijn huis ziet.’
 ‘Het lijkt me duidelijk dat Sookie niet van goedkoop 
houdt.’
 Grace rolde met haar ogen. ‘Je meent het.’
 ‘Wat ik zo vreemd vond aan hun gesprek,’ zei Cage. ‘Ze 
hadden het over een probleem met een eigendomsakte, en 
Mc Kinney drong erop aan dat Jesse het probleem oploste 
zodat hij er niet bij betrokken hoefde te raken. Heb je enig 
idee wat voor probleem hij zou kunnen bedoelen?’
 ‘Misschien iets met het testament van zijn moeder? Ik 
weet het niet. Ze is gestorven in het jaar dat ik mijn studie 
begon. Het is zo snel gegaan, misschien is hij er niet aan toe 
gekomen om destijds alle zaken goed te regelen.’ Ze zag 
eruit alsof ze genoeg begon te krijgen van het onderwerp. 
‘Maar goed, zoals ik al zei: het zijn mijn zaken niet. En ook 
niet de jouwe, toch? Waarom ben je zo geïnteresseerd in 
Jesse Nance?’
 ‘Dat weet je toch wel?’
 ‘Omdat je denkt dat hij iets te maken heeft met die schiet-
partij bij het ravijn. Je weet wat ik van die theorie vind. Ik 
heb Jesse in geen jaren gezien. Het is bijna ondenkbaar dat 
hij al die jaren liefde of haat of wat dan ook voor me gekoes-
terd heeft. En wat Colt McKinney betreft : hij mag zijn gang 
gaan met die ranch. Mij kan het echt niet schelen.’
 ‘Zou het je wel wat schelen als Colt McKinney ook de 
ranch van jouw familie wilde kopen?’
 Daarmee had hij haar aandacht. ‘Zei hij dat?’
 ‘Uit het gesprek kon ik opmaken dat hij interesse heeft 
getoond. Jesse denkt dat Colt hem daarmee probeert te 
dwingen zijn vraagprijs te verlagen.’
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 ‘Dus daar heeft Lily het idee vandaan om de ranch te ver-
kopen. Colt moet haar erover benaderd hebben.’
 ‘Is de ranch helemaal van haar?’
 ‘Hij is van ons alle drie. We zouden er alle drie mee moe-
ten instemmen, maar volgens Lily zou Rachel, mijn oudste 
zus, er geen probleem mee hebben.’
 ‘Dus jij bent de enige die niet wil verkopen?’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Ik heb nooit gezegd dat ik niet 
wilde verkopen. Lily begon er gisteren opeens over. Ik heb 
nog amper tijd gehad om erover na te denken.’
 ‘Hebben jullie er wel eens over gesproken? Kan ze op de 
een of andere manier het idee hebben gekregen dat jij niet 
zou willen verkopen?’
 ‘Lily en ik praten eigenlijk nergens meer over tegenwoor-
dig.’ Ze bleef even stil en liet haar blik terug naar Cage glij-
den. ‘Je weet wel informatie los te krijgen, zeg.’
 ‘Hoort bij de baan,’ zei hij grijnzend.
 ‘Sommige mensen zijn er toch beter in dan anderen,’ 
mompelde ze. ‘Dat moet ik onthouden.’
 ‘Ik volg alleen maar jouw advies op. Een beetje rondkij-
ken en me interesseren voor mijn omgeving, zeg maar.’
 ‘Vast wel. Laten we de zaken eens omdraaien. Vertel jij 
eens iets over jezelf.’
 ‘Wat wil je weten?’
 Ze leunde achterover en deed een poging zich te ontspan-
nen. ‘Oké. Wilde je altijd al bij de politie?’
 ‘Nee, ik had gedacht dat ik professioneel footballspeler 
zou zijn. Ik was best goed, vroeger. Totdat ik mijn knie in de 
vernieling draaide.’
 ‘En toen heb je maar besloten om politieagent te wor-
den?’ Er klonk iets door in haar stem, iets afkeurends, 
meende hij.
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 ‘Ik moest toch iets doen?’ zei hij. ‘Misdaadbestrijding 
leek me geen slechte carrièrekeuze.’
 Ze staarde hem even aan. ‘Dat verbaast me.’
 ‘Waarom?’
 ‘Zoals Charlie Dickerson over jou praat; ik dacht dat je 
een of andere diehard fanatiekeling zou zijn. Je weet wel, 
het….’
 ‘We lijken niet allemaal op jou,’ zei hij.
 ‘Vind je me een fanatiekeling?’
 ‘Jij zelf niet dan?’
 Ze leek de vraag even te overdenken, schudde het toen 
van zich af. ‘Ik zal wel mijn dagen hebben.’ Ze speelde met 
een pakje zoetstof. ‘Ben jij ooit getrouwd geweest?’
 ‘Ik ben een keer bijna in de buurt gekomen, maar het is 
op niets uitgelopen. Het is moeilijk om een relatie met een 
politieagent te hebben, dat weet jij ook wel, natuurlijk. Wat 
je eerder zei, over bereid zijn te sterven; dat is waar,’ zei hij. 
‘Je moet op zekere hoogte je eigen sterfelijkheid geaccep-
teerd hebben om dit werk te kunnen doen. De mensen die 
van je houden kunnen dat veel moeilijker. Daarom zijn er 
ook zoveel scheidingen onder politiemensen.’
 ‘En zoveel zelfmoorden,’ zei ze.
 ‘Ja, maar daar kan ik niet helemaal bij, hoor. Ik heb aller-
lei soorten ellende meegemaakt in mijn leven, en toch wil ik 
dat leven niet kwijt.’
 ‘O nee?’ Ze keek hem strak aan. ‘Is dat de reden dat je 
vanmorgen zomaar het open veld in rende? Daar wilde ik 
het nog even met je over hebben. Als je op mijn afdeling 
wilt werken, moet je accepteren dat ík de beslissingen neem. 
Ik moet je dus nogmaals vragen of je daar problemen mee 
hebt.’
 ‘Ik heb daar geen problemen mee,’ antwoordde hij.
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 En als het hem om die baan te doen was geweest, zou dat 
helemaal waar zijn. Grace Steele had hem echter al vanaf de 
eerste handdruk volledig in haar grip.



124

Hoofdstuk 11

Toen Grace en Cage weer bij het bureau arriveerden, had 
het nieuws over de schietpartij zich als een lopend vuur-
tje verspreid, en het gebouw puilde uit van agenten die de 
doorzeefde terreinwagen wilden zien.
 Het kapotgeschoten achterraam en de kogelgaten in het 
metaal werden bijna bewonderend bekeken, waarbij Grace 
met de minuut in ieders achting leek te stijgen. Het viel Cage 
echter op dat Lily zich niet in de groep nieuwbakken be-
wonderaars van Grace bevond.
 ‘We moeten nog steeds eens gaan zitten voor dat officiële 
sollicitatiegesprek,’ zei Grace. ‘Maar ik ben bang dat het er 
vandaag niet meer van zal komen. Vind je het goed als we 
elkaar morgen spreken?’
 ‘Ja, hoor. Geen probleem. Ik blijf wel bezig. Ik denk dat 
ik je advies maar eens opvolg en vanmiddag de omgeving 
wat ga verkennen.’
 Toen Cage een paar minuten later wegreed, stond er nog 
steeds een klein groepje politiemensen rond de wagen van 
Grace, maar zijzelf leek zich wat afzijdig te houden. Cage 
zwaaide haar toe, maar ze zag hem niet, of ze had geen zin 
om te reageren. In zijn achteruitkijkspiegel zag hij dat ze 
zijn auto eindeloos lang nastaarde, of in ieder geval tot het 
moment dat hij haar niet meer kon zien.
 Hij opende het dak van de Cadillac en reed de stad uit. 
Het deed hem goed om de wind in zijn gezicht te voelen, en 
het liefst was hij doorgereden. Maar verder dan de canyon 
kwam hij niet. Hij stapte uit, klom weer naar boven, tuurde 
om zich heen. Vanaf dit punt kon hij de hele omgeving tot 
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in de wijde omtrek in zich opnemen, maar bijster veel was 
er niet te zien. Niet veel meer dan een saaie vlakke woestijn, 
bewoond door prairiemarmotten, hagedissen en de skelet-
achtige silhouetten van manshoge cactussen.
 Met inachtneming van zijn pijnlijke knie bewoog hij zich 
naar de andere kant van de canyon, waar hij langs de rand 
liep totdat hij het pad vond dat naar beneden leidde. Het 
pad was nogal rotsachtig, maar daar zou een ervaren chauf-
feur met een vierwielaandrijving onder zich geen proble-
men mee hebben.
 Hoewel Cage zijn zonnebril droeg, was het zonlicht zo 
fel dat hij zijn ogen met zijn hand moest afschermen om 
over de vlakte naar het silhouet van Jesse Nances ranch te 
kunnen turen.
 Als Nance de schutter was geweest, had hij langs dit pad 
gemakkelijk van de canyon af kunnen komen en zich be-
neden ergens kunnen verbergen totdat Cage en Grace ver-
trokken waren. Als hij daarna dwars over de vlakte naar 
huis was gescheurd, had hij nog voordat ze op zijn veranda 
stonden de wagen kunnen verbergen. In dat geval zou hij 
natuurlijk ook moeten hebben geweten dat Grace die och-
tend bij de vindplaats van het lichaam zou zijn.
 Grace dacht niet dat Jesse verantwoordelijk was voor 
de schietpartij, maar Cage had nog steeds zijn twijfels. De 
nabijheid van zijn ranch gekoppeld aan zijn verleden met 
Grace maakten hem wat Cage betrof minstens het onder-
zoeken waard. Daarnaast zat het gesprek dat hij vanmor-
gen in dat eettentje had gehoord hem nog steeds niet lekker.
 Eenmaal weer de ravijnwand afgeklommen stapte hij in 
de Cadillac, en hij reed terug naar de stad. Hij parkeerde 
vlak voor het gerechtsgebouw, een groots en ouderwets im-
posant gebouw met een koepeldak en houtsnijwerk in vic-
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toriaanse stijl. Met op de achtergrond een scherp blauwe 
lucht en een decor van bergen, leek het gerechtsgebouw de 
ware geest van West-Texas te vertegenwoordigen, compleet 
met een vervallen beeld van Vrouwe Justitia op de koepel.
 Hij vond het districtskantoor van Cochise County, maar 
er zat niemand achter de balie. Wel zag hij door een open-
staande deur een jonge man achterovergeleund aan een bu-
reau zitten, voeten op het werkblad en volledig in beslag 
genomen door een tijdschrift dat Soldier of Fortune heette.
 Toen Cage op de balie klopte, schrok de arme vent zo 
erg dat hij bijna uit zijn stoel viel. Na overeind gekrabbeld 
te zijn, schoof hij het tijdschrift in een la, hij duwde zijn bril 
omhoog op zijn neus en liep naar de balie.
 ‘Kan ik u helpen?’
 Hij leek ergens achter in de twintig te zijn, een braaf type 
met nette kaki broek en instappers. Niet echt de doelgroep 
waar Soldier of Fortune zich op richtte, dacht Cage. Aan 
de andere kant waren het juist computernerds die zich met 
oorlogsspelletjes op internet ontpopten als de fanatiekste 
soldaten.
 ‘Ik ben geïnteresseerd in een perceel in Cochise County, 
en ik vroeg me af of ik de eigendomsakte ervan zou kunnen 
inzien.’
 De kantoorbeambte zette eerst zijn bril nog eens recht. 
‘Als de akte geregistreerd is, kan ik hem vast wel voor u vin-
den. Maar ik heb een omschrijving van het perceel nodig, of 
een perceelnummer.’
 ‘Dat heb ik geen van beide,’ zei Cage. ‘Ik heb wel een 
naam. Ik weet van wie het perceel nu is, maar er schijnt een 
probleem te zijn met de eigendomsakte, en ik weet pas echt 
waar ik mee te maken heb als ik die heb bekeken.’
 ‘Wat is de naam van de eigenaar?’
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 ‘Jesse Nance.’
 De man keek Cage met een nieuwsgierige blik aan en ver-
dween toen in een van de bureauruimtes achter de balie. 
Toen hij een paar minuten later terug kwam, legde hij een 
aantal papieren op de balie. ‘Ik heb kopieën gemaakt van de 
eigendomsakte en van alle recente eigendomsoverdrachten, 
ik dacht dat u die misschien ook wel zou willen zien.’
 Cage bekeek het eerste document. ‘Oké. Wat is dit?’
 ‘Dit is een kopie van de eigendomsakte op naam van Ha-
rold en Agatha Nance. Toen Harold stierf…’ Hij pakte een 
ander vel. ‘…moest zijn vrouw dit overdrachtsformulier te-
kenen om zijn naam van de eigendomsakte te laten verwij-
deren.’
 ‘En dit?’ Cage wees naar een derde document.
 ‘Dit is de laatst geregistreerde eigendomsakte. Hiermee 
wordt het perceel overgedragen aan Jesse Nance en zijn 
vrouw, Grace Steele Nance.’
 Cage staarde naar Grace’ naam op het papier. Zijn 
bloeddruk schoot omhoog door een plotselinge aanvoer 
van adrenaline. ‘Wacht eens even. Grace Steele Nance staat 
vermeld op de meest recente eigendomsakte?’
 ‘Op de laatst geregistréérde akte,’ zei de beambte. ‘Ei-
gendomsakten worden niet altijd geregistreerd. Er zou er 
nog best ergens een kunnen rondzwerven waar we niets 
van weten. Maar om die juridisch bindend te maken, zou 
Jesse Nance de handtekening van Grace Steele Nance op 
een overdrachtsformulier nodig hebben voordat haar naam 
van déze akte verwijderd zou kunnen worden.’
 ‘Als we ervan uitgaan dat dit de laatste akte is,’ zei Cage. 
‘Wat zou er moeten gebeuren als Jesse Nance besluit het 
perceel te verkopen?’
 ‘Hetzelfde. Hij zou haar handtekening nodig hebben.’
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 ‘Het komt er dus op neer dat Grace voor de helft eigenaar 
is van die ranch?’
 ‘Daar zou een rechtbank zich over moeten buigen, denk 
ik.’
 ‘Hoeveel is die ranch waard?’
 ‘De meest recente taxeringen zijn op te vragen bij de be-
lastingdienst. Maar de geschatte waarde is natuurlijk heel 
iets anders dan wat een eventuele koper ervoor over heeft.’
 Cage pakte de documenten. ‘Mag ik deze kopieën mee-
nemen?’
 ‘Ja hoor. Het is allemaal openbare informatie.’
 Cage knikte. ‘Dank u wel. U hebt me enorm geholpen… 
Wat is uw naam?’
 ‘Brennan. Ethan Brennan.’
 ‘Bedankt, Ethan.’
 ‘Geen dank. Luister eens, misschien moet ik dit niet zeg-
gen…’ Zijn ogen schoten naar de deur, alsof hij zeker wilde 
weten dat niemand hen kon horen. ‘…maar u bent niet de 
eerste die naar deze eigendomsakte is komen vragen. Er is 
nog iemand die interesse heeft in dat perceel, en tenzij u een 
erg goed gevulde portemonnee hebt –’
 ‘Colt McKinney?’
 Ethan trok verbaasd een van zijn wenkbrauwen op. ‘U 
weet er al van?’
 ‘Ik weet dat hij interesse heeft in dat perceel, en ik weet 
dat hij een goed gevulde portemonnee heeft.’
 ‘Niet alleen een goed gevulde portemonnee,’ zei Ethan. 
‘Hij krijgt altijd alles wat hij wil. Als u echt van plan bent 
een bod op de Nance Ranch te doen… dan raad ik u aan om 
vooral goed over uw schouder te blijven kijken.’
 ‘Bedankt voor de tip. Enig idee wat hij van plan is met dat 
landgoed?’
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 ‘Nee, net zo min als ik weet wat u ermee van plan bent,’ 
zei hij. ‘Het ligt nogal afgelegen en het terrein is er nogal 
ruig, maar ik neem aan dat u dat al weet. U weet waar-
schijnlijk ook dat het op slechts een paar honderd meter 
van de Mexicaanse grens af ligt. Als iemand ongestoord het 
land in en uit zou willen en op zoek is naar plekken om zich 
te verstoppen…’ Hij haalde zijn schouders op, maar zijn 
ogen kregen een sluwe glans die Cage deed vermoeden dat 
deze braaf ogende jongen niet per se naïef was.
 Nog voor Cage de deur uit was, zat Ethan alweer met zijn 
neus in zijn tijdschrift.
 Voor het districtskantoor keek hij even het stadsplein 
rond. Aan de overkant van de straat stond een ouderwetse 
bioscoop, op de pui de naam Rialto in groene, paarse en 
roze neonletters. Alle lichten waren uit en het kassahokje 
was dichtgetimmerd, ongetwijfeld het slachtoffer van een 
nieuwe multiplex ergens in het stadje. Het plein was stil en 
verlaten, en daarom sprong de zwarte stationcar op een van 
de hoeken Cage zo in het oog.
 Het was een splinternieuw en peperduur model met ra-
men zo donker dat hij er niet doorheen kon kijken. Maar 
hij kon zich zonder moeite voorstellen dat hij aangestaard 
werd door een paar ijskoude ogen.

De ranch van Colt McKinney was heel wat anders dan die 
van Jesse. Het uitgestrekte hacienda-achtige huis met zijn 
gepleisterde muren en rode dakpannen stond te glanzen als 
een juweel in de hete namiddagzon toen Grace over de bete-
gelde oprit naar de ingang zoefde.
 Hier kreeg een halve hectare aan groen landgoed vol 
bloembedden en fruitbomen het kostbare levensbloed van 
West-Texas door rijen metalen windturbines over zich uit-
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gestort, waardoor de ranch een oase van heldere kleuren en 
koele schaduwen was.
 Grace reed het ronde pleintje voor het huis op en parkeer-
de haar auto. Cecelia Suarez deed de deur open. Ze was jong, 
maar achter haar ogen huisde een oude ziel, getuige van te 
veel harde ervaringen op een te jonge leeftijd. Ze droeg een 
turkoois jasschort waarop rode en gele bloemen waren ge-
borduurd, haar dikke zwarte haren werden door een rode 
plastic haarband uit haar gezicht gehouden, en aan haar juk-
beenderen was te zien dat ze van indiaanse afkomst was.
 ‘Sheriff Steele,’ zei ze verrast. Haar Engels was zo goed 
als perfect, en ze had bijna geen accent. ‘Mr. McKinney is er 
niet. Verwachtte hij u?’
 ‘Ik ben voor jou gekomen, Cecelia. Mag ik even binnen-
komen?’
 ‘Ja, natuurlijk,’ zei ze, haar blik vol verwondering. Ze 
stapte opzij en liet Grace binnen.
 Het huis was heerlijk koel, de roterende bladen van de 
plafondventilatoren bliezen het haar van Cecelia op terwijl 
ze Grace voorging naar de keuken.
 Grace volgde haar de brede hal door, langs hoge gewelf-
de deuren en langwerpige ramen die doorkijkjes boden op 
weelderige binnentuinen en schaduwrijke loggia’s. Het viel 
Grace op hoe smetteloos schoon het huis was. Wat Cecelia 
hier ook mocht verdienen, Colt kreeg meer dan waar voor 
zijn geld.
 De enorme keuken lag aan de achterkant van het huis, en 
het rook er naar versgebakken brood. Cecelia keek Grace 
aan, en haar aanvankelijke verwondering leek omgeslagen 
in bezorgdheid. Ze gebaarde naar een van de leren krukken 
aan de op maat gemaakte houten bar. ‘Ik heb net limonade 
gemaakt. Wilt u een glaasje?’
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 ‘Dat klinkt goed,’ zei Grace, en ze ging zitten op de 
dichtstbijzijnde kruk. Toen het beslagen glas voor haar 
stond, nam ze een slok, en er verscheen een tevreden lach op 
haar gezicht. ‘Heerlijk.’
 Cecelia stond nerveus aan de andere kant van de bar. 
‘Waar wilde u mij over spreken? Ik heb hopelijk toch niets 
verkeerds gedaan?’
 ‘Nee, natuurlijk niet. Ik wilde je wat vragen stellen over 
je broer.’
 ‘Sergio?’ Nu zag ze er echt zorgelijk ook. ‘Zit hij in de 
problemen?’
 ‘Ik vind het vreselijk om je dit te moeten vertellen…’ O, 
wat had Grace een hekel aan dit onderdeel van haar werk. 
‘Er is vanmorgen een lichaam gevonden, vlak bij Red Rock 
Canyon. Een van de agenten denkt dat het slachtoffer jouw 
broer is.’
 ‘Mi Dios.’ Ze sloeg haastig een kruisje.
 ‘We hebben je nodig om het lichaam te identificeren.’
 Ze sloot haar ogen. ‘Wanneer?’
 ‘Ik kan je er nu meteen naar toe rijden als je wilt. Of ik 
kan je later door een brigadier laten ophalen.’
 ‘Dat hoeft niet. Ik ga wel met mijn eigen auto.’
 ‘Dit is niet iets wat je alleen moet doen,’ zei Grace. ‘Bel 
me als je zover bent, dan ontmoeten we elkaar bij de lijk-
schouwer.’
 De jonge vrouw knikte. Haar ogen waren droog, maar ze 
hield de rand van de bar zo stevig vast dat de knokkels wit 
waren.
 ‘Wanneer heb je je broer voor het laatst gezien?’
 ‘Sergio is mijn halfbroer. We hebben niet dezelfde vader.’
 ‘Wat is zijn achternaam?’
 ‘Garcia Gonzalez.’
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 Grace haalde haar blocnote tevoorschijn en schreef de 
informatie op.
 ‘Ik heb hem twee weken geleden gezien,’ zei Cecelia. 
‘Heel kort maar. Hij is niet lang gebleven.’
 ‘Heb je hem sindsdien nog gesproken?’
 Ze schudde triest haar hoofd. ‘We hebben niet veel con-
tact. Ik ben toen ik klein was met mijn moeder naar Ame-
rika gekomen, en Sergio is bij zijn vader gebleven. We 
hebben geen hechte band. De dingen waar hij zich mee be-
zighoudt… en zijn compadres…’ Ze sprak het woord uit 
alsof ze vloekte. ‘Diablos,’ zei ze rillend.
 ‘Heeft je broer ooit iets te maken gehad met drugssmok-
kel? Werkt hij voor een van de kartels?’
 ‘Ik weet het niet. Ik heb het nooit gevraagd. Maar als je 
ziet met wie hij omgaat…’ Ze tilde berustend een schouder 
op.
 ‘Is er misschien nog iemand anders in deze omgeving bij 
wie Sergio langs kan zijn geweest?’
 Er glinsterde iets in de ogen van Cecelia, vlak voordat ze 
wegkeek. ‘Niet dat ik weet.’
 ‘Waar woont je broer?’
 ‘Nuevo Laredo, dat is het laatste wat ik gehoord heb.’
 ‘Is er iemand met wie we contact moeten opnemen?’
 Ze schudde haar hoofd. ‘Onze ouders zijn dood. Ik ben 
het enige familielid dat hij nog heeft.’ Ze keek naar haar 
handen, probeerde de emotie in haar ogen te verbergen.
 ‘Wanneer je zover bent om het lichaam te identificeren, 
bel me dan even.’ Grace gaf haar haar kaartje.
 Zonder het te bekijken liet Cecelia het in haar zak glij-
den.
 ‘En als ik iets voor je kan doen –’
 ‘Grace?’
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 Bij het horen van de mannenstem draaide ze zich om, en 
ze zag Colt in de deuropening staan, knap en elegant als al-
tijd, zelfs met opgestroopte mouwen en een overhemd dat 
vochtig was van het zweet. Hij stapte de keuken in, deed 
zijn zonnebril af en liet zijn blik van Grace naar Cecelia en 
weer terug gaan.
 ‘Wat doe je helemaal hier?’ vroeg hij. ‘Ik hoop dat je blijft 
lunchen. Cecelia kan vast wel een omelet of een salade voor 
ons in elkaar draaien.’
 ‘Dank je, maar ik kan niet blijven,’ zei Grace. ‘Ik moet 
weer terug naar het bureau.’
 Cecelia, hoofd nog steeds gebogen, stamelde: ‘Neem me 
niet kwalijk’, en haastte zich de keuken uit.
 Colt staarde haar even na. ‘Wat is er aan de hand? Ze lijkt 
wel van streek.’
 ‘Er is vanmorgen een lijk gevonden bij Red Rock Cany-
on. We vermoeden dat het slachtoffer haar broer is, Sergio.’
 ‘O, ik kan niet zeggen dat dat me verbaast,’ zei Colt. ‘Die 
jongen had de narigheid aan zijn kont hangen.’
 ‘Kende je hem?’
 ‘Ik heb hem een paar keer in de stad gezien met Cecelia. 
Hij is haar gelukkig nooit hier komen opzoeken. Niet zover 
ik weet, tenminste,’ zei hij met een voor Grace onbekende 
toon in zijn stem. Normaal gesproken klonk zijn stem zo 
zacht als boter.
 ‘Ik heb Cecelia gevraagd of hij misschien connecties had 
bij een van de kartels. Wat denk jij?’
 ‘Wat denk je zelf? Hoeveel moorden worden er langs de 
grens gepleegd die níet met drugs te maken hebben?’
 Ze knikte. ‘Heb je hem ooit met iemand anders gezien?’
 ‘Nee. Ik denk niet dat hij hier vaak in de buurt was. Hij en 
Cecelia konden niet goed met elkaar opschieten.’
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 ‘Konden ze niet goed met elkaar opschieten, of hadden ze 
geen hechte band?’
 Hij haalde zijn schouders op.
 ‘Wat deed hij hier gisteravond dan?’
 ‘Daar zul je ongetwijfeld achter weten te komen,’ zei 
Colt. ‘Je bent een fantastische politievrouw. En dat is pre-
cies waarom we je hebben teruggehaald. Weet je zeker dat je 
niet blijft lunchen?’
 ‘Ik heb al geluncht, en ik moet echt terug.’ Ze stond op en 
begon weg te gaan. ‘O, nog iets… Heb je Lily benaderd over 
het kopen van onze ranch?’
 ‘Ze heeft het je dus verteld?’
 ‘Waarom heb jij het me niet verteld?’
 ‘Ten eerste heb ik haar niet benaderd,’ begon hij. ‘Lily is 
naar mij toe gekomen om te vragen of ik geïnteresseerd zou 
zijn in de ranch. Misschien wel, heb ik gezegd, als de prijs 
me beviel. En ten tweede vond ik het niet mijn plaats om het 
jou te vertellen. Ik ging ervan uit dat Lily je zelf wel over ons 
gesprek zou vertellen als ze wilde dat je ervan wist.’
 ‘En? Wil je onze ranch kopen?’
 Hij lachte. ‘Zoals ik al zei: als de prijs me bevalt.’
 ‘Maar ben je dan niet al bezig om de ranch van Jesse te 
kopen?’
 Colt keek verbaasd, en hij leek er niet blij mee te zijn dat 
ze hiervan op de hoogte was. ‘Waar heb je dat gehoord?’
 ‘Moest het een geheim blijven, dan?’
 ‘Niets blijft geheim in deze streek. Ik heb hem een bod ge-
daan, maar we hebben nog niets getekend.’
 ‘Waar wachten jullie op?’
 ‘Zeg Grace, sinds wanneer ben jij zo geïnteresseerd in 
mijn zakelijke transacties? Het is toch niet illegaal om een 
stuk land te kopen, hoop ik?’
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 ‘Ik wil gewoon graag weten waarom je nog meer land 
wilt, terwijl je al de helft van Cochise County in je bezit 
hebt.’
 ‘Ik heb er plannen mee.’ Hij schonk voor zichzelf een glas 
limonade in uit de karaf die Cecelia op de bar had laten 
staan. ‘Heb je dit geproefd?’ vroeg hij, het glas naar zijn lip-
pen brengend. ‘Ik weet niet wat ze erin doet, maar als ze het 
zou bottelen, zou ze schatrijk worden.’
 ‘Wat voor plannen?’ hield Grace aan.
 Voorzichtig zette hij het glas neer op het aanrecht. ‘Wist 
je dat de Nance Ranch en de Steele Ranch vroeger allebei 
van mijn familie waren? Ik kwam een tijd geleden al op het 
idee om ze in ere te herstellen. Het zou mooi zijn als ze er 
weer bij stonden zoals in mijn grootvaders tijd. De glorie-
tijd. Maar ik ga geen vee houden op de Nance Ranch,’ zei 
hij. ‘Dat land wil ik gebruiken om wilde paarden te redden.’
 Grace staarde hem verrast aan. Ze had Colt altijd graag 
gemogen, beschouwde hem als een goede vent, maar ze had 
nooit een weldoener achter hem gezocht. ‘Dat klinkt als een 
heel nobel doel,’ zei ze. En ook het soort doel waar Lily voor 
zou vallen, dacht Grace. Daar zou Colt zijn voordeel mee 
kunnen doen. ‘Heb je mijn zusje verteld over die grootse 
plannen van je?’
 ‘Je klinkt nogal sceptisch,’ zei hij. ‘Als je maar niet denkt 
dat dit een of ander praatje is om Lily tot verkopen te be-
wegen. Ik ben bloedserieus. Herinner je je nog al die wilde 
paarden die pas geleden door Landschapsbeheer gered zijn? 
Men wil ze nu laten inslapen of ze zonder voorwaarden ver-
kopen aan de hoogste bieder, en dan zou iedereen met ver-
keerde bedoelingen zomaar aan paarden kunnen komen. 
En dat allemaal door een fout in de begroting. Als niemand 
iets doet, worden die prachtige dieren gewoon geslacht. Ik 
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probeer alleen maar een gedeelte van ons erfgoed te redden, 
meer niet.’
 ‘Wauw,’ zei ze. ‘Je bent er zo te zien gepassioneerd over.’
 ‘Ja, heel erg. Als je het wat minder druk hebt, zal ik je er 
alles over vertellen.’ Zijn telefoon ging over, en hij bekeek 
het display. ‘Sorry, ik moet even opnemen.’
 ‘Ja, ga je gang. Ik moet toch terug naar het bureau. Ik laat 
mezelf wel uit.’ Ze liet zichzelf uit via de achterdeur, liep 
om het huis heen naar de voorkant en zag een terreinwagen 
naast de garage staan. Niets ongewoons. Het was zoals ze 
tegen Dale had gezegd: elke rancher die ze kende had tegen-
woordig een terreinwagen. Colt had een heel wagenpark, 
plus een aantal jeeps en een helikopter waarmee hij het vee 
bijeendreef.
 Ze wierp een snelle blik op het huis en liep naar de garage. 
De wagen zat onder het stof, en toen ze ernaast neerhurkte 
zag ze op de achterbumper een deukje dat veroorzaakt leek 
te zijn door een kogel.
 Het stof van haar handen afvegend stond ze op, en ze 
keek over haar schouder weer naar het huis. Er stond ie-
mand achter het keukenraam, maar Grace zag niets meer 
dan een korte flits, vlak voordat het silhouet uit het zicht 
verdween.
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Hoofdstuk 12

Toen Lily Steele die avond in de Blue Moon op een kruk 
naast Cage kwam zitten, herkende hij haar bijna niet. Hij 
moest twee keer kijken, en zij begon te lachen. ‘Ik vind het 
heerlijk als mensen zo reageren.’
 ‘Vast wel, ja.’ Cage kon de veranderingen maar moeilijk 
geloven. Haar lange haren, zo donker en glanzend als Oost-
Indische inkt, hingen los tot op haar middel, en de licht-
blauwe zomerjurk die ze droeg, deed haar mooie armen en 
slanke zongebruinde benen goed uitkomen.
 Er zou hier vanavond ongetwijfeld een kerel of twee van 
zijn kruk vallen, dacht hij geamuseerd.
 Maar ondanks de zachte vrouwelijkheid van haar ver-
schijning, bespeurde hij in haar afstandelijke grijze ogen en 
in haar spottende lach nog steeds de oude Lily.
 ‘Krijg ik wat te drinken van je?’
 Met een klein handgebaar trok hij de aandacht van de 
barkeeper. Toen de pullen met ijskoud bier voor hen werden 
neergezet, pakte Lily de hare op, en ze nam een grote dor-
stige slok.
 Cage maakte van de gelegenheid gebruik om even rond 
te kijken. Het was aardig druk voor een donderdagavond. 
De dansvloer aan de rechterkant was nu al bijna afgela-
den, en over de luide muziek heen kon hij zonder moeite 
het geroep en gejoel rond de biljarttafels aan de andere kant 
van de ruimte horen. De grof gestuukte muren hingen vol 
Texaanse vlaggen, kentekenplaten en neonreclames voor 
Lone Star-bier.
 ‘Ik heb gehoord wat er vanmorgen is gebeurd bij Red 



138

Rock Canyon,’ zei Lily. Ze wankelde even toen ze op haar 
kruk naar Cage toe leunde, en hij vroeg zich af hoeveel 
drank ze al op had. ‘Vertel eens, Dale, waarom gebeuren 
alle leuke dingen altijd met mijn zus?’
 Hij trok een wenkbrauw op. ‘Lijkt dat je leuk? Een 
schietpartij?’
 ‘Een stuk leuker dan de hele dag achter een bureau zit-
ten.’
 Haar nonchalante toon irriteerde hem een beetje, vooral 
wanneer hij dacht aan de lange maanden die hij in revali-
datiecentra had doorgebracht. ‘Dat lijkt maar zo omdat je 
nooit beschoten bent.’
 ‘Het is niet gezegd dat ik nooit beschoten ben. Ik kan in ie-
der geval met vuurwapens omgaan.’ Ze leek hem ronduit te 
beschimpen met haar lach. ‘En jij ook, dat durf ik te wedden.’
 ‘Ik zou een waardeloze politieman zijn als ik niet met wa-
pens om kon gaan, denk je ook niet?’
 ‘Ja, maar er zijn wapens en er zijn wapens,’ zei ze, haar 
glanzende lokken over een schouder gooiend. ‘Weet je wat 
ik nog meer zou willen weten, Mr. Dale Walsh? Wat ziet ie-
mand als jij in mijn zus?’
 ‘Pardon?’
 ‘O, kom op, zeg.’ Ze keek hem beschuldigend aan en leg-
de haar elleboog op de bar. ‘Ik heb wel gezien hoe je naar 
haar kijkt.’
 ‘Je hebt me maar een keer eerder ontmoet,’ bracht hij 
haar in herinnering. ‘Dat in de eerste plaats. En wat je zus 
betreft; ik weet niet wat je denkt te hebben gezien, maar ik 
heb het grootst mogelijke respect voor haar.’
 ‘Blabla. Je mond zegt het een…’ Lily deed met haar vin-
gers een stel bewegende lippen na. ‘…maar je ogen zeggen 
iets heel anders. Je vindt haar leuk.’
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 ‘Ik vind een hoop mensen leuk. Ik vind zelfs jou leuk. 
Terwijl je me dat niet eens zo gemakkelijk maakt,’ zei hij op 
gespeeld zielige toon.
 Ze schokte wat met haar schouders. ‘Bij mij krijg je ten-
minste wat je ziet.’
 ‘En dat betekent?’
 Ze leunde naar hem toe en kwam daarbij zo dichtbij dat 
hij het bier in haar adem en de parfum op haar huid kon rui-
ken. ‘Je zegt dat je het grootst mogelijke respect voor mijn 
zus hebt. Wat zou je zeggen als ik je vertelde dat ze die baan 
niet op eigen kracht of om haar kwaliteiten heeft gekregen?’
 ‘Ik heb haar in actie gezien, dus dat vind ik moeilijk te ge-
loven.’
 Ze beantwoordde zijn opmerking met een norse blik. 
‘Och, hemel, ze heeft nogal indruk op je gemaakt hè? Er 
is maar één reden waarom Grace onze nieuwe sheriff is, 
één reden maar: Colt McKinney heeft de andere drie hoofd-
commissarissen onder druk gezet om haar aan te nemen 
omdat hij haar in Jericho Pass wil hebben.’
 ‘En waarom wil hij dat?’
 ‘Omdat hij al sinds school een oogje op haar heeft. Als ik 
jou was,’ zei Lily met een slinks lachje. ‘zou ik maar goed 
over mijn schouder blijven kijken.’
 Dat was nu al de tweede keer dat Cage voor Colt McKin-
ney gewaarschuwd werd. Het werd hoog tijd dat hij de beste 
kerel eens ontmoette. ‘Ik zal het in beraad houden,’ zei hij.
 Ze hield haar hand als een pistool naar hem toe gericht 
en gaf hem een knipoogje. ‘Heel verstandig.’ Ze dronk haar 
bier in een teug op, schoof de pul over de bar opzij. ‘Meende 
je dat echt, wat je daarnet zei? Dat je me leuk vindt?’
 ‘Je kunt ermee door,’ zei Cage met een grijns.
 ‘Dans dan met me.’
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 ‘Je weet helemaal niet of ik wel kan dansen.’
 ‘Ik heb er een goed gevoel over.’ Ze sprong van de bar-
kruk af en greep zijn hand. ‘Ik heb het gevoel dat jij kunt 
dansen als de beste.’

‘Iets drinken?’ Colt stond nonchalant tegen de bar aan ge-
leund.
 ‘Nog eentje,’ zei Grace. ‘En dan zit ik aan mijn taks.’
 ‘Je zegt het maar.’
 Hij riep de barkeeper, en even later stond Grace in een 
versgetapt biertje te happen.
 ‘Wat doe jij in de Blue Moon?’ vroeg ze. ‘Dit lijkt me niet 
echt jouw soort gelegenheid.’
 Hij grijnsde haar toe. ‘Wat bedoel je daarmee? Ik hou 
best van een biertje en een potje biljart op zijn tijd. En het 
doet een man goed om af en toe eens naar de goot af te da-
len. Ik ben trouwens ook erg te spreken over de decoratie,’ 
zei hij, waarna hij haar een uitgebreide recensie van het in-
terieur gaf.
 Grace rolde met haar ogen. ‘O, o, hoeveel van die pullen 
heb je al op?’
 ‘Ik ben volstrekt nuchter,’ zei hij. ‘En jij ziet er goed uit, 
Grace. Beter dan toen we op school zaten, en dat wil wel 
wat zeggen. Dat hebben sommige vrouwen gewoon… dat 
ze almaar mooier en mooier worden.’
 Ze leunde een beetje naar achteren en keek hem aan. 
‘Wat bezielt jou vanavond?’
 ‘Ik heb een goede bui,’ zei hij. ‘Niets mis mee, toch?’
 ‘Nee, natuurlijk niet.’ Ze nam een slok van haar bier en 
keek om zich heen. Haar blik bleef hangen bij haar zusje en 
– wacht even – was dat Dale Walsh die daar met Lily stond 
te dansen? Ja, het was Dale Walsh.
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 Het lukte Grace niet om weg te kijken. Het lied waar ze 
op dansten had een ritme dat zo snel was dat zij het onmo-
gelijk zou kunnen hebben bijhouden, maar zij leken er geen 
van beiden moeite mee te hebben. Lily zag er zo… jong en 
zorgeloos uit, alsof ze de avond van haar leven had. Ze lach-
te uitbundig, schudde haar haren wild heen en weer. Grace 
had haar zusje al heel lang niet zo zien lachen.
 Ze voelde een steek van… Nee, niet van jaloezie, maar… 
ja, misschien was het toch wel jaloezie. Zij had zich nooit zo 
kunnen laten gaan als Lily. Ze was altijd bang geweest dat 
ze er raar uit zou zien, en te bezorgd om wat anderen van 
haar zouden denken.
 Ze zag dat Lily nu nog dichter bij Dale stond, en ze zag 
hem zijn hand op haar middel leggen. De manier waarop hij 
haar aankeek. De manier waarop hij danste…
 De steek van jaloezie veranderde in een gevoel van ver-
langen diep in haar maag. Ze wilde dat Dale Walsh zijn 
hand op háár middel legde. Ze wilde dat hij haar toelachte 
zoals hij Lily nu aan het toelachen was. Het was dom en roe-
keloos; ze kende hem pas een dag, het was onlogisch. Maar 
het was niet anders. Ze wilde Dale Walsh.
 Niet dat ze er werk van zou maken, overigens. Er stond te 
veel op het spel, en hemel, wat zou dat een nachtmerrie zijn 
als hij inderdaad op haar afdeling kwam werken.
 Naast haar zei Colt: ‘Is dat Lily? Wauw, wat ziet ze er lek-
ker uit…’
 ‘Rustig aan, hè,’ waarschuwde Grace hem. ‘Je hebt het 
wel over mijn kleine zusje.’
 ‘Zij is ook prachtig, zeg,’ zei Colt, schijnbaar verrast. 
‘Hoe heb ik dat over het hoofd kunnen zien?’ Plotseling 
fronste hij zijn voorhoofd. ‘Met wie staat ze daar te dan-
sen?’
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 ‘Dat is Dale Walsh.’
 Hij draaide zich verbijsterd naar Grace toe. ‘Dale Walsh? 
Weet je het zeker?’
 Grace lachte. ‘Ik heb vandaag het grootste gedeelte van de 
dag met hem doorgebracht, dus ja, ik weet het nogal zeker.’
 ‘Maar ik dacht –’
 ‘Dat hij ouder was? Ik ook. Ik had me hem ook heel an-
ders voorgesteld.’
 Colt dronk zijn glas leeg en bestelde weer een nieuw 
drankje. ‘Wat speelt er tussen hem en Lily?’
 ‘Ik denk dat ze gewoon aardig probeert te zijn.’
 ‘Lijkt me wel wat meer dan dat,’ mompelde Colt. ‘Zie je 
niet dat ze steeds maar deze kant op kijkt? Ik denk dat ze je 
aan het sarren is, Grace. Vertel eens, waarom zou ze denken 
dat ze jou op de zenuwen kan werken door met die nieuwe-
ling te dansen?’
 ‘Ik weet al tijden niet meer wat Lily denkt,’ zei Grace. ‘Ik 
probeer al niet eens meer om haar te begrijpen.’
 ‘Herinner je je niet meer hoe ze vroeger altijd achter ons 
aan liep? Vooral tijdens ons laatste schooljaar. Overal waar 
wij waren, was zij ook.’
 Grace haalde haar schouders op. ‘Nou, en? Zo zijn klei-
ne zusjes nu eenmaal.’
 ‘Ja, maar ze deed het niet om je te pesten of omdat ze erbij 
wilde horen. Ze wilde bij Jesse in de smaak vallen.’
 ‘Wat?’
 ‘Grace, je zusje was gek op Jesse Nance.’
 ‘Welnee,’ zei Grace op spottende toon. ‘Ze was nog een 
kind.’
 ‘Ze was veertien. Oud genoeg om zwaar verliefd te zijn, 
of in ieder geval te denken dat ze het was. Haar hart brak 
toen jij met Jesse trouwde.’
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 ‘Maar…’ Grace staarde hulpeloos naar de dansvloer. ‘Ik 
wist niet dat ze een oogje op Jesse had. Ze heeft er nooit iets 
over gezegd. En het is al zo lang geleden, daar kan ze toch 
niet nog steeds kwaad over zijn?’
 ‘Het is meer dan dat. Jij was altijd het gouden meisje van 
Jericho Pass. Iedereen had altijd hoge verwachtingen van 
jou.’
 ‘Ik ben het meisje dat op haar achttiende van huis weg-
liep om stiekem te trouwen.’ Ze schoof haar haren achter 
haar oren en probeerde haar conservatieve boblijn niet te 
vergelijken met de glorieuze lokken van haar zusje. Ooit 
had ze hetzelfde haar gehad als Lily, maar ze had het laten 
afknippen omdat ze het onprofessioneel vond ogen. Lang 
haar paste niet bij de uitstraling die ze nastreefde. ‘Niet echt 
een gouden meisje,’ mompelde ze.
 ‘Maar daar heb je je niet door laten weerhouden, toch? Je 
wilde bepaalde dingen doen, je bent ervandoor gegaan om 
ze te doen en je hebt nooit meer omgekeken. Lily is hier ge-
bleven, en toen de gezondheid van je grootmoeder achteruit-
ging, was zij de enige die nog voor haar kon zorgen. Zij heeft 
geen nieuw leven kunnen beginnen zoals jij en Rachel. Maar 
ze heeft er het beste van gemaakt, en toen het jou niet zo goed 
verging in Austin, kwam je opeens terug, en je kreeg de baan 
waar zij haar hele volwassen leven voor gewerkt had.’
 ‘Maar jij hebt me die baan aangeboden. Je hebt zelf ge-
zegd dat Lily te jong en onervaren was om ervoor in aan-
merking te komen.’
 ‘Dat klopt ook wel, maar dat ziet zij zelf niet zo.’
 Grace zuchtte. ‘Ik had hier nooit terug moeten komen.’
 ‘Natuurlijk wel,’ zei Colt. ‘We hebben je nodig, en je 
hoort hier thuis. En als het aan mij ligt, blijf je hier nog heel 
lang.’
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 Grace keek hem aan. Er was iets in zijn stem… Nee, ze 
had zich die weemoedige toon, dat spoortje van verlangen 
inge -beeld.
 Ze wendde snel haar blik af, uit angst in zijn ogen iets te 
zien dat hun vriendschap zou kunnen verpesten.
 Hij ging opeens rechtop staan, alsof hij haar ongemak 
aanvoelde. ‘Ik denk dat een van de biljarttafels vrij is,’ zei 
hij. ‘Zin om een potje spelen?’
 ‘Ik denk dat ik ervandoor ga. Ik ben doodmoe.’ Ze wist 
niet eens precies waarom ze hier vanavond gekomen was. 
Ze voelde zich een indringer in de wereld van haar zusje, en 
dat was waarschijnlijk ook precies hoe Lily haar zag.
 Nadat Colt weg was, zag Grace een bekend gezicht aan 
het eind van de bar. Het was Ethan Brennan. Ze herken-
de hem zonder zijn bril bijna niet. Hij was helemaal in het 
zwart gekleed en droeg een leren veter rond zijn nek.
 Hij zag haar en zwaaide haar schaapachtig toe, alsof hij 
zich schaamde om hier gezien te worden. Op dat moment 
kwam er een blondine achter hem staan die haar handen 
over zijn ogen legde. Toen hij haar handen naar beneden 
trok, ging ze giechelend naast hem aan de bar zitten.
 Grace herkende Sookie Truesdale moeiteloos. Ze was 
nogal schaars gekleed en ze bleef onophoudelijk voorover 
leunen om ervoor te zorgen dat Ethan zijn ogen flink de kost 
kon geven.
 ‘Wil je iets van me drinken?’
 Opgeschrikt door de stem van Dale in haar oor, draaide 
Grace zich met een ruk om, blij dat ze niet van haar kruk af 
gevallen was.
 ‘Ik heb er al twee op,’ zei ze. ‘Dat is mijn maximum. Het 
laatste wat ik wil is weer zo’n kater als in Tijuana. Niet dat 
je ooit… We ooit…’



145

 ‘Ik snap je wel.’ Hij gebaarde naar de barkeeper. ‘Wat 
doe je hier eigenlijk?’ zei hij. ‘Dit lijkt me helemaal geen tent 
voor jou.’
 ‘Ik zei net hetzelfde tegen Colt McKinney.’
 ‘Is hij hier?’ Dale strekte zijn nek en liet zijn blik over de 
menigte zweven.
 ‘Hij staat achter te biljarten. Hoezo?’
 Dale haalde zijn schouders op. ‘Ik heb veel over hem ge-
hoord sinds ik hier ben. Ik vroeg me af waar alle heisa om te 
doen was.’
 ‘Hij heeft zijn goede momenten, net als iedereen,’ zei Grace. 
‘En over goede momenten gesproken… Ik zag je daarnet met 
Lily dansen. Zijn jullie hier samen naar toe gekomen?’
 Dale lachte haar toe. ‘Zou je dat erg vinden?’
 ‘Waarom zou ik dat erg vinden? Jouw privéleven gaat 
mij niets aan. Ik was gewoon onder de indruk van de manier 
waarop jullie met elkaar dansten, meer niet.’
 Hij stond haar nog steeds aan te kijken met dat grappige 
lachje dat haar vanbinnen helemaal deed tintelen. ‘Wil je 
dansen?’
 ‘Ik? Néé… Ik heb twee linkervoeten. Ik kan helemaal 
niet dansen.’
 ‘Iedereen kan dansen,’ zei hij. ‘Maar niet iedereen is een 
goede danspártner.’
 ‘Ik geloof niet dat dat waar is.’
 ‘Toch is het zo,’ zei hij. ‘Denk er maar over na.’
 ‘Goed, misschien test ik die theorie van je de volgende 
keer wel uit,’ zei ze, en ze kwam van haar kruk af. ‘Maar nu 
ga ik naar huis.’
 ‘Vind je het goed als ik met je meeloop?’ Hij had een se-
rieuze uitdrukking op zijn gezicht. ‘Ik moet je ergens over 
spreken.’
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 Ze trok haar schouders op. ‘Ja, hoor.’
 Buiten was de avondlucht nog steeds warm, maar de 
bries die af en toe vanuit de woestijn het stadje in waaide 
was heerlijk koel. De muziek volgde hen naar buiten, en er-
gens op het parkeerterrein klonk luid gelach op. Om een of 
andere reden moest Grace opeens weer aan Sookie Trues-
dale denken, en ze verwonderde zich nogmaals over het 
openlijke geflirt van die vrouw met Ethan Brennan. Waar 
was Jesse eigenlijk terwijl dit allemaal aan de gang was?
 ‘Waar sta je geparkeerd?’ vroeg Dale.
 ‘Ik ben komen lopen.’
 ‘Ik weet niet of dat wel zo slim was, met wat er vanmor-
gen is gebeurd.’
 ‘Het is maar een kort stukje,’ zei Grace.
 ‘Een kort stukje is genoeg om beschoten of ontvoerd te 
worden.’
 ‘Oké, dat is geen vrolijke gedachte, maar ik snap wat je 
bedoelt. Ik zal voorzichtiger zijn.’
 ‘Beloof je dat?’
 Ze begon te lachen, maar hij was bloedserieus. ‘Ja, dat 
beloof ik.’ Zijn intensiteit bracht haar een beetje van haar 
stuk. ‘Waar wilde je me eigenlijk over spreken?’
 Hij keek om zich heen. De parkeerplaats was bijna net zo 
druk als de dansvloer, overal rokende en lachende mensen, 
een enkel kussend stelletje. ‘Ik praat liever niet hier,’ zei hij. 
‘Ik kan je wel een lift naar huis geven. Mijn auto staat daar.’
 Grace keek naar de oude Cadillac, de glanzende lak die 
de klassieke lijnen accentueerde. ‘Die auto past echt bij je,’ 
hoorde ze zichzelf tot haar eigen verrassing zeggen.
 ‘Omdat hij oud en ordinair is?’
 ‘Omdat hij stijlvol is,’ zei ze. ‘Hij is misschien niet naar 
ieders smaak, maar hij is verre van gewoontjes.’
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 ‘O, dank je wel… denk ik. Ritje maken dan?’
 Ze waren ondertussen bij de auto aangekomen, en Grace 
liet haar hand over een van de staartvinnen glijden. ‘Met 
deze dingen lijkt het net alsof hij kan vliegen.’
 ‘Dat kan hij ook,’ zei hij. ‘Stap maar in, dan laat ik het je 
zien.’

Voordat Grace het wist, zoefden ze door de woestijn. Het 
dak stond open, en met de wind door haar haren en de dik-
ke deken van sterren aan de hemel boven zich voelde het in-
derdaad een beetje als vliegen.
 Ze wees naar een afslag iets verderop. ‘Dat is de weg naar 
Willow Springs, dat spookstadje waar ik je over vertelde, 
weet je nog? Er is niet veel meer over van die weg, het is meer 
een paadje,’ zei ze. ‘Je hebt tegenwoordig bijna een Jeep no-
dig om er te komen. Bovendien verkeert de brug over het ra-
vijn in hele slechte staat, dus ik denk dat ik het zelfs met een 
Jeep niet zou aandurven.’ Toen Cage de afslag op reed, riep 
ze gealarmeerd: ‘Je gaat het toch niet met deze auto probe-
ren, hoop ik?’
 Hij stopte en schakelde de motor uit.
 ‘Wat doe je?’ vroeg ze, niet in het minst bang, maar ner-
veuzer dan ze voor mogelijk had gehouden.
 ‘Zoals ik al zei: ik moet iets met je bespreken. Zonder 
spiedende ogen of gespitste oren om ons heen. Hier zijn al-
leen maar coyotes en sterren.’ Hij keek omhoog en zag een 
vallende ster door de lucht schieten. ‘Wauw! Volgens mij is 
dit de eerste keer dat ik zoiets zie.’
 ‘Je ziet hier aan de lopende band meteoorregens.’ Ze leg-
de haar hoofd achterover op de hoofdsteun en staarde naar 
boven. ‘De sterrenhemel is wat ik het meeste miste toen ik 
in San Antonio woonde. Na een tijdje raak je eraan gewend 
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geen sterren te zien. En wanneer je hier dan weer terug-
komt, word je er op een avond als deze, met een spookstadje 
voor je, de woestijn achter je en al die twinkelende sterren 
boven je, weer aan herinnerd dat West-Texas zo’n beetje de 
meest romantische plek ter wereld is.’
 Ze draaide haar hoofd en keek hem in het duister aan. ‘Je 
lacht me toch niet uit, hè?’
 Hij draaide zijn hoofd ook, en ze voelde zijn blik op haar 
rusten. ‘Ik lach niet, Grace.’
 Ze merkte dat zijn gezicht dichter bij het hare kwam en 
ze haalde diep adem. ‘Dat is geen goed idee,’ zei ze.
 ‘Laten we de sterren de schuld geven. Of West-Texas.’ 
Hij strekte zijn arm uit, legde zijn hand op de achterkant 
van haar nek en trok haar hoofd naar zich toe.
 ‘Dit kunnen we niet maken.’
 ‘Ik weet het. Maar ik denk er al de hele avond aan. Je hebt 
geen idee hoe prachtig je bent. Ik wil je al kussen vanaf het 
moment dat ik je kantoor in liep en je achter dat bureau zag 
zitten. Daarvóór zelfs al.’
 ‘Onmogelijk. Je had me nog nooit gezien daarvoor. En 
als je durft te zeggen dat je me in je dromen hebt gezien, ben 
ik bang dat ik je nooit meer serieus zal kunnen nemen.’
 Hij grijnsde, maar er glinsterde iets duisters in zijn ogen. 
‘Weet je zeker dat het geen goed idee is? Één kus maar?’
 ‘Laat ik het zo zeggen: als je me kust, heb je geen baan. 
Dan kan ik je niet meer aannemen.’
 ‘Misschien is het dat wel waard,’ mompelde hij.
 ‘Je luistert te veel naar je hormonen,’ zei ze. ‘Misschien 
moeten we maar vertrekken voordat ze dingen gaan zeggen 
waar we allebei spijt van krijgen.’
 ‘Oké, je hebt gelijk. Geen romantiek vanavond.’ Hij 
liet zich achterover in zijn stoel vallen en staarde omhoog. 
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‘Maar ik moet nog steeds iets met je bespreken, en dat zal de 
sfeer aardig drukken, geloof me.’
 ‘Ik luister.’ Het verbaasde Grace hoe kalm haar stem 
klonk, terwijl ze vanbinnen een en al verwarring was. Wat 
deed ze hier op deze afgelegen plek met een man die ze am-
per kende? Wat had haar in vredesnaam bezield, wat beziel-
de haar nog steeds, om te denken dat een enkel kusje geen 
kwaad kon?
 Ze wist wel beter.
 Een kus was nooit zomaar een kus.
 Ze zouden elkaar aanraken, en nog meer kussen, kussen 
en nog meer aanraken, en dan zou vroeg of laat het moment 
komen dat ze moest kiezen wat ze liever wilde: seks of een 
rechercheur.
 Het was ronduit belachelijk dat ze zo’n keus zelfs maar 
in overweging nam. Ze was een volwassen vrouw die haar 
werk serieus nam, niet een achttienjarig meisje dat zich on-
der invloed van een paar tequilashots door haar libido liet 
adviseren.
 ‘Grace? Luister je wel?’
 Ze schrok op uit haar overpeinzingen. ‘Sorry. Wat zei je?’
 Hij had wat papieren in zijn hand. ‘Wist je dat jouw 
naam op de eigendomsakte van de Nance Ranch staat?’
 Het duurde even voordat zijn woorden tot haar verwar-
de brein doordrongen. ‘Welnee. Hoe kom je erbij?’
 ‘Ik heb hier het bewijs.’ Hij hield de documenten om-
hoog. ‘Een kopie van de eigendomsakte. Kijk zelf maar.’
 Hij pakte een zaklamp uit het dashboardkastje en richtte 
de lichtbundel op het papier. Daar stond haar naam. Grace 
Steele Nance.
 Ze keek op. ‘Dit moet een fout zijn.’
 ‘Het is geen fout,’ zei Cage. ‘Behalve als je een overdrachts-



150

document hebt getekend waarmee Jesse jouw naam van de 
akte af kan laten halen.’
 ‘Ik heb scheidingspapieren getekend. Ik heb nooit iets 
over een eigendomsakte gehoord.’
 ‘Je zei dat zijn moeder blij was met jullie huwelijk. Ze 
moet zonder iets gezegd te hebben die akte op jullie namen 
hebben laten zetten. Jesse wist er waarschijnlijk ook niets 
van, tot het moment dat hij de ranch wilde verkopen en er-
achter kwam dat hij dat zonder jouw handtekening niet kan 
doen.’
 ‘Waarom heeft hij me dan niet gewoon gevraagd om iets 
te tekenen?’
 ‘Omdat juridisch gezien de helft van dat land van jou is. 
En afhankelijk van wat McKinney ervoor over heeft, is de 
helft heel veel. Je snapt toch wel wat dat betekent, hè?’
 Grace keek hem strak aan. ‘Het bewijst niets. We moeten 
voorzichtig zijn met het uiten van beschuldigingen.’
 ‘Je hebt gelijk,’ zei Cage. ‘Het bewijst niets. Maar je zult 
toch moeten toegeven dat je ex-man hiermee wel een erg 
sterk motief voor moord heeft.’
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Hoofdstuk 13

Even later, terwijl Cage de auto voor het pension van Miss 
Nelda parkeerde, zei Grace: ‘Ik stel voor dat ik eerst naar 
binnen ga, en dat jij de buitentrap naar het balkon neemt. Ik 
zie niet in waarom we de gezusters Van Horn reden tot spe-
culeren zouden moeten geven.’
 ‘Ik vind het best.’
 Ze opende het portier en stapte uit, daarna draaide ze 
zich om. ‘Deze houd ik even bij me, als je het niet erg vindt.’ 
Ze hield de kopieën van de eigendomsakte omhoog.
 ‘Ze zijn voor jou,’ zei Cage. Hij keek haar na tot ze het 
huis in verdwenen was, deed toen het dak van de auto dicht, 
stapte uit, sloot de deuren. Er kwam een voertuig achter 
hem de hoek om, en toen hij over zijn schouder keek, hoor-
de hij de motor in een hogere versnelling schakelen.
 Razendsnel schoot hij in de schaduw op de hoek van het 
huis en keek toe terwijl de auto naderde. Het was een zil-
verkleurige stationcar met open ramen waar een keiharde 
technodreun uit geblazen werd. Er ontplofte een bierflesje 
op straat, waarna het voertuig opeens vooruit schoot, de 
volgende hoek om scheurde en verdween.
 Vast een stel tieners, dacht Cage, met achter het stuur ie-
mand die daar duidelijk niet hoorde. Hij bleef even wachten 
om te zien of ze terug zouden komen, en op het moment dat 
hij zich naar de trap toe draaide, daalde er een hand op zijn 
schouder neer.
 Cage draaide zich om en had de persoon achter hem bij-
na een vuistslag verkocht toen hij zich net op tijd realiseerde 
dat het Miss Nelda was.
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 Ze sprong achteruit, haar hand op haar hart. ‘Och, he-
mel, ik schrik me halfdood.’
 ‘Insgelijks,’ zei Cage. ‘Ik heb u helemaal niet horen aan-
komen.’
 Ze had zich al snel hernomen en wierp hem een ironisch 
lachje toe. ‘Ik zie dat u de zijtrap gebruikt? Het is maar goed 
dat Billy Don die lampen voor ons is komen maken, dan ziet 
u tenminste waar u heen gaat, hè?’ Ze keek naar de straat 
en zag zijn auto staan. ‘O, wat een herinneringen brengt 
die auto bij me terug. Mijn verloofde had er precies zo een, 
maar dan vuurrood. Ik had nog nooit zoiets moois gezien, 
en hij zag er zó knap uit achter het stuur. Net Robert Taylor 
in Magnificent Obsession. Kent u die film? Het gaat over 
een man die wanhopig verliefd wordt op een vrouw voor 
wie hij zich verantwoordelijk voelt, maar hij verbergt zijn 
ware identiteit voor haar, waardoor ze nooit samen zouden 
kunnen zijn.’
 ‘Klinkt als een meidenfilm,’ zei Cage, en hij begon zijn 
twijfels te hebben over Miss Nelda. Ze had óf een griezelig 
accurate intuïtie óf ze had ouderwets lopen snuffelen. Hij 
had zo’n gevoel dat het een beetje van beide was.
 ‘Het was zo romantisch,’ zei ze. ‘En alles kwam weer 
goed op het eind, want toen hij haar opereerde om haar 
hersentumor te verwijderen, heeft hij ook haar gezichtsver-
mogen weer hersteld, terwijl de dokters hadden gezegd dat 
ze voor altijd blind zou blijven. Dus je ziet: als je maar het 
goede doet, dan komt alles goed.’
 Eh… Ja, in films, dacht Cage. Het echte leven was andere 
koek.
 ‘Goed, ik zal u maar niet langer ophouden,’ zei ze. ‘U zult 
wel graag uw bed in willen duiken, kan ik me zo voorstel-
len, hè?’ Haar blik reisde via de trap naar het balkon, waar 
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net het licht in de kamer van Grace aan was gegaan. ‘Welte-
rusten, hoor.’
 ‘Welterusten, Miss Nelda.’
 Hij liep de trap op en maakte de deur van zijn kamer 
open. Hij pakte het koffertje uit de schuilplaats, zette het op 
het bed en klikte de sluitingen open. Alles zat er nog in, pre-
cies zoals hij het achtergelaten had; de wapens, het geld, de 
envelop met de foto van Grace.
 Hij haalde de foto tevoorschijn en bekeek hem aandach-
tig. Zijn ogen werden naar haar lippen getrokken, zo vol en 
rijp en heerlijk. Hij had haar willen kussen vanavond. Heel 
erg graag. Nog steeds. Maar eerst moest hij het een en ander 
met haar rechtzetten. Want hij realiseerde zich, nu hij die 
zwarte stationcar vanmiddag bij het gerechtsgebouw had 
gezien, en die zilverkleurige daarnet hier voor de deur, dat 
hij binnenkort wel eens gedwongen zou kunnen zijn de stad 
op stel en sprong te verlaten. En hij kon er onmogelijk van-
door gaan zonder haar te vertellen, en te bewijzen, dat ze 
gevaar liep. Er was geen eenvoudige manier om dat te doen, 
maar als hij voorzichtig te werk ging, hadden hij en Grace 
een kans om het er levend van af te brengen.
 Hij klikte het koffertje weer dicht, pakte het op en liep 
via het balkon naar haar kamer.

Toen Grace het zachte geklop op haar balkondeur hoorde, 
wist ze meteen wie het was. En ze wilde hem niet binnenla-
ten. Tegen beter weten in deed ze toch de deur open. ‘Wat?’
 ‘Ik wil alleen maar even met je praten.’
 ‘Het is laat, en we hebben vanavond al genoeg gebab-
beld. Kan het morgen niet?’
 ‘Nee. Ik moet je dit echt vanavond vertellen.’
 Grace zag het koffertje in zijn hand en zei: ‘Wat zit daarin?’
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 ‘Dat is precies waar ik het met je over wilde hebben. Het 
kan niet meer wachten.’
 Ze deed een stap naar achteren. ‘Oké. Heel snel dan. En 
zachtjes praten, alsjeblieft. Je kunt je wel voorstellen wat de 
twee zussen zouden denken als ze hoorden dat je hier was. 
De hele stad zou er morgen van weten.’
 Hij kwam binnen en sloot de deur achter zich.
 Hij ziet er nerveus uit, dacht Grace. Nerveus en gespan-
nen.
 Nadat hij de koffer op tafel had neergezet, draaide hij 
zich naar haar toe. ‘Voordat ik van wal steek wil ik even 
zeggen dat ik heb gedaan wat me op dat moment het beste 
leek, en dat ik hoop dat je niet al te hard over me zult oorde-
len.’
 ‘Dat klinkt onheilspellend.’
 ‘Beloof me dat je me laat uitpraten, en dat je niet meteen 
conclusies gaat trekken.’ Hij trok een stoel onder de tafel 
vandaan. ‘Misschien kun je maar beter even gaan zitten.’
 ‘Ik sta wel,’ zei ze, hoewel ze nu zelf ook wel een beetje 
nerveus begon te worden. ‘Nou?’
 ‘Oké, daar gaan we dan. Toen ik hier kwam, heb ik je 
verteld dat ik onderweg wat problemen had gehad.’
 ‘Ja, dat weet ik nog.’
 ‘Goed, dat was ook zo,’ zei hij. ‘Ik kwam een vent tegen 
die… problemen had. Hij had zijn auto in de berm gepar-
keerd omdat hij zich niet goed voelde. Hij was flauwgeval-
len, had zijn hoofd aan de bumper bezeerd en toen ik hem 
tegenkwam, was hij aan het bloeden. Ik heb hem naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis gereden, en even later stond een 
dokter me te vertellen dat die kerel het niet gered had. Hij 
had een hartaanval gehad en was overleden. Dat was waar-
om hij zich eerder zo beroerd voelde.’



155

 ‘Dat is erg vervelend,’ zei Grace. ‘Maar ik begrijp niet –’
 ‘Dat komt nog wel. Het wordt nu pas echt spannend. Het 
ziekenhuis moest natuurlijk weten wie hij was, zodat ze zijn fa-
milie konden inlichten, maar ik wist het ook niet. We hadden 
elkaar langs de kant van de weg ontmoet. Ik ben naar de auto 
gegaan, heb zijn koffertje geopend, dit koffertje, om een adres 
of zo te zoeken. En toen vond ik… Goed, kijk zelf maar.’ Hij 
klikte de sluitingen open en deed het deksel omhoog.
 Grace wierp een blik op de inhoud en flitste haar blik di-
rect weer naar hem. ‘Zijn dat –’
 ‘Semiautomatische pistolen,’ zei hij. ‘Met accessoires. En 
dat is vijfduizend dollar. En dit…’ Hij pakte de envelop. ‘Dit 
is waar het echt om gaat.’
 Grace had opeens een knoop in haar maag terwijl ze de 
envelop opende en er de foto uit nam. Ze las het bijgevoegde 
briefje, staarde naar de foto en las het briefje nog een keer.
 ‘Nu weet je waarom ik dacht dat die hinderlaag vanmor-
gen meer was dan zomaar een waarschuwing. Er is iemand 
die jou dood wil, Grace.’
 ‘Wil je me vertellen dat die man die aan een hartaanval 
overleed een huurmoordenaar was? Dat iemand hem had 
ingehuurd om mij te vermoorden?’
 ‘Je hoeft het niet van mij aan te nemen. Het bewijs ligt 
hier voor je.’
 Ze keek naar de foto. Die was genomen toen ze uit het 
bureau kwam lopen, waarschijnlijk vlak nadat ze hier was 
begonnen. Maar… er klopte iets niet. Dale Walsh vertelde 
haar niet alles. ‘Mijn naam of adres is nergens te vinden in 
dit koffertje. Hoe heb je me gevonden?’
 ‘Onderweg naar het ziekenhuis vertelde hij me dat hij op 
weg was naar Jericho Pass om met iemand over een baan te 
praten.’
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 ‘O, dat kwam goed uit,’ zei ze. ‘Jij was ook net op weg 
naar Jericho Pass.’
 Ze zag hem moeizaam slikken, vlak voordat hij knikte. 
‘Precies. Ik wilde die koffer bij de sheriff afgeven, in de hoop 
dat de politie de vrouw op de foto zou kunnen vinden. En 
toen zag ik jou.’
 ‘En je besloot me niets te vertellen? Waarom?’
 ‘Omdat ik me in de unieke positie bevond om erachter 
te komen wie de opdrachtgever was. Hij wist waarschijn-
lijk niet hoe de moordenaar eruitzag, of hoe hij heette. Het 
enige wat hij kon weten, was dat er vroeg of laat een vreem-
deling in de stad zou opduiken, en het leek me goed moge-
lijk dat hij, of zij, zou proberen contact met me te leggen. En 
dan zouden we hem te pakken hebben.’
 ‘Dat is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb.’ Grace 
stond op en gooide de envelop naar de openstaande koffer. 
‘Van alle achterlijke plannetjes die –’
 ‘Hé,’ zei hij op enigszins beledigde toon. ‘Zo achterlijk is 
het niet… Het had best kunnen werken.’
 ‘Waarom heb je in vredesnaam niet vanaf het begin open 
kaart met me gespeeld?’
 ‘Omdat de mogelijkheid bestond dat iemand uit jouw 
directe omgeving die vent had ingehuurd. Als diegene er-
achter zou komen dat hij dood was, zou hij misschien wan-
hopig genoeg worden om het heft in eigen handen te nemen. 
En ik vermoed dat dat vandaag gebeurd is.’
 Grace legde haar handpalm op haar voorhoofd. ‘Dit is 
echt de grootste beoordelingsfout die ik ooit iemand heb 
zien maken. Wat heb je je in je hoofd gehaald? Ik weet niet 
wat ik moet zeggen. Ik weet niet eens of ik je moet geloven.’
 ‘Hoe kun je me nu niet geloven?’ vroeg hij. ‘Het bewijs 
ligt er.’
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 Ze kneep haar ogen samen. ‘Hoe kan ik zeker weten dat 
jij niet die huurmoordenaar bent?’
 ‘Zou ik hier met je staan praten als ik hem was?’
 ‘Misschien wel, als je dacht dat je ermee weg kon komen. 
Hoe heet het stadje waar die man is overleden?’
 Toen hij het haar vertelde, zei ze: ‘Je begrijpt natuurlijk 
wel dat ik dat verhaal van je ga controleren.’
 ‘Prima. Als je maar voorzorgsmaatregelen neemt. Ga 
nooit na zonsondergang alleen of te voet de straat op. 
Draag een kogelvrij vast. Doe wat je moet doen om jezelf te 
beschermen.’
 ‘Grappig dat je je nu opeens zo druk maakt om mijn vei-
ligheid.’
 ‘Je mag geloven wat je wilt, maar jouw veiligheid is vanaf 
het begin mijn eerste prioriteit geweest. Maar je hebt gelijk. 
Ik heb een beoordelingsfout gemaakt. Ik had meteen open 
kaart met je moeten spelen.’
 ‘Maar dat heb je niet gedaan, en nu kan ik je ook niet 
meer in dienst nemen. Na vandaag en na dit? Je bent te im-
pulsief en je lijkt te denken dat er voor jou andere regels gel-
den dan voor de rest. Dat vind ik onacceptabel. Ik vertrouw 
je niet en ik wil je niet in mijn team.’
 Ze had verwacht dat hij met haar in discussie zou gaan, 
in plaats daarvan knikte hij alleen maar even. ‘Ik heb het 
verknald. Dat accepteer ik. Het beste wat ik nu, denk ik, 
kan doen is in mijn auto stappen en rechtsomkeert maken.’
 Grace sloeg haar armen over elkaar. ‘Dat lijkt me inder-
daad het beste, ja. En ik raad je aan om niet al te lang te 
wachten, want er zit een luchtje aan dat verhaal van je, en 
het stinkt huizenhoog. Als ik de tijd krijg er te lang over na 
te denken, zou ik nog wel eens kunnen besluiten je de cel in 
te gooien terwijl ik het uitzoek.’
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Cage was al helemaal bij zijn kamer, had zelfs de deur al 
open, toen hij zich opeens omdraaide en terugliep naar de 
kamer van Grace. Deze keer klopte hij luid en duidelijk, niet 
gehinderd door wie hem zou kunnen horen.
 Ze trok geërgerd de deur open. ‘Wát?’
 ‘Even voor de duidelijkheid… Ik kom niet voor je wer-
ken. Nooit. Dus er is geen enkele reden waarom ik dit niet 
zou kunnen doen.’
 Voordat ze kon protesteren was hij haar al aan het kus-
sen, haakte daarbij zijn vingers in haar haren zodat ze haar 
hoofd niet weg kon trekken.
 Niet dat ze dat probeerde overigens. Tenminste, niet 
meteen. Wat ze wel deed, was haar mond openen en weg-
smelten in zijn kus.
 De naar munt smakende tandpasta was als ambrozijn, 
dacht Cage. De bloemige geur van haar shampoo als dro-
men in de zomer. Haar huid was warm, zacht en uitnodi-
gend, en toen hij zijn hand omlaag liet glijden en die rond 
haar middel legde…
 …stapte ze achteruit en sloeg ze hem vol in het gezicht.
 Cage was verbijsterd. Hij legde zijn hand op zijn wang. 
‘Waarom doe je dat?’
 ‘Je kunt niet zomaar de slaapkamer van een vrouw bin-
nen vallen in de veronderstelling dat je er welkom bent. De 
volgende keer moet je het eerst vragen.’
 ‘De volgende keer –’
 Ze greep zijn overhemd vast en trok hem helemaal naar 
binnen. Voordat hij wist wat hem overkwam waren ze weer 
aan het kussen, struikelend en stommelend tot er iets op de 
vloer kapot viel. Dat bracht hen even tot stilstand, en Grace 
legde haar hand over zijn mond, keek over haar schouder om 
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te zien wat er gevallen was. Vervolgens doken ze weer boven 
op elkaar.
 Cage hield zijn arm achter haar terwijl hij haar tegen de 
muur aan duwde, en een van haar benen haakte zich sen-
sueel rond zijn kuit. Ze stonden zo dicht tegen elkaar aan 
gedrukt dat er geen ruimte over was om te manoeuvreren, 
maar dat kwam hem voorlopig prima uit. Het was hemels 
om haar te kussen. Hij zou de hele nacht door kunnen gaan.
 Toen ze elkaar eindelijk loslieten, oververhit en buiten 
adem, zei hij: ‘Ik krijg toch niet weer een klap van je, hè?’
 ‘Nee,’ zei ze terwijl ze haar verwarde haren probeerde te 
fatsoeneren. ‘Maar de mogelijkheid dat ik je achter slot en 
grendel gooi, bestaat nog steeds.’
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Hoofdstuk 14

Grace werd door haar mobiele telefoon uit een diepe slaap 
gewekt. Ze tuurde naar het schermpje, zag het nummer van 
het bureau en gromde.
 ‘Steele.’
 ‘Sheriff Steele? U spreekt met Sam. U moet zo snel moge-
lijk naar het bureau komen.’
 ‘Wat is er aan de hand?’
 ‘Er is hier iets wat u ongetwijfeld wilt zien.’
 Een kwartier later zat ze gedoucht en aangekleed in haar 
auto. De auto van Dale stond nog steeds voor het pension 
geparkeerd, hij was dus nog niet weg, maar Grace hoopte 
dat dat snel het geval zou zijn. Voor hen beiden. Die man be-
tekende ellende, en wel op zoveel fronten dat ze niet meer te 
tellen waren.
 Maar hij kon wel lekker kussen.
 O, wat kon hij lekker kussen.
 De man was een ware tongvirtuoos. En hij had haar als 
een  viool bespeeld, haar hele lichaam gestreeld totdat ze in 
brand leek te staan. Ze had zichzelf er bijna niet meer van 
kunnen weerhouden hem de kleren van het lijf te rukken, 
om vervolgens op het bed te gaan liggen en een demonstra-
tie te eisen van wat hij zoal nog meer met die tong kon.
 Oké, Grace, rustig aan maar, sprak ze zichzelf verma-
nend toe. Je bent wel vaker gekust.
 Maar het was lang geleden dat een kus haar tot de maan 
en terug had gebracht. Veel te lang geleden, realiseerde ze 
zich. En nu was uitgerekend de man die bij haar al de juiste 
snaren wist te raken een ongedisciplineerde en impulsieve 
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figuur die nog geen  situatie fatsoenlijk zou kunnen inschat-
ten – al hing zijn leven ervan af. Of erger nog: haar leven. 
Want wat zei het over hem, dat hij zulke belangrijke infor-
matie voor haar verzwegen had? Hij had haar natuurlijk 
meteen moeten vertellen dat iemand opdracht had gegeven 
haar te vermoorden.
 Die gedachte bracht haar met een schok weer terug naar 
aarde. Iemand had opdracht gegeven haar te vermoorden.
 Iemand had haar van de trap af geduwd, haar wagen be-
schoten en een huurmoordenaar vijfduizend dollar vooraf 
gegeven met de belofte van vijfduizend meer als de klus ge-
klaard was. Dat was haar leven voor die persoon waard. 
Tienduizend dollar maar.
 Nadat ze haar auto voor het politiebureau geparkeerd 
had, keek ze voor ze uitstapte eerst goed om zich heen. Met 
haar hand op haar pistool haastte ze zich naar binnen.
 Sam Dickerson en Lily stonden haar op te wachten. Ze 
liepen allebei te ijsberen in de hal, en Lily had een vreemde 
uitdrukking op haar gezicht.
 ‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Grace.
 ‘Kunnen we even in jouw kantoor praten?’
 ‘Goed.’ Ze maakte de deur met haar sleutel open en ging 
hen voor naar binnen. ‘Zeg het eens.’
 ‘We hebben net deze fax uit Presidio County ontvangen,’ 
zei Sam. ‘Kijk zelf maar.’
 ‘Wat is het?’
 ‘In een notendop? Vlak bij een parkeerplaats langs de I10 is 
het lichaam gevonden van een dode man die geïdentificeerd is 
als rechercheur Dale Walsh van de politie van Galveston.’

Cage was net de stad uit toen er een blauw licht achter hem 
 verscheen. Hij zag de politiewagen in zijn achteruitkijk-
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spiegel, dacht dat het een agent van de sheriff van Cochise 
County was, maar hij had geen idee waarom hij aan de kant 
werd gezet.
 Een fractie van een seconde overwoog hij ervandoor te 
scheuren en te kijken wat deze Caddy waard was op de 
open weg, maar de agent zou hem ongetwijfeld achterna 
gassen, en er zou wel eens iemand gewond kunnen raken.
 Dus deed hij wat een ex-politieman met respect voor de 
wet hoort te doen. Terwijl hij de berm in reed, stak hij de .38 
van Dale Walsh binnen handbereik onder de zitting, voor 
het geval dat.
 In zijn zijspiegel zag hij de politieagent uit de wagen stap-
pen. Het was Grace. En ze had haar wapen op hem gericht 
terwijl ze voorzichtig zijn auto naderde.
 ‘Niet bewegen!’ schreeuwde ze toen hij zich begon om te 
draaien. Ze stond op nog geen meter afstand van het por-
tier, pistool in beide handen. ‘Uitstappen.’
 Hij deed wat ze zei. ‘Wat is er aan de hand –’
 ‘Voorover, op de motorkap. Benen spreiden, armen ach-
ter je rug. Nu!’
 Toen hij op de motorkap lag, schopte ze zijn voeten ver-
der uit elkaar, ze fouilleerde hem en gooide hem in de boei-
en.
 ‘Mag ik niet eens weten waar dit over gaat?’ vroeg hij 
toen ze hem met een ruk overeind trok.
 Ze beantwoordde zijn vraag door hem zijn rechten te le-
zen. Daarna bracht ze hem naar de politiewagen. Ze liet 
hem instappen en knalde het portier dicht.
 Toen ze eenmaal achter het stuur zat, zei hij: ‘Hoe heb je 
me gevonden?’
 ‘Ik ben langs Miss Nelda gereden. Ze zei dat je net weg 
was.’
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 ‘Ik dacht lekker vroeg te beginnen,’ verzuchtte hij. ‘Een 
flink aantal kilometers te maken voor de zon op kwam.’
 Ze zei niets, staarde alleen maar voor zich uit.
 ‘Mag ik dan niet eens weten waarom ik gearresteerd 
ben?’
 Ze draaide zich om, haar ogen hard en beschuldigend. 
‘Wie ben je? En zeg niet dat je Dale Walsh bent, want die 
is dood. Zijn lichaam is bij een parkeerplaats langs de I10 
gevonden. En aangezien je zijn identiteit en zijn auto hebt 
gestolen, moet ik ervan uitgaan dat je hem ook hebt ver-
moord.’
 ‘Nee, nee, nee,’ zei hij op wanhopige toon. ‘Ik heb nie-
mand vermoord. Je moet me geloven.’
 Ze ademde diep in en liet de lucht langzaam weer uit 
haar longen stromen. ‘Ik geloof dat alles wat uit jouw mond 
komt verdomme een leugen is.’
 Ze leunde voorover, startte de auto, deed het blauwe 
zwaailicht uit en maakte rechtsomkeert naar Jericho Pass.
 ‘Grace, luister alsjeblieft naar me. Ik kan alles uitleggen.’
 ‘Het enige wat ik van je wil horen voordat we op het bu-
reau zijn, is je naam. Je échte naam.’
 ‘Cage Nichols. Ik ben een ex-politieman uit Dallas.’
 Hij zag haar via de spiegel naar hem kijken. ‘Ex-politie-
man?’
 ‘Ik zat bij het arrestatieteam. Ik moest een jaar geleden 
ontslag nemen toen ik een kogel in mijn knie kreeg.’
 ‘Wat doe je hier?’
 ‘Ik verkoop in dienst van mijn zwager apparatuur voor 
olieboringen.’
 ‘En nu ga je me zeker vertellen dat je niets te maken hebt 
met de dood van de echte Dale Walsh?’
 ‘Dat heb ik niet, ik zweer het. Ik ken hem niet eens. Die 
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man over wie ik je vertelde, met die hartaanval… Hij zei dat 
hij Dale Walsh heette. Alles wat ik je over hem verteld heb, 
is waar. We hebben elkaar echt langs de weg ontmoet. Ik 
heb zijn koffer echt geopend met de bedoeling zijn familie 
te traceren. Het enige verschil is dat ik speciaal naar Jeri-
cho Pass ben gekomen om je te waarschuwen. Ik had net zo 
goed door kunnen rijden, maar dat heb ik niet gedaan. Ik 
kon het niet.’
 ‘Wat een nobel gebaar, Mr. Nichols. We zullen wel zien 
hoe nobel je bent als ik je vingerafdrukken door de compu-
ter haal en je verhaal onder de loep neem.’
 ‘Dat kun je niet doen,’ zei hij. ‘Je kunt mijn vingerafdruk-
ken niet in het systeem stoppen.’
 ‘Wacht maar eens af.’
 ‘Als je dat doet, ga ik eraan.’
 ‘Ik kan niet wachten om dit verhaal te horen,’ mompelde 
ze.

‘U wilt dat ik naar Presidio bel om te zeggen dat we een ver-
dachte in hechtenis hebben?’ vroeg Sam Dickerson gretig.
 Hij, Grace en Lily stonden voor de cel van Cage hem het 
boze oog toe te werpen. Ze moesten hem nog registreren, 
maar hij zou pas officieel aangeklaagd worden wanneer hij 
was overgebracht naar het district waar Dale Walsh ver-
moord was. En Grace zou vermoedelijk met het eerste het 
beste telefoontje naar Presidio die hele slachtpartij in San 
Miguel op haar bord geschoven krijgen.
 ‘Sheriff, mag ik je even spreken?’ Hij stond met zijn ar-
men door de tralies heen gestoken en keek haar aan.
 ‘Ik luister,’ zei ze.
 ‘Ik moet je onder vier ogen spreken. Alsjeblieft.’
 Grace draaide zich naar Lily en Sam. ‘Hebben jullie niets 
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beters te doen dan te staan loeren naar een verdachte?’
 ‘Niet echt,’ zei Lily grijnzend. ‘Het begint hier net span-
nend te worden. Heb je echt de hele tijd helemaal niets in de 
gaten gehad, Grace? Wauw, je voelt je vast heel –’
 ‘Dom? Goedgelovig? Kwaad? Ja, dat klopt wel zo’n 
beetje,’ zei Grace. ‘Voel je je nu beter?’
 Lily haalde haar schouders op en verliet de ruimte.
 Sam aarzelde even bij de deur. ‘Moet ik naar Presidio bel-
len, of niet?’
 Grace schudde haar hoofd. ‘Wacht maar even. Ik bel zelf 
wel.’
 Sam leek haar niet alleen te willen laten met Cage, hoe-
wel die onder de huidige omstandigheden weinig kon uit-
halen, en hij zei vanuit de deuropening: ‘Als hij problemen 
geeft, dan roept u maar.’ Hij legde zijn hand op zijn pistool.
 En hij wilde het maar wat graag gebruiken, zag Cage. Hij 
was per slot van rekening degene die Cage voor rechercheur 
Dale Walsh had aangezien en hem aan Grace had voorge-
steld.
 Toen ze alleen waren, legde Grace haar armen over el-
kaar heen. ‘Ik ben benieuwd.’
 Cage haalde diep adem. ‘Het begon allemaal twee dagen 
geleden toen ik autopech kreeg vlak bij een plaatsje met de 
naam San Miguel.’

Grace probeerde onbevooroordeeld te luisteren naar het 
nogal sterke verhaal van Cage, en ze moest toegeven dat hij 
zijn bedenkelijke acties op zeer creatieve wijze uitlegde. Het 
enige probleem was dat ze moeite had hem nog te geloven 
nu hij haar, en alle anderen, zo voor de gek had gehouden.
 Arrestatieteam, dus? Dat verklaarde in ieder geval wel 
zijn onbezonnen cowboyacties. De arrestatiejongens die zij 
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door de jaren heen had gekend, waren doorgaans erg tevre-
den met zichzelf en hun capaciteiten. Er was iemand met 
roestvrijstalen zenuwen en een zelfverzekerde nonchalance 
nodig om dit kunstje voor elkaar te krijgen.
 ‘En?’ zei hij. ‘Zeg je niets?’
 ‘Ik ben sprakeloos,’ zei ze. ‘Ik had niet gedacht dat je je-
zelf zou kunnen overtreffen, maar het is je toch gelukt.’ Ze 
liep op hem af en ging voor de traliedeur van de cel staan. 
‘Toen je gisteren die dode zag, wist je dat het de vent was die 
je in San Miguel had gezien. En je hebt geen woord gezegd. 
Hij kan in verband gebracht worden met vijf moorden, en 
jij houdt je mond dicht.’
 ‘Ik heb je net al verteld waarom. De mannen die ik in San 
Miguel zag, waren van de politie. Zodra je mijn naam en 
signalement vrijgeeft, ben ik er geweest.’
 ‘Doe niet zo dramatisch,’ zei ze. ‘Je bent bij mij in hechte-
nis. Ik sta niet toe dat er iets met je gebeurt.’
 ‘Je zult er niets aan kunnen doen. Vroeg of laat komen 
ze me halen, en als je in de weg loopt…’ Hij greep de tralies 
vast, keek haar strak aan. ‘Het beste wat je kunt doen, is mij 
laten gaan. Ik vraag het niet eens meer voor mezelf. Ik wil 
gewoon niet dat jij erbij betrokken raakt. Je hebt al genoeg 
aan je hoofd.’
 ‘Je weet dat ik je niet kan laten gaan,’ zei ze.
 ‘Dan hebben we een groot probleem, Grace.’
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Hoofdstuk 15

De zon begon net op te komen toen Grace in zuidelijke rich-
ting reed, langs de ravijnwand waar zij en Cage, als dat ten-
minste zijn echte naam was, beschoten waren, en niet ver 
van de plek waar Sergio was geëxecuteerd.
 Bij het bereiken van de afslag naar de Nance Ranch zette 
ze de radio uit. Er was in de nieuwsuitzending niets gezegd 
over de moorden in San Miguel, maar dat verhaal was dan 
ook al twee dagen oud. Er waren ondertussen meer doden 
gevallen in de grensstreek. Elke nieuwe dag bracht meer ge-
weld met zich mee, dacht ze met een vermoeid soort gela-
tenheid, en ze vroeg zich voor de eerste keer in haar leven 
af of ze deze baan wel aankon. Cage Nichols had haar toch 
al ietwat wankele zelfvertrouwen geen dienst bewezen met 
zijn leugens.
 Ze probeerde het van zich af te schudden terwijl ze haar 
auto voor het huis parkeerde. Na de motor uitgeschakeld te 
hebben bleef ze even zitten om te bedenken hoe ze de situ-
atie het beste kon aanpakken. Ze was vroeg op pad gegaan 
om er zeker van te zijn dat ze Jesse thuis zou treffen, onder 
andere om zijn reactie te zien wanneer ze hem confronteer-
de met de kopie van de eigendomsakte. Als hij reageerde 
zoals ze verwachtte, zoals ze hoopte, zou haar intuïtie over 
hem juist zijn geweest, en had hij niets te maken met de 
schietpartij bij de canyon of de opdracht om haar te ver-
moorden.
 Maar als Jesse daar allemaal niet verantwoordelijk voor 
was… wie dan wel?
 Ze kneep haar ogen samen tegen de felle ochtendzon en 
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dacht aan de schaduw die ze boven aan de trap had gezien, 
het gevoel van een hand op haar rug vlak voordat ze viel, 
Lily die een paar minuten later binnenkwam en totaal niet 
verrast of bezorgd leek te zijn over de val van Grace.
 Haar eigen zusje? Grace weigerde het te geloven, om de 
simpele reden dat haar zusje geen tienduizend dollar zou 
kunnen ophoesten.
 Maar wie dan? Wie wilde haar dood hebben?
 Ze stapte uit en liep naar de veranda. De lucht was on-
bewolkt en van een blinkend naadloos blauw, leeg op een 
rondcirkelende havik na. De wind uit het oosten was nu 
al heet en droog, en terwijl ze de trap op liep voelde ze een 
straaltje zweet langs haar ruggengraat naar beneden lopen.
 Na aangeklopt te hebben tuurde ze met een blik over 
haar schouder de omgeving af. Ze voelde zich ongemak-
kelijk en opeens veel te kwetsbaar, hoewel ze mijlenver de 
woestijn in kon kijken. Er leek binnen of buiten het huis to-
taal geen leven te zijn.
 Ze klopte nog eens aan, hard en snel, opende daarna de 
hordeur en tikte op het deurglas. Na wat wel een eeuwig-
heid leek ging eindelijk de deur open, en Grace stond voor 
het eerst in vijftien jaar oog in oog met haar ex-man.

Cage lag op zijn rug, handen achter zijn hoofd, en staar-
de naar het plafond. Het matras was hard en bobbelig en 
waarschijnlijk niet al te schoon, maar hij negeerde het on-
gemak en concentreerde zich op de vroege zonnestralen die 
scheef het kleine raam van de cel in vielen. Hij staarde een 
tijdlang naar de rondzwevende stofdeeltjes en bracht zijn 
blik toen naar het plafond, waar hij de tegels en de water-
vlekken telde.
 Een van de vlekken leek op een vogel, en hij dacht aan het 
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 vogelverhaal dat Grace hem gisteren had verteld. Dat deed 
hem weer denken aan Willow Springs en dat weer aan gis-
teravond.
 Hij had haar zo graag onder de sterren willen kussen. In 
die oude Cadillac, dak open, haar parfum in zijn neusga-
ten… Hij kon het niet ontkennen: hij had zich laten overval-
len door het moment.
 En later, toen hij haar in haar kamer kuste, was het ge-
weldig geweest. Een onvervalst gulzige kus waar ze zich bei-
den in verloren. Maar hij wilde haar nog steeds eens kussen 
onder al die  sterren, met het gefluister van geesten en de 
geur van wilde woestijnbloemen in de lucht. Hij had nooit 
gedacht dat hij een romanticus in zich had, maar het leek 
erop dat Grace er toch een in hem naar boven bracht. Of 
misschien was het West-Texas.
 ‘Wil je iets eten?’
 Cage schoot overeind en gooide zijn benen over de rand 
van het bed. Even dacht hij dat Grace aan de andere kant 
van de tralies stond, maar hij realiseerde zich meteen dat het 
Lily was.
 Hij stond op en liep naar de tralies. ‘Hoort dat ook bij je 
werk? Ontbijt halen?’
 Ze haalde haar schouders op. ‘We dragen allemaal waar 
nodig is ons steentje bij. De meeste anderen zijn op patrouil-
le of ze zijn er nog niet, en aangezien ik er wel al ben, kan ik 
best iets te eten voor je halen.’
 ‘Er is iets belangrijkers wat je voor me kunt doen.’ Hij 
greep een van de tralies vast. ‘Ik moet echt nodig met Grace 
praten.’
 ‘Ik denk niet dat ze veel zin heeft om met je te praten. Je 
hebt haar nogal voor schut gezet.’
 ‘En daar geniet jij enorm van, hè?’
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 Ze gooide haar vlecht over haar schouder. ‘Als ze af en 
toe haar verdiende loon krijgt, ga ik daar echt niet om hui-
len, hoor.’
 ‘Je kent je zus totaal niet,’ zei Cage. ‘Je denkt dat ze zich-
zelf perfect vindt, onfeilbaar en onaantastbaar, maar zo ziet 
ze zichzelf helemaal niet. Ik heb nog nooit iemand zo hard 
zien werken om geaccepteerd te worden.’
 ‘Hoelang ken jij haar al? Bijna twee dagen? En je bent nu 
al een Grace-expert?’
 ‘Ik zeg niet dat ik een expert ben,’ zei hij. ‘Maar ik weet 
zeker dat ik in de afgelopen twee dagen meer over Grace ge-
leerd heb dan jij in de afgelopen twintig jaar. Ze is een goed 
mens, Lily. Je zou haar misschien eens een kans moeten ge-
ven.’
 Er verscheen een harde trek rond haar mond, maar Cage 
meende ook wat twijfel in haar ogen te zien. Het was niet 
veel, maar het was in ieder geval iets.
 ‘Wil je haar zeggen dat ik haar moet spreken?’
 ‘Dat kan ik niet doen, ook al zou ik het willen. Ze is er 
niet.’
 ‘Weet je wanneer ze terug komt?’
 ‘Ik denk dat dat van Jesse afhangt.’
 Cage greep de tralies steviger vast. ‘Grace is bij Jesse 
Nance? Waarom?’
 ‘Ze zei dat jullie hem gisteren misgelopen waren. Ik denk 
dat ze hem nog steeds wat vragen wil stellen over het li-
chaam dat bij de canyon gevonden is. Of misschien…’ Daar 
was die sluwe lach weer. ‘…misschien wil ze gewoon wat 
oude herinneringen met hem ophalen.’
 ‘Lily, luister naar me, alsjeblieft.’
 Iets in zijn stem moest haar aandacht getrokken hebben, 
want ze deed een stap naar de cel toe. ‘Wat?’
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 ‘Ik ben bang dat Grace wel eens diep in de problemen zou 
kunnen zitten. Je moet me vrijlaten.’

Jesse duwde de hordeur open en liep de veranda op.
 Grace onderdrukte de neiging om haar hand op het hol-
ster van haar pistool te leggen. Zo ver ze kon zien was Jesse 
ongewapend. Wel was hij al helemaal aangekleed, zo vroeg 
als het was. Grace vermoedde dat de verantwoordelijkhe-
den van het runnen van een ranch een ochtendmens van 
hem gemaakt hadden. Toen ze hier als tiener vaak kwam, 
lag hij geregeld tot na lunchtijd nog in zijn bed.
 Er waren nog wel meer dingen aan hem veranderd. Hij 
was nog steeds een aantrekkelijke man, maar de ondeugen-
de sprankeling in zijn ogen had zich verhard tot een kille 
en scherpe glans. Hij zag er ouder uit dan zijn drieëndertig 
jaren en hij was iets zwaarder dan ze zich herinnerde, maar 
zijn lach was nog even charmant als vroeger.
 ‘Kijk eens aan: Gracie. Helemaal volwassen en met vuur-
wapens op de heupen. Je weet nog steeds hoe je een man ’s 
morgens vroeg het hoofd op hol moet brengen.’ Hij leunde 
met zijn schouder tegen een van de verandaposten en sloeg 
zijn armen over elkaar, zijn blik geen moment van haar af 
halend. ‘Hoe is het met je?’
 ‘Best goed,’ zei ze. ‘Maar het spijt me om te zeggen dat dit 
geen privébezoekje is.’
 ‘Dat dacht ik al niet, nee,’ zei hij. ‘Sookie zei dat je giste-
ren langs bent geweest. Iets over een lijk bij de canyon.’
 ‘Weet je daar toevallig iets van?’
 Hij fronste zijn wenkbrauwen, en de glans in zijn ogen 
verhardde zich nog meer. ‘Denk je dat ik iets te maken heb 
met zijn dood? Kom op, Gracie. Je kent me wel beter.’
 ‘Ik ken je helemaal niet. Vijftien jaar is heel lang.’
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 ‘Het lijkt wel gisteren. We hebben wel lol gehad hier, hè? 
Jij en ik en Colt. Maar vooral jij en ik.’ Hij nam haar van top 
tot teen in zich op. ‘Weet je, Gracie, ik ben altijd gek op je 
gebleven.’
 ‘Is dat de reden dat je iemand hebt betaald om me te ver-
moorden?’ Grace bestudeerde hem nauwkeurig. Ze zag ver-
bazing over zijn gelaat flitsen, en wellicht een flard woede.
 ‘Waar heb jij het in vredesnaam over?’
 ‘Ik weet van de eigendomsakte, Jesse.’
 Hij zoog met een scherp geluid zijn longen vol lucht, liet 
zijn ogen van Grace naar de woestijn en weer terug dwalen. 
‘Dat heeft mijn moeder gedaan. Ik denk dat ze me niet ver-
trouwde met de ranch. Ze dacht waarschijnlijk dat als jouw 
naam op de akte stond, je me ervan zou kunnen weerhou-
den de boel te verkopen en al het geld over de balk te smij-
ten. Best slim, moet ik zeggen. Ik kwam er pas achter toen ze 
stierf.’
 ‘Waarom heb je het me niet verteld?’
 ‘Gracie. Kom nou toch. We hebben het hier over een hele 
hoop geld.’
 ‘Hoeveel?’
 ‘Een kwart miljoen. En misschien vind je het gek, maar 
ik ben er niet blij mee dat ik dat zou moeten delen met de 
vrouw die me verlaten heeft.’
 Hij stapte op haar af, en haar hand vloog naar haar wa-
pen. ‘Blijf maar daar staan, Jesse.’
 Zijn blik gleed omlaag naar haar pistool en langzaam 
weer omhoog. ‘Gracie, Gracie, Gracie. Er staat nog steeds 
een onbetaalde rekening open tussen jou en mij. Het werd 
hoog tijd dat we eens afrekenden.’
 Ze hoorde de hordeur kraken en draaide zich om. Er was 
niemand.
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 ‘Het is de wind maar, schatje,’ zei Jesse zachtjes terwijl hij 
zo snel als een schaduw achter haar schoof.

Er rolde een stofwolk over de politiewagen toen Lily vlak 
voor het huis abrupt op de rem trapte. Ze wierp Cage een 
waarschuwende blik toe en greep de deurkruk vast. ‘Ik weet 
niet hoe je me zo gek hebt kunnen krijgen, maar nu we hier 
toch zijn, gaan we het op mijn manier doen. Jij blijft in de 
auto zitten en je houdt je mond dicht!’
 ‘Ik dacht dat je me ter ondersteuning had meegenomen,’ 
zei Cage. ‘Je kunt toch minstens wel dit ding af doen?’ Hij 
hield zijn geboeide polsen omhoog.
 Lily lachte. ‘O, ja. Geloof je het zelf? Ik heb je hier ge-
bracht zodat je kunt genieten van de romantische reünie 
van Jesse en Grace. Als de schellen je dan nog niet van de 
ogen vallen, weet ik het ook niet meer.’ Ze stapte de wagen 
uit.
 ‘Hé, Lily?’
 Ze leunde voorover.
 ‘Je hoeft je niet te schamen, hoor, als je je zorgen maakt 
om je zus. Na alles wat ik je vertelde, is het meer dan logisch 
dat je je zorgen maakt.’
 Ze keek hem vals aan. ‘Het zou nog veel logischer zijn 
als ik mijn hoofd eens liet nakijken. Laat ik het zo zeggen: 
als ik erachter kom dat je me aan het bedriegen bent zoals 
je Grace bedrogen hebt, trap ik je helemaal naar volgende 
week zondag en weer terug. En denk maar niet dat ik dat 
niet kan.’
 Ze sloeg het portier dicht, liep naar de veranda en klopte 
aan. Cage klom uit de auto zodra ze zich omgedraaid had 
en stond al halverwege het trappetje naar de veranda toen 
Jesse Nance in de deuropening verscheen.
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 ‘Goedemorgen, Jesse.’
 ‘Zo, zo, ik lijk wel voorbestemd om achtervolgd te wor-
den door mooie vrouwen. Wat brengt jou hier, schatje?’ Hij 
open de de hordeur en liep de veranda op. Zijn blik bleef op 
Cage  hangen, en hij zag de handboeien. ‘Is dat een gevan-
gene van je, Lily?’
 Ze wierp Cage een moordzuchtige blik toe. ‘Ja. Tot mijn 
grote spijt.’
 ‘Wat heeft hij gedaan?’
 ‘Wat heeft hij níét gedaan? Auto gestolen, identiteit ge-
stolen, misschien ook een kerel afgemaakt.’
 Jesse floot even. ‘Maar wat doet hij dan helemaal hier? 
Wat doe jij eigenlijk hier?’
 ‘Ik ben op zoek naar Grace. Heb je haar vanmorgen ge-
zien?’
 ‘Vanmorgen, zei je?’
 ‘Geef nu maar gewoon antwoord,’ zei Cage.
 De ogen van Jesse schoten naar Lily. ‘Wie is deze clown?’
 ‘Geef gewoon antwoord, verdomme,’ zei Cage weer. 
‘Waar is Grace?’
 ‘Wat gaat het jou aan waar Grace uithangt?’ En toen 
Cage op hem af stoof, zei hij: ‘O, wil je knokken? Kom maar 
op, jongen. Ik lust je rauw.’
 Lily gooide een arm omhoog en duwde Cage hard tegen 
het borstbeen om te voorkomen dat hij zich de veranda op 
stortte. ‘Kappen, jullie twee! Ik heb geen zin in dit gedoe… 
Jij!’ Ze wees naar Cage. ‘Naar beneden, verdomme, en blijf 
daar. En jíj…’ Ze draaide zich naar Jesse. ‘Jij gaat me on-
middellijk vertellen waar Grace is, of ik gooi jullie allebei de 
cel in. Dan kunnen jullie het daar uitvechten.’
 Jesse stond Cage nog steeds vijandig aan te kijken. ‘Ze 
is vanmorgen langsgekomen en weer weggegaan. Maar 
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waarom vraag je aan mij waar ze is? Ze is een halfuur gele-
den vertrokken om jou te gaan ontmoeten.’
 ‘Wat? Hoe kom je daarbij?’
 ‘Omdat je haar gebeld hebt om te vragen of ze naar jullie 
ranch toe wilde komen. Dat is wat ze zei.’
 Lily staarde de trap af naar Cage. ‘Ik heb Grace niet ge-
beld.’
 ‘Iemand heeft haar gebeld,’ zei Jesse. ‘Ze stond precies 
hier, en toen ze ophing, zei ze dat ze jou aan de telefoon had 
gehad.’
 ‘Als je tegen me liegt…’ Lily was al toetsen aan het in-
drukken op haar mobieltje. Ze luisterde even en hing weer 
op. ‘Ze neemt niet op.’
 ‘Kom, we gaan,’ zei Cage. En hij zag zijn eigen angst, 
vlak voordat Lily zich de trap af haastte, weerspiegeld in 
haar grijze ogen.
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Hoofdstuk 16

De deur was niet gesloten. Grace duwde hem open met de 
teen van haar schoen, hield haar pistool naar beneden ge-
richt en glipte naar binnen. Het huis was koel en donker en 
zo stil dat ze haar bonzende hartslag in haar oren hoorde 
suizen.
 De auto van haar zusje stond niet voor het huis en ook 
niet achter. Ze had nog niet in de schuur gekeken, maar dat 
leek haar niet nodig. Haar zus was hier niet.
 Iemand had haar op haar mobieltje gebeld en Lily nage-
daan. Op het display had ze gezien dat het telefoontje van 
de ranch kwam, maar ze was er ondertussen van overtuigd 
dat Lily niet de beller was.
 Degene die zich nu in het huis bevond, had haar om 
slechts een reden naar de ranch gelokt: om haar in de val te 
laten lopen. Ze had al om assistentie gebeld, maar ze was 
niet van plan om in afwachting daarvan haar potentiële 
moordenaar te laten ontsnappen. Dit was het moment. Tijd 
voor de confrontatie.
 Ze zocht de benedenverdieping kamer voor kamer af, 
liep daarna de trap op en stond bovenaan even stil, net zoals 
de moordenaar van haar ouders jaren geleden had gedaan.
 Langzaam bewoog ze zich door de gang, aarzelde weer 
even voor de deur van de slaapkamer die ze vroeger met Lily 
deelde.
 Met haar pistool in beide handen geklemd stapte ze naar 
binnen, waar ze, het wapen heen en weer zwaaiend, elke 
hoek afzocht naar schaduwen of bewegingen die er niet 
hoorden.
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 Het dunne gordijn bewoog even, en Grace realiseerde 
zich dat het raam openstond. Ze liep ernaartoe en keek naar 
buiten. Was er net iemand uitgeklommen? Het was heel 
eenvoudig om vanuit dit raam op het dak van de veranda 
te springen en vervolgens langs een van de pilaren naar be-
neden te klimmen. Ze had het als kind vaak genoeg zelf ge-
daan.
 Maar waarom al die moeite om haar hier te krijgen voor 
een kat-en-muisspelletje?
 Ze liep bij het raam weg en luisterde even naar het huis. 
Het was zo stil binnen…
 En toen hoorde ze het. Het gekraak van de molenwieken. 
Het geluid bracht haar direct in een bewegingloze staat, ze 
hield subiet haar adem in en voelde het afgrijzen als een 
vlam in haar borst oplaaien. Met het zweet in de handen 
dwong ze zichzelf om in beweging te komen. Dit huis uit te 
komen. Ze herkende het begin van een paniekaanval. Als ze 
nu niet wegging…
 Vanuit haar ooghoek zag ze op de vloer opeens een arm 
onder het bed vandaan komen. Ze probeerde weg te sprin-
gen, maar kon niet voorkomen dat de hand zich als een 
bankschroef rond haar enkel klemde.

Lily had Cage de sleutel gegeven, en terwijl hij zichzelf van 
de handboeien bevrijdde, scheurde zij de weg over alsof ze 
achterna gezeten werden door een roedel hellehonden. ‘Als 
we niet op tijd zijn, wat –’
 ‘Rijden!’ zei hij. ‘Niet denken.’
 Ze reikte naar beneden en haalde een .38 uit de holster 
rond haar enkel. ‘Hier,’ zei ze, en ze gooide hem het wapen 
toe.
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Grace werd omlaaggetrokken en draaide zich tijdens haar 
val om waardoor ze met het gezicht naar beneden op de 
hardhouten vloer belandde. Ze brak haar val met haar han-
den, maar haar pistool vloog weg, en terwijl ze al opkrab-
belend probeerde het te pakken, gleed de aanvaller onder 
het bed vandaan om razendsnel boven op haar te rollen. 
Ze deed een poging zich om te draaien en hem van zich af 
te krijgen, maar hij sloeg haar hard op haar slaap met iets 
metaalachtigs. Haar hoofd vastgrijpend viel ze terug op de 
vloer, zo verdwaasd dat ze even geen besef meer had van 
waar ze was. Toen vervaagden de sterren, en ze zag Ethan 
Brennan voor zich staan met een vuurwapen in zijn hand. 
Nee, dat kon niet kloppen. Ethan?
 ‘Sta op,’ zei hij. ‘Kom op. Overeind komen.’
 Grace probeerde zich op te richten, hij greep haar arm en 
trok haar omhoog.
 ‘Wat ben je aan het doen?’
 ‘Hou je kop.’
 ‘Dit is gestoord,’ zei ze. ‘Ik begrijp niet waar je mee bezig 
bent –’
 ‘Je hoeft niets te begrijpen. Je hoeft alleen maar te ver-
dwijnen. Voorgoed.’
 ‘Waarom?’ Ze veegde het bloed met een van haar schou-
ders van haar gezicht. ‘Wat heb ik je dan aangedaan?’
 ‘Het is nogal simpel, Grace. Lily wil je hier niet hebben.’
 ‘Dus je doet dit voor Lily?’
 ‘Als je het zo zegt, lijk ik een hopeloos verliefde mislukke-
ling. Maar dan vergis je je. Ik doe dit ook voor mezelf. Dit is 
iets wat ik al heel lang wil doen. Zolang ik me kan herinne-
ren,  eigenlijk. Het leek me wel gepast om je te vermoorden 
in het huis waar je ouders vermoord zijn. Om de symmetrie, 
en dat soort dingen.’
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 ‘Jij bent niet degene die me gebeld heeft,’ zei Grace. ‘Wie 
helpt jou?’
 ‘Nog iemand die jou uit de weg wil hebben. Maar je hoeft 
je geen zorgen te maken, ik zal het snel doen. Niet té snel na-
tuurlijk. Dat zou saai zijn.’
 Door het openstaande raam hoorde Grace een auto over 
de oprit aankomen. Haar hart schoot haar in de keel, en ze 
zag dat ook Ethan de auto had gehoord. Hij bewoog zich 
naar het raam, haar in het vizier houdend terwijl hij naar 
buiten keek.
 ‘Het is voorbij,’ zei Grace. ‘De politie is er.’
 ‘Kop dicht.’ Er klonk echter paniek in zijn stem door.
 Grace wachtte totdat hij weer naar de oprit keek en 
sprong toen op hem af. Door de kracht van haar aanval 
vlogen ze allebei het raam uit, en terwijl ze het schuine dak 
afrolden greep ze naar Ethan. Haar hand sloot zich rond het 
zilveren medaillon dat hij om zijn nek droeg, en ze voelde 
het koord breken op het moment dat ze over de rand van het 
dak naar beneden viel.

Lily gilde toen ze Grace van het dak zag vallen, en ze zag 
direct daarop het silhouet van een man razendsnel het hel-
lende dak op schieten.
 Was dat… Ethan?
 Zij en Cage sprongen uit de auto, renden naar het huis. 
‘Hij is naar binnen gegaan,’ zei Lily. ‘Schiet op!’
 Toen ze bij de zijkant van het huis aankwam en Grace op 
de grond zag liggen, stond haar hart letterlijk even stil, en ze 
knielde neer naast haar zus. ‘Grace! Hoor je me?’
 Grace ademde in en deed haar ogen open. ‘Lily?’
 ‘Grace, is alles goed? Kun je je bewegen?’
 ‘Het gaat wel. Ik heb alleen een enorme knal gekregen.’
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 ‘Toen ik je van het dak zag vallen…’ Lily slikte moei-
zaam. ‘Het spijt me zo…’
 ‘Het geeft niet.’ Grace pakte haar zusjes hand stevig vast. 
‘Alles komt weer goed, maar we moeten er wel vlug assis-
tentie bij halen.’
 ‘Wij zijn de assistentie,’ zei Lily. ‘Cage is binnen, met 
Ethan.’
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Hoofdstuk 17

Cage vond de gluiperd verschanst onder een van de bedden 
met een rugzak vol vuurwapens, munitie, messen, wurg-
stokken én een wurgketting. Alles wat een doe-het-zelver 
nodig had, kortom.
 Het vergde vervolgens maar weinig overredingskracht 
om uit te vinden dat Ethan met de huurmoordenaar in con-
tact was gekomen via een nternetchatroom voor wapenfa-
natici, en dat hij toen de bewuste huurmoordenaar niet 
kwam opdagen, had besloten het heft zelf in handen te ne-
men.
 Wat er met de echte Dale Walsh was gebeurd zou aan 
speculaties ten prooi moeten vallen. Aangezien hij en de 
moordenaar dezelfde route aflegden, was het mogelijk dat 
de moordenaar achter de bestemming van Dale was geko-
men en had besloten dat hij met een gestolen identiteit mak-
kelijker zijn entree in Jericho Pass kon maken. Wellicht wist 
hij niet eens dat Walsh een politierechercheur was.
 Het was ook mogelijk dat Walsh die vent ergens van her-
kend had, of hem anderszins in de peiling had gekregen, en 
in een daaropvolgende confrontatie overhoop was gescho-
ten. Maar nu beide spelers dood waren, zou waarschijnlijk 
niemand ooit precies weten wat er gebeurd was.
 Daar kon Cage wel mee leven. Nu de psycho-nerd in de 
bak zat en de huurmoordenaar tussen zes planken lag, was 
hij bereid te leven met een paar onbeantwoorde vragen, te-
meer omdat Grace veilig was. Tenminste, zo veilig als een 
sheriff in een grensstadje tegenwoordig kon zijn.
 En dat bracht hem weer terug naar zijn eigen probleem. 
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Er werd nog steeds op hem gejaagd. Als die corrupte agen-
ten nu nog niet in Jericho Pass waren, zouden ze dat on-
getwijfeld binnenkort wel zijn. Hij moest er maar eens 
vandoor gaan voordat ze hem vonden, of voordat Grace 
zich herinnerde dat hij eigenlijk nog steeds in de cel hoorde 
te zitten.
 En toch zat hij bij zonsondergang nog steeds op het trap-
petje voor Miss Nelda’s pension op Grace te wachten. Het 
vuur in de lucht was vanavond spectaculair; oranje aan de 
horizon, en  verder naar boven een met rood en goud door-
trokken donkerpaars.
 Je kon zeggen wat je wilt over het desolate landschap van 
West-Texas, dacht Cage, maar de zonsondergangen waren 
er onovertroffen.
 Terwijl de dag wegsmolt in een zachte schemering, werd 
de lucht gekoeld door de droge woestijnwind, die zich ver-
mengde met de geur van de citroenverbena in de tuin van de 
twee zusters, en met het wat meer medicinale parfum van de 
creosootstruik die bij de trap groeide.
 Toen Grace eindelijk aan kwam rijden, zag ze hem waar-
schijnlijk niet zitten op de trap. Of ze probeerde hem te ont-
wijken, dat kon ook. Ze ging meteen naar binnen, en een 
paar  minuten later zag hij het licht in haar kamer aan gaan. 
Hij keek even naar de bewegingen van haar silhouet achter 
het raam, telde tot tien, stond op en beklom de trap naar het 
balkon.
 Ze leek verrast hem te zien toen ze de deur voor hem 
opende, en hij meende – hij hoopte – dat de emotie die hij 
over haar gezicht zag flitsen opluchting was.
 Ze legde een hand op de deur, de andere op haar heup. ‘Ik 
dacht dat je ervandoor was gegaan.’
 ‘Heb ik wel aan gedacht.’ Hij sloeg zijn armen over el-
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kaar en leunde tegen de deurpost. ‘Maar om een of andere 
reden  voelde het niet goed om te vertrekken zonder afscheid 
te ne -men.’
 ‘Dat is moedig van je,’ zei ze. ‘Of dom, aangezien ik alle 
reden heb om je weer op te sluiten.’
 ‘Ik hoopte dat je minstens even naar me zou willen luiste-
ren voordat je me weer in de boeien slaat. Grace, kijk, er is 
iets –’
 ‘Kop dicht, Cage.’
 ‘Wat…’
 Ze trommelde met haar vingers op de deur. ‘Ik zei dat je 
stil moest zijn. Elke keer dat jij je mond opendoet, vliegen er 
een paar leugens uit. Misschien moet je maar even niet pra-
ten.’
 Hij staarde haar aan en grijnsde. Hij kon het niet helpen, 
hij bleef haar verdomde aangenaam vinden om naar te kij-
ken, zelfs als ze onaangenaam deed.
 ‘Goed, als je niet met me wilt praten,’ zei hij zachtjes. 
‘Hoe stel je voor dat we dan communiceren?’
 Hij had de woorden nog niet uitgesproken of ze had hem 
al bij het hemd gegrepen en naar binnen getrokken. En nog 
voordat hij iets kon doen of zeggen had ze hem tegen de 
muur gekwakt en de moeder aller kussen op zijn lippen ge-
plant.
 Toen ze elkaar eindelijk loslieten, wist Cage niet wat hem 
was overkomen.
 ‘Verdomme, Grace.’
 Ze vocht om de knopen van zijn overhemd los te krij-
gen, en hij bespaarde haar de moeite door het hemd over 
zijn hoofd uit te trekken en het opzij te gooien. Ze was nu 
bezig met haar eigen hemd, en hij sprong eerst op een been, 
toen op het andere, om zijn laarzen uit te schoppen. Opeens 
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stond Grace in haar ondergoed voor hem, en hij had het ge-
voel overreden te zijn door een stoomwals.
 Dat deze vrouw geweldige vormen had, wist hij allang. 
Maar om die vormen in hun volle glorie te aanschouwen…
 Het water liep hem in de mond bij de gedachte haar bor-
sten te proeven, en zijn handen jeukten om elke centimeter 
van haar lange sexy benen te strelen. Hij was nu al zwaar 
opgewonden, en ze waren nog maar net bezig.
 Ze nam zijn gezicht in haar handen, trok hem omlaag 
voor nog een kus, en toen hij haar optilde vouwde ze haar 
benen om zijn middel. Ze stommelden achterover het bed 
op, zonken zo diep weg in het donzige matras dat het een 
beetje voelde als verdrinken.
 Hij rolde met haar in zijn armen te ver door, en ze vielen 
met een bons op de vloer. Zijn voet raakte het bureau, stoot-
te een lamp om die even tegen de muur bleef hangen en toen 
alsnog op de vloer kapotviel.
 Grace, op haar rug onder hem, greep haar voorhoofd 
vast. ‘Je bent ook totaal niet subtiel, hè?’
 Hij grinnikte. ‘Over vijf minuten zul je daar dankbaar 
voor zijn.’
 ‘Grootspraak.’
 ‘O, ik zal wel meer doen dan alleen maar wat praten,’ 
zei hij. ‘Eerst ga ik je hier kussen…’ Hij boog zijn hoofd en 
liet zijn lippen over de toppen van haar borsten gaan. ‘Mijn 
tong hierover heen halen, zo…’
 Ze haakte haar vingers in zijn haren, trok hem zuchtend 
van genot boven op zich.
 ‘En dan laat ik mijn hand langs je been omhoogglijden. 
Heel… heel… langzaam, tot ik boven aankom, hier…’ Hij 
streek zijn vingers over de rand van haar slipje en trok toen 
de stof opzij. ‘En dan wordt het pas echt interessant,’ mom-
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pelde hij, en de bewegingen van zijn vingers deden Grace 
naar adem happen en zachtjes kreunen van verlangen.
 Hij bracht een vinger omhoog naar zijn mond, bevoch-
tigde het puntje ervan en raakte haar weer aan, op precies 
de juiste plek, op precies de juiste manier, en er was niets 
subtiels aan haar reactie.
 Ze explodeerde als vuurwerk terwijl hij haar verrukt toe-
lachte.

Na enige tijd stonden ze op van de vloer, ze douchten zich 
en kleedden zich aan en zaten naast elkaar in de donkere 
kamer, deur open om de koele avondlucht naar binnen te 
laten stromen, terwijl ze de sterren aan de hemel zagen ver-
schijnen.
 ‘Dit is fijn,’ zei hij, en hij pakte haar hand.
 ‘Ja,’ verzuchtte ze. ‘Maar je bent toch nog wel van plan 
morgenochtend je biezen te pakken en te verdwijnen, hè? Ik 
wil me niet gedwongen zien je weer de bak in te smijten.’
 Hij begon te lachen. ‘Maar Grace toch, dat is geloof ik 
het aardigste wat je ooit tegen me gezegd hebt.’
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Hoofdstuk 18

Midden in de nacht werd Cage wakker van een vreselijke 
pijn in zijn knie. Hij had het gewricht de afgelopen dagen te 
veel belast, en daar moest hij nu voor boeten. Hij voelde de 
strakheid van de zwelling, maar meer dan er wat ijs op leg-
gen kon hij nu niet doen.
 Hij gleed uit bed, liet Grace slapen en trok zijn spijker-
broek en laarzen aan. Nadat hij zijn hemd aangetrokken 
had, haalde hij de ijsemmer uit de badkamer, en hij liep het 
balkon op. Miss Nelda had gezegd dat haar neef alle gloei-
lampen had vervangen, maar die bij de trap was nog steeds 
kapot. Met de maan en de straatverlichting voor het huis 
kon hij echter genoeg zien. Hij liep de trap af, zo voorzichtig 
mogelijk om zijn kapotte knie te ontzien, en ging de hoek 
om naar het kleine halfafgeschermde gedeelte van de veran-
da waar de ijsmachine stond.
 Hij had net de klep opengeschoven en bijna de schep ge-
pakt toen hij de loop van een geweer tegen de achterkant 
van zijn hoofd voelde drukken. De ijsemmer viel kletterend 
op de vloer op het moment dat hij zijn handen omhoog-
deed.
 ‘Heel langzaam,’ zei een stem achter hem.
 Cage draaide zich om. Het waren er twee, min of meer 
gekleed als de eerste keer dat hij hen zag. Donkere pakken, 
witte overhemden. Het enige wat ontbrak waren de zonne-
brillen.
 De kleinste van de twee hield het wapen vast, de lange 
stond tegen de deur aan geleund. ‘Aardig van je, dat je het 
ons zo makkelijk maakt,’ zei hij. ‘Anders was het misschien 
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zo rommelig  geworden, met je vriendin en alles. Nu hoeft 
er niemand pijn te lijden, behalve jij.’ Hij ging recht staan, 
deed een stap naar Cage toe, en in de seconde voordat hij 
zijn vuist in de maag van Cage plantte, ving Cage een glimp 
van zijn gezicht op.
 De koudste ogen waar hij ooit in had gekeken.
 De twee mannen sloegen en schopten om beurten op hem 
in totdat hij in een bloedend hoopje op de vloer lag. Ze sjor-
den hem bij de armen omhoog, sleepten hem de veranda af 
en brachten hem naar de zwarte stationcar die aan de kant 
van de weg geparkeerd stond.

Grace werd wakker van een geluid.
 Ze vroeg zich even af wat het was, maar toen hoorde ze 
het weer, en ze vermoedde dat het niets was. Een kat op het 
erf. Een auto in de straat. Geen reden voor alarm. Maar al 
vanaf die ene nacht jaren geleden, toen de molen haar mid-
den in de nacht wekte, was ze bijzonder gespitst op geluiden 
in de nacht, vooral als ze niet te plaatsen waren.
 Pas toen ze rechtop in bed ging zitten, merkte ze dat Cage 
weg was. Zou hij er midden in de nacht tussenuit geglipt 
zijn? Dat was dan Cage ten voeten uit, concludeerde ze. On-
voorspelbaar en impulsief.
 Denkend aan het hoogtepunt dat ze eerder die avond be-
reikt had, het eerste, voelde ze de tintelingen weer over haar 
lichaam prikken. Ze stond op, liep naar het balkon en zag 
dat de auto van Cage nog voor het pension stond; hij was 
dus niet weg. Misschien was hij een blokje om gegaan.
 Ze begon de trap af te dalen en voelde halverwege een 
stukje glas in haar voet dringen. Tegen de muur aan ge-
leund, balancerend op één been, probeerde ze het te ver-
wijderen, en ze zag opeens overal de glinstering van kleine 
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glasscherven op het balkon. Direct daarop realiseerde ze 
zich dat de melkwitte scherfjes afkomstig waren van de 
gloeilamp naast de trap. Die was kapot. Als ze schoenen 
had gedragen, zouden de minuscule stukjes onopgemerkt 
zijn gebleven, maar onder blote voeten verrieden ze zich na-
tuurlijk meteen. De grotere stukken moesten door  iemand 
opzij geveegd zijn, dacht ze.
 Op haar hielen lopend ging ze weer naar boven, stond 
even stil toen ze onder zich iets zag bewegen. Even dacht 
ze dat het Cage was, maar ze zag de schaduwen uit elkaar 
gaan en be sefte dat het twee mannen waren. Nee, drie. De 
derde was bewusteloos en werd naar een zwarte stationcar 
toe gesleept. Er ging een autodeur open en de beweging-
loze figuur werd achter in de wagen gesmeten. Een van de 
mannen klom achter het stuur, de langere van de twee liep 
om naar de andere kant. Op het moment dat hij het portier 
opende, liet hij zijn blik omhooggaan.
 Grace sprong naar achteren, drukte zichzelf zo plat mo-
gelijk tegen de muur aan en hoopte vurig dat de schaduwen 
haar voldoende aan het zicht onttrokken.
 Eindeloos lang tuurde de lange man door de duisternis 
heen. Uiteindelijk stapte hij in, en de stationcar gleed weg.

Het kostte Grace minder dan een minuut om haar kamer 
te bereiken en haar laarzen, kleren en pistool te pakken. Ze 
rende de trap af en het erf over naar haar wagen met haar 
mobiele telefoon tegen het oor gedrukt om hulp in te scha-
kelen. Het geluid van de wind door het kapotte achterraam 
herinnerde haar aan gisteren, en aan hoeveel geluk zij en 
Cage hadden gehad. Nu was hij zelf het doelwit. Hij was in 
groot gevaar – als hij nog leefde – en het was aan haar om de 
stationcar op tijd te vinden.
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 Daar was hij, drie straten verderop naar rechts de snel-
weg op rijdend. Rond deze tijd van de nacht was de weg uit-
gestorven. Ze had goed zicht op het enorme voertuig, maar 
de kunst was om ervoor te zorgen dat zij zelf níét gezien 
werd.
 Eenmaal op de snelweg reed ze met gedoofde lichten 
op veilige afstand achter hen aan. Voor haar zag ze opeens 
de achterlichten verdwijnen, en ze minderde vaart; straks 
haalde ze hen nog in. Na een paar minuten begon ze te den-
ken dat ze hen kwijt was geraakt, maar toen zag ze rechts 
voor haar de lichten weer aangaan. Ze waren het rotsige 
pad opgereden dat naar Willow Springs leidde.
 Grace wist niet of ze het in deze wagen zou redden over 
die weg, misschien zou ze halverwege te voet verder moeten 
gaan. Tot haar verbazing echter werd de weg na een paar ki-
lometer almaar beter begaanbaar, en ze realiseerde zich dat 
hij recentelijk onder handen genomen moest zijn. Iemand 
moest dit pad al een tijdlang aan het gebruiken zijn.
 Ze stopte de auto en schakelde de motor uit. De ramen 
stonden allemaal open; ze hoorde het flauwe gebrom van de 
stationcar, en even later het geluid van banden over de oude 
houten brug. Als een voertuig van dat gewicht er overheen 
kon, dan kon zij het ook.
 Ze trapte het gaspedaal in, en de wagen schoot naar vo-
ren.

Toen Cage bijkwam, besefte hij dat hij zich in het midden 
van een zandweg bevond, omringd door vervallen gebou-
wen. Hij lag op zijn zij, zoals hij kennelijk gedumpt was, 
maar toen hij kreunde, werd hij vastgegrepen en op zijn 
knieën gezet, en zijn handen werden op zijn rug vastgebon-
den. Naast hem zaten nog drie  andere mannen geknield in 
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het zand, net als hij met de armen achter de rug gebonden, 
en alle drie ongetwijfeld vervuld van afgrijzen, angst en on-
geloof terwijl ze met gesloten ogen hun executie afwacht-
ten. Uit de dingen die Cage om zich heen hoorde, kon hij 
opmaken dat de drie geknielde mannen  leden waren van 
een rivaliserend drugskartel. Zijn kidnappers, ex-agenten 
van de DEA, werkten blijkbaar voor de hoogste bieder.
 De man met de kille ogen liep naar de eerste van de vier 
geknielde mannen, zette hem de loop van het geweer tegen 
de achterkant van het hoofd, en vuurde af.
 Het slachtoffer viel voorover. Dood voordat hij zelfs 
maar de grond raakte.

Een halve kilometer voor de spookstad had Grace haar wa-
gen achtergelaten. Het was hier zo stil dat de motor vast te 
horen zou zijn als ze nog verder reed.
 Ze had zich inmiddels helemaal aangekleed en haar laar-
zen aangedaan, en nu haastte ze zich, haar wapenholster 
vastsjorrend rond haar middel, zo snel als ze durfde naar de 
vervallen gebouwen van de spookstad.
 Ze was al jaren niet meer in Willow Springs geweest. Er 
was niet veel van over. Een paar krottige bouwvallen en een 
roestige berg schroot. Ze hoorde het geluid van stemmen 
iets verderop, hield zich plat tegen een vermolmde houten 
muur van een van de gebouwen en gluurde de hoek om.
 Wat ze zag bracht haar hart bijna tot stilstand.
 Zich weer tegen de muur drukkend sloot ze haar ogen, 
en ze zette zich schrap voor wat er nu zou komen, voor wat 
ze nu moest doen. Ze greep het handvat van haar pistool, 
haalde nog eens diep adem en hoorde precies op dat mo-
ment een stem van binnen in het gebouw komen.
 ‘Dat zou ik maar niet doen, als ik jou was.’ Uit de ver-
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zakte deuropening verscheen Sookie met een .45 op Grace 
gericht. ‘Ik vind het jammer dat het zo gelopen is, maar het 
ziet er toch naar uit dat als ik je dood wil, ik daar zelf voor 
moet zorgen. Hoe heb ik ook zo dom kunnen zijn een jonge-
tje op pad te sturen om het werk van een vrouw op te knap-
pen?’
 ‘Ethan, bedoel je?’
 ‘“Ik ken wel een huurmoordenaar”,’ zei ze met verdraai-
de stem, kennelijk Ethan imiterend. ‘“Wil je Grace dood 
hebben? Geen probleem, hoor”.’ Ze rolde met haar ogen 
en zette nog een stap naar voren. ‘Nu vraag ik je, welke idi-
oot huurt er nou een huurmoordenaar via internet? Geen 
idee wie het is, geen aanbevelingen, geen achtergrondcheck, 
geen ene moer. Lieve hemel, wat een sukkel. Het is maar 
goed dat hij de komende tien tot twintig jaar in Huntsville 
achter de tralies zit. Zoals ik al zei: je moet nooit een jonge-
tje het werk van een vrouw laten opknappen. Heb ik gelijk, 
schat?’ riep ze over haar schouder. ‘Gooi nu je wapen maar 
deze kant op. Ik heb geen zin om hier een langgerekt gedoe 
van te maken.’
 ‘Je kunt maar beter doen wat ze zegt, Gracie,’ zei Colt 
toen hij achter Sookie verscheen.
 Grace staarde hem verbijsterd aan. Toen werd ze kwaad. 
‘Jij, klootzak. Waarom doe je dit?’
 Hij schokschouderde wat. ‘Geld. Opwinding. Maakt het 
wat uit?’
 ‘Wilde paarden redden, mijn reet!’ zei ze. ‘Je wilt die 
ranch van Jesse alleen maar hebben omdat hij zo dicht bij 
de grens ligt. En ik neem aan dat je er al geruime tijd flink 
gebruik van maakt. Wat is er misgegaan? Wilde Jesse ermee 
ophouden?’
 Sookie lachte. ‘Die arme Jesse leeft in een droomwereld. 
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Ik denk dat hij nog steeds gek op je is, Grace. Weet je wat 
hij dacht? Dat als hij jou die eigendomsakte liet zien, je dan 
zonder blikken of blozen jouw deel aan hem zou overdra-
gen. Maar jij en ik zijn allebei veel realistischer, toch? Je zei 
het zelf al: we hebben veel met elkaar gemeen. We zouden 
zelfs vrienden kunnen zijn als ik, je weet wel, je niet zou 
moeten doodschieten en zo. En ik wil nog steeds dat je dat 
wapen hier heen gooit.’
 ‘Doe wat ze zegt, Grace. Je kunt ons niet allebei neer-
schieten. Zodra je die trekker overhaalt, heb je die kerels 
daar in je nek.’ Hij knikte naar de overkant van de straat. 
‘En geloof me, op die manier wil je echt niet sterven.’
 ‘Er is maar één ding dat ik wil weten,’ zei Grace. ‘Waar-
om wilde je dat ik hier terugkwam?’ Toen Colt alleen maar 
glimlachte, zei ze: ‘Ah. Je hebt geen hoge pet op van mijn 
capaciteiten, is dat het?’
 ‘De reputatie die je in Austin had, is je vooruitgesneld. 
Best jammer, eigenlijk. Je had zoveel potentie. Maar nu… 
ben ik bang dat het hierop uitgelopen is. Gooi dat pistool 
maar hierheen. Einde verhaal, Grace.’
 Grace gooide het wapen zodanig dat het Sookie voor de 
voeten viel, waar Colt er niet bij kon. Toen Sookie bukte om 
het op te rapen trok ze een .38 uit de achterkant van haar 
jeans, en ze loste twee schoten.

Bij het geluid van de schoten barstte de hel los, en het execu-
tietafereel veranderde abrupt in een grote chaos.
 Cage draaide zich om en sprong op een van de moorde-
naars af. Ze vielen samen op de stoffige grond, vechtend als 
straathonden in het vuil.
 Hij wist zijn handen rond de strot van de man te leggen 
en probeerde met zijn duimen de luchtpijp in te drukken. 
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Uit zijn ooghoek zag hij een tweede vent op hem af komen. 
De man lachte, richtte zijn wapen, en zakte op zijn knieën 
op het moment dat een kogel uit een .45 hem recht in de 
borst raakte.
 Er vlogen overal kogels door de lucht. Cage dacht dat de 
cavalerie was uitgerukt, maar hij zou er later achter komen 
dat het Grace was die was uitgerukt, woest en gewapend 
met zowel een .38 als een .45.
 Hij was nog steeds in het stof aan het vechten met de man 
van de kille ogen. En aan het verliezen.
 De man trok de handen van Cage van zijn keel af, gooide 
hem opzij en wist hem op de een of andere manier een trap 
in zijn kruis te geven, waardoor Cage kermend ineendook.
 En dat was alles wat de man nodig had.
 Hij dook naar zijn wapen.
 Cage hoorde zijn naam, zag Grace snel zijn kant op ren-
nen terwijl ze nog steeds kogels uitwisselde met iemand die 
zich in een van de gebouwen verscholen hield. Ze schreeuw-
de zijn naam weer, gooide de .38 naar hem toe, en Cage 
haalde de trekker over op het moment dat de man met de 
kille ogen zich omdraaide. Het lukte hem nog net om een 
schot te lossen, waarmee hij Cage langs de arm schampte, 
maar de tweede kogel van Cage bracht hem voorgoed neer.
 Een moment of twee later was er niets dan stilte.
 Doodse stilte.
 Het kon Cage niet veel schelen of de man in het gebouw 
geraakt was of gevlucht. Grace kwam op hem af rennen, hij 
krabbelde overeind en greep zijn arm vast.
 En in het midden van de spookstad, met de geur van 
dampend kruit in de avondlucht, kuste hij haar dan einde-
lijk onder de sterren.
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Hoofdstuk 19

Het bureau van Grace werd binnen de kortste keren over-
spoeld door agenten van de DEA, de FBI, de TBI, en mis-
schien zelfs een Texas Ranger of twee, en Cage had zijn 
verhaal al zo vaak moeten vertellen dat hij de tel was kwijt-
geraakt. De afhandeling van deze zaak zou nog weken du-
ren, maar daar maakte hij zich nu geen zorgen over. Zijn 
arm was verbonden, en hij had genoeg pijnstillers om een 
olifant te verdoven. Hij voelde zich als herboren.
 Grace had zich na enige tijd weten weg te rukken van al 
het papierwerk, en zij, Lily en Cage zaten in de cafetaria na 
te praten over de gebeurtenissen.
 Lily voelde zich vreselijk schuldig. ‘Het spijt me zo, 
Grace.’ Ze moest het ondertussen al duizenden keren ge-
zegd hebben.
 De reactie van Grace was elke keer weer dezelfde. ‘Je 
kunt er niets aan doen. Het is niet jouw schuld dat Ethan zo 
is doorgedraaid.’
 ‘Misschien toch wel. Als ik niet zo naar tegen je had ge-
daan, zou hij nooit op het idee zijn gekomen je te vermoor-
den. Hij deed het voor mij.’
 ‘Nee, dat is niet waar. Hij deed het omdat hij ziek en 
zelfzuchtig is,’ zei Grace. ‘Je had er niets mee te maken. En 
bovendien was je verstandig genoeg om naar Cage te luiste-
ren.’
 Hij lachte haar schaapachtig toe.
 ‘Anders zou ik nu dood zijn,’ vervolgde ze. ‘Jullie twee 
hebben mijn leven gered, en dat zal ik nooit vergeten.’
 ‘Er is zoveel dat ik je wil zeggen,’ zei Lily.
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 Grace lachte. ‘Ik heb jou ook veel te zeggen. Maar we 
hebben tijd genoeg.’
 Jij en ik echter niet, dacht Cage.
 Nadat Lily vertrokken was, liepen Cage en Grace naar 
Miss Nelda’s, waar ze op de trap gingen zitten.
 ‘Wat gaat er nu gebeuren?’ zei ze.
 Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik zal vroeg of laat wel een 
verklaring moeten afleggen, en misschien word ik ook als 
getuige opgeroepen, afhankelijk van wat er met die zaak ge-
beurt. En verder…’
 ‘Waar ga je nu naar toe?’
 ‘Misschien eerst naar El Paso om te kijken of ik die deal 
van mijn zwager nog kan redden. Daarna… terug naar Dal-
las, denk ik.’
 ‘Zie ik je nog eens terug?’
 Hij draaide zich naar haar toe en keek haar aan. Ze had 
wondjes en schrammen over haar hele gezicht, donkere 
kringen onder haar ogen. Ze zag er gehavend uit, en Cage 
vond haar aantrekkelijker dan ooit.
 ‘Ik ben niet zo’n held in het maken van plannen voor de 
lange termijn,’ zei hij uiteindelijk.
 ‘Zoiets vermoedde ik al.’
 ‘Maar ik ben al een tijdje aan het nadenken over een 
comeback.’
 ‘Football?’ vroeg ze vol ongeloof.
 ‘Nee, maar bedankt voor het vertrouwen,’ zei hij grijn-
zend. ‘Wetshandhaving. Aangezien ik niet meer voldoe aan 
de lichamelijke eisen van de politie, dacht ik eraan om me te 
vestigen als privédetective of iets dergelijks.’
 ‘Waar wil je dat gaan doen? In Dallas?’
 ‘Ik weet het niet. Misschien ergens in West-Texas.’ Hij 
nam haar met een snelle oogbeweging van top tot teen in 
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zich op. ‘Ik ben nogal verzot geraakt op deze omgeving.’
 ‘Ja, ik ook.’
 ‘Je vroeg me of we elkaar weer zouden zien, en een eerlijk 
antwoord daarop is dat ik het niet weet. Ik weet niet eens 
waar ik morgen ben, laat staan over een jaar. En ik weet niet 
of alle dingen die ik nu voel wel echt zijn. We kennen elkaar 
nog geen zesendertig uur, en de helft van die tijd beschoten 
worden doet het beoordelingsvermogen van een mens niet 
veel goeds.’
 ‘Je meent het,’ zei ze droogjes, en toch zag hij in haar 
ogen een hoopvol sprankje nieuwsgierigheid oplichten.
 ‘Wat ik wel weet… is dat ik me over vijf jaar niet wil af-
vragen of ik misschien het beste wat me ooit overkomen is 
zomaar heb laten lopen.’
 Ze ademde diep in en lachte. ‘Wat gaan we doen?’
 ‘Ik zal je zeggen wat we gaan doen. Ik ga eerst mijn be-
drijf opzetten, jij gaat je klus hier in Jericho Pass afmaken, 
en over zes maanden… of weet je, laten we er drie maanden 
van maken… dan ontmoeten we elkaar hier weer, op deze 
trap, en dan zien we wel waar we met elkaar heen willen.’
 ‘Dat klinkt een beetje suf, maar ik vind het leuk,’ zei ze. 
‘Drie maanden is best lang, hoor. Er kan van alles gebeu-
ren.’
 ‘Ja, daar weet ik het een en ander van.’ Zijn dromen over 
professioneel football waren in een fractie van een seconde 
uiteen- gespat, net als zijn carrière bij de politie. En hij was 
in minder dan een paar dagen tijd voor het eerst in zijn leven 
verliefd geworden. Hij had geen drie maanden nodig om 
erachter te komen wat hij voor Grace voelde. Hij had zelfs 
nog geen drie dágen nodig. Maar zij wel. Ze was het soort 
vrouw dat haar tijd wilde nemen, en daar kon hij mee leven. 
Hij wilde dat ze zeker was van haar zaak.
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 ‘Waar denk je aan?’ vroeg ze.
 ‘Ik besef me net wat een geluk ik eigenlijk heb,’ zei hij 
zachtjes.
 ‘Wacht maar tot we boven zijn,’ zei ze. ‘Daar staat je nog 
veel meer geluk te wachten.’
 Hij ontdekte al gauw dat ze daar geen woord van gelogen 
had.
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