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DEEL 1: 10 november –
zaterdag

1. Ceremonie
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Het was al bijna donker toen de donkergrijze Renault Megan vast
stond op Oxford Street. In het westen was er nog een kleine roze streep
zichtbaar aan de horizon, maar het zou niet lang meer duren alvorens
ook die vervangen werd door een donkerblauwe hemel met een
samenspel aan sterren.
Op de weg kon je nauwelijks verder geraken dan het voorste van je
wagen, en dat zou de eerstvolgende minuten niet anders zijn. Voor Jack
Kutterson, een inspecteur bij de Londense politie die vandaag de titel
van hoofdinspecteur zou ontvangen, had dit tot gevolg dat hij
waarschijnlijk te laat ging zijn op de ceremonie, waar hij samen met een
aantal andere collega’s zijn nieuwe titel officieel in ontvangst zou
nemen.
‘Het is weer eens druk op Oxford Street,’ dacht Jack. ‘Het is om
dood van te vallen. Misschien had ik toch beter binnendoor gereden
over Upper Brook Street. Ik was dan zeker en vast sneller geweest. Ik
hoop maar dat ik nog op tijd aankom voor de eigenlijke in
ontvangstname. Al zal het moeilijk worden, want het is nog een heel
eind.’
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Het was ondertussen kwart over zeven in de avond. Hij werd om
half negen verwacht bij de Guildhall, maar hij had er geen hoop meer
op om met deze file op tijd aan te komen. Waarom maakte hij eigenlijk
toch steeds weer diezelfde fout? Jack leek wel getrouwd te zijn met telaat-vertrekken.
Een half uur later, het was ondertussen acht uur, was Jack eindelijk
aangekomen op Strand Fleet Street. Hij zag het niet meer zitten om nog
op tijd te zijn, maar hij kon er mee leven. De eigenlijke ceremonie zou
toch pas om tien uur beginnen, en in een praatje met de ene en de
andere had hij na al dit filerijden geen zin meer. Het aperitief
daarentegen, dat kon hij meer dan ooit gebruik.
Jack had weer een paar extra meters afgelegd toen hij een probleem
ontdekte.
‘Waar was het nu ook al weer?’ weerklonk er in de Megane die stil
stond ter hoogte van Ludgate Circus. ‘Ik dacht dat ik naar Ringdon
Street moest afslaan, maar ik ben er niet geheel zeker van.’ Jack keek in
zijn zijspiegels en zei: ‘We zullen wel zien waar we uitkomen.’
Jack reed verder en ontdekte niet veel later dat hij totaal verkeerd
aan rijden was. Vanuit zijn huidige positie moest hij naar het noorden,
wat het oosten was op de kaart. Hij sloeg dan ook West Smithfield in en
nam op deze baan de afslag van Little Britain.
In zijn wagen weerklonk ondertussen een ouderwets western liedje
dat zo uit een oude cowboyfilm leek te komen. Niet bepaald
hedendaagse muziek, maar zo nu en dan kon Jack het wel waarderen.
Daarenboven deed het hem denken aan een Sheriff die de slechteriken
in zijn dorp weer te pakken zou krijgen om zo vervolgens de rust in zijn
dorp te laten wederkeren.
Jack was even in gedachten verzonken, maar daar kwam al gauw een
einde aan. Want op hetzelfde moment kwam er plotseling en totaal
onverwacht een auto op hem afgereden met scheurende, versleten
rubberen banden, die een zwart spoort op het asfalt nalieten om zo
vervolgens de wagen bruut tot stilstand te brengen in het zijportier van
Jacks wagen. De Megane begon onmiddellijk te dampen. Er kwam zelfs
rook van onder de motorkap vandaan.
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Het drong onmiddellijk tot Jack door dat deze situatie alles behalve
geweldig was, en dat hij zichzelf zo snel mogelijk uit de Megane moest
verwijderen. Maar dat lukte niet zo snel als hij wou aangezien de
automatische deurvergrendeling nog steeds ingeschakeld was. Hem
uitschakelen ging daarenboven niet meer aangezien de elektronica door
de impact beschadigd was geraakt. Het was een handig systeem om te
voorkomen dat dieven bij verkeerslichten je portieren openden om zo
de hele inhoud van je wagen mee te nemen, maar het was een hatelijk
systeem als je net een ongeval had gehad.
Na enige tijd lukte het Jack dan toch om uit zijn auto te klauteren.
Hij liep rond zijn wagen en zag de ravage die de andere bestuurder had
aangericht. Zijn auto was naar zijn mening perte totale. Er zat niets
anders op dan een nieuwe te kopen, maar op dit moment was dat alles
bijzaak.
De Guildhall, waar hij om half negen verwacht werd, was slechts
drie straten lopen van waar hij zich op dit moment bevond. Misschien
zou hij niet al te laat aankomen als hij het nu op een loopje zette? Maar
aan de andere kant moest hij eerst dit zaakje regelen. En dat betekende
dat hij de politie moest contacteren en wachten totdat zij er waren om
dit ongeval officieel op papier te zetten.
‘Kon je nauw niet uit je doppen kijken?’ schreeuwde Jack naar de
bestuurder van de andere wagen.
‘Sorry man,’ zei de andere bestuurder. ‘Ben je nog heel?’
‘Zie ik er uit als iemand die in stukken van elkaar ligt?’ vroeg Jack
schreeuwend. ‘Je hebt verdomme mijn auto gemold!’
‘Ja, maar …’ begon de man.
‘Weet je wel wat die auto gekost heeft?’
‘Nee, maar …’
‘Jij zal flink in je portemonnee mogen gaan duiken. Je zal het nodig
hebben.’
‘Oké, maar …’
‘Als je maar weet dat ik dit niet pik! Ik moet dringend op een
ceremonie zijn waar ik tot hoofdinspecteur zal worden benoemd en …’
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