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Gelijkenissen met bestaande personen berusten op toeval, dit boek berust op
fictie. Dit boek probeert Londen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, dit is
echter niet altijd mogelijk. Omschrijvingen van adressen in het boek kunnen
verschillen van het werkelijk uiterlijk te Londen. Dit boek is fictie.
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Het begon allemaal een klein jaar geleden, in de maand november
van het vorige jaar. Op een regenachtige avond in de herfst reed een
gewone man tegen zijn wagen toen hij op weg was naar de ceremonie
waar hij tot hoofdinspecteur benoemd zou worden, een avond die de
crème de la crème moest worden, maar die al gauw op een nachtmerrie
leek uit te draaien. Het ongeval had hem echter niet in de weg gestaan
om toch op tijd op zijn bestemming te geraken, om er zijn nieuwe titel
in ontvangst te nemen. Vanaf toen was het officieel hoofdinspecteur
Jack Kutterson, een titel die hij veel sneller had gekregen dan hij en
commissaris McCae verwacht hadden. Hij had er echter niet om liggen
zeuren en pronkte al gauw met zijn nieuwe titel: hoofdinspecteur Jack
Kutterson, uw specialist inzake moordzaken, wel enkel op afspraak.
Zijn eerste opdracht als kersvers hoofdinspecteur was onmiddellijk
van een zwaar kaliber: een ongewone moord aan de Tower Bridge, een
moord die hij niet zonder slag of stoot had opgelost en waarmee hij zijn
nieuwe titel alle eer aan deed. Het was een mooi begin voor zijn
succesvolle carrière als hoofdinspecteur.
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In de maanden daarop had Jack echter minder geluk, want tijdens
zijn tweede opdracht was hij al snel uitgeschakeld geraakt en kon hij
zijn partner Julien Hartmann enkel moreel bijstaan. Het was dan ook
grotendeels aan zijn partner te danken dat de dader gevat werd in een
zaak die al onmiddellijk met drugs te maken had.
Toen Jack weer helemaal de oude was, of toch bijna, was hij in een
derde zaak de man achter de opgeloste moord op Loril geweest, een
meisje dat carrière had gemaakt dankzij een talentenjacht op televisie en
mede door het feit dat Jack zelf een grote fan van haar was. Al was dat
laatste maar van korte duur geweest aangezien ze voortijdig om het
leven was gebracht vanuit onverwachte hoek.
Het leven ging verder, en al gauw kwam er een vierde moord op de
proppen, welke ook wel Het Mobitel Mysterie genoemd werd. Dit
aangezien het de bedrijfsleider van het bedrijf Mobitel was die
vermoord was. Samen met zijn vrouw.
Vandaag ging Jack zijn normale leven verder op het Londense
politiekantoor en zat hij met zijn neus in de paperassen aangezien er
onlangs geen moorden meer op zijn territorium waren gepleegd. Het
was een rustige tijd voor de hoofdinspecteur en zijn hulpje, maar je
hoorde niemand klagen, hoewel…
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DEEL 1: 2 juni – woensdag

1. Stilte voor de storm
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Het was een rustige woensdagochtend. Aan de lucht was geen
wolkje meer te bespeuren van de zware storm die deze nacht over
Londen had geraasd en de nacht in dag had veranderd. Bliksems waren
naar de grond geschoten en hadden een heleboel daken in as veranderd,
satellietschotels geëlektrocuteerd en bomen in twee gespleten. Gelukkig
was de zware regen die men voorspeld had uitgebleven en zagen de
straten er nog steeds even kurkdroog uit als gisteren, een dag waarop
het maar liefst zevenentwintig graden warm was geweest. Zelfs in de
binnenstad.
Op het kantoor van de politie in de Londense binnenstad ging het
er rustig aan toe. Julien zat aan zijn persoonlijke bureau dat in het
kantoor van Jack geplaatst was tijdens hun laatst opdracht omdat dit
alles beter werkte, en Jack dan niet langer alleen zou zitten in zijn grote
glazen box op de eerste verdieping van het grote complex dat nog geen
jaar geleden gerenoveerd was geweest, en eigenlijk alweer opnieuw
heringericht zou moeten worden aangezien het kantoor van Jack nu
eigenlijk te klein was. Al hoorde je Julien niet klagen. Alles was beter
dan zijn oude kantoor waar hij met moeite zijn bureau in kreeg en
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