Introductie
Een macabere moord. Op het Schotse eiland Lewis wordt een moord
gepleegd, vrijwel identiek aan een moord eerder dat jaar in de Schotse
hoofdstad. De Edinburghse rechercheur Fin Macleod is op Lewis geboren
en opgegroeid, de reden waarom hij naar het eiland is gestuurd om te
proberen beide zaken op te lossen. Het wordt een reis terug naar huis,
maar ook een reis naar zijn verleden. Tijdens het onderzoek ontmoet hij
oude bekenden - allemaal met geheimen en verhalen.
Een vreselijke waarheid komt er aan het licht. De jager blijkt prooi te zijn.
Op de rots An Sgeir, zeventig kilometer uit de kust, komt het tot een climax.
Al sinds mensenheugenis vaart elk jaar tijdens het broedseizoen een
groepje mannen van Lewis naar An Sgeir om 2000 jonge jan-van-genten
van het nest te plukken en te doden. Daar op de grimmige rots komt het tot
een dramatische ontknoping.

PROLOOG
Kinderen zijn het nog maar. Zestien jaar oud. Moedig gemaakt door de
alcohol en haastig vanwege de naderende sabbat omhelzen ze, op zoek
naar liefde, de duisternis maar ze vinden slechts de dood.
Er waait amper een briesje, wat ongebruikelijk is, en deze keer is die
zwoel als adem op de huid, liefkozend en verleidelijk. Een lichte nevel aan
de augustushemel verbergt de sterren, maar de driekwartmaan werpt
bleek, bloedeloos licht over het door het aflopende tij ingeklonken zand. De
zee ademt zacht tegen de kust, en fosforescerend schuim spat zilveren
belletjes over goud. Het jonge stel loopt haastig van het dorp over het asfalt
naar beneden. Als de golfslag pulseert hun bloed in hun hoofd.
Links vonkt het maanlicht op het rijzen en dalen van het water in het
piepkleine haventje. Ze horen het gekraak van kleine bootjes die hun
touwen straktrekken, het zachte gestommel van hout tegen hout terwijl ze
dringen om ruimte en elkaar speels duwen in het donker.
Uilleam houdt haar hand vast en voelt haar aarzeling. Hij heeft in haar
adem de zoetheid van alcohol geproefd, in haar kus de aansporing gevoeld
en hij weet dat ze vanavond eindelijk toe zal geven. Echter, er is nog maar
zo weinig tijd. Het zal snel sabbat zijn. Te snel. Over een halfuur al, zag hij
toen hij stiekem op zijn horloge keek voor ze de straatlantaarns achter zich
lieten.
Ceit ademt nu snel. Ze is bang, niet voor de seks maar voor haar vader.
Ze weet dat hij bij het vuur zit en kijkt hoe langzaam de gloeiende resten
van de turf voor middernacht doven, precies zo getimed door de jaren heen
dat het voor het aanbreken van de rustdag gebeurt. Ze kan bijna voelen
hoe zijn ongeduld langzaam, naarmate de klok richting morgen tikt en zij

nog niet terug is, in woede verandert. Hoe kan het toch dat er zo weinig op
dit godvrezende eiland is veranderd?
Er komen allerlei gedachten op, die vechten om een plaats met de passie
die zich er heeft genesteld en met de alcohol die haar jeugdige weerstand
heeft verminderd. Enkele uren geleden leek hun zaterdagavond in het
buurthuis nog een eeuwigheid te gaan duren. Maar nooit gaat de tijd zo
snel voorbij als wanneer die bijna om is. En dat is nu.
Ze voelt zowel paniek als lust opwellen als ze langs de schaduw van een
oude vissersboot glippen, die half op zijn kant op de kiezels boven de
waterlijn ligt. Door het open gedeelte van het betonnen botenschuurtje
kunnen ze door de omlijsting van de glasloze ramen het strand erachter
zien liggen. De zee lijkt van binnenuit op te gloeien, bijna licht te geven.
Uilleam laat haar hand los en schuift de houten deur zover open dat zij er
net aan langs kunnen. Hij duwt haar naar binnen. Het is er donker. Het
stinkt er naar diesel, zout water en zeewier, als het trieste parfum van
haastige puberseks. De donkere schaduw van een boot op een aanhanger
doemt boven hen op; twee kleine rechthoekige raampjes bieden als
kijkgaten een blik op de kust.
Hij duwt haar tegen de muur, en ze voelt onmiddellijk zijn mond op die
van haar, zijn tong die zich naar binnen duwt, terwijl zijn handen in haar
zachte borsten knijpen. Dat doet pijn, en ze duwt hem weg. ‘Niet zo hard.’
Haar adem lijkt te bulderen in het donker.
‘Geen tijd.’ Ze hoort de opgewondenheid in zijn stem. De
opgewondenheid van een man, tegelijkertijd vol hartstocht en verlangen.
Dan begint ze te twijfelen. Wil ze echt dat haar eerste keer zo gaat? Enkele
armzalige, gestolen momenten in de duisternis van een goor
botenschuurtje?
‘Nee.’ Ze duwt hem opzij en loopt weg, naar het raam voor een beetje
frisse lucht. Ze kunnen nog voor twaalf uur terug zijn als ze opschieten.
Ze ziet de donkere gestalte uit de schaduwen opdoemen praktisch op
hetzelfde moment als ze die voelt. Zacht, koud en zwaar. Onwillekeurig
slaakt ze een gil.
‘In godsnaam, Ceit!’ Uilleam komt achter haar aan, behalve vol lust en
verlangen nu ook gefrustreerd, en zijn voeten glijden onder hem weg alsof
hij op ijs stapt. Hij valt hard op zijn elleboog en er schiet pijn door zijn arm.
‘Godver!’ De grond is nat van de diesel. Hij voelt hoe het zitvlak van zijn
broek doorweekt raakt. Het zit op zijn handen. Zonder nadenken zoekt hij in
zijn zak naar zijn aansteker. Het is hierbinnen gewoonweg veel te donker.
Pas als hij met zijn duim het wieltje ronddraait en de vlam aanvonkt, komt
de gedachte bij hem op dat hij het dreigende gevaar loopt om in een
menselijke fakkel te veranderen. Maar het is al te laat. Het plotselinge licht
is alarmerend in het donker. Hij zet zich schrap. Maar de dieseldampen
vatten geen vlam, er volgt geen onverwachte flits verschroeiend vuur.
Alleen een beeld zo diepschokkend dat het aanvankelijk onmogelijk te
bevatten is.

Boven hun hoofd hangt aan de dakspanten een man, aan een gerafeld,
oranjeplastic touw met zijn hoofd in een onmogelijke hoek. Het is een grote
man, spiernaakt. Blauwwit vlees dat vanaf zijn borst en billen in plooien
omlaag hangt, als een wijd pak dat twee maten te groot is. Uit een gapende
glimlach die zijn buik over de hele breedte opensplijt, hangen tussen zijn
benen lussen van iets glimmends en glads. De vlam laat de schaduw van
de dode man over de gehavende muren vol graffiti dansen als vele geesten
die een nieuwe gast verwelkomen. Achter de man ziet Uilleam Ceits
gezicht.
Bleek, zwarte ogen, verstard van afgrijzen. Een moment denkt hij heel
bizar dat de plas diesel waar hij in ligt, landbouwdiesel is, roodgekleurd
door het accijnskantoor om de belastingvrije status ervan aan te geven maar dan beseft hij dat het bloed is, kleverig en dik, dat al bruin aan zijn
handen begint op te drogen.

ÉÉN
I
Het was al laat en nog steeds drukkend warm, zoals het alleen tijdens het
festival kon zijn. Fin vond het moeilijk om zich te concentreren. De
duisternis in zijn kleine studeer kamer omvatte hem als grote, zwarte zachte
handen die hem op zijn stoel gedrukt hielden. De kring van licht van de
lamp op zijn bureau maakte zijn ogen branderig, trok hem als een
nachtvlinder aan, verblindde hem nu, zodat het moeilijk werd om zijn
aantekeningen scherp te blijven zien. In de stilte bromde zachtjes de
computer, en in zijn ooghoeken flikkerde het scherm. Hij had al uren
geleden naar bed moeten gaan, maar hij moest en zou zijn essay af krijgen.
De open universiteit was zijn enige kans om te ontsnappen, en hij was het
maar blijven uitstellen. Dat was dom geweest.
Hij hoorde een beweging achter zich bij de deur en draaide zich kwaad in
zijn stoel om in de verwachting Mona te zien. Maar de boze woorden
kwamen niet. In plaats daarvan drong het tot hem door dat hij verbijsterd
opkeek naar een man zo groot dat hij niet rechtop kon staan. Hij hield zijn
hoofd scheef om niet het plafond aan te raken. Dit waren geen hoge
kamers, maar die man moest wel zo’n tweeënhalve meter zijn. Hij had hele
lange benen en droeg een donkere broek die in plooien over zijn zwarte
laarzen viel. Zijn geruite overhemd zat ingestopt in een broek met een riem,
en hij droeg een parka die openhing. De capuchon was omlaag en de kraag
stond omhoog. Zijn armen bungelden langs zijn zij en grote handen staken
uit mouwen die te kort waren. In Fins ogen leek hij ongeveer zestig jaar,
een gegroefd, somber gezicht met donkere, uitdrukkingsloze ogen. Zijn
zilvergrijze haar was lang en vettig en hing tot over zijn oren. Hij zweeg,
stond Fin alleen maar aan te staren, terwijl het licht op Fins bureau diepe

schaduwen op ijzige trekken wierp. Wat deed hij hier in godsnaam? Al het
haar in Fins nek en op zijn armen ging overeind staan. Hij voelde de angst
als een handschoen om zich heen glijden en in zijn greep houden.
Toen hoorde hij ergens vanuit de verte zijn eigen stem als een kind in het
donker jammeren. ‘Rare ma-an...’ De man bleef hem aanstaren. ‘Er is een
rare ma-an...’
‘Wat is er, Fin?’ klonk de stem van Mona. Gealarmeerd schudde ze hem
aan zijn schouder.
Nog terwijl hij zijn ogen opendeed en haar bange gezicht zag, verbijsterd
en nog opgeblazen van de slaap, hoorde hij zichzelf jammeren: ‘Rare maan...’
‘Wat is er in godsnaam?’
Hij draaide zich op zijn rug en ademde diep in en uit om weer kalm te
worden. Zijn hart ging tekeer. ‘Het was maar een droom. Een boze droom.’
Maar de herinnering aan de man in zijn studeerkamer was nog levendig, als
een nachtmerrie uit zijn kinderjaren. Hij keek naar het klokje op het
nachtkastje. De digitale cijfers vertelden hem dat het zeven over vier was.
Hij probeerde te slikken, maar zijn mond was droog, en hij wist dat hij de
slaap niet meer zou kunnen vatten.
‘Je joeg me zo’n beetje de stuipen op het lijf.’
‘Het spijt me.’ Hij sloeg de dekens terug en stapte uit bed. Hij sloot zijn
ogen en wreef over zijn gezicht, maar de man stond nog steeds op zijn
netvlies gebrand. Hij ging staan.
‘Wat ga je doen?’
‘Plassen.’ Hij liep zachtjes over het tapijt en deed de deur naar de gang
open, waar door namaak-Georgiaanse ramen maanlicht in geometrische
vlakken naar binnen viel. Halverwege de gang kwam hij langs de open deur
van zijn studeerkamer. Het was er pikdonker, en hij huiverde bij de
gedachte aan de lange man die zomaar in zijn droom binnengekomen was.
Het beeld was nog steeds heel duidelijk en scherp. Zijn aanwezigheid was
erg krachtig geweest. Bij de badkamerdeur bleef hij even staan, zoals hij de
afgelopen vier weken elke nacht had gedaan, met zijn blik op de kamer aan
het einde van de gang. De deur stond op een kier en de kamer erachter
baadde in het maanlicht. Gordijnen die open waren maar dicht hadden
moeten zijn. Afschuwelijk leeg was het er nu. Fin draaide zich neerslachtig
om, terwijl het koude zweet hem uitbrak.
De straal urine die het water raakte, vulde de badkamer met het
troostende geluid van normaliteit. Altijd als het stil was werd hij depressief.
Maar vannacht was de gebruikelijke leegte bezet. Het beeld van de man in
de parka had alle andere gedachten verdrongen, zoals een koekoek het
nest overneemt. Fin vroeg zich af of hij hem kende, aangezien het lange
gezicht en het woeste haar iets bekends hadden gehad. Opeens
herinnerde hij zich de beschrijving van de man in de auto, die Mona aan de
politie had gegeven. Die had een parka aan gehad, dacht ze. Hij was
ongeveer zestig jaar geweest, met lang, vettig grijs haar.

II
Hij nam de bus naar de stad en keek naar de rijen huurhuizen van grijs
steen, die als de flikkerende beelden van een saaie zwart-witfilm langs zijn
raam schoven. Hij had de auto kunnen nemen, maar Edinburgh was geen
stad waar je zelf zou willen rijden. Tegen de tijd dat hij Princes Street had
bereikt, brak de bewolking en schaduw en zonlicht joegen afwisselend over
de uitgestrekte groene tuinen van het hoger gelegen kasteel. Een stel
festivalgangers had zich rond een groepje straatartiesten verzameld, die
vuur slikten en met knotsen jongleerden. Een jazzband speelde op de trap
van de kunstgalerij. Fin stapte uit bij Waverley Station en liep via de
bruggen naar de oude stad, zuidwaarts langs de universiteit en vervolgens
oostwaarts in de schaduw van Salisbury Crags. Zonlicht viel schuin over de
steil oplopende groene helling van de loodrechte kliffen, die de skyline
achter het hoofdbureau van de politie domineerde.
In een gang op de bovenverdieping knikten bekende gezichten hem
gedag. Iemand legde een hand op zijn arm en zei: ‘Gecondoleerd, Fin.’ Hij
knikte alleen maar.
Hoofdinspecteur Black keek amper op van zijn schrijfwerk en gebaarde
naar een stoel aan de andere kant van het bureau. Hij had een mager bleek
gezicht en was met zijn nicotine bevlekte vingers papieren aan het sorteren.
Er lag iets havikachtigs in zijn blik toen hij zich eindelijk tot Fin richtte. ‘Hoe
gaat het op de open universiteit?’
Fin haalde zijn schouders op. ‘Goed.’
‘Ik heb nooit gevraagd waarom je eigenlijk met je studie bent gestopt. Je
studeerde toch in Glasgow?’
Fin knikte. ‘Omdat ik jong was, meneer. En dom.’
‘Waarom ben je bij de politie gegaan?’
‘Dat deed je in die tijd, als je van de eilanden kwam en geen werk en
geen diploma’s had.’
‘Kende je dan iemand bij de politie?’
‘Een paar mensen.’
Black keek hem nadenkend aan. ‘Je bent een prima politieman, Fin. Maar
het is niet wat je wilt, hè?’
‘Het is wat ik ben.’
‘Nee, het is wat je was. Tot een maand geleden. Wat er gebeurd is is,
nou ja, afschuwelijk. Maar het leven gaat door, met ons erbij. Iedereen
begreep dat je tijd nodig had om te rouwen. God weet dat we tijdens ons
werk genoeg doden zien om dat te begrijpen.’
Fin keek hem verontwaardigd aan. ‘U hebt geen idee hoe het is om een
kind te verliezen.’
‘Dat klopt.’ Er klonk geen spoortje medeleven in Blacks stem. ‘Maar ik
heb mensen verloren die me na stonden, en ik weet dat je zoiets gewoon
moet verwerken.’ Als een man in gebed vouwde hij zijn handen. ‘Maar het
is ongezond om daar, nou ja, bij stil te blijven staan, Fin. Ziekelijk.’ Hij tuitte

zijn lippen. ‘Het wordt dus tijd dat je een besluit neemt. Over wat je met de
rest van je leven gaat doen. Tot die tijd wil ik dat je weer aan het werk gaat,
tenzij er een dringende, medische reden is.’
De druk om weer aan het werk te gaan werd steeds groter. Van Mona,
telefoontjes van collega’s, advies van vrienden. Hij had zich ertegen verzet,
omdat hij niet wist hoe hij weer de man moest worden van vóór het
ongeluk.
‘Wanneer?’
‘Nu. Vandaag.’
Fin was in shock. Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik heb meer tijd nodig.’
‘Je hebt genoeg tijd gehad, Fin. Of je komt terug, of je neemt ontslag.’
Black wachtte niet op antwoord. Van een slordige stapel mappen op zijn
bureau pakte hij een manilla-dossiermap en hij schoof die naar Fin. ‘Je
herinnert je nog de Leith Walkmoord in mei?’
‘Inderdaad.’ Maar Fin sloeg de map niet open. Dat hoefde niet. Hij
herinnerde zich maar al te goed het naakte lichaam dat aan een boom
tussen de natgeregende pinksterkerk en de bank hing. Op een poster aan
de muur stond: Jezus redt. Fin herinnerde zich dat hij dacht dat het net een
reclame voor de bank was, en dat er eigenlijk Jezus redt zijn geld en spaart
bij de Bank of Scotland had moeten staan.
‘Er is er nog zo’n moord gepleegd. Dezelfde modus operandi.’
‘Waar?’
‘In het noorden. Politieregio Noord. Het computer programma HOLMES
kwam ermee. Het briljante idee om jou aan het onderzoek te koppelen
kwam feitelijk van HOLMES.’ Hij knipperde met zijn lange wimpers en keek
Fin strak aan met een blik waarin twijfel was te lezen. ‘Je spreekt de taal
toch nog steeds?’
Fin keek verbaasd. ‘Gaelisch? Sinds ik weg ben van Lewis, heb ik het
niet meer gesproken.’
‘Dan zou ik het maar gaan ophalen als ik jou was. Het slachtoffer komt uit
je geboorteplaats.’
‘Uit Crobost?’ Fin was verbijsterd.
‘Een paar jaar ouder dan jij. Hij heet...’ hij raadpleegde een van de
papieren voor zich. ‘... Macritchie. Angus Macritchie. Ken je hem?’
Fin knikte.

III
Het zonnetje dat schuin door het raam van de woonkamer viel, scheen ze
hun verdriet te verwijten. Gevangen in het licht hingen stofdeeltjes roerloos
in de lucht. Buiten konden ze het geluid horen van de kinderen die op straat
een balletje trapten. Enkele weken geleden nog had het Robbie geweest
kunnen zijn. Het tiktakken van de klok op de schoorsteenmantel benadrukte
de stilte tussen hen. Mona’s ogen waren rood, maar de tranen waren
opgedroogd. In plaats daarvan was ze boos.

‘Ik wíl niet dat je gaat.’ Dat was tijdens hun geruzie haar refrein
geworden.
‘Vanmorgen wilde je juist dat ik aan het werk ging.’
‘Maar ik wil wel dat je weer thuiskomt. Ik wil hier niet weken lang alleen
moeten zitten.’ Ze haalde diep en bevend adem. ‘Met mijn herinneringen.
Met... met...’
Misschien zou ze nooit de woorden hebben gevonden om haar zin mee
af te maken. Maar Fin deed het voor haar. ‘Je schuld?’ Hij had nooit gezegd
dat het haar schuld was geweest. Maar hij vond van wel, hoewel hij dat
diep van binnen niet probeerde te doen. Ze keek hem aan met zoveel pijn
in haar blik dat hij onmiddellijk spijt had. Hij zei: ‘Trouwens, het is maar voor
een paar dagen.’ Hij haalde zijn handen door zijn fijne blonde krulletjes.
‘Denk je nu werkelijk dat ik erheen wil? Ik probeer het al achttien jaar te
vermijden.’
‘Maar nu grijp je onmiddellijk deze kans. Een kans om te ontsnappen. Om
aan mij te ontsnappen.’
‘Doe niet zo belachelijk.’ Maar hij wist dat ze gelijk had. Hij wist ook dat hij
niet alleen voor Mona wilde weglopen. Hij wilde overal voor weglopen.
Terug naar de plek waar het leven eens eenvoudig had geleken. Een
terugkeer naar zijn jeugd, naar de baarmoeder. Het was nu gemakkelijk om
te negeren dat hij het eiland bijna zijn hele volwassen leven had vermeden.
Het was ook gemakkelijk om te vergeten dat niets zo belangrijk had
geleken voor hem als tiener dan om te vertrekken.
Hij herinnerde zich hoe gemakkelijk het was geweest om met Mona te
trouwen. Om alle verkeerde redenen. Om het gezelschap. Als excuus om
niet terug te gaan. Maar het enige wat ze in veertien jaar hadden bereikt
was een soort van inschikkelijkheid, ruimte die ze beiden voor de ander in
hun leven hadden vrijgemaakt. Ruimte die ze samen hadden bezet, maar
nooit echt hadden gedeeld. Ze waren vrienden geweest. Er was oprechte
hartelijkheid. Maar hij betwijfelde of er ooit liefde was geweest. Echte liefde.
Zoals zoveel mensen in het leven leken ze tevreden met hun tweede keus.
Robbie was de brug tussen hen geweest. Maar Robbie was er niet meer.
Mona zei: ‘Heb je enige idee hoe het de afgelopen paar weken voor me is
geweest?’
‘Volgens mij wel.’
Ze schudde haar hoofd. ‘Nee hoor. Jij hoefde niet elke seconde dat je niet
sliep door te brengen met iemand die juist door te zwijgen luidkeels
verwijten maakt. Ik weet dat je mij de schuld geeft, Fin.’
‘Dat heb ik nooit gezegd.’
‘Dat hoefde ook niet. Maar hoezeer je het mij ook verwijt, weet wel dat ik
het mezelf tien keer meer verwijt. Het is voor mij ook een verlies, Fin. Het
was ook míjn zoon.’ Weer kwamen de tranen; ze brandden in haar ogen.
Hij kon het niet opbrengen om te antwoorden. ‘Ik wíl niet dat je gaat,’ klonk
weer het refrein.
‘Ik heb geen keus.’

‘Natuurlijk wel. Er valt altijd te kiezen. Weken lang heb je ervoor gekozen
om níét naar je werk te gaan. Je kunt ervoor kiezen om níét naar het eiland
te gaan. Zeg gewoon nee.’
‘Dat kan ik niet.’
‘Fin, als je morgen op dat vliegtuig stapt, dan...’ Hij wachtte op het
ultimatum, terwijl zij de moed bijeenschraapte om die te stellen. Maar het
bleef stil.
‘Dan wat, Mona? Wat gebeurt er als ik morgen op dat vliegtuig stap?’ Hij
daagde haar uit om het te zeggen. Dan zou het haar schuld zijn en niet die
van hem.
Ze keek weg, zoog haar onderlip naar binnen en beet erop tot ze bloed
proefde. ‘Verwacht dan niet dat ik hier nog ben als je terugkomt, meer niet.’
Hij keek haar lang aan. ‘Misschien zou dat het beste zijn.’
Het tweemotorige vliegtuig met 37 zitplaatsen schudde in de wind toen het
overhelde om een keer boven Loch a Tuath rond te cirkelen als
voorbereiding op de landing op de korte, winderige landingsbaan van het
vliegveld van Stornoway. Toen ze tevoorschijn doken uit het dikke, lage
wolkendek, keek Fin van boven af op een leigrijze zee, die witschuimend
over de vingers van zwarte rots sloeg die uit het schiereiland Eye staken,
het ruige stukje land dat de Punt werd genoemd. Hij zag de vertrouwde
patronen die in het landschap waren uitgesneden, als de loopgraven zo
karakteristiek voor de Eerste Wereldoorlog, hoewel de mens deze greppels
niet voor een oorlog maar voor warmte had gegraven. Eeuwen van
turfsteken hadden hun kenmerkende littekens achtergelaten in de
eindeloze, anderszins oninteressante bunders moerasland. Het water in de
baai beneden zag er koud uit en werd gerimpeld door de wind die er
onafgebroken overheen blies. Dat was Fin vergeten, dat van de wind, die
onvermoeibare aanval die over bijna vijfduizend kilometer Atlantische
Oceaan kwam binnenwaaien. Achter de beschutting van de haven van
Stornoway stond er op het eiland nauwelijks een boom.
Tijdens de één uur durende vlucht had hij geprobeerd om niet na te
denken. En ook niet om vooruit te lopen op zijn terugkeer naar zijn
geboorte-eiland, of om aan de afschuwelijke stilte te denken waaronder hij
van huis was vertrokken. Mona had de nacht in Robbies kamertje
doorgebracht. Hij had haar aan het andere einde van de gang horen huilen
toen hij zijn tas inpakte. ’s Morgens was hij zonder een woord vertrokken,
en toen hij de voordeur achter zich dichttrok wist hij dat daarmee niet alleen
zijn leven met Mona werd afgesloten, maar ook een hoofdstuk van zijn
leven waarvan hij zou willen dat het nooit geschreven was.
Nu hij de bekende nishutten op het vliegveld onder zich zag, en de hem
onbekende nieuwe veerbootterminal in de verte zag glanzen, werd Fin
overspoeld door emoties. Het was zo lang geleden, en hij was niet
voorbereid op de plotselinge vloed aan herinneringen die hem bijna
overmande.

