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Voor Sue Ansell
Mijn zeer goede vriendin die sinds het allereerste begin al mijn boeken
heeft gelezen en me van haar wijsheid en advies heeft voorzien.
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1
Dinsdag 10 februari
De twee minnaars keken door het raam van hun hotelkamer naar buiten. Ze
glimlachten allebei, maar om heel verschillende redenen.
De zware sneeuwval die al bijna een week werd voorspeld, was vannacht
eindelijk begonnen, en er kwamen nog steeds dikke witte vlokken naar beneden. Een paar auto’s glibberden met rammelende sneeuwkettingen tegen de
smalle bergwegen omhoog en de voertuigen die bij de hotels geparkeerd
stonden, waren al in grote witte bobbels veranderd.
Iedereen in het chique Franse skiresort Courchevel 1850 was opgelucht; de
resortmanagers, de hoteliers, de restauranteigenaren, de seizoenarbeiders,
de skiverhuurders, de liftuitbaters en alle anderen die voor hun inkomen afhankelijk waren van het skiseizoen. En de wintersporters zelf nog wel het
meest. Na dagen van blauwe luchten, stralende zonneschijn en smeltende
sneeuw, met ’s morgens verraderlijk ijs en ’s middags sneeuwbrij en blootliggende rotsen, konden de skiërs en snowboarders, die flink betaalden voor
hun gekoesterde paar dagen per jaar op de hellingen, zich nu verheugen op
schitterende weersomstandigheden.
Terwijl Jodie Bentley en haar oudere Amerikaanse verloofde Walt bij de
ingang van de laarzenkamer van Hotel Chabichou hun ski’s omdeden, kriebelde de sneeuw de niet door hun helmen en skibrillen bedekte delen van
hun gezicht.
Hoewel de financier een ervaren skiër en liefhebber van poedersneeuw
was, was dit de eerste keer dat hij in Europa skiede. Hij liet zich al de hele
week de weg wijzen door zijn veel jongere verloofde, die dit resort leek te
kennen als haar broekzak.
Vanwege het slechte zicht skieden ze behoedzaam naar de Biollay-lift, op
een paar minuten afstand van het hotel, gingen door de elektronische draaipoortjes en sloten met hun skistokken in de hand aan in de korte rij voor de
stoeltjeslift. Een paar minuten later schepte het brede bankje hen op en tilde
hen mee.
Walt trok de veiligheidsstang omlaag en in hun behaaglijke skipakken
leunden ze achterover voor de tocht van zeven minuten naar de top. Toen ze
9
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daar aankwamen, stond er een stevige wind. Zonder aarzelen voerde Jodie de
afdaling aan die over een gemakkelijke rode piste en vervolgens een blauwe
piste naar de Croisette leidde, het centrale liftenpunt van het skigebied.
Daar deden ze hun ski’s af. Walt had last van een verzakte rugwervel, maar
toch stond hij erop om ook Jodies ski’s tegen de helling op naar de lift te
dragen. Toen een rode gondel met acht zitplaatsen langzaam naar hen toe
draaide, propte hij hun ski’s in een houder aan de buitenkant en stapte achter
Jodie aan naar binnen. Ze gingen zitten en zetten hun skibrillen op hun voorhoofd. Nog een stel stapte in, vlak voordat de deuren dichtgingen gevolgd
door een kleine man. Hij was in de vijftig en droeg een fraai Spyder-skipak en
een opvallende leren helm met een spiegelende bril.
‘Bonjour!’ groette hij met een slecht Frans accent. Toen vroeg hij: ‘Is het
goed als ik erbij kom?’ Hij ging tegenover hen zitten toen de gondel met een
ruk in beweging kwam.
‘Natuurlijk,’ zei Walt.
Jodie glimlachte beleefd. De andere twee passagiers, allebei druk bezig
met hun mobiele telefoons, zeiden niets.
‘Ah bien, vous parlez Anglais!’ De man maakte zijn helm los en zette hem even
af om op zijn kale hoofd te kunnen krabben. ‘Amerikaans?’ vroeg hij terwijl
hij zijn handschoenen uittrok en een tissue uit zijn zak haalde om zijn bril te
poetsen.
‘Ik kom uit Californië, maar mijn verloofde is Brits,’ antwoordde Walt
vriendelijk.
‘Jolly good! Beestachtig weer vanochtend. Maar de poedersneeuw op de top
zou super moeten zijn,’ zei de man.
Jodie glimlachte weer beleefd. ‘Waar komt u vandaan?’
‘Het zuiden… Brighton,’ antwoordde de vreemde.
‘Goh, wat toevallig! Ik ook!’ zei Jodie.
‘Kleine wereld,’ mompelde de man, en hij leek plotseling slecht op zijn
gemak.
‘En wat doet u?’ vroeg Walt.
‘O, ik kom uit de medische wereld. Ik ben pas met pensioen gegaan en
naar Frankrijk verhuisd. En jullie?’
‘Ik heb een groep investment trusts,’ antwoordde de Amerikaan.
‘Ik was juridisch secretaresse,’ zei Jodie.
Terwijl de kleine gondel opsteeg, wiegend in de wind, ging de sneeuwbui
over in een sneeuwstorm en werd het zicht met de minuut slechter.
Walt legde zijn arm om Jodie heen en drukte haar tegen zich aan. ‘Misschien moeten we vanochtend niet zo hoog gaan, lieverd. Het zal wel heel
hard waaien op de top.’
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‘De poedersneeuw moet daar schitterend zijn,’ antwoordde ze, ‘en zo vroeg
op de dag zullen er nog niet zo veel mensen zijn. Er zijn daar een paar geweldige pistes, geloof me!’
‘Nou, oké.’ Hij tuurde twijfelend door de beslagen ramen.
‘O, absoluut,’ beaamde de Engelsman. ‘Geloof uw mooie jonge vriendin
maar. En ze zeggen dat het straks beter weer zal worden!’ Toen de gondel de
eerste halte bereikte, wachtte hij beleefd tot zij als eersten waren uitgestapt.
‘Leuk om jullie te ontmoeten,’ zei hij. ‘Tot ziens dan.’
Het andere stel, nog steeds met hun telefoons bezig, bleef in de gondel
zitten.
Walt stond er weer op om Jodies ski’s te dragen terwijl ze het kleine stukje
naar de kabelbaan liepen. Normaal zaten de skiërs als sardientjes op elkaar
gepakt in de grote cabine, maar vanochtend was hij voor driekwart leeg. Behalve zij tweeën waren er alleen een paar diehards. Enkele snowboarders in
wijde outfits, twee ruig uitziende mannen met baarden, ijsmutsen en rugzakken die om beurten uit een heupfles dronken, en nog een paar andere
skiërs, een van hen met een GoPro-camera op zijn helm. Walt tilde zijn skibril op en glimlachte naar Jodie. Ze deed hetzelfde en glimlachte terug.
Hij deed een handschoen uit, propte hem tussen zijn ski’s, haalde een chocoladereep uit zijn borstzakje en bood hem Jodie aan.
‘Nee, dank je, ik zit nog vol van het ontbijt!’
‘Je hebt amper iets gegeten!’ Hij brak een stukje chocolade af, stopte de
reep weer in zijn zak en ritste hem dicht, en keek al kauwend ongerust naar
buiten. De wind kreeg vat op de cabine, die alarmerend heen en weer begon
te zwaaien. Mensen gilden; sommigen van angst, anderen voor de grap. Walt
legde zijn arm weer om Jodie heen en ze kroop tegen hem aan. ‘Misschien
kunnen we boven beter eerst ergens koffie gaan drinken, om af te wachten of
het zicht verbetert?’ opperde hij.
‘Laten we eerst een paar pistes doen, lieverd,’ antwoordde ze. ‘Een beetje
verse poedersneeuw opzoeken voordat andere skiërs het verpesten.’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Oké.’ Maar hij klonk niet erg enthousiast.
Hij staarde haar een poosje aan. ‘Weet je wel hoe ongelooflijk je bent? Er zijn
niet veel mensen die er goed uit kunnen zien met een helm en skibril op,
maar jij wel.’
‘En jij bent op en top mijn knappe prins!’ antwoordde ze. Hij wilde haar
kussen, maar de bovenkant van zijn helm botste tegen haar skibril. Ze giechelde, boog zich dichter naar hem toe en fluisterde: ‘Jammer dat hier nog
andere mensen zijn.’ Ze ging met haar handschoen over zijn kruis.
Hij kronkelde. ‘Jezus, je maakt me geil!’
‘Jij maakt mij de hele tijd geil.’
11
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Walt grijnsde even, maar toen keek hij weer serieus, en een beetje zenuwachtig. Hij tuurde naar de sneeuwwervelingen buiten. De cabine maakte een
slinger in de wind en zwaaide woest heen en weer, waardoor hij bijna zijn
evenwicht verloor. ‘Heb je je mobiel bij je, schat?’ vroeg hij.
‘Ja.’
‘Je weet wel… gewoon voor het geval dat we elkaar kwijtraken in deze
sneeuwstorm.’
‘Dat gebeurt niet,’ zei ze vol vertrouwen.
Hij klopte op zijn borstzakje en fronste zijn voorhoofd. Hij klopte er nog
eens op en trok toen een andere rits open. ‘Jezus.’ Hij begon op de hele voorkant van zijn stijlvolle zwarte Bogner-ski-jack te kloppen. ‘Wat onvoorstelbaar stom. Ik moet de mijne op onze kamer hebben laten liggen.’
‘Ik weet zeker dat ik je hem in je jas heb zien stoppen – in je rechterborstzakje – voordat we weggingen,’ zei ze.
Hij controleerde al zijn zakken nog een keer, ook die van zijn broek. ‘Verdomme, ik moet hem verloren zijn. Misschien toen we onze ski’s aandeden.’
‘We blijven toch dicht bij elkaar. Maar mochten we elkaar kwijtraken, dan
skiën we allebei terug naar de Croisette en zien we elkaar daar weer. Volg
gewoon de bordjes naar Courchevel 1850, het staat de hele weg duidelijk aangegeven.’
‘Misschien kunnen we beter meteen teruggaan naar beneden om te kijken
of hij niet ergens bij het hotel in de sneeuw ligt.’
‘Dan vindt iemand hem wel, schat. Niemand zal hem stelen, niet bij dat
heerlijke hotel.’
‘We kunnen beter teruggaan, ik heb hem nodig. Ik moet vanmiddag een
paar belangrijke telefoontjes plegen.’
‘Oké,’ zei ze. ‘Goed, prima, dan skiën we snel!’
Vijf minuten later vertraagde de kabelbaan en doemde er een schaduw voor
hen op. De cabine wiebelde heen en weer, botste tegen de stootbumpers van
het station en gleed langzaam verder tot hij tot stilstand kwam.
De deuren gingen open en ze stapten met hun zware sneeuwschoenen
op het metalen looprooster. Schuifelend daalden ze de trap af en gingen de
felle wervelwind in. Hun wangen prikten van sneeuwvlokken zo hard als
hagelstenen. Het zicht was amper een meter en de andere groep, bezig hun
snowboards onder te binden, bestond uit weinig meer dan schimmige omtrekken.
Bij een wegwijzer die grotendeels bedekt was met sneeuw, legde Walt hun
ski’s op de grond. Hij trapte het ijs van de zolen van zijn schoenen, tikte er
met zijn skistokken tegen om zeker te weten dat er geen klonters meer onder
zaten, stapte in zijn bindingen en klikte ze dicht.
12
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Terwijl de andere groep zich verwijderde, zei Jodie: ‘Wacht even, schat, ik
moet mijn bril schoonmaken.’
Walt wachtte met zijn gezicht zo veel mogelijk van de wind afgewend toen
Jodie een ritszakje openmaakte, er een tissue uithaalde en de binnenkant en
buitenkant van haar skibril afveegde.
‘Dit is afgrijselijk!’ Walt moest schreeuwen om zich verstaanbaar te maken.
‘We zijn bijna op het hoogste punt van het skigebied,’ zei ze. ‘Zodra we van
deze richel af zijn, zijn we uit de wind!’
‘Ik hoop het! Misschien moeten we beginnen met iets makkelijks. Is er
geen blauwe piste naar beneden? Ik heb niet zo’n trek in een al te grote uitdaging bij dit slechte zicht!’
‘Ja, die is er, en hij is prachtig. Er is een heel kort steil stukje voordat je er
bent, maar daarna is het een heerlijke afdaling. Mijn lievelingspiste!’
Walt keek de laatste silhouetten na terwijl Jodie haar handschoenen weer
aantrok en haar ski’s omdeed.
‘Klaar?’ vroeg ze.
‘Yep.’
Ze wees naar rechts. ‘We moeten hier naar beneden.’
‘Weet je dat zeker? De rest is allemaal die kant op gegaan.’ Hij wees in de
richting waarin de andere mensen uit de kabelbaan waren verdwenen.
‘Wil je de hardcore zwarte piste, of een makkelijke blauwe?’
‘Blauw!’ zei hij nadrukkelijk.
‘Die idioten nemen allemaal de zwarte.’ Jodie keek over haar schouder en
zag de schim van de cabine die het station verliet voor de terugtocht. Het zou
ongeveer een kwartier duren voordat de volgende lading skiërs aankwam.
Op dit moment waren ze alleen. ‘Blauw?’ vroeg ze. ‘Zeker weten? Ik denk dat
je de zwarte best aan zou kunnen.’
‘Niet in dit weer.’
‘Dan gaan we deze kant op,’ zei ze.
‘Ik zie hier nergens een bordje staan, schat. Er zou toch een bordje moeten
staan?’
Met haar skistok begon Jodie de verse poedersneeuw van de grond te vegen. Even later werden er sporen zichtbaar, bevroren in de ijskorsten onder
de sneeuw. ‘Zie je?’
Hij tuurde ernaar. De sporen gingen een paar meter rechtdoor voordat ze
in de wervelende witte storm verdwenen. Hij glimlachte opgelucht. ‘Slimme
meid! Ik volg je wel.’
‘Nee, ga jij maar eerst. Als je valt, kan ik je overeind helpen. Volg gewoon
die sporen. Zak door je knieën en zet je schrap, want de eerste vijftig meter
of zo zijn een beetje steil, maar daarna vlakt het af. Laat je gewoon gaan!’ Ze
13
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keek ongerust om zich heen om er heel zeker van te zijn dat er niemand
toekeek.
‘Oké!’ zei hij met plotseling enthousiasme. ‘Daar gaan we! Jiee-ha!’ Hij
zette zich af met zijn stokken, schoot als een renpaard uit de startblokken en
joelde weer: ‘Jiee-ha!’
Maar toen werd zijn gejubel een ijselijke schreeuw. Het duurde slechts een
seconde voordat die werd opgeslokt door de wind.
Daarna was het stil.
Jodie draaide zich om, zette zich af met haar skistokken en ging dezelfde
kant op als waar alle andere skiërs naartoe waren gegaan, zonder zich iets
aan te trekken van de wind en de prikkende sneeuw op haar wangen.

14

Dodelijke affaire 1-400.indd 14

08-09-17 08:02

2
Dinsdag 10 februari
Jodie deed wat Walt en zij hadden afgesproken voor het geval dat ze elkaar
kwijtraakten. Ze skiede omlaag naar de Croisette en wachtte bij de ingang
van de skischool.
Het was hier beneden veel warmer dan boven op de Saulire, en zoals de
Engelsman in de gondel had voorspeld, verbeterde het weer al. De dikke
sneeuwvlokken hadden plaatsgemaakt voor natte sneeuw en de zon probeerde
erdoor te breken.
En behalve die man had verder niemand in de liften op weg naar boven enige
aandacht aan hen besteed.
Jodie zette haar helm af zodat iemand zich haar misschien later zou herinneren en haar verhaal zou kunnen bevestigen. Die kerel uit Brighton kwam misschien zelfs nog van pas. Hij zou kunnen bevestigen dat Walt en zij allebei waren
weggeskied in dat slechte zicht. Jammer dat ze niet naar zijn naam had gevraagd.
Ze keek op haar horloge en vroeg zich af wat een respectabele wachttijd zou
zijn. Een uur, besloot ze. Een uur wachten zou volkomen redelijk zijn voordat
ze naar een bar ging voor een lekker warme kop koffie en een eau de vie – of
misschien een dubbele – om haar zenuwen te kalmeren. Een plek waar ze kon
gaan zitten om haar verhaal zorgvuldig voor te bereiden.
Ze stroopte haar mouw op en keek op haar horloge: 11.05 uur. De dag was
nog jong, en nu het opklaarde kwamen er steeds meer skiërs hun hotels en
chalets uit, op weg naar de liftstations overal rondom.
Plotseling gleed een idioot op een snowboard dwars over haar ski’s. Hij
greep haar vast om te voorkomen dat ze allebei zouden vallen.
‘O, sorry! Pardonnez moi!’ Zijn verontschuldiging was even onhandig als
zijn acties.
‘Eikel,’ zei Jodie terwijl ze hem van zich af duwde.
‘Je hoeft niet onbeschoft te zijn.’
‘O nee, tuurlijk, ik sta hier gewoon, en jij knalt boven op me. Wat moet ik
dan doen? Dansen?’
Ze stapte verontwaardigd bij hem weg en staarde weer naar de hellingen,
speurend naar iedereen in een zwart skipak die mogelijk haar verloofde kon
15
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zijn. Niet dat ze hem verwachtte te zien. Maar ze bleef kijken en had al een
verhaal voorbereid voor het geval – het zeer onwaarschijnlijke geval – dat hij
toch weer opdook.
Anderhalf uur later stapte Jodie de bar uit, trok haar met bont gevoerde
Cornelia James-handschoenen aan, hees haar ski’s op haar schouder en liep
het korte stukje tegen de steile helling naar Hotel Chabichou op. Ze hoorde
het wak-wak-wak van een helikopter en keek omhoog. Misschien bracht de
heli een groep naar boven om te skiën in de poedersneeuw buiten de piste.
Of misschien was het een plaatselijke hulpdienst.
Was zijn lijk nu al gevonden? Ze had gehoopt dat het langer zou duren. Dat
stomme weer; die sneeuwstorm had nog wat langer mogen aanhouden. Maar
ach, het maakte niet uit.
Ze stopte een stukje kauwgom in haar mond om de geur van alcohol te
maskeren, zette haar ski’s en stokken in het rek bij de ingang van de skiwinkel en ging naar binnen. Langs de ene muur stonden rekken met nieuwe
ski’s, aan de andere kant was een rek met helmen, en links en rechts stonden
etalagepoppen gehuld in de nieuwste skimode.
De knappe, jonge Fransman, de winkelmanager bij wie ze hun ski’s hadden gehuurd, begroette Jodie met een glimlach. Met een charmant Frans
accent vroeg Simon Place: ‘Moet u niet skiën? De omstandigheden zijn al
weken niet meer zo goed geweest. Er ligt schitterende poedersneeuw, en volgens mij gaat vanmiddag de zon schijnen!’
‘Ik ben mijn verloofde kwijtgeraakt in de sneeuwstorm op de top, en ik
hou er niet van om in mijn eentje te skiën. Stom genoeg heb ik mijn telefoon
op onze kamer laten liggen – ik moet hem bellen, kijken waar hij is. Dat is
wel een nadeel van dit skigebied, dat het zo groot is.’
Terwijl hij haar hielp haar sneeuwschoenen uit te trekken, vroeg hij: ‘Bevielen de ski’s?’
‘Ja, die zijn goed.’
‘Stockli’s zijn… zeg maar de Rolls-Royce onder de ski’s.’
‘Jammer dat je er geen chauffeur bij krijgt,’ zei Jodie, en ze liep de gang in
terwijl Simon nog probeerde te snappen wat ze bedoelde.
Ze haalde haar sleutel op bij de receptie van het hotel en zei tegen de receptioniste dat ze tijdens het skiën haar verloofde uit het oog was verloren. Dat
ze een beetje ongerust was omdat ze een uur op hem had gewacht en hij niet
was verschenen, maar dat hij een ervaren skiër was en het vast goed maakte.
Ze vroeg de receptioniste om tegen Walt te zeggen, wanneer hij uiteindelijk
verscheen, dat ze in de spa zou zijn als ze niet op hun kamer was. Toen nam
ze de lift naar de derde verdieping.
16
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De schoonmakers waren al geweest; de kamer was netjes opgeruimd en er
hing een lichte, aangename dennengeur. Jodie haalde haar telefoon achter
het ondergoed in de kast vandaan en belde Walts nummer, want als de politie haar belgegevens natrok, moest haar verhaal wel kloppen.
Walts telefoon begon te zoemen en er klonk een ringtone.
Ze beëindigde de oproep, haalde zijn telefoon onder de stapel kleding in
de la vandaan waar ze hem had verstopt en legde hem naast zijn laptop op het
bureau. Toen trok ze haar natte jack uit, hing het aan een radiator, spuugde
haar kauwgom in de prullenbak en ging op het keurig opgemaakte bed zitten
om na te denken.
Tot nu toe ging het goed. Ze had trek. Het grote glas eau de vie dat ze had
gedronken was haar een beetje naar het hoofd gestegen. Ze had een getuige
dat ze naar de top was gegaan met haar verloofde. Een andere getuige in de
skiwinkel kon bevestigen dat ze zonder hem was teruggekeerd omdat ze elkaar waren kwijtgeraakt in de sneeuwstorm, en dat Jodie was teruggegaan
naar het hotel voor haar telefoon.
En niemand had gezien wat er met hem was gebeurd op de top van de
Saulire.
Toen ze zich verloofd hadden, had Walt Jodie verteld dat hij haar in zijn
testament had opgenomen. Zo lief van hem.
Er was beneden een mooie spa met een zwembad. Ze zou haar e-mail bekijken, gaan lunchen in het restaurant en dan nog een keer bij de receptioniste
langsgaan. Dan, als er geen nieuws was, zou ze een middagje ontspannen in
de spa en misschien een massage nemen. Rond halfzes vanmiddag, een goed
uur nadat de skiliften gesloten waren, zou ze teruggaan naar de receptie om
nog eens ongerust te melden dat haar verloofde nog steeds niet terug was en
te vragen of ze de politie en ziekenhuizen konden bellen.
Zoals iedere ongeruste geliefde zou doen.
Ze was behoorlijk tevreden met zichzelf.

Lees verder in Dodelijke affaire.
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