
Daniel Suarez - DAEMON 

 

daemon (d-e’m n) znw – Een computerprogramma dat voortdurend op de 

achtergrond draait en specifieke handelingen uitvoert op vooraf bepaalde tijdstippen, 

of dat reageert op bepaalde gebeurtenissen. Acroniem van Disk And 

Execution MONitor. 

 

DEEL 1 

 

1:// EXECUTIE 

 

Reuters.com/business 

Matthew A. Sobol, PhD, medeoprichter en Chief Technology Officer 

van CyberStorm Entertainment (HSTM-Nasdaq), is vandaag op 34-jarige 

leeftijd overleden na een langdurige strijd tegen een hersentumor. 

Sobol was een pionier in de inmiddels 40 miljard dollar grote 

computergame-industrie en de maker van CyberStorms bestverkopende 

online games: Over the Rhine en The Gate. Kenneth Kevault, 

algemeen directeur van CyberStorm, noemde Sobol een onvermoeibare 

vernieuwer met een zeldzaam intellect. 

 

Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Dat was het enige wat Joseph Pavlos door 

het hoofd bleef gaan terwijl hij een hand om zijn keel klemde. Maar het 

bloed bleef gewoon tussen de vingers van zijn handschoen door stromen. 

Er had zich al een weerzinwekkend grote plas gevormd in de aarde naast 

zijn gezicht. Hij was op de een of andere manier op de grond terechtgekomen. 

Hoewel hij de snee niet kon zien, maakte de pijn wel duidelijk dat 

het een diepe wond was. Hij rolde op zijn rug en staarde omhoog naar 

een stuk strakblauwe lucht. 

Zijn normaal zo methodische brein raasde vertwijfeld langs de mogelijkheden, 

zoals iemand in het rond tast naar een uitgang in een gebouw 

vol rook. Hij moest iets doen. Wat dan ook.Maar wat? De zin Wat is er in 

hemelsnaam gebeurd? bleef nutteloos door zijn hoofd galmen terwijl het 

bloed tussen zijn vingers door gutste. De adrenaline stroomde door zijn 

systeem en zijn hartslag versnelde. Hij probeerde te roepen. Zinloos. Het 

bloed spoot enkele centimeters de lucht in en besprenkelde zijn gezicht. 

Halsslagader... 

Hij drukte zo hard op zijn hals dat hij zichzelf bijna wurgde. En hij had 

zich daarnet juist zo goed gevoeld. Zoveel kon hij zich nog wel herinneren. 

Zijn laatste schulden afbetaald. Eindelijk. 

Hij begon rustiger te worden. En dat was een vreemde gewaarwording. 

Hij probeerde zich te herinneren wat hij aan het doen was geweest. Wat 

hem naar deze plek had gevoerd. Het leek nu zo onbelangrijk. Zijn hand 

begon zich te ontspannen. Hij zag in dat er geen enkele haast was. Want 

er was geen logisch scenario te bedenken waarin hij het er levend van af 

zou brengen. En het was tenslotte zijn ongeëvenaarde talent voor logica 

dat Pavlos zover had gebracht in het leven. Dat hem naar de andere kant 

van de wereld had gevoerd. Dit was het. Hij had alles al gedaan wat hij 

ooit zou doen. Zijn blikveld begon zich te vernauwen, en hij voelde zich 

een toeschouwer worden. Hij was kalm nu. 

En in deze kille, afstandelijke gemoedstoestand kwam het inzicht:Matthew 

Sobol was overleden. Dat zeiden ze op het nieuws. En toen werd het 

hem allemaal duidelijk. Sobols spel werd eindelijk duidelijk. Het was 

prachtig, eigenlijk. 

Slimme vent... 

 

 



2:// ONBESTUURBAAR PROCES 

 

Thousand Oaks in Californië had een overijverige, hygiënische charme. 

Ze bouwden hier geen huizen, ze fabriceerden ze met honderden identieke 

mediterrane villa’s tegelijk. Omheinde lappen grond met namen in elke 

variatie op Bridge,Haven, Glen en Lake spreidden zich uit over de berghellingen. 

De chique winkelketens hadden hun ambassades in het stadscentrum, 

en de werknemers uit de vazalgemeenschappen reden er elke dag naar toe. 

Middeleeuws Lyon had een Looierslaan, en Zuid-Californië een Dal der 

Baristas en een Ravijn der Brandweermannen en Reddingswerkers. 

Voor de gemiddelde werknemer was Amerika een raadsel aan het worden. 

Wie kochten er eigenlijk al die koperen steelpannen van tweehonderd 

dollar? En hoe kwam iedereen aan het geld voor die BMW’s? Waren ze zo 

slim of gewoon onvoorstelbaar onverantwoordelijk? 

Pete Sebeck dacht dat de televisie er iets mee te maken had. Wanneer 

hij op slapeloze nachten wat zat te zappen, overdacht Sebeck de op hem 

gerichte reclameboodschappen. Paste hij binnen hun demografie? Hadden 

ze hem goed ingeschat? En wat zei dat dan over hem? The History 

Channel leek te denken dat hij of een Koreaveteraan was op zoek naar een 

buitengewoon handige bosmaaier of hard aan een andere baan toe was. 

Hij had een donkerbruin vermoeden dat een van beide veronderstellingen 

juist was. 

De snelweg sneed Thousand Oaks in tweeën, maar er was niet echt een 

foute kant van de snelweg. Het was ooit uitgeroepen tot de veiligste kleine 

stad van Amerika. En terwijl de nette boulevards aan zijn passagiersraam 

voorbij rolden, besefte brigadier Peter Sebeck weer waarom Laura 

en hij hier dertien jaar geleden, toen het nog betaalbaar was, waren komen 

wonen. Ventura County was een prachtige omgeving om je kinderen 

te laten opgroeien. Als je het opvoeden van kinderen hier verpestte, dan 

was er geen enkele hoop meer voor je. 

‘Migraine, Pete?’ 

Sebeck draaide zich naar Nathan Mantz toe, die hem zorgelijk aankeek 

vanaf de bestuurdersplek. Sebeck schudde lichtjes zijn hoofd. Mantz was 

zo verstandig niet door te vragen. 

Sebeck dacht na over de radio-oproep van Burkow. Deze zaak zou ongetwijfeld 

de hekken van enkele countryclubs in de scharnieren doen rammelen. 

Sebeck en Mantz doorkruisten de stad met de zwaailichten aan, 

maar zonder sirene. Geen onnodige opschudding veroorzaken. Vanuit zijn 

ongemarkeerde Crown Victoria bekeek Sebeck de nietsvermoedende burgers, 

de belastingbetalers bezig met hun powerwalks. Ze zouden vanavond 

in ieder geval iets hebben om over te praten tijdens hun pilatesles. 

De Crown Vic reed naar beneden de onbebouwde ravijnen in, even 

voorbij de laatste ommuurde kavel. De plaats delict was al van een afstand 

te zien. Een ambulance, drie politie-eenheden en een aantal ongemarkeerde 

auto’s in de zanderige berm van Potrero Road gaven de plek aan. Twee 

hulpsheriffs stonden bij een gesloten stalen poort in een hek van harmonicagaas 

dat zich in beide richtingen uitstrekte. 

Mantz zette de surveillancewagen op de oprit naar de poort neer. Sebeck 

stapte uit en sprak de dichtstbijzijnde politieman aan. ‘Lijkschouwer?’ 

‘Onderweg, brigadier.’ 

‘Waar is rechercheur Burkow?’ 

De agent wees naar een gat in het harmonicagaas. 

Sebeck wachtte op Mantz, die het bureau aan de lijn had. Hij keek de 

agent weer aan. ‘We moeten de poort open krijgen.’ 

‘Gaat niet, brigadier. Er zit zo’n van afstand bedienbaar slot in. Er valt 

helemaal niets te knippen.’ 

Sebeck knikte terwijl Mantz bij hem kwam staan. 



‘Het perceel is eigendom van een plaatselijk bedrijf: CyberStorm Entertainment. 

We hebben ze te pakken kunnen krijgen, en ze sturen iemand 

deze kant op.’ 

Sebeck stapte door het gat in het hek, gevolgd door Mantz. Ze liepen 

op een kronkelige, onverharde weg door het dichte struikgewas op de bodem 

van het ravijn. Al snel kwamen ze bij een groepje ambulancepersoneel 

en hulpsheriffs dat op ruime afstand van een fotograaf was gaan staan. 

Ze glommen allemaal van het zweet van de middagzon. Het ambulancepersoneel 

had een brancard bij zich, maar niemand leek haast te hebben. 

Ze keerden zich om toen Sebeck en Mantz over de zandweg naar hen toe 

kwamen knerpen. ‘Goedemiddag, heren.’ Een blik. ‘En dames.’ 

Er waren wat gemompelde begroetingen en de groep ging uiteen om 

Sebeck en Mantz te laten passeren. 

Rechercheur Martin Burkow, een gezette man van in de vijftig met een 

slecht zittende broek aan, stond op een berg zanderige grond aan de rand 

van de weg. Naast hem boog de fotograaf zich voorover om een foto van 

boven af te kunnen nemen van het lichaam dat op de weg lag. Een plas 

bruinig opgedroogd bloed strekte zich uit van onder het lichaam en vormde 

donkere beekjes bergafwaarts. 

Sebeck aanschouwde het tafereel. Een motorcrossfiets lag een kleine 

twintig meter verder op de weg vlak bij een helling. Hij kon de plek zien 

waar hij tegen de linkerwand van het ravijn was geknald en toen was teruggerold 

over de zandweg. 

Boven de weg, tussen hem en het lichaam, hing een strak gespannen 

stalen kabel op nekhoogte. De kabel overspande de weg in een hoek van 

45 graden, dichterbij aan de linkerkant en verder weg aan de rechterkant. 

Alles wat hier doorheen kwam racen zou langs de kabel schuren als langs 

een zaagblad. Er zat bloed aan de kabel over een lengte van bijna drie meter. 

Het lichaam lag tien meter verderop, en vijf meter verder: een motorhelm. 

Sebeck volgde de dunne stalen kabel met zijn ogen naar rechts, waar 

een stalen mast uit het struikgewas omhoogstak. Vervolgens naar links 

door de bosjes. Een verse groef liep precies onder de kabel over de weg. 

‘Martin, wat hebben we hier?’ 

Rechercheur Burkow blafte de rochelhoest van een levenslange roker. 

‘Hallo, Pete. Bedankt dat je bent gekomen. Blanke man, ongeveer dertig 

jaar oud. Een buurtbewoner die zijn hond aan het uitlaten was heeft het 

lichaam een uur geleden gevonden. Het is gemeld als een ongeluk met dodelijke 

afloop, maar het leek me toch goed jullie te bellen. Het ziet er namelijk 

meer uit als een 187.’ 

Sebeck en Mantz keken elkaar verbaasd aan. Moord. Dat kwam bijna 

niet voor in Thousand Oaks. De enige doodklappen die hier werden uitgedeeld 

vielen in het onroerend goed. 

De fotograaf knikte naar Burkow en liep langs de rand van de weg terug. 

Burkow gebaarde naar hen dat ze naar hem toe konden komen. ‘Blijf 

aan de linkerkant, in de geul. Alle voetafdrukken staan aan de overkant.’ 

Hij stapte van de zandhoop af. 

Sebeck en Mantz stapten gebukt onder de kabel door en kwamen weer 

bij elkaar boven het lichaam. Sebeck was opgelucht toen hij zag dat het 

hoofd er nog aan zat. De helm verderop was leeg. De dode man droeg een 

duur uitziende motorcrossoverall met opgenaaide logo’s. Het gele nylon 

was op borsthoogte gescheurd. Het leek erop dat hij de kabel met zijn torso 

had geraakt, waarna de kabel naar zijn keel omhoog was gekropen. Het 

strottenhoofd van de man was doorkliefd en er zoemden vliegen boven 

de gapende wond. Zijn huid was wit als albast en zijn matte, droge ogen 

staarden naar Sebecks schoenen. 

Sebeck trok rubberen operatiehandschoenen aan en boog voorover. Hij 

voelde of er een portemonnee of identiteitskaart in een van de zakken zat. 



Maar hij kon zo snel niets vinden. Hij keek naar de motorcrossfiets verderop 

en vervolgens achterom naar de politiefotograaf. ‘Carey, kijk eens 

of je het nummerbord van de motor kan lezen. Wellicht kunnen we de 

man daarmee identificeren.’ 

De fotograaf tuurde het ravijn in en zette toen een 200mm-lens op zijn 

camera om in te zoomen op de motorfiets. 

Sebeck kwam overeind en liet zijn ogen weer over de kabel achter hen 

gaan. Hij tuurde door de bosjes waar de kabel uit het zicht verdween. ‘Is 

er iemand die weet waar dat ding uitkomt?’ 

De hulpsheriffs en ambulancebroeders schudden hun hoofd. 

‘Nathan, laten we dit ding maar eens volgen. Kom er vooral niet aan en 

kijk of je sporen kan vinden.’ Hij keek om naar Burkow. ‘Marty, waarom 

staan er zoveel voetafdrukken op de weg?’ 

‘De buurtbewoners lopen hier regelmatig. Ik heb er al een paar ondervraagd.’ 

‘Laat een afdruk maken van elke unieke voetafdruk in dit gebied.’ Sebeck 

gaf met zijn armen een stuk grond aan. 

‘Dat zijn nogal wat voetafdrukken.’ 

‘Zeg maar tegen de forensische afdeling dat ze geen afdrukken van de 

hondensporen hoeven te maken.’ 

Mantz grinnikte. ‘Ik weet het niet, ik heb begrepen dat pekineesjes behoorlijk 

slim zijn.’ 

Sebeck wierp hem een bozige blik toe en wees naar de bosjes. De kabel 

liep door een opening in de berghelling die weer uitkwam op Potrero 

Road. Mantz en hij liepen een eind opzij, elk aan een kant van de kabel, 

en keken aandachtig naar de zanderige grond terwijl ze zich door de bosjes 

bewogen. 

‘Pas op voor ratelslangen, Pete.’ Mantz sprong over een greppel van weggespoelde 

aarde. 

De kabel was makkelijk te volgen, ook omdat de groef in de grond eronder 

hem helemaal volgde. Na twintig meter waren ze weer terug bij het 

hek langs Potrero Road en keken ze tegen de achterkant van een VERBODEN 

TOEGANG-bordje aan. De kabel liep door het hek heen, de achterkant 

van een metalen doos van 20 bij 20 centimeter in, die op een dikke in de 

grond geslagen pijp was bevestigd. De groef in de grond hield twee meter 

van het hek aan hun kant op. Ze hadden geen nieuwe voetafdrukken gevonden. 

‘Laten we naar de andere kant van het hek gaan.’ 

Na een paar minuten stonden ze weer voor de poort op Potrero Road. Ze 

liepen nog een kleine honderd meter verder in de berm en kwamen bij de 

voorkant van de stalen doos aan. Er zat een stevig slot in de voorkant en 

hij was gefabriceerd van aan elkaar gelast staal. Er zaten een paar deuken 

in van passerende tieners die er met geweren wat op hadden geschoten, 

maar hij was niet doorboord. 

‘Degelijk ding.’ Sebeck bestudeerde een vierkant gat achterop, waar de 

kabel naar binnen ging. ‘Behuizing van een lier?’ 

Mantz knikte. ‘Eerst dacht ik nog dat het wel eens gewoon een heel nare 

kwajongensstreek zou kunnen zijn. Maar dit is zeer vakkundig gemaakt. 

Wat zou het nut van dit ding zijn?’ 

Ze draaiden zich om toen er een Range Rover en een pick-uptruck in 

de berm langs de weg naar de poort tot stilstand kwamen. Een stel mannen 

in kaki cargobroeken stapte uit de Rover. Ze spraken kort met de 

hulpsheriffs ter plekke, die vervolgens naar Sebeck en Mantz wezen. De 

cargobroeken klommen weer in de Rover. Beide voertuigen rolden in de 

berm naar beneden en kwamen voor de rechercheurs tot stilstand, waarbij 

ze een verstikkende stofwolk opwierpen. 

De cargobroeken stapten weer uit. Degene die naast de bestuurder had 

gezeten kwam met uitgestoken hand naar voren. Het geld droop ervan af: 

nonchalant zakelijk met kreukels.‘Rechercheurs. Gordon Pietro, senior juridisch 



adviseur van CyberStorm Entertainment.’ Er werden handen geschud. 

Pietro gaf beiden zijn visitekaartje. ‘En dit is onze onderdirecteur 

public relations, Ron Massey.’ 

Sebeck knikte. Massey had langer haar dan Pietro en een gouden ring 

als piercing door een wenkbrauw. Hij was achter in de twintig en rook ook 

naar geld. Er welde een vlaag van jaloezie in Sebeck op. Het schoot hem 

ongevraagd te binnen dat hij dit ventje zonder al te veel moeite in elkaar 

zou kunnen slaan. Hij onderdrukte zijn gevoelens. ‘Dit is rechercheur 

Mantz, en ik ben brigadier Sebeck van de East County Major Crimes Unit.’ 

Pietro hield plotseling halt. ‘Ernstige Delicten? Er was ons verteld dat 

er een dodelijk ongeluk op het terrein had plaatsgevonden.’ 

‘De agenten ter plaatse hebben ons erbij gehaald.We onderzoeken het 

als een mogelijke moord.’ Sebeck leunde opzij om langs Pietro de pickuptruck 

te bekijken die achter de Rover geparkeerd stond. Er stond een 

vanuit deze hoek niet leesbaar logo op de zijdeuren van de pick-uptruck. 

‘Wie zit er in de truck?’ 

‘O, dat is een werknemer van het onderhoudsbedrijf voor dit terrein. 

Hij heeft een afstandsbediening voor de toegangspoort.’ 

‘Laat hem hiernaartoe komen. Ik wil hem spreken.’ 

Pietro liep terug en gebaarde naar de man in de truck. 

Sebeck sprak Massey aan. ‘Waar wordt dit terrein voor gebruikt?’ 

‘CyberStorm heeft het gekocht als investering. Het bedrijf gebruikt het 

ook voor kampeertochten, teambuildingsessies en dat soort zaken.’ 

Sebeck haalde een kladblok en een pen tevoorschijn.‘Dus jij bent de prman? 

Wat doet CyberStorm Entertainment eigenlijk, Ron?’ 

‘We zijn een topontwikkelaar van computergames. Hebt u wel eens van 

Over the Rhine gehoord?’ 

‘Nee.’ 

Burkow riep van beneden bij de poort: ‘Pete. Ik heb zijn naam doorgekregen 

van de DMV. De motor staat geregistreerd op naam van ene Joseph 

Pavlos.Woont in een van die prefab herenhuizen op de berghelling.’ 

Massey greep naar zijn kin. ‘O, wat erg.’ 

‘Is het slachtoffer een bekende?’ 

‘Zeker, hij is een van onze senior ontwikkelaars. Wat is er gebeurd?’ 

Sebeck gebaarde met zijn pen.‘Hij is met zijn nek tegen deze kabel aangekomen. 

Weet je of hij hier wel vaker langs reed?’ 

‘Ik niet, maar zijn ontwikkelingsteam wellicht wel.’ 

Pietro kwam teruglopen met een Mexicaanse man van in de veertig met 

een groene overall aan. Je kon zien dat de man een zwaar leven achter de 

rug had en dat hij verwachtte dat het elk moment nog veel zwaarder zou 

kunnen worden. 

‘Ron? Is het Pav die vermoord is?’ 

Massey knikte en haalde zijn mobieltje tevoorschijn. ‘Vervloekte ravijn. 

Ik heb geen bereik.’ 

Pietro had zijn gsm nu ook in de hand voor een wedstrijdje ontvangst- 

signaalsterkte. ‘Bij wie zit je? Ik heb twee staafjes.’ 

Sebeck kwam tussenbeide: ‘Echt waar?’ 

Pietro keek hem weer aan. ‘Dit is Haime.’ 

‘Wat is uw volledige naam?’ 

‘Haime Alvarez Jimenez, señor.’ 

‘Kunt u zich legitimeren, meneer Jimenez?’ 

‘Wat is er aan de hand?’ 

‘Er is iemand een gewelddadige dood gestorven. Mag ik die legitimatie 

zien alstublieft?’ 

Haime keek naar Pietro en Massey en stak een hand in zijn zak op zoek 

naar zijn portemonnee. Hij kreeg zijn rijbewijs te pakken en liet het aan 

Sebeck zien. De rand van het vooruitgestoken rijbewijs trilde zichtbaar. 



Een glimlach plooide Sebecks gelaat. ‘Haime, heb jij deze man vermoord?’ 

‘Nee, meneer.’ 

‘Maak je dan niet druk.’Hij nam de legitimatie aan en bestudeerde hem. 

Haime wees naar de stalen doos. ‘Ik heb die lier vandaag afgehandeld. 

Ik draai alleen maar een sleutel om. Zo staat het ook op de werkopdracht.’ 

‘Waar is die werkopdracht?’ 

‘Op de pocketcomputer in mijn truck.’ 

‘Heb je de sleutel van deze lierbehuizing?’ 

Haime knikte en haalde een sleutelbos met een barcodelabel tevoorschijn, 

waaraan drie sleutels zaten. 

‘Heb je de lier vandaag in werking gezet? Hoe laat?’ 

‘Zo rond negen uur, half tien. De exacte tijd staat op de werkopdracht.’ 

Sebeck stak zijn hand uit voor de sleutels en gebruikte ze vervolgens om 

de behuizing open te maken. Hij klapte het geheel open met de punt van 

zijn pen. Binnenin zat een elektrische lier met wederom een sleutelgat in 

de voorplaat. 

‘Waar is de derde sleutel voor?’ 

‘Handbediening voor de toegangspoort.’ 

‘Dus je draaide de sleutel om, de lier ging aan en trok de kabel...’ – Sebeck 

bukte zich – ‘zo uit de grond.’ 

‘Nee, señor. Geen kabel. Alleen de motor van de lier.’ 

De anderen rolden tegelijk met hun ogen. 

‘Haime, als je hiertoe van je werkgever opdracht heb gekregen hoef je 

je helemaal geen zorgen te maken. Wat is trouwens het nut van deze lier?’ 

Haime haalde zijn schouders op. ‘Ik heb hem nog niet eerder aangezet.’ 

 ‘Zou je die werkopdracht voor me willen ophalen?’ 

‘Zeker, meneer.’ Haime rende naar zijn truck. 

Pietro liet zijn ogen over het stuk kabel gaan. ‘Wat is er precies gebeurd, 

brigadier Sebeck?’ 

‘Iemand heeft deze lier en de behuizing gebouwd en toen een stalen kabel 

in de grond begraven. Door de lier aan te zetten werd die kabel op nekhoogte 

over de zandweg gespannen.’ 

De twee afgevaardigden van CyberStorm leken in de war. 

Pietro kneedde zijn kin. ‘Weet u zeker dat het niet... zoiets als een ketting 

over de weg is?’ 

‘Waarom zou je die begraven? Waarom zou je het sowieso doen als er 

een stalen poort bij de ingang is?’ 

Daar had Pietro geen antwoord op. 

Haime kwam terug en hield zijn pocketcomputer voor het gezicht van 

Sebeck.Hij hield zijn eeltige hand als zonwering boven het scherm en wees 

naar de werkopdracht op de display. ‘Ziet u wel. Er staat: “Zet de lier om 

de antenne omhoog te brengen in werking tot hij stopt.”’ 

Sebeck nam de pocketcomputer over en samen met Mantz bestudeerde 

hij de datavelden op het scherm.‘Nathan,we hebben een huiszoekingsbevel 

nodig voor deze bedrijfsonderhoudsfirma. Plaats hun kantoor onder 

bewaking tot onze mensen er zijn. Zorg ook dat ik een zaaknummer 

heb, en bezorg me de aantekeningen van Burkow. Ik neem dit onderzoek 

over. Vanaf nu loopt alles via mij.’ Hij richtte zijn blik op Haime. ‘Haime, 

we willen met je praten op het politiebureau.’ 

‘Maar señor, ik heb niets gedaan.’ 

‘Dat weet ik wel, Haime. Daarom is het ook beter om je medewerking 

te verlenen terwijl wij een huiszoekingsbevel voor je werkgever in orde 

maken. 

Pietro kwam tussenbeide. ‘Brigadier Sebeck...’ 

‘Raadsman, deze kabelconstructie werd onderhouden door uw bedrijfsonderhoudsfirma, 

hetgeen erop lijkt te wijzen dat ze van het bestaan wisten. 

Wilt u CyberStorm werkelijk aanvoeren als aansprakelijke partij? Of 



is CyberStorm bereid medewerking te verlenen aan mijn onderzoek?’ 

Pietro tuitte zijn lippen en sprak Haime aan.‘Maak je geen zorgen, Haime. 

Ga met ze mee. Doe wat ze zeggen. Vertel ze alles wat je weet.’ 

‘Maar ik weet helemaal niets, señor Pietro.’ 

‘Dat weet ik wel, Haime. Maar ik denk dat het beter is dat je doet wat 

brigadier Sebeck zegt.’ 

 ‘Ik ben Amerikaans staatsburger. Sta ik onder arrest?’ 

Sebeck keek Mantz aan. Mantz nam het over: ‘Nee hoor, Haime. We 

gaan gewoon even praten. Je kunt de pick-uptruck hier laten staan. Dat 

regelen wij wel.’Mantz gebaarde naar Haime dat hij naar de surveillancewagens 

moest gaan en liep met hem mee om hem te begeleiden. 

Pietro knikte naar Massey. ‘Brigadier Sebeck, we zullen contact met het 

bureau opnemen om een kopie van het politierapport te verkrijgen. U 

weet waar u me kunt bereiken.’ Beide mannen klommen weer in de Range 

Rover en reden snel weg op zoek naar een beter bereik voor hun mobieltje. 

Sebeck keek naar het stuk kabel. Zou iemand dit echt allemaal in elkaar 

hebben gezet om een ander te vermoorden? Er waren eenvoudigere manieren 

om iemand om het leven te brengen. 

Hij moest een glimlach onderdrukken. Dit was geen zelfmoord 

of een fout gelopen drugsdeal. Dit zou wel eens moord met voorbedachten 

rade kunnen zijn. Was het slecht om dat te hopen? Ongeluk of 

moord, het slachtoffer was dood. Daar was niets meer aan te doen. Dus 

wat was er mis met hopen dat het moord zou zijn? 

Dit overpeinzend draaide Sebeck zich om en liep terug naar de toegangspoort. 
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Sebeck, Mantz en drie hulpsheriffs stonden op elkaar geperst rond een 

met Post-it-briefjes volgeplakte computermonitor. Ze waren in een kantoortje 

van een nietszeggend bedrijf in een onopvallende kantoortuin in 

Thousand Oaks. Zwaar vrachtverkeer zoefde voorbij over de snelweg net 

buiten de dunne gipsen muren, maar de agenten bleven geconcentreerd. 

Ze keken mee over de schouders van agent Aaron Larson, de enige specialist 

op het gebied van computerfraude in dit district. 

Larson was achter in de twintig en straalde een zekere militaire ordelijkheid 

uit: gemillimeterd haar, een atletische bouw en een sterke kaaklijn. 

Hij bezat een jongensachtig enthousiasme voor het ontdekken van 

diefstal. Op zulke momenten schudde hij lachend het hoofd, vol ongeloof 

over waarmee mensen dachten weg te kunnen komen. 

Op Larsons computerscherm rolden rijen tekst voorbij.‘Dit logboek catalogiseert 

IP-adressen die verbinding maken met hun server. Het is opmerkelijk 

dat er meerdere verbindingen actief waren rond de tijd dat de 

door ons gezochte werkopdracht werd aangemaakt.’ 

Hij schakelde met de ALT-TAB-toetscombinatie over naar een op maat 

gemaakt bedrijfsonderhoudsprogramma. ‘Ik heb met de secretaresse gesproken, 

en zij zegt dat ze werkopdrachten van klanten kunnen aannemen 

via een beveiligde internetpagina.’ 

Sebeck knikte. ‘Dus deze aanvraag hoeft niet per se uit dit kantoor te 

zijn gekomen?’ 

‘Klopt.’ Larson bladerde terug binnen de op maat gemaakte applicatie. 

‘Dit AANVRAGER-veld hier zegt dat de opdracht is ingediend door ene 

Chopra Singh van CyberStorm Entertainment. Maar wacht eens... Dat is 

niet waar de verbinding daadwerkelijk vandaan kwam.’ 

Larson minimaliseerde alle vensters behalve die van het weblog. Hij accentueerde 

een losse regel. ‘Dit was de verbinding die de werkopdracht 

heeft aangemaakt. Wanneer ik een WhoIs-zoekopdracht geef voor het IPadres...’ 

Hij wisselde van venster. ‘Voila.’ 



Een WhoIs-zoekpagina gaf als resultaat dat het domein eigendom was 

van Verzekeringsmaatschappij Alcyone in Woodland Hills. 

Sebeck las het kleine lettertype. ‘Dan kwam de werkopdracht dus van 

dit bedrijf in Woodland Hills.’ 

‘Misschien, maar misschien ook niet.’ 

‘Denk je dat het adres werd gekaapt?’ 

‘Daar komen we alleen achter als we een bevelschrift hebben om hun 

weblogboeken in te zien.’ 

Er kwam nog een agent het volle kantoor binnen. ‘Brigadier, er staat een 

busje van de omroep voor de deur.’ 

Sebeck wuifde hem weg en bleef Larson aankijken. ‘Dus het was niet iemand 

van dit onderhoudsbedrijf die de werkopdracht heeft aangemaakt 

waardoor Pavlos de dood vond?’ 

‘Waarschijnlijk niet.’ 

Sebeck staarde naar het scherm. ‘Is het normaal dat een klein bedrijfje 

zoals dit beschikt over zo’n werkopdrachtsysteem via internet?’ 

Larson schudde langzaam zijn hoofd en lachte. ‘Nee, niet echt. Het is 

behoorlijk gelikt. De bureauchef vertelde dat hun moederbedrijf het voor 

hen heeft ontwikkeld. Je raadt nooit welk moederbedrijf dat is.’ 

‘CyberStorm Entertainment.’ 

Larson tikte met zijn wijsvinger tegen zijn neus. ‘Heel goed, brigadier.’ 

Op dat moment kwamen de politieradio’s weer krakend tot leven. Sebeck 

draaide zich om en luisterde. 

‘Eenheden in de omgeving van Westlake: er is melding van een ongeval 

met dodelijke afloop op Westlake Boulevard nummer 3000. Let op: 

mogelijk gevaarlijke situatie. Meld je bij de bedrijfsbeveiliging.’ 

Sebeck en de andere agenten keken elkaar aan. Er was weer een lijk gevonden. 

‘Wat zullen we nou krijgen...’ 

Het adres zei Sebeck vaag iets. Hij haalde het visitekaartje van Gordon 

Pietro uit zijn binnenzak. Er was in ieder geval niets mis met zijn geheugen: 

het lichaam was gevonden bij CyberStorm Entertainment. 

Wat Sebeck betrof waren er twee soorten entertainmentbedrijven: duistere 

ondernemingen die wetgeving op het gebied van belastingen, drugs 

en afpersing omzeilden, en uitzonderlijk succesvolle institutionele imperiums 

met een onmetelijke wereldwijde invloed. Iets ertussenin was er 

bijna niet, en de overgang van het ene naar het andere uiterste leek meestal 

plaats te vinden in de kleine nachtelijke uurtjes. Gezien het feit dat ze 

een kantoorgebouw van tien verdiepingen met een vergunning tot gevelbelettering 

bezaten, moest CyberStorm die overstap wel al gemaakt hebben. 

Het nieuwe lijk werd aangetroffen in de beveiligingsvestibule, een klein 

kamertje van waaruit toezicht werd gehouden op de toegang tot wat werknemers 

een serverboerderij noemden. De kleine toegangskamer deed Sebeck 

aan een luchtsluis denken. De serverboerderij stond vol met in rekken 

geplaatste servers, hun LED-lampjes knipperend in het halfduister van 

de noodverlichting. Door de ramen kon Sebeck wat rondlopende medewerkers 

zien. Ze waren nog altijd met de machines bezig. 

Ze waren niet echt duidelijk te zien omdat de vestibuleramen besmeurd 

waren met een dun gelig laagje: de neerslag van brandend menselijk vet 

in de besloten ruimte van de vestibule. Het slachtoffer was op spectaculaire 

wijze geëlektrocuteerd. 

Sebeck stond in het flauwe schijnsel van de noodverlichting naast de 

chef machinetechniek van het gebouw, CyberStorms directeur netwerkdiensten, 

plaatselijk ambulancepersoneel, een voorman van het stedelijk 

energiebedrijf en de president-commissaris en CEO van CyberStorm, Ken 

Kevault. 

Kevault was achter in de dertig, lang en slank met stekeltjeshaar. Zijn 

zwarte zijden overhemd met korte mouwen onthulde tatoeages van doodskoppen 



op zijn onderarmen, en hij had het soort diepe bruining en rimpels 

dat je krijgt van jaren surfen. Hij zag er meer uit als een rockster op 

leeftijd dan als een directeur. Hij had nog geen woord gesproken sinds ze 

waren gearriveerd. 

Sebeck wendde zich tot de voorman van het energiebedrijf: ‘Is de hoofdschakelaar 

uitgezet?’ 

De chef technische zaken gaf antwoord voor hem: ‘Jawel, meneer.’ 

Sebeck keerde zich naar hem toe: ‘Dus die computers draaien op het 

noodaggregaat?’ 

‘Inderdaad.’ 

‘We moeten die ruimte laten evacueren.’ 

‘Er is nog eenzelfde uitgang als deze hier, maar die zou net zo gevaarlijk 

kunnen zijn. Ik heb de technici gezegd voorlopig hier te blijven.’ 

Sebeck knikte. ‘Wie kan me vertellen wat er is gebeurd?’ 


