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Lees ook:

BOSLUST, OPLAADPUNT & NACHTLAWAAI

Door NAN ADAMS

Deel 1, 2 en 4 van de

cozy crime Brenda Park mysteries.

Brenda Park is lifestylecoach en schrijfster.

Door haar werk komt zij niet alleen op bijzondere plaatsen,
maar ook in bizarre situaties terecht.



De andere Brenda Park mysteries:

BOSLUST: Deze keer belandt Brenda op de Veluwe waar
zij haar vriendin Juul ontmoet.

Een raadselachtig overlijden laat zien dat niets is wat het
lijkt.

OPLAADPUNT: Deze keer is Brenda in de Algarve waar
zij een groep vrouwen helpt opladen na een stressvolle periode
in hun leven.

Maar dat valt helemaal in het water.

NACHTLAWAAI: Deze keer logeert Brenda op het
platteland om te helpen met de appelpluk.

Tijdens het oogstweekend blijken er een paar vuile
appeltjes te schillen te zijn.

Te koop als pockets (P) en eboeken (E):
BOSLUST  (P) 978-90-828673-5-0

(E) 978-90-828673-6-7

OPLAADPUNT  (P) 978-90-830599-0-7

(E) 978-90-830599-1-4
NACHTLAWAAI (P) 978-90-830599-4-5

(E) 978-90-830599-3-8



Nan Adams schrijft ook de cozy crime serie

Vera op de Veluwe

VERS BLOED
Een Vera op de Veluwe mysterie

Deel 1

eboek en audioboek

Uitgeverij Ambo Anthos

Deel 2:

SNEEUWSTORM
Uit per 1 december 2020



‘O
1

epsiedesie!’

Zei ze dat maffe woord weer. Waar kwam het
eigenlijk vandaan? Voor ze haar hoofd erover kon breken,
voelde ze de wielen onder de auto wegglijden. Brenda greep
zich in een reflex vast aan de stoel voor haar. ‘Er is hier nog
niet gestrooid!’

De taxichauffeur schudde haar hoofd en haalde haar neus
op. ‘Nee. Deze nachtvorst was ook nog maar drie dagen
geleden aangekondigd.’ Het cynisme droop van haar woorden.

Geroutineerd stuurde ze haar taxi weg van de stoeprand
waar ze zojuist bijna tegenaan geslipt waren. ‘Maar het zijn
alleen de kinderkopjes in deze kleine straatjes, de grote weg is
helemaal schoon.’

Nog niet helemaal gerustgesteld zette Brenda haar voeten
naast elkaar en klemde haar handen om haar knieholtes. Mijn
hemel, dit was de Brace for impact houding die ze altijd moest
aannemen bij elke start en landing die ze maakte – vroeger,
toen ze stewardess was. Dat was vijfentwintig jaar geleden en
die gewoonte zat er nog altijd in. Net zoals de routine dat ze
altijd, als ze ging vliegen, kleren aantrok die gemaakt waren
van natuurlijke materialen zoals wol en katoen, die minder
makkelijk in brand zouden vliegen dan synthetische jurkjes en
nylon panty’s.

De auto maakte weer een schuiver en in een reflex schoten
Brenda’s handen weer naar de stoel voor haar.

De chauffeur draaide de geasfalteerde weg op. ‘Nu moeten
het ergste achter de rug zijn.’



Brenda zuchtte opgelucht en keek uit het raampje. Bijna
alle tuinen die ze passeerden waren vrolijk versierd voor kerst.
Verlichte kransen aan de deur en lange lichtsnoeren langs de
ramen. Het leek, met al die lichtjes, alsof het midden op de dag
was, maar het was pas half vijf in de ochtend. Ze reden langs
de grote kerstboom in het plantsoen voor de kerk. Ze keek
omhoog. De ster in de kerktoren schitterde uitnodigend. Ze
passeerden de openbare basisschool van het dorp en een
gevoel van weemoed overviel haar. Hoe kort was het nog maar
geleden dat ze haar zoon en dochter hiernaartoe bracht.
Wandelend, want zo dichtbij woonden ze. Weken moesten ze
wc-rollen sparen voor het knutselen van sneeuwpopjes en
kerstmannen en de dag voor de kerstvakantie liepen ze met
armen vol zelfgemaakte decoraties naar huis. Waar de
openhaard brandde en de warme chocolademelk klaar stond,
dat kon je aan Ernst overlaten. Ernst, de vader van haar
kinderen, haar eerste man.

Brenda schoot vol. Ze hadden een gelukkig huwelijk
gehad. Tot zij tien jaar geleden in haar midlifecrisis belandde.
Wat ze toen niet als zodanig herkende, maar wat het achteraf
wel was.

‘De koek was op,’ had ze gezegd, en ‘het boek is uit.’ Het
was waarschijnlijk allemaal waar. Vol bravoure en overtuiging
was ze aan haar nieuwe leven begonnen. Met een brede
glimlach ging ze haar vrijheid tegemoet. Altijd wetend dat hij
er nog was.

Ze voedden hun kinderen samen op. Zij hertrouwde, en
Ernst een paar jaar later ook. Zij reisde de wereld over, hij
vertrok met zijn vrouw naar Parijs. Maar nu… nu was hij
ineens weg.

‘Ken ik je niet?’ De chauffeur onderbrak haar
overpeinzingen.

‘Dat zou kunnen… woon je ook in dit dorp?’

‘Ja, maar ik ken je ergens anders van. Ben je op televisie?’

Ze reden het straatje voorbij waar ze met haar gezin had
gewoond. Brenda draaide zich verstrooid naar de



taxichauffeur.  ‘Eh, ja, regelmatig. Ik ben lifestylecoach en dan
heb je overal wel wat op te zeggen.’

De vrouw draaide zich met een ruk om. ‘Nou weet ik het:
jij bent die amateurdetective!’

‘Haha, ja, dat ook. Je bedoelt de moord op de Veluwe van
afgelopen zomer?’

‘Ja! Wat een verhaal! Ik had het er met mijn vriendin over,
het zal je maar gebeuren. Oeps!’ De taxi gleed weer weg.
‘Toch nog verraderlijk hier. Met deze ijzel is er totaal geen
grip.’

Ze concentreerde zich weer op de weg voor haar en
mompelde nog wat. Toen ze na de laatste stoplichten van het
dorp de provinciale weg opdraaiden leek er niets meer aan de
hand.

‘Zo. Dat hebben we gehad.’ Ze gaf gas. ‘En, ga je nu weer
een moord oplossen? Een lijk op Lanzarote bijvoorbeeld?’ Ze
lachte om haar eigen grapje.

‘Nou, ik hoop het niet.’ Brenda knoopte haar jas open, …
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