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Kära läsare!
Det här är en ny huvudperson och en ny serie. Efter att ha 
arbetat med Vera Stanhope och Jimmy Perez så länge känner jag 
mig nervös när jag ska presentera Matthew Venn för dig, nästan 
som en tonåring som kommer hem med en ny flickvän eller 
pojkvän för första gången. Jag hoppas att du ska gilla honom, 
trots hans brist på självförtroende och hans tafatthet i större 
sällskap.

Albatross tar mig tillbaka till North Devon, där jag tillbringa-
de en stor del av min barndom. Det började med ett besök 
hos en skolkamrat, promenader runt gamla favoritställen, 
diskussioner om de människor vi kände. Jag hade glömt hur 
vacker platsen är, men ibland är skönheten ytlig, och det är den 
kontrasten som intresserar mig mest. Liksom på Shetlands-
öarna och i North umberland finnas det så mycket att avslöja 
om trakten och de människor som lever där.

Att skapa en ny huvudperson och en ny inramning är alltid 
en utmaning, och jag hoppas att du kommer att älska Matthew 
och North Devon lika mycket som jag har haft nöje av att skapa 
dem.

Tack och varma hälsningar,
Ann



Till Issy, Martin, Paul and Sue; 
utan dem skulle den här boken 

aldrig ha blivit skriven.
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Kapitel 1

Den dag då de hittade kroppen på stranden var Matthew 
Venn redan ansatt av tankar på döden och döende. Han stod 
utanför North Devons krematorium i utkanten av Barnstaple. 
En rabatt med lila krokusar bredde ut sig likt en vattenpöl vid 
hans fötter och han såg på avstånd när likbilen körde hans far 
till begravningskapellet. När den lilla gruppen sörjande gick in 
flyttade han sig närmare. Ingen ifrågasatte hans rätt att vara 
där. Han såg ut som en respektabel man, någon som klädde sig 
i kostym och snygga slipsar, gråsprängd i förtid och stadgad. 
Inte en risktagare eller regelbrytare. Matthew tänkte att han 
kunde ha varit begravningsförrättaren som kom lite sent till 
ceremonin. Eller en försagd sörjande, generad och ursäktande, 
med sin mjuka framtoning och sina sorgsna ögon. En främling 
som såg honom för första gången skulle förvänta sig medkäns-
la och tröstande ord. I själva verket var Matthew arg, men han 
hade för länge sedan lärt sig att dölja sina känslor.

Han såg efter var han satte fötterna för att vara säker på 
att han inte trampade sönder några blommor och gick sedan 
mellan gravstenarna mot grusgången. Dörren till begravnings-
kapellet hade lämnats öppen – det var en varm dag för att vara 
så tidigt på året – och han kunde höra ceremonin som pågick 
där inne. En fyllig och lidelsefull röst som han skulle ha känt 
igen var som helst: Dennis Salter, som eldade sina trupper och 
övertygade dem om att Andrew Venn var i himlen och att de 
kunde vara ledsna för egen del men att de inte borde vara det 
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för sin broders. Sedan kom den tunga andhämtningen från en 
elektrisk orgel och de långsamma och behärskade tonerna i 
en psalm som Matthew kände igen men inte kunde namnet 
på. Han föreställde sig hur Alice Wozencroft satt böjd över 
tangenterna, klädd helt i svart, med händer som klor och 
näsa som en näbb. Så nära en kråka som en människa kunde 
vara. Hon hade varit gammal redan när han var pojke. Sedan 
hade han blivit medlem av brödraskapet, Barum Brethren, 
genom födsel och genom engagemang. Sina föräldrars glädje 
och framtidshopp. Nu var han utstött. Det här var hans fars 
begravning, men han var inte välkommen.

Psalmen slutade med en uppgiven suck och han vände sig 
bort. Snart skulle begravningsgudstjänsten vara över. Hans fars 
kista skulle glida in bakom draperiet och förvandlas till aska. 
Den lilla gruppen av i huvudsak äldre kvinnor skulle samlas i 
solskenet för att prata, och sedan skulle de kanske förflytta sig 
hem till hans mor och bli bjudna på te och hembakta kakor. 
Små glas med söt sherry. Hans namn skulle kanske nämnas i 
förbigående. De här människorna skulle förstå att en sörjande 
kvinna saknade sin ende son i en stund som denna, men trots 
deras medkänsla skulle det inte vara tal om att han borde ha 
blivit bjuden. Det hade varit hans val att lämna brödraskapet. 
Matthew stod där ett ögonblick och tänkte att brist på tro 
hade föga att göra med valet. Tvivel var en cancer som växte 
oombedd. Han sköt bort den skuldkänsla som fortfarande 
lurade någonstans i hans kropp, fysisk, som tandvärk. Roten 
till hans ilska. Och de trasiga resterna av tro som fick honom 
att tänka att hans far, hans fars ande eller själ, kanske var 
någonstans och iakttog honom, fortfarande besviken på sin 
son. Sedan gick han snabbt tillbaka till bilen.

Samtalet kom när han var nästan framme. Han lutade sig 
mot kyrkogårdsmuren med ansiktet i ljuset. Det var Ross May, 
hans kollega, hans polisassistent. Ross energi gjorde honom 
alldeles matt. Matthew kunde känna hur den fräste genom 
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etern och in i hans öra. Ross var en person som inte kunde 
vara stilla, som skrek och som lyfte skrot. Han var medlem 
av den lokala löparklubben och rugbyspelare. En lagspelare, 
verkade det, utom när han var på arbetet.

”Chefen. Var är du?”
”Ute och rör på mig.” Matthew var inte på humör att dis-

kutera var han befann sig med Ross May.
”Kan du komma tillbaka hit? Någon har hittat en kropp på 

stranden vid Crow Point. Dina hemtrakter.”
Matthew tänkte på det. ”Olyckshändelse?” Det hände, även 

när det var vindstilla. Tidvattnet var förrädiskt. ”Någon som 
var ute i en liten båt och spolades i land?”

”Nej. Kläderna är torra och de hittade honom ovanför tid-
vattenlinjen. Och han är knivhuggen.” Tidigare hade Matthew 
bara hört Ross så här upphetsad inför en viktig match.

”Var är du?”
”På väg. Jen är med mig. Nyheten kom alldeles nyss. Det är 

en snut där som svarade på det första anropet. Precis som du 
trodde ledningscentralen att det var en olyckshändelse.”

Snut. Matthew höll tillbaka sin kritik mot bristen på respekt 
för en kollega. Om du pratar så där om en kollega kommer du 
själv att bli degraderad till uniformerad tjänst. Det här var inte 
rätt tillfälle. Matthew var fortfarande ny i teamet. Han skulle 
spara kommentaren till nästa utvecklingssamtal. Dessutom var 
Ross överkommissariens gullgosse, så det lönade sig att gå för-
siktigt fram. ”Vi ses på brottsplatsen. Parkera vid änden av den 
avgiftsbelagda vägen så går vi därifrån.” Det sista de behövde 
var en bil som körde fast i sanden på stigen mot udden.

Så här tidigt på säsongen var det inte mycket turisttrafik. 
Under högsommaren kunde det ta honom över en timme att 
köra hem från polisstationen i Barnstaple, kofångare mot 
kofångare med stora bilar som blockerade de smala vägarna 
och skulle ha varit löjliga till och med i de förorter till London 
där de hörde hemma. I dag seglade han över den nya bron 
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över floden Taw, och uppströms skymtade han Rock Park och 
skolan där han hade varit elev. På den tiden hade han varit 
en drömmare som flydde in i berättelser och förlorade sig i 
långa, ensamma promenader. Han inbillade sig att han var 
en blivande poet. Ingen annan hade uppfattat honom på det 
sättet. Han hade varit anonym, en av de där ungarna som lätt 
glömdes bort av lärare och de andra eleverna. När han dök 
upp på en klassträff för några år sedan hade han insett att han 
hade få riktiga vänner. Han hade varit alltför anpasslig, alltför 
from för sitt eget bästa. Hans föräldrar hade sagt till honom att 
han skulle bli en utmärkt predikant, och han hade trott dem.

Han rycktes tillbaka till nuet när han kom till Braunton. 
Det hade varit en by när han var barn, men nu kändes det 
som en liten stad, inte alldeles vid kusten men porten till den. 
Barnen strömmade ut ur skolan och han försökte kontrollera 
sin otålighet vid trafikljusen i byns centrum. Sedan en vänster-
sväng mot flodmynningen, där Taw flöt samman med Torridge 
och rann ut i Atlanten. I fjärran i norr höjde sig Baggy Point, 
med den vita silhuetten av ett storslaget hotell strax under 
horisonten. Det var monumentalt, men samtidigt overkligt på 
grund av avståndet och ljuset.

Som Ross hade sagt var det här Matthews hemtrakter, men 
eftersom han närmade sig en brottsplats lade han märke till 
detaljerna. Den lilla företagsparken, där de tillverkade surf-
brädor och eleganta fritidskläder, bandodlingarna som hade 
återupplivats för att förse inflyttade och fina semesterfirare 
med ekologiska grönsaker. Vägen blev smalare; på vardera sidan 
var en kallmurad stenmur som kröntes av en häck. Det hade 
redan kommit hängen, och snart var det dags för jordvivor. På 
skyddade platser i deras trädgård hade de redan börjat blomma.

När Matthew kom fram till saltängen vidgades himlen och 
hans sinnesstämning ljusnade, precis som alltid. Om han fort-
farande trodde på den allsmäktige skulle han ha tänkt att hans 
reaktion på rymden och ljuset var en religiös upplevelse. Det 
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hade varit en våt vinter, och dikena och dammarna var vatten-
fyllda och lockade till sig måsar och vadare. Slättlandet hade 
fortfarande vinterns färger: grått, brunt och olivgrönt. Man 
såg inte en skymt av havet här, men om han steg ur bilen skulle 
han kunna känna doften av det, och om det stormade skulle 
han även kunna höra det, bränningarna mot den långa sand-
stranden som sträckte sig flera kilometer mot byn Saunton.

Han kom till den avgiftsbelagda vägen som ledde till floden 
och såg en uniformerad polis stå där, och en radiobil som var 
parkerad på vägrenen mitt emot stugan där de som skötte 
bommen bodde. Polisen skulle just mota bort Matthew men 
kände igen honom och lyfte bommen. Matthew körde igenom 
och stannade sedan och tryckte på en knapp så att sidorutan 
hissades ner.

”Var du först på platsen?”
”Ja, det rapporterades som en olyckshändelse.” Mannen var 

ung och verkade fortfarande en smula illa till mods. Matthew 
frågade inte om det var hans första lik; det var säkert hans 
första mord. ”Dina kollegor är redan där. De skickade upp 
mig för att jag skulle hålla folk borta.”

”Helt rätt. Vem hittade honom?”
”En kvinna som var ute med hunden. Bor i ett av de där nya 

husen i Chivenor. Hon har bett en granne hämta hennes barn i 
skolan, men hon ville vara hemma när han kom. Så jag kollade 
hennes legitimation, antecknade hennes adress och telefonnum-
mer och lät henne sedan gå. Jag hoppas att det var okej.”

”Perfekt. Det var ingen idé att hålla kvar henne.” Matthew 
gjorde en paus. ”Är det några andra bilar där nere?”

”Inte nu längre. Ett äldre par kom tillbaka till sin Volvo just 
som jag kom hit. Jag tog deras namn och adress och anteck-
nade registreringsnumret på bilen, men de hade promenerat åt 
det andra hållet och sa att de inte hade sett något. Då trodde 
jag fortfarande att det var en olyckshändelse, så jag frågade 
dem egentligen inte mycket och lät dem köra i väg.”
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”Jag vet inte hur länge du kommer att bli kvar här”, sa Mat-
thew. ”Jag ska låta någon avlösa dig så snart som möjligt.”

”Det är ingen fara.” Mannen nickade mot stugan. ”Jag var 
tvungen att förklara för dem vad som stod på, och de har redan 
varit ute och erbjudit mig te. De säger att de kan hålla ett öga 
på mig ifall jag behöver använda deras toa.”

”Jag kommer tillbaka och pratar med dem. Kan du be dem 
stanna kvar tills jag har träffat dem?”

”Å, de vill absolut inte missa det här.”
Matthew nickade och körde vidare. Han hade lämnat 

sidorutan nere och nu kunde han böra bränningen mot stran-
den och skriet från en gråtrut, det som biologerna kallade the 
long call och som han tyckte lät som ett oartikulerat skri av 
smärta. Det här var ljudet av hemma. Vägen gjorde en krök 
och han kunde se huset. Deras hus. Vitt och lågt och skyddat 
från den värsta vinden av en rad böjda tysklönnar och hag-
tornar. Ett familjehem även om de inte hade någon familj än. 
Det var något de hade pratat om och sedan lämnat svävande. 
Kanske var de båda för själviska. Det hade fått stället billigt 
därför att det hade en benägenhet att bli översvämmat. Annars 
skulle de aldrig ha haft råd med det. Om det var högvatten 
och västlig storm skulle skyddsvallen ge vika och vattnet från 
Taw översvämma saltängen. Då skulle de bli omringade som 
en ö. Men utsikten och rymden gjorde att det var värt risken.

Han stannade inte och öppnade grinden till trädgården utan 
körde vidare tills han såg Ross bil. Då parkerade han och gick 
uppför den smala kedjan av sanddyner tills han såg ner på 
stranden. Här var floden bred, och det var svårt att avgöra var 
Taw slutade och Atlanten började. Framför honom flöt Taw 
samman med den andra North Devon-floden, Torridge, och 
de mynnade ut i havet vid Instow. Crow Point sköt ut i vattnet 
från hans sida av flodmynningen, och udden var bräcklig nu, 
naggad av väder och vatten, och kunde endast nås till fots. 
Solen stod lågt, förvandlade havet till guld och kastade långa 
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skuggor, och han kisade för att urskilja gestalterna i fjärran. 
Små figurer, som människorna på en Lowrytavla, som nästan 
försvann i den väldiga rymden av sand, hav och himmel. Han 
hasade nedför dynen till sandstranden och gick mot dem strax 
nedanför tidvattenlinjen.

De stod ett stycke från kroppen och väntade på att rättslä-
karen skulle komma och kriminalteknikerna skulle sätta upp 
sitt skyddstält. Matthew tänkte att det var tur för dem att det 
var en lugn dag och att mannen hade blivit påträffad på torr 
sand en bit från vattnet. I det här utsatta läget skulle en storm 
ha svept tältet halvvägs till Amerika, och högvattnet skulle ha 
spolat bort honom. Det var ingen brådska, bortsett från att de 
som promenerade och hundägarna skulle vilja ha tillbaka sin 
strand. Och den vanliga pressen av att behöva underrätta släk-
tingar om att en anhörig hade dött och dra i gång utredningen.

Jen och Ross hade hållit utkik efter honom och Jen vinkade så 
fort han kom ner på stranden. Puritanen i Matthew ogillade Jen, 
hans kriminalinspektör. Hon hade fått barn när hon var alldeles 
för ung, tagit sig ur ett äktenskap där hon blev misshandlad och 
lämnat sina nordengelska rötter för en tjänst vid Devon and 
Cornwall Police. Nu var hennes barn i tonåren och hon njöt av 
det liv som hon hade gått miste om när hon var i tjugoårsåldern. 
Häftigt festande och häftigt drickande; om hon hade varit man 
skulle man ha kallat henne playboy. Hon var rödhårig och eldig. 
Sexig och snygg och hon gillade män som också var det. Men 
mot sin vilja beundrade Matthew hennes mod och gnista. Hon 
förde med sig glädje och skratt till stationen och hon var den 
bästa kriminalare han någonsin hade arbetat med.

”Nå, vad har vi?”
”Svårt att säga innan vi kan titta på honom ordentligt.” Ross 

vände sig mot offret.
Matthew såg på mannen. Han låg på rygg på sanden. Mat-

thew kunde se knivsåret i bröstet och de blodfläckade kläderna.
”Hur kunde någon tro att det var en olyckshändelse?”
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”När kvinnan hittade honom låg han framstupa”, sa Ross. 
”Ordningspolisen vände på honom.” Han himlade med ögo-
nen, men Matthew förstod hur det hade gått till. Med ryggen 
uppåt borde det ha sett ut som en olyckshändelse, och en 
lokalpolis hade inte så mycket erfarenhet av att handskas med 
oförklarliga dödsfall.

Mannen var klädd i urblekta jeans, en kort jeansjacka över 
en svart collegetröja och boots som hade sett bättre dagar – det 
var inget kvar av sulornas mönster och klackarna var så slitna 
att det nästan hade gått hål. Hans hår var så täckt av sand att 
det var svårt att avgöra vilken färg det hade. På halsen fanns 
en tatuering av en fågel. Matthew var ingen expert, men fågeln 
hade långa vingar. En havssula kanske, eller en albatross, fint 
tecknad i olika nyanser av grått. Offret var spensligt och inte 
en gammal man, tänkte Matthew, men mer än så var omöjligt 
att gissa på det här avståndet. Ross stod och trampade som 
ett överaktivt barn. För honom var overksamhet tortyr. Tufft, 
tänkte Matthew. Det är dags att du lär dig att leva med det. 
Det var något av bortskämd skolpojke över Ross. Det var 
hårgelén och märkesjeansen, skjortorna, oförmågan att förstå 
en annan syn på världen. Han verkade vara en man som var 
helt säker på sin sak. Giftermålet med Melanie, som Jen en 
gång hade beskrivit som en perfekt modeaccessoar, hade inte 
förändrat honom. Om något hade Melanies beundran bara 
bekräftat hans uppblåsta självuppfattning.

”Jag ska prata med dem som bor i bomvaktarstugan. Bom-
men är automatisk numera – man kastar bara mynt i korgen 
– men de känner de personer som brukar passera här och de 
kan ha sett något ovanligt.” Matthew hade redan vänt sig 
om för att gå tillbaka längs stranden till sin bil och slängde 
nästa kommentar över axeln. ”Jen, du följer med mig. Ross, du 
väntar på rättsläkaren. Slå en signal när hon kommer.”

Han kastade en blick över axeln, och när han såg besvikelsen 
i Ross ansikte kände han en löjlig, barnslig stöt av glädje.


