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SPELINHOUD

Het CSI: Miami bordspel bevat de volgende onderdelen:
• een CSI: Miami handleiding;
• een speelbord;
• een kaartenbakje;
• 6 CSI: Miami speelfiguren;
• een CSI: Miami dobbelsteen met 12 zijden;
• 8 setjes kaarten met een misdaadverhaal. 

Elk verhaal heeft een eigen kleur;
• 40 CSI: Miami Kanskaarten;
• 9 indexkaarten om de setjes kaarten met de misdaad-

verhalen en de Kanskaarten van elkaar te scheiden in 
het kaartenbakje;

• een Arrestatiebevel / checklistblok.

Elk setje kaarten met een misdaadverhaal 
bestaat uit 22 kaarten in totaal:
• 18 bewijskaarten onderverdeeld naar de 6 personages of

afdelingen. De kaarten bestaan uit 3 niveaus: 
niveau 1 = geel, niveau 2 = oranje en niveau 3 = rood;

• 3 dubbelzijdige Verdachtenkaarten;
• 1 titelkaart met foto van de plaats van delict en een korte

omschrijving van de hoofdpersonen.

Deze handleiding bevat verder:
• 8 misdaadverhalen;
• 8 foto´s van de plaatsen van delict;
• een woordenlijst;
• 8 misdaadoplossingen.

DOEL

Gefeliciteerd, vanaf nu ben jij een Crime Scene Investigator! Het
is jouw taak om alle 8 misdaadverhalen uit deze handleiding op
te lossen. Lees daartoe eerst de beschrijving van het misdaad-
verhaal dat je wilt spelen. Daarna ga je het bord rond om op 3
niveaus bewijsmateriaal te vinden van de 6 CSI personages of
afdelingen. De CSI: Miami dobbelsteen bepaalt of je bewijsma-
teriaal kunt verzamelen, een beurt moet overslaan of een CSI:
Miami Kanskaart mag beantwoorden. Ben je aanbeland op
niveau 3, dan mag je proberen de misdaad op te lossen door
een CSI: Miami Kanskaart op te lossen en een Arrestatiebevel
te overhandigen. Daarop heb je genoteerd wie de moord heeft
gepleegd en wat zijn of haar middelen, motief en gelegenheid
zijn geweest. 

Heb je het bij het rechte eind? 
De misdaadoplossing (achter in deze handleiding) zal het
uitwijzen!
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OPSTELLING BORD

De foto op pagina 9 kan je helpen het speelbord op te zetten.

Plaats de volgende onderdelen op de daarvoor bestemde
plekken op of rond het CSI: Miami speelbord:

• verdeel de 18 Bewijskaarten van een misdaadverhaal in 6 
stapeltjes van 3 kaarten, één stapeltje per personage of
afdeling. Leg de stapeltjes met de tekst naar beneden rond
het speelbord, naast het vak van de afdeling waarbij ze horen.
Niveau 1 ligt bovenop. Leg ook de 3 Verdachtenkaarten,
niveau 1 weer bovenop, naast het bord;

• plaats de stapel met de 40 Kanskaarten in het midden van
het bord;

• elke speler kiest een eigen speelfiguur, één van de 6 CSI:
Miami personages. Plaats alle speelfiguren op ‘de plaats
van delict’ op het bord; 

• leg de CSI: Miami dobbelsteen klaar op het bord.

Elke speler ontvangt een Arrestatiebevel / checklist en het
spel kan beginnen!

SPELVERLOOP

Kies een speler die hardop de beschrijving van het misdrijf voor-
leest uit de handleiding. Noteer de namen van het slachtoffer
en de verdachten, inclusief feiten, op je checklist. 
De speler die het eerst Horatio gooit met de dobbelsteen mag

beginnen. Deze speler leest bovendien, voordat zijn eerste
beurt ingaat, de Verdachtenkaart van niveau 1 hardop voor. 
Elke speler gooit op zijn beurt de dobbelsteen en verplaatst zijn
speelfiguur naar het plaatje dat de dobbelsteen aangeeft. 
Na je beurt geef je de dobbelsteen altijd aan de speler die links
van je zit.
Kijk voor meer informatie over de dobbelsteen op pagina 8.

Gooi je:

een CSI personage of afdeling, verzamel dan het bewijsmate-
riaal van die afdeling of dat personage. Lees de Bewijskaart voor
jezelf en leg de kaart met de tekst naar beneden terug op zijn
plek. Eerst verzamel je al het bewijsmateriaal op niveau 1, pas
daarna ga je door naar niveau 2. Hetzelfde geldt voor het
bewijsmateriaal op niveau 2. Pas als je alles verzameld hebt,
kun je door naar niveau 3. 

een CSI Kanskaart, plaats je speelfiguur op een vraag-
teken in het midden van het bord. De speler aan je rechterhand
pakt de bovenste Kanskaart van de stapel en leest de vraag voor.
Heb je het antwoord goed dan mag je je speelfiguur verplaatsen
naar een informatievak van je keuze om bewijsmateriaal te
verzamelen. Is het antwoord fout dan wacht je op je volgende
beurt op het vraagteken. De speler die de Kanskaart heeft voor-
gelezen, legt deze, met de tekst naar beneden, terug onder op
de stapel Kanskaarten. 
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sla een beurt over, blijf staan waar je staat en wacht op
je volgende beurt.

een vrije beurt (CSI: Miami Het bordspel), verplaats je
speelfiguur naar de afdeling of het personage van je keuze om
ontbrekend bewijsmateriaal op jouw niveau te verzamelen.

Heb je al het bewijsmateriaal van niveau 1 verzameld, lees 
dan voor jezelf de Verdachtenkaart van niveau 2. Vanaf de 
volgende beurt mag je het bewijsmateriaal van niveau 2 gaan
verzamelen. 

Niveau 2 verloopt hetzelfde als niveau 1. Ben je op niveau 3 
aanbeland, dan mag je op elk gewenst moment het misdrijf
oplossen. Je hoeft dus niet eerst al het bewijsmateriaal van alle
6 personages of afdelingen te verzamelen.

LET OP:

Hebben alle spelers een niveau afgerond, draai dan de
Bewijskaarten van dat niveau om zodat elke speler naar wens
de informatie nog eens kan raadplegen;

je kunt in geen geval een Bewijskaart afvinken van een ander
niveau dan het niveau waarop je speelt. Bijvoorbeeld: heb je de
Horatio Caine Bewijskaart van niveau 1 gelezen, maar heb je
nog niet al het overige bewijsmateriaal van niveau 1 verzameld,
dan mag je de Horatio Caine Bewijskaart van niveau 2 nog niet
bekijken. In plaats daarvan wacht je op je volgende beurt om de
dobbelsteen opnieuw te gooien. 

Onthoud dat je in de race bent om een misdrijf op te lossen
waarbij de moordenaar in 3 speelrondes wordt onthuld. Het is
niet nodig om tussentijds aantekeningen te maken want zodra
alle spelers een niveau hebben afgerond, mogen de
Bewijskaarten van dat niveau omgedraaid en ter beschikking
gesteld worden aan alle spelers.

WINNAAR VAN HET SPEL

Om het spel te winnen vul je het Arrestatiebevel in met de naam
van de verdachte en de drie belangrijkste Bewijskaarten beno-
digd om het misdrijf op te lossen. Op het Arrestatiebevel
moeten vermeld staan:

1 het middel (MD): de naam van de afdeling en het niveau van
de belangrijkste Bewijskaart waarmee je de doodsoorzaak
koppelt aan de verdachte (bijvoorbeeld vingerafdrukken op het
moordwapen);

2 het motief (MT): de naam van de afdeling en het niveau van
de belangrijkste Bewijskaart waarmee je de reden(en)
aangeeft waarom de verdachte het misdrijf heeft gepleegd;

3 de gelegenheid (GH): de naam van de afdeling en het niveau
van de belangrijkste Bewijskaart waarmee je de aanwezig-
heid van de verdachte op de plaats van delict aantoont. 

Nadat je hebt aangekondigd dat je je Arrestatiebevel wilt 
voorleggen en het misdrijf kunt oplossen, moet je eerst met de
dobbelsteen voor een Kanskaart of een vrije beurt (CSI: Miami
Het bordspel) gooien. Vervolgens moet je een Kanskaart beant-
woorden. 
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Heb je de Kanskaart correct beantwoord, lees dan, voor jezelf,
de misdaadoplossing achter in de handleiding en controleer of
alle gegevens op je Arrestatiebevel kloppen. Is één onderdeel
niet correct, dan ben je er niet in geslaagd het bewijsmateriaal
te leveren dat een CSI nodig heeft om een verdachte voor de
rechter te brengen. In dat geval laat je de andere spelers
weten dat je niet meer meedoet, zonder de ontknoping van het
misdrijf te onthullen. Een andere CSI krijgt nu de kans het
misdrijf op te lossen. Bederf het spel niet door de oplossing te
verraden!

LET OP: heb je eenmaal aangekondigd dat je een arrestatie wilt
doen en probeer je met de dobbelsteen voor een kanskaart te
gooien, dan mag je géén bewijsmateriaal meer verzamelen. 
Zelfs niet als het om bewijsmateriaal gaat dat je nog niet hebt
kunnen afvinken.

SPELOPTIES

Informeel einde van het spel
In plaats van het invullen van een Arrestatiebevel, kun je er ook
voor kiezen je tegenstanders hardop te laten weten welke
verdachte je wilt arresteren. Zonder de specifieke Bewijskaarten
te onthullen, vertel je welke theorie je hebt bedacht over het
middel, het motief en de gelegenheid van de verdachte.
Vervolgens lees je, voor jezelf, de misdaadoplossing uit de
handleiding. Het is aan jou om de informatie eerlijk te beoor-
delen voor je vermeldt of je het misdrijf met de juiste bewijzen
hebt opgelost. Klopt de bewijslast niet of is de naam van de
verdachte fout, dan laat je de overige spelers weten dat je
ernaast zit en dat je niet meer meedoet. Het spel gaat verder;
de ontknoping houd je voor jezelf. 

Spelen met teams
Je kunt het spel uiteraard ook met teams spelen. Het aantal
spelers bepaalt de grootte van de teams. Let wel op dat je de
evaluatie van het bewijsmateriaal binnen het team houdt.
Andere spelers mogen natuurlijk niet delen in jullie bevindingen.
Over het algemeen bespoedigt deze manier van spelen de snel-
heid van het spel.
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Horatio Caine

Verzamel Bewijskaart

CSI Lab

Verzamel Bewijskaart

Sla beurt over

Vrije beurt

Ga naar afdeling of 

personage van jouw keuze

CSI: Miami Kanskaart

Goed beantwoord? 

Dan door naar afdeling /

personage van jouw keuze

Calleigh Duquesne

Verzamel Bewijskaart

Yelina Salas

Verzamel Bewijskaart

Eric Delko

Verzamel Bewijskaart

Alexx Woods

Verzamel Bewijskaart

8

CSI.handleiding  25-07-2006  11:16  Pagina 8



9

CSI.handleiding  25-07-2006  11:16  Pagina 9



CASE 101: BLEEK, BLEKER, BLEEKST10

CSI.handleiding  25-07-2006  11:16  Pagina 10



11

Plaats van delict
Het is zondagmorgen vroeg als het CSI team arriveert op een parkeerplaats
langs Highway. 27, net na een buitenwijk van de stad Pensuco. Daar treft
het team op de achterbank van een luxe SUV het lichaam aan van een vrouw.
Het ruikt er naar sodium hypochlorite. Nader onderzoek toont aan dat het
lichaam overgoten is met meerdere liters DNA verwoestend bleekmiddel.
De zwartleren bekleding en de vloerbedekking van de SUV zijn ook gebleekt.
Grote, grijze, onregelmatige vlekken zijn zichtbaar. De auto wordt voor
nader onderzoek naar het laboratorium gebracht. 

Slachtoffer
Aan de hand van het rijbewijs dat detective Salas terugvindt in de porte-
monnee op de passagiersstoel kan hij het slachtoffer identificeren. Het gaat
om de 44-jarige Samantha Dietrich. Haar gezicht en haren vertonen zware
brandwonden veroorzaakt door chemicaliën. Haar ogen puilen uit haar
kassen en de stof van haar designjurk laat los in de naden. Haar nek is omwik-
keld met een gordel, de vinger waarom haar trouwring zit, is gebroken en
haar oorlellen zijn gescheurd.

Eerste onderzoek
Op de vloer van de SUV vindt het CSI team de agenda van het slachtoffer.
Bij de dagen voorafgaand aan de vondst van het lichaam staat alleen
vermeld: “Auto Onderdeel: 11.00 uur. Lunch: 12.00 uur, 1274 America
Avenue – L. Turner”. 
Detective Salas gaat in de buurt op zoek naar winkels die auto-onderdelen
verkopen. Ze vindt er twee langs Hwy.1, tussen Bal Harbor en Miami. Bij
een van de winkels blijkt Samantha Dietrich klant te zijn. Ook krijgt Salas
bevestigd dat zij daar de vorige dag om 11.00 uur een afspraak had.
Wanneer hij wordt ondervraagd, maakt de manager van de winkel de
volgende opmerking: “Ik kan niet bevestigen of Samantha hier is geweest,
ik was namelijk vrij die dag. Gisteren was alleen Ferris aan het werk, al is
werk voor Ferris een relatief begrip.”

Door de man van het slachtoffer te ondervragen ontdekt het CSI team dat
de L. Turner uit de agenda staat voor Lydia Turner. En de echtgenote van
Samantha geeft toe dat hij een relatie heeft met deze Lydia. Horatio Caine
en detective Salas bezoeken vervolgens het adres dat genoteerd staat in
de agenda van het slachtoffer, 1274 America Avenue. Het blijkt om een
restaurant te gaan. De eigenaar van het restaurant bevestigt het bestaan
van een reservering op naam van Dietrich. Hij kan zich echter niet herinneren
iemand gezien te hebben die voldoet aan de beschrijving van het slachtoffer.

Verdachten
• Wolfgang Dietrich, 48 jaar oud, een prominente Bal Harbor architect en

man van de overledene. 12 uur eerder heeft hij contact gezocht met de
politie omdat zijn vrouw niet kwam opdagen na haar lunchafspraak in Miami.

• Ferris Wellman, 33 jaar oud, de enige medewerker aanwezig in de auto-
onderdelen winkel gedurende de afspraak van Samantha.

• Lydia Turner, 27 jaar oud, heeft een verhouding met de man van het slacht-
offer.

CASE 101: BLEEK, BLEKER, BLEEKST
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Plaats van delict
Het is 11.15 uur als het CSI team naar de exclusieve jachthaven in South
Beach wordt geroepen. Een tropische storm doemt op, slechts enkele kilo-
meters uit de kust. Het team loopt over het dok naar het afgelegen gedeelte
van de jachthaven, waar de ruim 14 meter lange Fountain Lightning sport-
boot, aangepast voor offshore racen, ligt aangemeerd. Het dek van de boot
is door brand beschadigd. Temidden van de brandschade vinden ze het zwaar
verbrande lichaam van een vrouw liggend op het dek, haar gezicht naar boven
gekeerd. CSI Calleigh Duquesne doorzoekt de kajuit van de boot. Ze vindt
er twee wijnglazen, een lege fles wijn naast de matras en een portemonnee
inclusief ID van ene Sandi Fox. Ze bevestigt dat de boot ook op naam van
Fox staat. Het valt CSI Caine op dat de sleutel zich in de ‘on’ stand in het
contact van de boot bevindt, het beveiligingssysteem van de boot is echter
niet uitgeschakeld. CSI Delko bestuift de sleutel, het gaspedaal en het
beveiligingspaneel voor vingerafdrukken, maar vindt niets. Wel vindt hij
een vingerafdruk op het roer van de boot en treft hij een gereedschapskist
aan op het dek. De wind en regen van de storm wakkeren aan. CSI Caine
laat het onderzoek stopzetten, geeft opdracht de boot uit het water te halen
en, omwikkeld met krimpfolie, naar het lab te transporteren. Dokter Alexx
Woods ziet erop toe dat het lichaam naar het mortuarium wordt overge-
bracht.

Slachtoffer
Het slachtoffer is de 32-jarige stripteasedanseres Sandi Fox uit Coconut
Grove. Twee jaar eerder is zij gescheiden van haar man, Mark Scarpiti, en
heeft zij een uitermate aantrekkelijke financiële regeling met hem getroffen,
waar ook de duurste boot uit de jachthaven onder valt. 

Eerste onderzoek
Dokter Woods vergelijkt de tandheelkundige gegevens van Sandi Fox met
het lijk. Yelina ondervraagt de beveiligingsbeambte die zes dagen per week
tussen 8.00 uur en 18.00 uur werkzaam is in de jachthaven en woont in

een trailer op het terrein van de jachthaven. Het is deze beambte die een
uur geleden de brandweer heeft gebeld omdat een schipper melding maakte
van rook aan het einde van de jachthaven. De beveiligingsbeambte vertelt
met wie hij het slachtoffer de laatste dagen allemaal heeft gezien. 

Verdachten
• Mark Scarpiti, 38 jaar, ex-man van het slachtoffer. De beveiligingsbeambte

vermoedt dat hij de heer Scarpiti die dag gezien heeft, terwijl hij de 
jachthaven verliet.

• Sabrina Fairbanks, 30 jaar, vriendin van het slachtoffer en in bezit van een
boot in dezelfde jachthaven. De beveiligingsbeambte verklaart dat Fairbanks
een dag eerder een onbekende bezoeker heeft gehad en dat zij erg
ontdaan leek nadat deze was vertrokken.

• Nomar Garcia, 35 jaar, een onafhankelijke, rijke zakenman, zeer 
geïnteresseerd om de boot van Sandi Fox over te nemen. De beveiligings-
beambte vertelt dat de heer Garcia vorige week de jachthaven heeft
bezocht en Sandi een koffer vol geld heeft aangeboden in ruil voor de boot.
Sandi weigerde waarop Garcia zichtbaar verbolgen de jachthaven heeft
verlaten. 

CASE 102: JACHTHAVEN IN REP EN ROER
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Plaats van delict
Het is 6.15 uur op een regenachtige ochtend als Luitenant Horatio Caine,
CSI Delko, CSI Duquesne en detective Yelina Salas elkaar treffen in een steeg
achter de Southwest 8th Street Bar in Little Havana. De geur van rottend
afval hangt in de lucht, oude kartonnen dozen staan opgestapeld tegen de
muren. Een gedeeltelijk ontkleed lichaam van een vrouw ligt er, met haar
gezicht naar beneden, in een plas van regenwater, bloed en smeer. Het blijkt
om het lichaam te gaan van Christine LeGras, inwoner van Fort Lauderdale.
De manager van de bar verklaart dat Christine haar late dienst gisteravond
om 20.00 uur is gestart; om 1.00 heeft zij de bar weer verlaten. Het is 5.00
uur in de ochtend als haar lichaam wordt ontdekt door een passerende
patrouillewagen. Meerdere steekwonden worden aangetroffen in de linker-
zijde van het slachtoffer en op haar borst is een ‘X’ gekerfd. 
Dokter Alexx Woods neemt de lichaamstemperatuur van LeGras op en stelt
vast dat, rekeninghoudend met de afkoelende werking van de regen, het tijd-
stip van overlijden tussen 1.00 uur en 2.00 uur moet hebben gelegen. Het
valt Caine op dat de steeg in de buurt van het lichaam besmeurd is met een
dikke, zwarte en vettige substantie die uit de vuilnishoop afkomstig van de
bar sijpelt. Horatio neemt een monster van de substantie voor nadere
analyse. Eric Delko begint aan het eentonige karwei om van alle schoen-
afdrukken, gevonden in de steeg, monsters te nemen. 

Slachtoffer
Christine LeGras, 27 jaar, serveerster in de Southwest 8th Street Bar en
alleenstaande moeder van een drie jaar oude dochter; haar trots.

Eerste onderzoek
CSI Caine wordt herinnerd aan het feit dat de gekerfde ‘X’ het handelsmerk
is van Manuel Fuentes-Alvarez, een veroordeelde moordenaar, kortgeleden
vrijgelaten als gevolg van een veelbesproken procedurefout. Een lokale jour-
naliste neemt contact op met Caine. Eerder die ochtend is zij anoniem getipt

dat er een ‘X’ gekerfd zou zijn in de borst van het slachtoffer. De beller
weigerde zijn naam te geven maar de journaliste heeft het telefoonnummer
van de beller, zichtbaar op de display, genoteerd. Hopend op een exclusief
nieuwtje geeft de journaliste het nummer aan Caine, die Calleigh vraagt het
na te trekken. Calleigh laat Horatio weten dat het nummer toebehoort aan
ene Juarez Hernandez Figueroa. Horatio instrueert de patrouillewagen om
de steeg te controleren op beveiligingscamera´s. Caine komt tot de ontdek-
king dat de Southwest 8th Street Bar een exclusieve deal heeft met een taxi-
bedrijf uit Miami om klanten op te pikken en af te zetten bij de bar. Deze taxi´s
blijken uitgerust met camera´s. Hij vraagt Calleigh om bij de taxicentrale
beelden te downloaden van alle taxi´s die de vorige avond de bar hebben
aangedaan. 

Verdachten
• Manuel Fuentes-Alvarez, 41 jaar, de vrijgelaten moordenaar die op de avond

van de moord in zijn eentje gedineerd heeft in de bar. Christine LeGras
was zijn serveerster.

• Lennie Sheppard, 50 jaar, een zwerver die een blok verwijderd van de plaats
van delict is aangetroffen, in bezit van het ID van het slachtoffer. 

• Juarez Hernandez Figueroa, 45 jaar, eigenaar van de telefoon waarmee
de journalist is getipt.

CASE 103: EEN ‘X’ IN DE SPOTLIGHTS
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Plaats van delict
Op een zonnige donderdagochtend om 7.30 uur wordt Horatio Caine naar
een verdrinkingszaak geroepen. Het is in een wijk waar de middenklasse van
Miami woont. In het residentiele zwembad is het naakte lichaam aangetroffen
van een vrouw. Haar benen liggen gespreid op de rand van het kleine,
ronde zwembad, haar hoofd ondergedompeld in het water alsof zij ‘sit-ups’
aan het doen was. Het kleine zwembad ligt uit het zicht, achter wat olean-
derstruiken in de goed onderhouden achtertuin. De tuin en ook het terras-
meubilair vertonen geen sporen van strijd. 
Dokter Alexx Woods onderzoekt het lichaam en stelt vast dat het tijdstip
van overlijden laat in de middag van de vorige dag moet zijn geweest. Ze
ziet kneuzingen op de enkels van het slachtoffer en vindt een groen takje in
het haar, dat zij doorstuurt naar het lab voor analyse. Frederic Cage is degene
die het slachtoffer heeft gevonden. Hij verklaart dat hij het lichaam zag toen
hij de tuin via de zijingang binnenkwam, om wat struiken te snoeien als gunst
voor de familie Bain. 

Slachtoffer
Het slachtoffer is Molly Bain, 30 jaar oud en aankondigster in het lokale mari-
nepark. Ze staat bekend als een aantrekkelijke, intelligente vrouw. In haar
jongere jaren was zij degene die de afscheidsrede hield namens alle
studenten, maar zij was ook aanvoerster van de cheerleaders en winnares
van meerdere schoonheidswedstrijden. Dit alles voor zij zwanger raakte van
David Bain. David en Molly trouwen kort daarna. Het stel krijgt twee doch-
ters, nu 7 en 9 jaar oud. Als CSI Caine de medewerkers van het marine-
park ondervraagt, blijkt dat Molly er een relatie opnahield met de directeur
van het park, Tomas Felini. Een vriendin van Molly verklaart dat Molly zeer
gefrustreerd was over haar huwelijk en de luiheid van haar man meer dan
zat was. Verder zegt ze dat Molly nauwelijks moeite deed om haar affaire
verborgen te houden.

Eerste onderzoek
Horatio herinnert zich een Engelse zaak uit het begin van de twintigste eeuw,
door de roddelpers ‘De bruiden in het bad’ genoemd. In die zaak vermoordde
de echtgenoot drie van zijn acht vrouwen door ze tijdens het baden bij de
enkels te grijpen en hun benen omhoog te trekken. Hun hoofden raakten daar-
door onder water. De kneuzingen op de enkels van Molly Bain suggereren
eenzelfde werkwijze. 
In eerste instantie heeft Caine moeite de man van het slachtoffer, David Bain,
te vinden. Dan ontdekt hij dat Bain in de gevangenis heeft gezeten als
gevolg van een auto-ongeluk de vorige avond. Een aanvaring met de betrokken
agent heeft tot zijn arrestatie geleid. Caine elimineert Tomas Felini als
verdachte nadat meerdere medewerkers van het marinepark verklaren dat
hij de dag ervoor vroeg in de middag naar het park is geroepen wegens een
noodgeval. Hij is daar gebleven totdat het park om 20.00 uur dichtging. De
Bain kinderen worden aangetroffen thuis bij de moeder van Molly, waar zij,
zoals zo vaak, logeren.

Verdachten
• Frederic Cage, 43 jaar, hovenier in het marinepark waar ook het slacht-

offer werkte. De roddel gaat dat hij smoorverliefd was op Molly.
• David Bain, 32 jaar, werkeloos en echtgenoot van het slachtoffer.
• Adriana Felini, 25 jaar, verpleegkundige. Echtgenote van Tomas Felini, de

man waarmee Molly een affaire had. Adriana was woedend toen zij hoorde
van hun relatie.
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Plaats van delict
Het is 3.00 uur op een koele zomerochtend in Miami als Horatio Caine zijn
team oproept naar een gehuurde bungalow te komen in een vervallen woon-
wijk. Er heeft een schietpartij plaatsgevonden. De bungalow wordt gebruikt
om er een Internet reality soap op te nemen voor volwassenen. Rond
middernacht zijn meerdere telefoontjes van abonnees binnengekomen bij 911,
meldingmakend van het feit dat zij getuigen zijn geweest van de moord op
de ster van het programma, Brittany Cole. Zij is door haar hoofd geschoten.
In de slaapkamer vinden Caine, Delko en Duquesne het lichaam van een jonge,
aantrekkelijke vrouw, slechts gekleed in een klein, roze slipje, liggend in een
plas bloed op een rozerood tapijt. Een kogelgat, door-en-door, is zichtbaar
in haar hoofd, een .38 Smith & Wesson ligt aan haar voeten. De webcam
maakt nog steeds opnamen van de situatie in de slaapkamer. Caine zorgt
ervoor dat hij snel wordt uitgezet. Afgaand op de bloedsporen (BSP), moet
het slachtoffer zittend op het bed zijn neergeschoten. Daarna is zij naar
achteren gevallen, zijdelings neerkomend op de vloer. 
Dokter Woods onderzoekt het lichaam en stelt vast dat het slachtoffer rond
middernacht moet zijn overleden. Dit komt overeen met het tijdstip waarop
de telefoontjes bij de politie zijn binnengekomen. De ruimte doorzoekend, gaat
Delko een kleine kamer binnen waar hij een oudere man aantreft op de vloer;
hij ligt naast een enorme batterij aan computerapparatuur en beeld-
schermen. De man bloedt uit zijn hoofd. Als hij langzaam bijkomt, legt hij
uit dat hij Fred DiAngelo is, eigenaar en operator van de website. Hij lijkt
geschokt als hij het nieuws over de moord hoort. Na een kort onderzoek
suggereert dokter Alexx Woods dat de klap op Freds hoofd ernstig genoeg
is om een hersenschudding te veroorzaken en dat hij wat medische hulp nodig
zal hebben. Als DiAngelo het gebouw verlaat om naar het ziekenhuis te gaan,
draait hij zich om naar Caine en zegt: “Ik denk dat je wel een praatje wilt
maken met die gestoorde vader van haar, Ted Cole”. Als Duquesne foto´s
neemt van de plaats van delict en het pistool in een zak stopt, ontdekt ze
een kogelgat in de muur, inclusief kogel. Delko bestuift de kamer om vinger-
afdrukken af te nemen. 

Tevens doorloopt hij de ruimte grondig op zoek naar ander bewijsmateriaal.
In de keuken van de bungalow ontdekt hij een stuk kauwgom in de vuilnisbak. 

Slachtoffer
Brittany Cole, 23 jaar, populaire ster in een web reality soap voor volwas-
senen.

Eerste onderzoek
Caine ziet een jongeman afkomen op het huis als DiAngelo vertrekt. Het blijkt
de 21-jarige Murray Palmer te zijn, een informaticastudent en abonnee van
de websoap. Het lijkt erop dat hij de weg rond de bungalow goed kent.
Eenmaal terug op het lab bekijkt het CSI team de film die de vorige avond
is opgenomen. Het valt Caine op dat er een teddybeer te zien is op de gruwe-
lijke beelden. Een beer die niet is aangetroffen tijdens hun onderzoek. 

Verdachten
• Fred DiAngelo, 55 jaar, eigenaar en operator van de website, aanwezig

op de plaats van delict.
• Ted Cole, 63 jaar, vader van het slachtoffer.
• Murray Palmer, 21 jaar, informaticastudent. Hij geeft toe een enorme fan

te zijn geweest van Brittany Cole.
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Plaats van delict
Om 7.30 uur worden Horatio en zijn team opgeroepen om een moord te
onderzoeken in Little Havana, Miami. Het team arriveert in een reeds afge-
grendelde steeg, die uitkomt op Southwest 8th Street. Een uur daarvoor
heeft een dakloze vrouw het bebloede lichaam ontdekt van een stijlvol
geklede man, een pak en stropdas dragend. Het lichaam ligt op de bestuur-
dersstoel van een geparkeerde auto. Het slachtoffer is overdekt met bloed.
Caine ziet dat hij vele malen is gestoken en is leeggebloed in zijn auto. Dokter
Alexx Woods neemt de lichaamstemperatuur op van het slachtoffer en meet
de algor mortis. “Lijkt op een moment ergens tussen 1.00 uur en 3.00 uur
vanmorgen”, aldus Woods. Eric Delko fotografeert de gruwelijke setting nauw-
keurig. Calleigh Duquesne verzamelt bewijsmateriaal, waaronder bloed-
monsters. Ook neemt ze een deel van een schoenafdruk op, zichtbaar in het
vuil naast de auto. Bloedspetters in en rond de auto geven aan dat er een
zeer gewelddadig gevecht heeft plaatsgevonden. Het lijkt erop dat het
slachtoffer heeft geprobeerd te ontkomen aan zijn belager, maar uiteinde-
lijk in elkaar gezakt is naast de versnellingspook, niet meer in staat de sleutel
in het contact te krijgen.

Slachtoffer
Mariano Ledon, een populair gemeenteraadslid van Cubaanse afkomst.
Ledon had banden met een onbelangrijke figuur uit de onderwereld, Pedro
Cabrera. De roddel gaat dat de relatie recentelijk wat bekoeld was.
Kortgeleden uit elkaar gegaan, heeft de vrouw van Mariano Ledon, Isabel,
een zeer publieke relatie gekregen met Enrique Silvero, een 
lokale atleet. Ledon was ook een bekende opponent van de anti-Castro bewe-
ging en had waarschijnlijk enkele vijanden onder de wat oudere generatie.
Daarnaast was hij echter ook zeer populair onder jonge, progressieve
stemmers van Spaanse afkomst. Hij was van plan zich de komende verkie-
zingen beschikbaar te stellen voor het Congres.

Eerste onderzoek
Horatio vergezelt detective Yelina Salas naar de Casa Ocho, een koffiebar
annex pub aan het einde van de steeg. Samen ondervragen ze de ober, een
aantal van de vroege klanten en de nachtmanager. Allen bevestigen ze dat
Cabrera, Silvero en Ledon het café die nacht bezocht hebben. De nachtma-
nager verklaart dat Cabrera en Silvero afzonderlijk van elkaar met Ledon
hebben gesproken. En hoewel hij niet heeft kunnen horen wat er gezegd is,
was wel duidelijk dat beide heren boos waren op het slachtoffer. Hij voegt
daaraan toe dat hij ook Arrio Sierra heeft gezien, een freelance fotograaf,
waarvan bekend is dat hij veelvuldig politieke figuren chanteert. Ook hij heeft,
later op de avond, staan ruziën met Ledon. “Dit is een hechte gemeenschap”,
zegt de nachtmanager. “Het is geen geheim dat Sierra, Silvero en Cabrera
allemaal een hekel hadden aan Ledon.”

Verdachten
• Enrique Silvero, 25 jaar, de atleet die een affaire heeft met de ex vrouw

van het slachtoffer.
• Pedro Cabrera, 46 jaar, een onbeduidende baas uit de onderwereld, die

banden heeft met het slachtoffer.
• Arrio Sierra, 28 jaar, een freelance fotograaf en nietig profiteur, voortdu-

rend op zoek naar een primeur over Cabrera en Ledon, waarschijnlijk met
het doel te chanteren. 
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Plaats van delict
Het is 15.00 uur als luitenant Horatio Caine zijn team meeneemt naar het
zuiden van de Everglades om een lichaam te onderzoeken dat daar is
gevonden op een kampeerplaats in de wildernis. Een medewerker van de
Florida Egological Coalition (FEC) heeft het lichaam ontdekt. De mede-
werker verklaart dat hij het kampement opgezocht heeft nadat mevrouw
Harrop de vorige dag niet verschenen is op hun vergadering van 16.00 uur
op het FEC hoofdkantoor en ook haar dagelijkse check-in telefoontje die
ochtend niet is binnengekomen. Het CSI team gebruikt een moerasboot om
het kampement te bereiken. Daar aangekomen vinden zij Harrops zwaar
toegetakelde lichaam in het midden van het kamp, haar gezicht naar boven
gekeerd. Het witte lijf van een jonge, dode kaalkopooievaar is met een
priem op haar borst gespietst. Verscheidene zilverreigers, visarenden,
aalscholvers en andere dode vogels hangen er aan boomtakken, tentstokken
en scheerlijnen.
Dokter Alexx Woods onderzoekt het lichaam en vindt tekenen van een
stomptrauma op het gezicht van het slachtoffer en haar borst. Kneuzingen
zijn zichtbaar op de linkerpols. Het gehele lichaam is stijf als gevolg van rigor
mortis en de verkleuring van het lichaam, na de dood ingetreden, is volledig.
Dokter Woods stelt vast dat het slachtoffer tussen 12.00 uur en 15.00 uur
van de vorige dag moet zijn overleden. 

Slachtoffer
Vanessa Harrop, 27 jaar, wetenschappelijk onderzoeker van milieuvraag-
stukken. Efficiënt en capabel, blinkt zij uit in haar werk. Haar agressieve
houding en intolerantie, als het gaat om het milieu, hebben haar echter ook
de reputatie van ‘radicale kluizenaar’ bezorgd. De laatste drie maanden heeft
zij voor haar werk voor de FEC een kampement in de Everglades bewoond,
waar zij watermonsters nam en de dood van verschillende vogelspecies docu-
menteerde. Dit met het doel de aanwezigheid van industriële vervuilers aan
te tonen, om zo de gesignaleerde dood van zwermen vogels in delen van de
regio te kunnen verklaren. 

Eerste onderzoek
Nadat er foto´s genomen zijn van de situatie, neemt dokter Woods serum-
monsters van het lichaam en de plek rond de jonge ooievaar. Dan wordt het
lichaam in een zak gedaan en naar het mortuarium getransporteerd. CSI
Duquesne onderzoekt ondertussen de tent van het slachtoffer en de omge-
ving. Ze vindt geen sporen van bloed in of om de tent, waarna ze deze bestuift
op zoek naar vingerafdrukken. In de tent vindt Duquesne Harrops rugzak,
velddocumentatie en agenda, naast een kapot gegooide sateliettelefoon, een
watermonsterkoffer en een collectie lege monsterflessen met afgescheurde
labels. In haar agenda staan twee afspraken bij de vorige dag. Duncan Irving
zou haar om 9.30 uur ontmoeten, Frank Anderson rond het middaguur. Naast
de namen heeft Harrop de opmerking ‘neem watermonsters’ genoteerd. CSI
Delko neemt meerdere serummonsters verspreid over het kampement en
treft drie verschillende schoenafdrukken aan.

Verdachten
• Duncan Irving, 42 jaar, manager van een industriële varkenshouderij in de

Everglades die op de dag van de moord om 9.30 uur een afspraak heeft
met het slachtoffer. De medewerker van de FEC verklaart dat het slacht-
offer hem ervan verdacht het ecosysteem met zijn bezigheden aan te
tasten. 

• Frank Anderson, 55 jaar, eigenaar van een bouwbedrijf met plannen om
een bejaardenoord te bouwen in de regio. Ook hij heeft een afspraak met
het slachtoffer op de dag van de moord, om 12.00 uur, om het effect van
zijn bouwplannen op het ecosysteem te bespreken. 

• Jake Billings, 48 jaar, een lokale stroper die door het slachtoffer beschul-
digd wordt van het afslachten van wild uit de omgeving. 
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Plaats van delict
Om 8.00 uur wordt het team van Caine naar Beauteous geroepen, een pres-
tigieuze fitnessclub in Miami, om een verdacht sterfgeval te onderzoeken.
Een Miami politieagent, Kirk Doheny genaamd, is dood aangetroffen, liggend
op zijn rug naast een loopband. Aan de hand van zijn lichaamstemperatuur
stelt dokter Alexx Woods vast dat de agent al minstens negen uur geleden
moet zijn overleden. Ze vertelt Caine dat, gebaseerd op de fysieke conditie
van de agent, hij waarschijnlijk is overleden aan een hartstilstand. Caine vindt
ringvormige afdrukken en snijwonden op de rechterpols van het slachtoffer
en brandwonden als gevolg van wrijving op zijn knieën. Andere wonden
worden niet aangetroffen. Onderzoek van de loopband, die al stopgezet was
toen het slachtoffer werd ontdekt, brengt aan het licht dat op een deel van
het stuur de verf is verdwenen. Dit moet kortgeleden gebeurd zijn, spikkel-
tjes witte verf liggen onder het stuur op de grond. Naast de loopband staat
een stoel, alsof iemand daar gezeten heeft, kijkend naar een rennende
Doheny. Horatio treft een bronskleurig residu aan op de stoel en neemt een
monster voor nadere analyse. Caine is verbaasd over de positie van het
slachtoffer. Hij stelt vast dat als Doheny onverwacht en in zijn eentje een
hartaanval zou hebben gehad, het lichaam achter de loopband zou hebben
gelegen met het gezicht naar beneden. Hij zou naar voren gevallen zijn en
de draaiende loopband zou hem naar achteren op de grond hebben geduwd.
Ook zou hij geen brandwonden hebben gehad op zijn knieën. Calleigh
Duquesne wijst op iets wat een kogelgat lijkt te zijn in het plafond en op wat
kruitresten (GSR) op de grond. Ze vindt een kogel, achtergebleven in de dikke,
geluidswerende plafondtegels.

Slachtoffer
Kirk Doheny, 54 jaar, veteraan van het Miami Police Department, recente-
lijk arbeidsongeschikt geraakt door hartproblemen. 

Eerste onderzoek
Horatio praat met Shannon Colston, de receptioniste van de club, die het
lichaam die ochtend heeft gevonden en de politie heeft gebeld. Ze vertelt
hem dat Dylan Edwards, de avondbewaker, de club altijd afsluit. Caine
checkt Shannons alibi. Ze blijkt de vorige avond tussen 20.00 uur en 24.00
uur een kraamfeest bezocht te hebben. Caine ondervraagt Edwards en vindt
uit dat hij zijn post aan de voordeur om 21.00 uur heeft verlaten. Voor zijn
vertrek uit de club heeft hij de lichten uitgedaan, de boel afgesloten, om om
22.00 uur de deur achter zich dicht te trekken. Caine vraagt hem of de lichten
in de ruimte van de loopband nog brandden toen hij die afsloot. Edwards
verklaart dat zij al uit waren en de deur op slot zat. Dan vraagt Caine: “Ik
neem aan dat je uitrusting een pistool bevat. Wat doe je daarmee als je aan
het trainen bent?” “Die bewaar ik in mijn locker”, reageert Edwards. Caine
ontvangt een telefoontje van Doheny´s voormalige baas waarop hij hem het
tragische nieuws vertelt. De officier wijst hem op het feit dat Doheny een
agent was in hart en nieren. Ondanks dat hij met ziekteverlof was, had Doheny
hem recentelijk laten weten dat er op de club in steroïden gehandeld werd,
onder aanvoering van de eigenaar van de club, Bill Dixon. Ook meldt hij dat
Doheny belastende informatie had over een bekende bodybuilder, Trevor
Barlett.

Verdachten
• Dylan Edwards, 37 jaar, avondbewaker van de Beauteous. Hij verklaart dat

hij de club, na alles afgesloten te hebben, rond 22.00 uur heeft verlaten.
• Bill Dixon, 45 jaar, eigenaar van Beauteous. Het slachtoffer heeft hem ervan

beschuldigd in steroïden te handelen op de club. 
• Trevor Barlett, 35 jaar, een bekende bodybuilder en het gezicht van

Beauteous. Het slachtoffer heeft zijn baas gemeld belastende informatie
over Trevor te hebben, maar heeft nooit de kans gehad hierin te duiken. 
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Abrasie (schaafwond) – verwonding waarbij de bovenste laag van de huid
door wrijving is weggeschuurd. 

Accelerant – een ontvlambare vloeistof om vuur mee aan te steken of te inten-
siveren. Bekende voorbeelden zijn benzine, kerosine, alcohol en terpentine.

AFIS (Automated Fingerprint Identification System) Database – een data-
base waarin miljoenen vingerafdrukken zijn opgeslagen, snelle identificatie
van onbekende vingerafdrukken mogelijk makend. 

Algor mortis – afkoeling van het lichaam na overlijden.

ALS (Alternate Light Source) – alternatieve lichtbron die (on)zichtbaar licht
produceert op diverse golflengtes. Wordt gebruikt om latente vingersporen,
bloed, vezels en andere sporen zichtbaar te maken, die bij normale belich-
ting moeilijk te zien zijn.

Aneurysma aorta – een plaatselijke verwijding van de grote lichaamsslagader,
ontstaan door een zwakke plek in de wand van het bloedvat. Kan ernstige,
inwendige bloedingen veroorzaken met de dood tot gevolg.

Aritmie – een abnormale hoeveelheid samentrekkingen van het hart, hart-
ritmestoornissen veroorzakend.

Ballistiek – de wetenschap die zich bezighoudt met banen die projectielen
beschrijven. 

Band – een hulpmiddel waarmee een object vastgebonden kan worden, zoals
een touw of koord. Vaak gebruikt als wapen om iemand te wurgen.

Brachiale slagader – slagader in de bovenarm.

BSP (bloedspoorpatronen) analyse – de hoeveelheid bloed, de vorm van de
druppels, de hoek waaronder ze neerkomen en de positie van de bloedsporen
op de plaats van delict kunnen veel vertellen. Bijvoorbeeld over de snelheid
van de klap, het gebruikte wapen en het aantal betrokken personen. 

Calciumcarbonaat – een chemische stof aanwezig in kalksteen. Ook de
belangrijkste component van zeeschelpen. 

Calvarium – het bovenste, koepelvormige gedeelte van de schedel, zonder
de onderliggende kaak en gezichtsdelen.

Cardio-Respiratory Failure – verwijst naar de situatie waarin onderdelen van
het hart, de bloedvaten of slagaderen niet goed functioneren. 

Casting Compound – een methode om sporen van schoenen en banden te
bewaren.

Chemisch residu – het overblijfsel van een chemische stof op een object,
als gevolg van een chemisch of natuurlijk proces zoals verdamping of
verbranding.

CODIS (Combined DNA Index System) – de database van de FBI waarin gene-
tisch materiaal ligt opgeslagen, bijvoorbeeld van verkrachters of andere crimi-
nelen. Dit systeem maakt het mogelijk om criminelen te identificeren aan
de hand van onbekende, biologische monsters.

COFILER – is een DNA-test waarbij gebruikgemaakt wordt van Short
Tandem Repeat (STR) om kleine sporen DNA te dupliceren tot een werkbaar
monster. 

Diatomeeën – micro-organismen (algen) aanwezig in ecosystemen van
zee- of vers water. Een afname van diatomeeën, die gevoelig zijn voor
zuren, kan de levenscyclus in het water verstoren. 

DNA – Desoxyribonucleïnezuur, de ‘blauwdruk’ van alle leven op aarde,
aanwezig in elke lichaamscel en uniek voor ieder individu. Het DNA-profiel
is in 1984 ontdekt door de Britse wetenschapper dokter ALec Jeffreys. 

DNA Bar Coding – de identificatie van een persoon door gebruik te maken
van diens genetische code.
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DNA-monster – is een specimen afgenomen bij een individu. Hiervoor wordt
gebruikgemaakt van een steriel staafje met een absorberend middel, dat
het DNA van het individu opneemt. 

Droog verdrinken – is een situatie waarin de luchtpijp afsloten raakt door
samentrekkingen. Water en lucht kunnen de longen daardoor niet meer
binnendringen. 

Droogruimte – is een ruimte in het forensisch laboratorium waar nat,
biologisch materiaal wordt uitgelegd of opgehangen om te drogen, waarna
het kan worden onderzocht en opgeslagen. 

Ecosysteem – geheel van planten- en dierengemeenschappen in een terri-
torium, gezien in wisselwerking met hun omgeving. 

Electronic Polymer Sensor Proboscis – is een middel, bestaande uit poly-
meren (plastics) en geleidend materiaal, waarmee geuren kunnen worden
opgenomen en geïdentificeerd. 

Elektroforese – een methode om DNA op te splitsen met behulp van elek-
trische lading.

Elektrothermische atomizer – een apparaat waarmee kan worden aange-
toond dat een kunstwerk vervalst is doordat het nieuwe stoffen in verf kan
opsporen.

Epitheelcellen – kerncellen die voorkomen in de huid en de wanden van interne
organen. 

Exemplar – is een bekend monster dat gebruikt wordt om er onbekende
monsters, afkomstig van de plaats van delict, mee te vergelijken. Bijvoorbeeld
vingerafdrukken of het handschrift van een verdachte. 

Fenolftaleïne – een stof die gebruikt wordt bij onderzoek van bloedsporen. 

Foam cone – is het residu van vloeistof of slijm achtergebleven op de mond
van een verdronken slachtoffer.

Forensisch botanist – een wetenschapper die met zijn kennis van planten
helpt misdrijven op te lossen. 

Formaline – een vloeibare, chemische stof door wetenschappers gebruikt
om weefselmonsters (zoals de hersenen) in te bewaren, die nader moeten
worden bestudeerd. 

Fosfaten – zouten die voorkomen in kunstmest en wasmiddelen. Fosfaten
kunnen de groei van organismen aantasten en de balans in ecosystemen
verstoren. 

FT-IR (Fourier Transform Infrared) – een spectrometer waarbij gebogen spie-
gels worden gebruikt om de absorptiepatronen bij zeer kleine monsters zicht-
baar te maken. Wordt vaak gebruikt om verfsporen, drugs, explosieven en
vezels op te sporen.

Gaschromatografie / massaspectrometrie – een methode waarbij samen-
gestelde stoffen worden gesplitst in afzonderlijke elementen.

Glabella – is de plek tussen de wenkbrauwen op het menselijk hoofd (ook
wel mesophryon genoemd).

GRIM2 (Glass Refractive Index Measurement tool) – een methode die
gebruikt wordt om de brekingsindex van glas te bepalen. ICP (Inductively
Coupled Plasma Instrument) is bedoeld om de densiteit of massa per
volume-eenheid van een glasscherf te achterhalen. Door beide methoden toe
te passen, kunnen glasscherven als bewijsmateriaal dienen. 

GSR (schotresten) – bij schotwonden kunnen rond de wond gas-, kruit- en
roetresten achterblijven. Die zijn er echter alleen als het wapen van dichtbij
– ca. 1 meter of minder – is afgevuurd. 

Hematoma – verwijst naar een opeenhoping van bloed net onder de huid,
meestal een indicatie van inwendige bloedingen. 

Hersenvlies – het vlies dat de elementen van de hersenen omvat (dura mater,
pia mater, arachnoid).
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Huiszoekingsbevel – een bevel van de officier van justitie, op grond waarvan
een politieagent iemands privé-omgeving mag doorzoeken. 

Image Enhancing Technology – het verhogen van de resolutie van bestaande
afbeeldingen met computersoftware om de afbeeldingen geschikt te maken
voor het oplossen van misdaden.  

Intracraniale bloeding – bloeding in de hersenen.

Kadaver – dood lichaam.

Kastle-Meyer-test – een test, met behulp van fenolftaleïne, waarmee bloed-
sporen kunnen worden aangetoond.

Kern / omgevingstemperatuur – is de relatie tussen de temperatuur van het
lichaam (kern) en de omgeving. Wordt gebruikt om het moment van over-
lijden vast te stellen.

Latent (latente afdrukken) – sporen die ergens zijn achtergelaten maar niet
zichtbaar zijn. Kunnen met bepaalde technieken vaak zichtbaar gemaakt
worden. 

Livor mortis (lijkvlekken) – verkleuring die ontstaat nadat een persoon is over-
leden, veroorzaakt doordat de rode bloedlichaampjes naar het laagste punt
in het lichaam zakken. 

Luminol – een chemisch reagens gebruikt om onzichtbare bloedvlekken op
te sporen door het ijzer in  het bloed te activeren. De latente bloedvlek licht
hierdoor op. 

Massaspectrometrie – een methode om elementen van een verbinding te
analyseren door ze met elektronen te bombarderen. Wordt meestal gebruikt
in combinatie met gaschromatografie. Een massaspectrometer kan stoffen
splitsen die te klein zijn voor gaschromatografie.

Mikrosil – een dik, rubberachtig mengsel op basis van siliconen om gegoten
afdrukken mee te maken. Het is gelijk aan de substantie die gebruikt wordt
voor de vervaardiging van tandafdrukken. 

Modus Operandi (MO) – refereert aan de karakteristieke manier van werken
van de dader.

Nitraten – zouten van salpeterzuur. Een belangrijke bron van stikstof in kunst-
mest en een potentiële vervuiler van watermassa´s.

Ornithologie – vogelkunde.

Patroonhuls – de behuizing van de kogel, meestal van koper, staal of kunst-
stof.

Petechiale bloeding – gesprongen bloedvaatjes in de ogen van het slacht-
offer. Duidt op zuurstofgebrek, mogelijk veroorzaakt door wurging. 

Precipitinentest – een test waarmee kan worden onderzocht of bloed-
sporen afkomstig zijn van mensen of dieren. 

Profiler Plustm – is een DNA testmethode ontwikkeld door Perkin Elmer.
Gebruikmakend van de STR (Short Tandem Repeat) methode kunnen kleine
sporen van DNA omgezet worden in werkbare monsters. 

Rigor mortis – de verstijving van het lichaam nadat een slachtoffer is over-
leden. 

SART (Sexual Assault Response Team) Kit – een verzameling bewijsmate-
riaal van een verkracht slachtoffer, waaronder serummonsters, losse haren,
vuil van vingernagels en foto´s van verwondingen. 

Scanning elektronenmicroscoop – een microscoop waarmee materiaal,
kleiner dan golflengten van licht, vergroot kan worden, door gebruik te
maken van elektronen. Vergrotingen tot 500.000 keer zijn mogelijk. 
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Serum – lichaamssappen zoals bloed, speeksel, transpiratievocht en
sperma.

Short Tandem Repeat (zie Profiler Plus) – een methode om een DNA-
profiel te achterhalen, waarbij gebruik gemaakt wordt van PCR (polymerase
chain reaction). PCR is een methode om kleine hoeveelheden DNA te dupli-
ceren zodat het verder onderzocht kan worden. 

SLIP (Shoeware Linking And Identification Programs) – een database waarin
schoenafdrukken zijn opgeslagen. Maakt het mogelijk om specifieke
kenmerken en slijtagesporen van schoenen te vergelijken met afdrukken
gevonden op de plaats van delict. 

Spectrograaf – is een instrument dat stemmen om kan zetten in grafische
afbeeldingen, stemafdrukken. Kan gebruikt worden om de identiteit van
iemand vast te stellen.

Spoor – is fysiek bewijs als gevolg van het verplaatsen van kleine hoeveel-
heden materiaal, zoals verf, haar, schotresten en vezels. 

Striatie – het patroon van streepjes zichtbaar op een oppervlak van bijvoor-
beeld een kogel. Het unieke patroon, ontstaan door wrijving, kan gebruikt
worden om de bron van de merkjes te achterhalen. 

Superlijmmethode – een techniek waarmee latente vingerafdrukken zicht-
baar gemaakt kunnen worden, op oppervlakken waar poeders niet goed
toepasbaar zijn. Verdampte superlijm hecht zich aan de vingersporen,
waardoor deze zichtbaar worden.

Superlijmstift – een draagbaar apparaatje om vingerafdrukken op te nemen
in een besloten ruimte, zoals een auto. 

Ten Card – de kaart die de vingerafdrukken van een individu bevat. Wordt
gebruikt om een slachtoffer of dader te identificeren.

Tongbeen – een halfrond beentje aan de basis van de tong, net boven het
schildkraakbeen (adamsappel), dat deels het strotklepje omgeeft. 

Toxicologie – is de afdeling in het laboratorium die weefels en stoffen onder-
zoekt op sporen van alcohol, drugs, chemicaliën en gif. 

Vergelijkingsmicroscoop – een dubbele microscoop voor het bekijken van twee
objecten tegelijk. De vergrotingen worden naast elkaar gelegd in hetzelfde
veld om vergelijkend onderzoek mogelijk te maken.

Wangslijmvlies – Om iemands DNA te kunnen bepalen, wordt met een steriel
wattenstaafje wat wangslijmvlies weggenomen. De huidcellen (epitheel-
cellen) aan de binnenkant van de mond zijn namelijk DNA-rijk.

Y-incisie – een snee, tijdens de autopsie gemaakt, vanuit de twee schouders
tot aan het borstbeen en dan via de buik naar de schaamstreek. 

Zak bewijsmateriaal – steriele verpakking waarin bewijsmateriaal, gevonden
op de plaats van delict, verzameld en bewaard kan worden. De zakken zijn
altijd verzegeld en voorzien van een etiket om aan de gerechtelijke eisen te
voldoen.
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Ferris Wellman weet maar al te goed waar DNA voor kan staan – tien jaar
in maximale beveiliging. Het achterblijven van haren en zaad leert hem in
1993 een harde les, maar geeft hem ook nuttige informatie over het
vernietigen van bewijsmateriaal. “Mijn moeder heeft geen stommelingen op
de wereld gezet”, mag hij graag verkondigen. 
Samantha Dietrich is niet meer dan zijn toevallige slachtoffer. Op de dag dat
Wellman zwaar toe is aan een shot, is de passerende Samantha de mooie,
kwetsbare vrouw met de dure juwelen die Wellman niet kan laten lopen.
Wanneer hij de motor van de SUV onder handen neemt, maakt Wellman
Samantha´s auto onklaar door de kabels van de startmotor los te trekken.
En wanneer de auto vervolgens niet meer start, biedt hij Samantha een lift
aan naar haar lunchafspraak. Daar komt zij uiteraard nooit aan. Wanneer
Samantha probeert te ontsnappen, wurgt Wellman haar met de gordel uit
zijn auto, net nadat zij zijn auto is ingestapt en een sigaret wil opsteken. Tot
drie keer toe verslapt Samantha, twee keer snakt ze echter nog naar adem
als Wellman de gordel loslaat. De derde keer houdt Wellman aan voor wat
een eeuwigheid lijkt, zijn knokkels zien wit en zijn armen doen pijn. Als hij zeker
weet dat ze dood is, legt Wellman het lijk in zijn achterbak. Hij rukt de trouw-
ring van haar vinger en de oorbellen uit haar oren, om vervolgens naar zijn
dealer te vertrekken voor een shot. Uren later, als de mist van de gescoorde
heroïne begint op te trekken, wordt Wellman nerveus. In het donker keert
hij terug naar de winkel. Hij haalt er enkele liters bleekmiddel uit de voor-
raadkast, hevelt Samantha´s lichaam over naar haar eigen SUV en rijdt met
de auto, na de startmotor gerepareerd te hebben, naar de parkeerplaats
langs Hwy. 27. Daar zet hij het misdrijf in scene. Hij wikkelt de gordel van
de SUV rond Samantha´s nek, verwijdert vingerafdrukken op het stuur en
besproeit het lijk en het interieur van de auto met het DNA-verwoestende
bleekmiddel. Wellman loopt naar huis en werkt daar de  hele nacht door om
zijn auto schoon te maken: hij neemt de vinyl bekleding af en schrobt de vloer-
bedekking. Het stukje cellofaan van Samantha´s sigarettenpakje, dat net voor
zij werd belaagd tussen de passagiersstoel en het middenconsole is terecht-
gekomen, ziet hij echter over het hoofd. 

BENODIGDE BEWIJSKAARTEN

MIDDEL: Eric Delko, niveau 3 – De gordel met het visgraatpatroon en de
bleekvlekken in de achterbak van Wellmans truck.

MOTIEF: Horatio Caine, niveau 3 – De bevestiging dat de ring en oorbellen,
door Wellman gebruikt om heroïne te kopen, aan het slachtoffer toebehoren.

GELEGENHEID: Calleigh Duquesne, niveau 3 – De vingerafdrukken op het
stukje cellofaan van de sigarettenverpakking achtergebleven in Wellmans
auto. 

CASE 101: BLEEK, BLEKER, BLEEKST – OPLOSSING
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De dag voordat Sandi Fox wordt vermoord, verschijnt Nomar Garcia in de
jachthaven. Hij wil haar een veel beter aanbod doen voor haar boot. In afwach-
ting van haar komst, verblijft hij op de boot van een vriend. Sandi arriveert
die dag echter pas laat en krijgt kort na haar aankomst ook nog gezelschap
van Mark Scarpiti. Garcia besluit om haar pas de volgende morgen te
benaderen. Scarpiti vertrekt die ochtend vroeg, de beveiligingsbeambte ziet
hem de jachthaven verlaten. Scarpiti liegt hierover tegen de politie omdat
hij weet dat hun vuile scheiding hem tot een verdachte maakt voor de
moord op zijn ex-vrouw. Later die ochtend bezoekt Sabrina Sandi. Sabrina
is boos omdat Scarpiti´s privédetective haar chanteert. Ze heeft het gevoel
dat Sandi haar man zo tegen zich in het harnas heeft gejaagd dat zij nu
gevolgd wordt. De twee vrouwen raken slaags in de kajuit van de boot; Sandi
krabt Fairbanks arm open en trekt haar aan haar haren. De vrouwen
kalmeren als Fox vertelt dat ze de voogdijzaak laat varen en dat ze het bedrag
afkomstig van de afpersing met Sabrina zal delen. Fairbanks liegt tegenover
de politie om de reputatie van haar familie niet te schaden. Een uur na het
vertrek van Sabrina, arriveert Nomar Garcia op Fox´ boot. Horatio gelooft
niet dat Garcia van plan is Fox te vermoorden. Hij wil haar slechts de $ 1.25
miljoen betalen om in bezit te komen van de boot waar hij zijn zinnen op heeft
gezet. Helaas weigert Sandi, om onbekende redenen, de boot te verkopen.
Garcia is geschokt, helemaal omdat hij Fox twee keer meer biedt dan de boot
eigenlijk waard is. Woedend staat Garcia klaar om te vertrekken, als hij de
pijptang ziet in de open gereedschapskist op het dek. Dan komt de profes-
sionele moordenaar in Garcia naar boven. Hij grijpt de tang en slaat er de
achterkant van Fox´schedel mee in. Om er zeker van te zijn dat ze dood is,
mept hij een tweede keer, nu op de linkerkant van de schedel als Sandi bewus-
teloos op de grond ligt. Bloedspetters komen daarbij terecht op Garcia´s
ketting. Als hij vervolgens met de boot de oceaan op wil om Fox´lichaam te
dumpen, voorkomt het beveiligingssyteem dat hij kan starten. In plaats
daarvan probeert Garcia al het bewijsmateriaal te verwijderen. Hij veegt zijn
vingerafdrukken weg op alles wat hij heeft aangeraakt en gooit de pijptang
in het water. Vervolgens overgiet hij het slachtoffer met de inhoud van de

benzinetank, die hij vindt vlak bij de motorruimte. Hij is zich niet bewust dat
hij daarbij met zijn schoenen in de benzine stapt (sporen nalatend op zijn
zolen) en dat hij terplekke ook een knoop van zijn colbert verliest. Dan gooit
hij een brandende sigaret op de boot om het vuur te ontsteken. 

BENODIGDE BEWIJSKAARTEN

MIDDEL: CSI Lab, niveau 3 – Het bloed van het slachtoffer op de ketting van
Garcia, het resultaat van rondvliegende bloedspetters (BSP).

MOTIEF: Horatio Caine, niveau 2 – Het slachtoffer weigerde  haar boot te
verkopen aan Garcia.

GELEGENHEID: Horatio Caine, niveau 3 – Sporen van een ontvlambare
vloeistof, gebruikt om het slachtoffer mee te overgieten, op de zolen van
Garcia´s schoenen.

CASE 102: JACHTHAVEN IN REP EN ROER – OPLOSSING
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Al zeven jaar is Juarez Hernandez Figueroa geobsedeerd door het plan zijn
vroegere celmaat op te laten draaien voor een moord op een vrouw. Tijdens
hun verblijf in de gevangenis raakt Figueroa bevriend met Alvarez en leert
hij hoe Alvarez zijn jonge, vrouwelijke slachtoffers verkrachtte, herhaalde-
lijk stak en bekraste met een X’. Hij helpt Figueroa met de voorbereidingen
voor zijn hoger beroep en wat krijgt hij ervoor terug? Nog eens tien jaar maxi-
male beveiliging als dank voor die vervloekte getuigenis van zijn zogenaamde
‘amigo’. Nadat Alvarez is vrijgelaten, wordt Figueroa tijdens het zesuurjour-
naal nog regelmatig geconfronteerd met zijn gewraakte tegenstander.
Figueroa wil maar een ding, en dat is gerechtigheid. 
Hij weet dat Alvarez die avond dineert in de Southwest 8th Street Bar en
ook dat hij de belangrijkste verdachte zal zijn als de ‘modus operandi’ van
LeGras´moord overeenkomt met de MO van de eerdere moorden. Figueroa
overvalt LeGras buiten de bar als zij naar haar auto loopt. Met één hand op
haar mond en een mes op haar keel, sleept hij haar de donkere steeg in.
Hij selecteert zijn slachtoffer willekeurig; hij wil slechts wraak nemen op
Alvarez en LeGras komt toevallig voorbij. Achter de bar hoort niemand
LeGras´ gesmoorde kreten om hulp, niemand ziet hoe Figueroa haar, met
haar gezicht naar beneden, tegen de grond slaat en haar verkracht. En er
is ook niemand om tussen beiden te komen als hij, keer op keer, zijn mes
in haar lichaam steekt, een ‘X’ snijdt in haar romp en haar achterlaat om
te sterven in een plas van haar eigen bloed. Hij let erop geen sporen achter
te laten en draagt een condoom. Toch weet hij dat hij schoenafdrukken heeft
gemaakt in de vettige troep op de plaats van delict. Als hij thuiskomt, ontdoet
hij zich van zijn schoenen en maakt zijn mes schoon. Dan dweilt hij de gang
om het binnengelopen vet te verwijderen. 
Alvarez en Sheppard liegen tegen de politie uit angst. Beiden stuiten op
verschillende momenten op het lichaam van LeGras, nadat Figueroa al
verdwenen is, schoenafdrukken achterlatend op de plaats van delict. Figueroa
heeft nooit gedacht dat zijn plan om Alvarez een loer te draaien een
averechtse uitwerking zou hebben. Dat zijn tip aan de media nagetrokken
zou worden. Dat Caine en zijn team het veelzeggende vet en bloed zouden

vinden op zijn zwabber en zijn mes zouden matchen met het moordwapen.
Hij heeft nooit gedacht dat hij degene zou zijn die weer in de gevangenis zou
belanden, met Litte Havana´s ‘rolmodel’ weer in de schijnwerpers tijdens het
zesuurjournaal. 

BENODIGDE BEWIJSKAARTEN

MIDDEL: Eric Delko, niveau 3 – De sneetjes (striatie) gevonden op de
ribben van het slachtoffer komen overeen met de kartelrand van het schil-
mesje van Figueroa.

MOTIEF: Horatio Caine, niveau 3 – Getuigenverklaringen uit de gevangenis
van Alvarez die Figueroa tien jaar extra cel hebben opgeleverd.

GELEGENHEID: CSI Lab, niveau 3 – Het vet van de plaats van delict en het
bloed van het slachtoffer gevonden op de zwabber van Figueroa. 

CASE 103: EEN ‘X’ IN DE SPOTLIGHTS – OPLOSSING

CSI.handleiding  25-07-2006  11:17  Pagina 32



33

Molly Bains man kan eindelijk zijn jaloezie rechtvaardigen. Het is niet lang
na het anonieme telefoontje dat hij het plan bedenkt om een einde te maken
aan al zijn problemen. Op de dag van de moord gaat hij naar het marine-
park, op zoek naar zijn vrouw. Daar hoort hij dat Molly rond lunchtijd is
vertrokken omdat zij ziek zou zijn. Onraad ruikend keert hij terug naar huis.
Daar ziet hij nog net hoe Molly en Tomas in Tomas´auto wegrijden voor hun
middagrendez-vous. Bain volgt het stel op discrete afstand naar een kleine
cottage buiten Homestead, iets ten noorden van de Keys. Ter plaatse
parkeert hij zijn auto zo, dat hij goed uitzicht heeft op het terrein. Zijn motor
heeft hij net afgezet als hij gezelschap krijgt van een andere auto met
daarin Adriana Felini aan het stuur. Die springt direct uit haar auto, al
schreeuwend tegen haar man. Als Molly probeert te bemiddelen, ontstaat
een korte schermutseling waarbij Adriana´s haren en speeksel terechtkomen
op de kleding van Molly. Adriana schiet haar auto weer in en scheurt weg.
Geschokt en overstuur drinken Tomas en Molly een paar glazen wijn om tot
rust te komen. Dan zorgt een onverwacht telefoontje ervoor dat Tomas Felini
met tegenzin terug moet keren naar Miami wegens een spoedgeval in het
marinepark. Ondertussen zit David Bain al drie uur in zijn auto, de situatie
beoordelend. Dan besluit hij dat de tijd rijp is. David verlaat zijn auto en steekt
de weg over naar de cottage. Hij gaat zachtjes naar binnen, het geluid van
stromend water volgend, richting badkamer. Daar overvalt hij zijn badende
vrouw, een glas wijn in haar hand. Wanneer hij haar allerlei beledigingen
begint toe te schreeuwen, schrikt ze zo dat zij haar glas in stukken uiteen
laat vallen op de vloer. David grijpt haar bij haar enkels en tilt haar op, zodat
haar hoofd onder water raakt. Uiteindelijk geeft zij de strijd op. David
draagt Molly´s lichaam naar zijn auto en legt het in de achterbak. Dan gaat
hij terug naar binnen om de badkamer grondig schoon te maken en aanwij-
zingen te verwijderen. Hij sluit de deur, veegt zijn vingerafdrukken van de deur-
knop en gooit de sleutel onder de mat. Dan keert hij terug naar huis waar
hij Molly´s lichaam in het zwembad laat zakken, in een poging Felini de schuld
in de schoenen te schuiven. Hij weet dat hij de belangrijkste verdachte zal
zijn, maar rekent erop dat de politie het water in de longen van Molly zal

analyseren. Het verse water zal bewijzen dat Molly niet in het chloorwater
van het zwembad is verdronken. Het zal net lijken of iemand hem een loer
heeft willen draaien. 

BENODIGDE BEWIJSKAARTEN

MIDDEL: Eric Delko, niveau 3 – De vingerafdrukken van Bain gevonden op
de enkels van zijn vrouw.

MOTIEF: Horatio Caine, niveau 2 – Bain ontdekt zijn vrouws ontrouw en wordt
gek van jaloezie.

GELEGENHEID: Horatio Caine, niveau 3 – De stukjes glas op de sokken van
Bain komen overeen met het gebroken glas gevonden in de cottage.

CASE 104: DE OVERSPELIGE – OPLOSSING
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Murray Palmer breekt niet alleen in op de website van DiAngelo, hij glipt ook
daadwerkelijk het huis binnen waar de film wordt opgenomen. Het geeft hem
een enorme kick. Hij is nu al enige tijd ‘web gluurder’ en is gek op Brittany.
Hij gelooft dat hij meer afweet van wat er op DiAngelo´s server gebeurt dan
DiAngelo zelf, inclusief alle plannen om meer bezoekers naar de site te
trekken. Maar ondanks dat hij al vaak op de filmset is geweest, overal in het
huis zijn vingerafdrukken heeft achtergelaten, en zijn DNA zelfs terug te vinden
is op een stukje kauwgom in de vuilnisbak, is Murray geen moordenaar. En
ook voor DiAngelo gaat moord, zijn twijfelachtige verleden en geldzucht ten
spijt, een stap te ver. Zijn plannen voor een nepmoord zijn van geheel
andere orde. Hoewel hij mensen de schrik van hun leven zal bezorgen en de
autoriteiten onnodig zal alarmen, is DiAngelo ervan overtuigd dat het geld
gaat opleveren. 
Ted Cole wordt door andere demonen gedreven. Hij hoort van de nepmoord
als hij een telefoongesprek tussen Brittany en DiAngelo afluistert. Boos grijpt
hij een paar handschoenen en een pistool uit zijn kast en volgt zijn dochter
naar het gehuurde huis waar het bedrog gaat plaatsvinden. Als zij het huis
binnengaat, glipt ook Cole, op gepaste afstand, naar binnen via de achter-
deur. Daar wordt alles in gereedheid gebracht voor de nepmoord, DiAngelo
stuurt de werkzaamheden aan van achter zijn computerscherm. Ted Cole
sluipt zachtjes de hal in en installeert zichzelf dicht bij het kantoor. Als
DiAngelo zijn blik richt op het computerscherm aan de verre muur, komt Cole
het kantoor binnen en slaat hem bewusteloos met de kolf van zijn .38 Chief
Special revolver. Dan loopt hij, met de verbazingwekkende kalmte van een
man met een missie, naar de deuropening van de slaapkamer. Hij zet één
stap de kamer in en gaat achter de webcam staan. Als Brittany hem de
kamer in ziet komen, het pistool op haar gericht, vormen haar lippen geluid-
loos ‘papa’, net voor zij door het voorhoofd wordt geschoten. Op de vloer
van de slaapkamer vindt Cole de .38 Smith & Wesson geladen met losse
flodders, klaar om door DiAngelo gebruikt te worden voor de nepmoord. Cole
stopt snel de patroonhuls uit zijn eigen pistool in de Smith & Wesson om
Fred verdacht te maken en gooit het wapen de slaapkamer in. Dan ziet Cole

naast de muur de teddybeer van Brittany liggen. Met tranen in zijn ogen raapt
de berouwvolle Cole het speelgoed op dat hij zijn dochter lang geleden heeft
gegeven. Dan vertrekt hij. 

BENODIGDE BEWIJSKAARTEN

MIDDEL: Calleigh Duquesne, niveau 3 – Vingerafdrukken van Cole worden
gevonden op het pistool in zijn kerk. Testen met het vuurwapen wijzen uit
dat de striatie overeenkomt met die op de kogel aangetroffen op de plaats
van delict.

MOTIEF: Yelina Salas, niveau 2 – Cole, gevoed door een extreem religieus
geloof,  vindt zijn dochters gedrag walgelijk.

GELEGENHEID: Calleigh Duquesne, niveau 3 – De teddybeer wordt gevonden
naast het pistool in Cole´s kerk. 

CASE 105: GEVANGEN IN HET WEB – OPLOSSING
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Voor Mariano Ledon is iedereen, die hem kan helpen de politieke ladder te
bestijgen, interessant. En als hij daarvoor vijanden moet maken, dan is dat
maar zo. Je vrienden in de steek laten, is voor hem echter een heel ander
verhaal. Ledon is van mening dat hij niets anders doet dan zich aanpassen
aan zijn nieuwe situatie. Nieuwe contacten gebruikt hij slechts om te komen
waar hij wil. Hij verraadt niemand, hij volgt eenvoudigweg zijn pad. 
Pedro Cabrera echter is een heel andere mening toegedaan. Op de avond
van de moord, na een aanvaring gehad te hebben met het slachtoffer, zit
Cabrera buiten in zijn auto te wachten tot Ledon het Casa Ocho café
verlaat. Ondertussen heeft ook Enrique Silvero een korte maar luide confron-
tatie met Ledon, waarbij hij wat speeksel met zijn DNA achterlaat op het
pak van Ledon. Op het moment van de moord zit Silvero nog steeds te
piekeren aan de bar. Na Silvero probeert ook Arrio Sierra Ledon aan te
spreken, de politicus loopt hem echter straal voorbij, het café uit. Zijn camera
in de hand, volgt Sierra Ledon op discrete afstand. Hij ziet dat Cabrera zijn
auto uitspringt en Ledon achtervolgt de steeg naast het café in. Cabrera
haalt hem al snel in. In eerste instantie spreekt hij hem weliswaar nerveus
maar beschaafd aan. Dan loopt de situatie snel uit de hand. Het is duide-
lijk dat Ledon het gevoel heeft niets te hoeven vrezen van de nietige Cabrera
in een directe confrontatie. Ledon draait zich om om zijn auto te openen als
Cabrera plotseling een mes in de rug van zijn oude vriend steekt. Het
slachtoffer keert zich vlug om om zich te verweren tegen de agressieve
aanval, maar raakt al snel buiten westen door bloedverlies. Zich verschui-
lend in de donkere steeg neemt Sierra een foto van Cabrera als hij de plaats
van delict verlaat, een bebloed mes in zijn hand. Als Cabrera verdwenen is,
loopt Sierra naar de cabriolet van Ledon om meerdere foto´s te schieten van
de stervende man, in zijn onoplettendheid voetstappen achterlatend in het
bloed van het slachtoffer. Wat Sierra aantreft beangstigd hem zo dat hij niet
naar de politie durft te gaan. Hij heeft waarschijnlijk de meest lucratieve foto´s
van zijn leven gemaakt, maar zal ze nooit kunnen gebruiken. 

BENODIGDE BEWIJSKAARTEN

MIDDEL: CSI Lab, niveau 3 – Het bloed en de cocaïne op Cabrera´s mes
komen overeen met Ledons DNA en de cocaïne aangetroffen in zijn wonden.

MOTIEF: Horatio Caine, niveau 3 – Een handlanger van Cabrera vertelt
Horatio dat Cabrera ervan overtuigd was dat Ledon hem had aangeven bij
de politie. 

GELEGENHEID: Calleigh Duquesne, niveau 3 – Sierra´s foto toont een
Cabrera die de plaats van delict verlaat, een mes in zijn hand. En/of: Eric
Delko, niveau 3 – Bloedspetters op Cabrera´s schoen komen overeen met
het bloed van Ledon.

CASE 106: CUBAANSE CRISIS – OPLOSSING
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Geconfronteerd met een mogelijke vervolging voor moord, geeft Jake Billings
toe Harrop te hebben lastiggevallen in haar kampement in de wildernis. Hij
bekent de bedreigende telefoontjes gepleegd te hebben in de hoop haar te
verjagen uit de regio. En hij geeft zelfs toe dat hij degene is die de kaalkop-
ooievaar en andere vogels heeft gedood en rondgestrooid in het kampement
in een poging Harrop af te schrikken. Maar zijn vrouw bevestigt zijn claim
dat hij op het tijdstip van de moord aan het feesten was in haar bijzijn.
Bewijsmateriaal toont aan dat hij op de kampeerplek is geweest, maar niet
op de uiteindelijke plaats van delict: Andersons schuur. Ook Anderson
bekent dat hij meer dan eens moordneigingen heeft gehad omdat Harrop
zijn project bedreigt. Hij geeft toe blij te zijn dat ze is verdwenen. Maar afge-
zien van het feit dat de moord op zijn terrein heeft plaatsgevonden, is er geen
sluitend bewijsmateriaal om hem als moordenaar aan te kunnen wijzen. 
Als Anderson zegt dat hij het bouwterrein vroeg in de ochtend heeft
verlaten, spreekt hij de waarheid. 
Irvings ontkenningen echter zijn moeilijker te accepteren. Als bekende van
Anderson gaat hij na zijn werk even langs bij het bouwbedrijf in de hoop
Anderson te kunnen spreken. Als hij merkt dat Anderson niet aanwezig is,
wil hij weer vertrekken. Dan ziet hij Harrop lopen aan de rand van Andersons
terrein, de afwatering controlerend. Hij weet dat zij eerder op de dag ook
zijn bedrijf heeft bezocht en dat zij daar de door hem geconstrueerde over-
looppijp voor het afvalwater heeft ontdekt, die richting een oud drainagekanaal
loopt. Hij weet ook dat de watermonsters die zij heeft genomen, zullen
aantonen dat de hoge nitraatgehaltes in het moeras tien kilometer ten zuiden
van de varkenshouderij, afkomstig zijn van zijn bedrijf. De enorme boetes en
kosten voor renovatie zullen zijn faillissement tot gevolg hebben. Haar
alleen aantreffend nabij het verlaten bouwterrein, lokt hij haar het terrein
op, uit de hete zon, een onafgesloten schuur in, met de belofte haar einde-
lijk het interview te geven dat ze graag wil. Hij hoopt haar af te kunnen kopen,
maar direct is duidelijk dat er met deze vrouw geen compromissen zijn te
sluiten. Een heftige ruzie volgt. Irving slaat Harrop in het gezicht met de rug
van zijn hand, waarop zij het bewustzijn verliest. Hij trekt een paar rubberen

handschoenen uit de schuur aan en maakt af wat hij is begonnen. Hij slaat
Harrop dood. Met behulp van de moerasboot brengt hij het lichaam terug
naar het kampement. Als hij daar de dode vogels aantreft en zich realiseert
dat Harrop niet de enige fanatiekeling is bij de FEC, besluit hij een boodschap
achter te laten. Hij hangt de vogels op, spietst de ooievaar op het lichaam,
laat de collectie flessen leeglopen en trekt de labels eraf. Het tafereel is
compleet. Maar de boodschap die hij stuurt, is gedetailleerder dan bedoeld.
Een aantal veertjes van het kampement leiden uiteindelijk naar de boot van
de moordenaar. 

BENODIGDE BEWIJSKAARTEN

MIDDEL: Eric Delko en CSI Lab, niveau 3 – Irvings vingerafdrukken worden
aangetroffen op de handschoenen met ook Harrops epitheelcellen.

MOTIEF: Calleigh Duquesne, niveau 3 – Irvings varkenshouderij vervuilt het
water. Bekendmaking zal leiden tot de ondergang van Irving en het bedrijf.

GELEGENHEID: Eric Delko, niveau 3 – Irvings schoenafdrukken worden
aangetroffen rond Frank Andersons schuur.

CASE 107: ALLEMAAL VEREN – OPLOSSING
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Agent Kirk Doheny ziet hoe Bill Dixon Trevor Barlett steroïden verkoopt en
is van plan beide mannen te confronteren. Bang dat Doheny hem ruïneert,
probeert Barlett wanhopig zijn rijzende status te beschermen. Na vergeefs
een beroep gedaan te hebben op Doheny een oogje dicht te knijpen, beraamt
hij een plan. De agent moet het veld ruimen en hij wil het laten lijken of hij
een hartaanval heeft gehad. Barlett weet dat Dylan Edwards elke avond traint,
de muziek hard aan. Aansluitend duikt hij altijd in de whirlpool, neemt een
douche en sluit af. Hij weet ook dat de incompetente Edwards zijn pistool
tijdens het trainen achterlaat in een onafgesloten locker. En dat Bill Dixon
in zijn kantoor handboeien bewaart, waarmee hij Doheny aan de loopband
kan vastmaken. Om 21.10 uur gaat Barlett Dixons kantoor binnen, grijpt
er de handboeien, loopt langs de locker van Dylan en steelt zijn pistool. Dan
vervolgt hij zijn weg naar de cardiovasculaire ruimte waar agent Doheny op
de loopband aan het trainen is. Barlett overvalt de agent, het pistool op hem
gericht. Hij doet de ene handboei om zijn rechterpols, de andere bevestigt
hij aan het stuur van de loopband. Dan zet Barlett de loopband op de
snelste stand en sommeert de agent ‘te rennen voor zijn leven’. Als Doheny
van de band afstapt om uit te rusten, wordt Barlett gedwongen een waar-
schuwingschot te lossen richting het plafond van de geluiddichte ruimte.
Daarna richt hij het pistool op Doheny´s slaap om hem zo weer op de band
te krijgen. Barlett leunt achterover in zijn stoel in afwachting van het
moment dat het hart van Doheny het zal begeven. Eindelijk stort Doheny naar
voren, liggend over de band die nog altijd loopt. Barlett zet de machine stil,
maakt de handboeien los en legt Doheny op zijn rug naast de band. Hij verwij-
dert alle vingerafdrukken, doet de lichten uit, sluit de deur af, sluipt langs
de douchende Edwards en vertrekt. Trevor Barlett is in de veronderstelling
dat hij de perfecte moord heeft gepleegd en gooit de handboeien en het
pistool weg in twee vuilnisbakken een aantal blokken van elkaar verwijderd.
Hij verwacht niet dat Calleigh Duqeusne al zo snel voor zijn deur zal staan
en heeft dus nog geen tijd gehad zijn kleding te wassen of te vernietigen.
Ook verwacht hij niet dat de eigenaar van het gebouw de vuilnisbak zal
checken waarin Barlett de handboeien heeft gedumpt. Het pistool wordt nooit

gevonden, maar dat is voor Horatio geen punt meer. De schotresten op
Barletts shirt komen overeen met die op de kogel gevonden op de plaats
van delict. En het zijn de handboeien, de angst om neergeschoten te worden
en de snelheid van de loopband die uiteindelijk leiden tot de dood van Kirk
Doheny.

BENODIGDE BEWIJSKAARTEN

MIDDEL: Eric Delko, niveau 3 – De vingerafdrukken van Barlett en het
bloed van het slachtoffer worden aangetroffen op de handboeien. 

MOTIEF: Yelina Salas, niveau 2 – Barlett vertelt Shannon dat Doheny over
informatie beschikt die zijn carrière kan verwoesten.

GELEGENHEID: Calleigh Duquesne, niveau 3 – De schotresten op de kogel
aangetroffen op de plaats van delict komen overeen met die op het shirt van
Barlett. En/of: Eric Delko, niveau 2 – Sporen van Disintegrate (de ontharing-
scrème van Barlett) worden aangetroffen op de stoel naast de loopband. 

CASE 108: REN VOOR JE LEVEN – OPLOSSING
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GRISSOM EN ZIJN TEAM UIT LAS VEGAS 

HEBBEN JOUW HULP NODIG 

OM DE VOLGENDE ZAKEN OP TE LOSSEN:

· VERKEERD GEGOKT

· BEDRIJFSONGEVAL

· SAMENZWERENDE ZUSSEN

· LAATSTE DANS

· FATALE VRIENDEN

· AAN DE GROND

· ACHTER DE SCHERMEN

· EEN FLINKE KATER

38

SPEEL OOK CSI: VEGAS!

BEN JIJ EVEN GOED ALS GRISSOMS TEAM? VERZAMEL HET BEWIJS EN LOS DE MOORD ALS EERSTE OP!
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VERKRIJGBAAR IN DE                                                    SPEELGOEDWINKEL
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