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In Aurelius verdwijnen kort na elkaar drie jonge meisjes. Bij de eerste verdwijning verdenken de inwoners
buitenstaanders. Bij de tweede worden buren en jeugdvrienden verdacht. Bij de derde komt het stadje in een regelrechte
nachtmerrie terecht.
Een werknemer beschuldigt het bedrijf waar hij tot voor kort werkte, van illegale giflozingen in de Amstel. De directie van
het bedrijf besluit tot het indienen van een aanklacht wegens smaad. Plotseling is de aangeklaagde verdwenen.
Rechercheur De Cock raakt met zijn rechterhand Vledder betrokken bij een smerig zaakje. Zo blijkt een belangrijke
getuige van het chemisch bedrijf, chauffeur en factotum, vermoord te zijn. Bovendien wordt duidelijk dat de directieleden
van het bedrijf gemene zaak maken met een afvalbedrijf... waarvan zij ook directeur zijn. Wat er zo eenvoudig uitzag een aanklacht van een laborant - groeit uit tot een ingewikkelde zaak, die van De Cock en Vledder veel durf en
doorzettingsvermogen eist, zeker wanneer hun superieuren niet willen meewerken.
Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft verlaten om een nieuw gezin te stichten met de
jongere Chloe. Wanneer de negenjarige Betty en haar vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura in en raakt
geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter heeft aangereden beroven van datgene waar hij het meest van houdt, zodat hij
weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te achtervolgen.
Jody is gek op Jackson Gatlin. En dus staat zij vooraan bij zijn concert. Door al het gedrang belandt ze met een hersenschudding backstage.
Na een groot misverstand, iets met een chocoladereep en een lichte overdosis, neemt Jody meer mee naar huis dan haar lief is. Maar wat
als je grote idool in de garage zit en niet meer weg wil?
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