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Uitnodiging
Koudgemaakte Kok
Een paar dagen na het dodelijke culinaire ongeval
van topchef James Butler, ontvangen zes collega
koks een brief van hem. Hij beweert daarin dat één van
hen zijn moordenaar moet zijn. Aan de hand van zijn
schriftelijke instructies moeten zij onderling uitzoeken
wie dat is.
Wij gaan samen dus samen James en de verdachten
spelen in Moordspel De Koudgemaakte Kok! En
ondertussen heerlijk eten uiteraard.
Hieronder zie je waar en wanneer. Als er bij
PERSONAGE een naam staat ingevuld, dan kun je
hieronder zien wie jij gaat spelen. Als je het leuk vindt,
mag je proberen er net zo uit te zien!
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PERSONAGES

De eerste verdachte is mijn voormalig compagnon
Sjef Cock. Hij is Belg maar zegt zelf liever Vlaming.
Jarenlang maakten we in bistro “In Den Doofpot” furore met ons stoofpotje van konijn in anijs- en gemberbier. Toen ik de Bohemian Oysters introduceerde, wilde
Sjef daar niets van weten en kregen we ruzie. Dus ben
ik “Cook & Soapie” begonnen. Sindsdien liet men
Sjef’s bistro steeds vaker links liggen. Hij probeerde
het nog met een carpaccio van kangoeroe op een bedje
van cactus met ezelmelkse kaas, maar het viel niet in de
smaak. Wilde hij achteraf toch nog een graantje meepikken van mijn succes?
Sjef Cock

Cherry Butler

Dan is er voormalig fotomodel en mijn huidige vrouw
Cherry Butler - van den Ham. Zij is vegan chef en
denkt dat ze “Cook & Soapie” na mijn pensioen gaat
overnemen. Maar dat is nooit mijn plan geweest! Ik
wil mijn levenswerk niet “geveganiseerd” zien en daarnaast had ik binnenkort de tent willen sluiten om
Cherry te verrassen met een culinaire wereldreis.
Maar als jullie dit lezen is dat mosterd na de maaltijd.

Ook verdacht: de Britse televisiekok Chip Haricot. Alhoewel, hij is meer culi comedian. Maar eerlijk is eerlijk,
zijn roadkill-gerecht “Bambi, Rest In Peace” is populair.
Helaas steelt hij ook recepten! Gelukkig is er zoiets
als karma. Toen hij in zijn programma “Kitchen Wars”,
waarin ik ook te gast was, probeerde mijn Bohemian
Oysters te evenaren, liep dat flink in de soep! Heel
zuur voor Chip dat één van de gasten reeds bij de eerste oester onpasselijk werd. Ik heb er smakelijk om
gelachen! Wilde Chip het originele recept om zoete
wraak te nemen?
Chip Haricot

Hoewel je van de meeste Chinese restaurants geen culinaire hoogstandjes verwacht, heeft Ginger Wong,
met haar restaurant “Wok Yu” een reputatie hoog te
houden. Haar pekingeend met karperkaviaar is wereldberoemd! Ginger is één van de weinige smaak-artiesten aan wie ik het recept had willen toevertrouwen
maar níet om het dan te verzoetzuren! Aan dat idee
heb ik een behoorlijk vieze nasmaak overgehouden!
Was Ginger uitgekookt genoeg om mij de kaas van
het brood te eten?
Ginger Wong

Gelukkig bestaat er geen geur- en smaaktelevisie.
Tv-kok Nacho Baker, beter bekend als The Rock&Roll
Chef, moet het namelijk meer van zijn excentrieke
charisma en lifestyle hebben dan van zijn kookkunst.
Ik heb ooit zijn gazpacho van bliktomaten met geroosterde geitentestikels geproefd: niet te pruímen! Maar
op tv zag het er goed uit. Toen ik hem het recept van
mijn Bohemian Oysters weigerde, maakte hij me uit
voor rotte vis. Is Nacho degene die mij heeft koud gemaakt?
Nacho Baker

De laatste verdachte is ook een celebrity én mijn exvrouw: Hazel Melba, wedergeboren lesbienne sinds
onze scheiding. Met haar kaal geschoren hoofd, felle
make up en grote mond redt Hazel op tv slecht lopende restaurants van de ondergang. Haar koken is
daardoor op de achtergrond geraakt maar ze kan het
nog steeds! Behalve… Bohemian Oysters. Ze kóókte
toen ik haar dat inpeperde. Was Hazel zo verbitterd
dat ik met haar de bietenbrug ben opgegaan?
Hazel Melba

