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Za Betsy in Andyja Lacka.
In, kot vedno, za mojo ženo Jamie 
ter moja otroka, Lily in Nicholasa.



Če izbrišeš sled svinčnika, je treba paziti, da se črta res ne 
vidi več. Če naj bi se namreč neka skrivnost ohranila, ni noben 

previdnostni ukrep odveč.

 − GRAHAM GREEN, MINISTRY OF FEAR

Dovolj solza; zdaj bom razmišljala o maščevanju.

 − MARIJA, ŠKOTSKA KRALJICA
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1

GUSTAVIA, SAINT BARTHÉLEMY

Nič od tega se sploh ne bi zgodilo, če se ga ne bi Spider Barnes 
dva večera pred predvidenim izplutjem Avrore v Eddyjevem 
baru do konca nacedil. Spider je veljal za najboljšega ladijskega 
kuharskega mojstra na Karibih, za vzkipljivega, a popolnoma 
nenadomestljivega, za norega genija v poškrobljenem belem 
suknjiču in predpasniku. Spider je šel namreč skozi klasično 
urjenje. Spider je svojčas delal v Parizu. Spider je delal v 
Londonu. Spider je delal v New Yorku, San Franciscu in neko 
nesrečno prehodno obdobje tudi v Miamiju, naposled pa 
dokončno zapustil restavracijske kuhinje in se prepustil svobodi 
morja. Zdaj je delal na velikih jahtah, na tiste sorte plovilih, ki 
jih najemajo �lmski zvezdniki, raperji, mogotci in pozerji, ki 
hočejo na druge narediti vtis. Eddyjev bar je bil po njegovem 
mnenju med petimi najboljšimi lokali na Karibih, mogoče celo 
na svetu. Tisti večer je ob sedmih začel z nekaj pivi, ob devetih v 
senčnatem vrtu pokadil džojnt in ob desetih razmišljal o prvem 
kozarčku vaniljevega ruma. Svet se je zdel lep. Spider Barnes je 
bil nadelan in v raju.
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Nato pa je opazil Veronico in stvari so se zaostrile. Na otok je 
prišla šele pred kratkim, izgubljeno dekle, Evropejka neznanega 
porekla, ki je v sosednjem lokalu stregla pijačo enodnevnim 
izletnikom. Toda bila je čedna – luštna kot rožica, je Spider rekel 
svojemu brezimnemu pivskemu kolegu – in prej kot v desetih 
sekundah je bilo njegovo srce pogubljeno. Zasnubil jo je, kar je 
bil njegov najljubši pristop, in ko ga je zavrnila, ji je predlagal, 
da raje skočita med rjuhe. To se je bogve kako obneslo in 
nazadnje so ju videli, kako se okoli polnoči opotekata v siloviti 
naliv. In takrat, ob 00.03, v deževni noči v Gustavii, se je za 
njim – premočenim, pijanim in spet zaljubljenim – izgubila 
vsaka sled.

Kapitan Avrore, sedeminštiridesetmetrske razkošne jahte, 
sicer stacionirane v Nassauu, se je pisal Ogilvy – Reginald 
Ogilvy, nekdanji pripadnik kraljeve mornarice, dobrohoten 
diktator, ki ima na nočni omarici izvod poslovnika in dedkovo 
Biblijo kralja Jamesa. Spider Barnes mu ni bil nikoli posebej pri 
srcu, sploh pa ne naslednje jutro ob deveti uri, ko ga ni bilo na 
redni sestanek posadke in ladijskega osebja. To ni bil navaden 
sestanek, kajti Avroro so pripravljali na prihod zelo posebne 
gostje. Samo Ogilvy je vedel, kdo je to. Poleg tega je vedel, da 
z njo pride ekipa varnostnikov in da je milo rečeno zahtevna, 
in ravno zato ga je odsotnost njegovega slovitega kuharskega 
mojstra tako vrgla iz tira.

Ogilvy je z nastalo situacijo seznanil luškega kapitana in luški 
kapitan je v skladu s predpisi obvestil lokalno žandarmerijo. 
Dva policista sta šla trkat na vrata Veronicine hiške v hribih, 
toda tudi o njej ni bilo niti sledu. Potlej so preiskali razne 
kotičke na otoku, kamor po razvratni noči običajno naplavi 
vse opite in razočarane v ljubezni. Neki rdečelični Šved v Le 
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Selectu je zatrjeval, da je še tisto jutro Spiderju plačal heineken. 
Nekdo drug je izjavil, da ga je videl pohajkovati po plaži pri 
Colombierju, in po nekih nepotrjenih navedbah naj bi neko 
neutolažljivo bitje tulilo v luno v divjini Toinyja.

Žandarji so skrbno preverili vsako sled. Nato so prečesali ves 
otok od severa do juga, po dolgem in počez, a zaman. Nekaj 
minut po sončnem zahodu je Reginald Ogilvy obvestil posadko 
Avrore, da je Spider Barnes izginil in da je treba v kratkem 
najti primerno zamenjavo. Posadka se je razkropila po otoku, 
od priobalnih bistrojev Gustavie do plažnih lokalov na Grand 
Cul-de-Sacu. In ob devetih zvečer so v najmanj pričakovanem 
kotičku našli pravega človeka.

______________

Na otok je prispel na vrhuncu deževnega obdobja in se 
nastanil v leseni hiški čisto na koncu obale pri Lorientu. S 
seboj je imel samo platneno torbo, kup večkrat prebranih 
knjig, kratkovalovni radio in razpadajoč skuter, ki ga je z nekaj 
pomečkanimi bankovci in nasmeškom na obrazu nabavil v 
Gustavii. Knjige so bile debele, težke in zahtevne; radio je bil 
visoke kakovosti, ki je v teh časih redka. Ob poznih večerih, ko je 
na povešeni verandi ob soju baterijske svetilke bral, je šelestenje 
palmovih listov in nežno pljuskanje valov preglašala glasba. 
Predvsem jazzovska in klasična, občasno reggae s prekomorskih 
radijskih postaj. Vsako polno uro je povesil knjigo in napeto 
prisluhnil novicam BBC. Nato je, ko je bil pregled vesti mimo, 
na radijskih valovih poiskal kaj po svojem okusu, in palme in 
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morje so znova zaplesali v ritmu njegove glasbe.
Sprva ni bilo povsem jasno, ali je prišel na počitnice, ali 

gre samo mimo, ali se skriva, ali se namerava za stalno naseliti 
na otoku. Denarja mu, kot kaže, ni primanjkovalo. Ko se je 
zjutraj oglasil v pekarni in si privoščil kavo in rogljič, je puncam 
vedno pustil bogato napitnino. In ob popoldnevih, ko je v 
trgovinico blizu pokopališča skočil po nemško pivo in ameriške 
cigarete, ni nikoli pobral drobiža, ki je zažvenketal na pladnju 
samopostrežne blagajne. Francosko je govoril dobro, a z rahlim 
naglasom, ki ga ni znal nihče zares umestiti. Mnogo bolje mu je 
šla španščina, ki jo je uporabljal v pogovoru z Dominikancem 
za pultom bistroja JoJo Burger, a vseeno je bil zraven tisti 
naglas. Punce v pekarni so sklenile, da je Avstralec, fantje v JoJo 
Burgerju so trdili, da je Južnoafričan. Teh je bilo po Karibih 
povsod dosti. Večinoma so bili precej v redu, nekaj pa se jih je 
vendarle pečalo z vse prej kot zakonitimi posli.

Njegovi sicer brezoblični dnevi so imeli vendarle svojevrsten 
ritem. Zajtrkoval je v pekarni, v Saint-Jeanu se je ustavil pri 
kiosku in nabavil sveženj angleških in ameriških časopisov 
od prejšnjega dne, nato je na plaži opravil zahteven trening, 
s klobukom nizko na očeh je prebiral svoje debele knjige o 
literaturi in zgodovini. In enkrat si je izposodil čoln na vesla in 
se vse popoldne potapljal ob obali otočka Tortu. Toda njegova 
ležernost se je zdela prej prisiljena kot naravna. Dajal je vtis 
ranjenega vojaka, ki komaj čaka vrnitev na bojišče, izgnanca, ki 
sanja o izgubljeni domovini, kjer koli ta pač je.

Jean-Marc, carinik na letališču, je povedal, da je prispel 
z letalom iz Guadeloupa in da se je prijavil z veljavnim 
venezuelskim potnim listom na nenavadno ime Colin 
Hernandez. Menda je bil plod kratkotrajnega zakona med neko 
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Anglo-Irko in Špancem. Mama se je imela za nekakšno pesnico, 
oče se je pečal s sumljivimi denarnimi posli. Colin je starega 
preziral, o mami pa je govoril, kot da bo zdaj zdaj razglašena za 
svetnico. V denarnici je imel njeno fotogra�jo. Kuštravi fantič v 
njenem naročju ni bil čisto nič podoben Colinu, toda zob časa 
je pač tak.

Glede na podatke v potnem listu je bil star osemintrideset 
let, kar bo najbrž kar držalo, in da je po poklicu »poslovnež«, 
kar bi znalo pomeniti vse sorte. Punce iz pekarne so ugibale, da 
je pisatelj, ki išče navdih. Zakaj bi imel sicer nenehno knjigo v 
rokah? Dekleta iz samopostrežne pa so postavile noro hipotezo, 
brez slehernega argumenta, da je na Guadeloupu nekoga umoril 
in se prišel potuhnit na Saint Barthélemy, dokler se prah ne 
poleže. Dominikancu iz bistroja JoJo Burger, ki se je dejansko 
skrival pred roko pravice, se je zdela hipoteza naravnost 
trapasta. Colin Hernandez je bil po njegovem mnenju navaden 
postopaški brezdelnež, prisesan na sklad osovraženega očeta. In 
tu bo ostal, dokler se ne naveliča oziroma dokler mu ne zmanjka 
denarja. Potlej bo odfrčal kam drugam in po par dneh se nihče 
več ne bo spomnil njegovega imena.

Točno mesec dni po prihodu je naposled napočila manjša 
sprememba v njegovem vsakdanu. Po kosilu v JoJo Burgerju se 
je odpravil v frizerski salon v Saint-Jean, in ko je stopil ven, 
je bila njegova kuštrava črna griva postrižena, oblikovana in 
izdatno naoljena. Naslednje jutro se je sveže obrit prikazal v 
pekarni, oblečen v kaki hlače in snežno belo srajco. Zajtrkoval 
je isto kot vedno – veliko skodelo kave s smetano in štručko 
hrustljavega podeželskega kruha – in se poglobil v londonski 
Times prejšnjega dne. Nato pa je sedel na svoj skuter in se 
namesto v svojo hiško z vso naglico odpeljal v Gustavio. In 
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opoldne tistega dne je končno postalo jasno, zakaj je moški po 
imenu Colin Hernandez prišel na Saint Barthelemy. 

______________

Najprej se je oglasil v veličastnem starem Hotelu Carl Gustaf, 
a ko je glavni kuharski mojster izvedel, da nima formalne 
izobrazbe, ga ni povabil niti na razgovor. Lastniki restavracije 
Maya so ga vljudno odslovili, prav tako vodstvo lokalov Wall 
House, Ocean in La Cantina. Poskusil je v La Plageu, toda tam 
jih sodelovanje ni zanimalo. Nič drugače ni bilo z restavracijami 
Eden Rock, Guanahani, La Creperie, Le Jardin ali Le Grain de 
Sel, osamljeno postojanko nad slanimi ravnicami Saline. Še v 
bistroju La Gloriette, ki ga je ustanovil neki politični izgnanec, 
niso hoteli imeti opravka z njim.

To mu ni vzelo poguma in srečo je poskušal v neodkritih 
otoških draguljih: v letališkem baru s prigrizki, v kreolskem 
lokalu čez cesto, v kiosku s picami na parkirišču supermarketa 
L‘Oasis. In tam se mu je končno nasmehnila sreča, kajti izvedel 
je, da je glavni kuhar v Le Pimentu pobral šila in kopita, ker 
mu je po dolgotrajnem prerekanju glede delovnika in plače 
prekipelo. Še pred četrto uro popoldne, potem ko je v kot ptičja 
hišica majhni kuhinji Le Pimenta pokazal, kaj zna, je bil redno 
zaposlen. Isti večer je oddelal svoj prvi delovnik in pohvale so 
deževale od vsepovsod.

Tako ni trajalo dolgo, da se je po otočku razvedelo za njegove 
kulinarične veščine. Le Piment, kamor so dotlej zahajali bolj 
domačini in stalni gostje, so v kratkem preplavili novi obrazi 
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in vsi peli hvalo na račun skrivnostnega novega kuharskega 
mojstra z nenavadnim anglo-španskim imenom. Carl Gustaf 
ga je poskušal speljati, prav tako Eden Rock, Guanahani in 
La Plage, vsi neuspešno. Ravno zato je bil Reginald Ogilvy, 
kapitan Avrore, skrajno črnogled, ko se je tisti večer po izginotju 
Spiderja Barnesa brez rezervacije prikazal v Le Pimentu. Pol ure 
je moral čakati v baru, preden so mu končno ponudili mizo. 
Naročil je tri predjedi in dve glavni jedi. Potem ko je poskusil 
vse, je prosil, če bi se lahko na kratko pomenil z glavnim 
kuharjem. Minilo je deset minut, preden so mu ugodili.

»Lačni?« je vprašal moški po imenu Colin Hernandez in zrl 
dol v krožnike s hrano.

»Niti ne.«
»Zakaj ste pa potem tu?«
»Želel sem preveriti, ali ste res tako dobri, kot očitno vsi 

mislijo.«
Ogilvy mu je ponudil roko in se predstavil – z imenom in 

činom, nato je navedel ime svojega plovila. Moški po imenu 
Colin Hernandez je vprašujoče dvignil obrv.

»Avrora je jahta Spiderja Barnesa, ne?
»Poznate Spiderja?«
»Mislim, da sva enkrat skupaj pila.«
»Pa ne samo vi.«
Ogilvy si je podrobno ogledal podobo pred seboj. Možakar 

je bil krepak, močan, impozanten. Angleževo ostro oko ga je 
ocenilo kot človeka, ki je preplul že marsikaj. Imel je temno, 
široko čelo, čeljust je bila poudarjena in odločna. To je obraz, je 
pomislil Ogilvy, kot ustvarjen, da prejme udarec.

»Venezuelec ste,« je rekel.
»Kdo to pravi?«
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»To pravijo vsi, ki vas niso hoteli zaposliti, ko ste iskali 

službo.«

Ogilvy je šel s pogledom od obraza do roke, položene na 

naslonjalo stola nasproti njega. Ni opazil kakšnih tetovaž, kar 

je bil zanj dober znak. V Ogilvyjevih očeh je moderna kultura 

črnila veljala za obliko samopohabe.

»Pijete?« je vprašal.

»Ne tako kot Spider.«

»Poročeni?«

»Samo enkrat.«

»Imate otroke?«

»Bognedaj.«

»Pregrehe?«

»Coltrane in Monk.«

»Ste kdaj koga ubili?«

»Ne da bi vedel.«

To je povedal z nasmeškom. Tudi Reginald Ogilvy se je 

nasmehnil.

»Sprašujem se, ali bi se vas dalo premamiti, da vsemu temu 

obrnete hrbet,« je rekel in se ozrl po skromni, odprti jedilnici. 

»Pošteno bi vas plačal, res velikodušno. In vmes, ko ne bomo na 

morju, boste imeli obilico prostega časa za vse, s čimer se pač 

ukvarjate, kadar ne kuhate.«

»Kako velikodušno?«

»Dva tisoč na teden.«

»Koliko je dobival Spider?«

»Tri,« je po nekaj trenutkih oklevanja odgovoril Ogilvy. 

»Ampak Spider je bil pri meni dve sezoni.«

»Zdaj ga pač ni, ne?«
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Ogilvy se je delal odločenega. »Pa naj bo tri,« je prikimal. 
»Toda začeti bi morali takoj.«

»Kdaj izplujete?«
»Jutri zjutraj.«
»Če je pa tako,« je rekel moški po imenu Colin Hernandez, 

»mi boste morali plačati štiri.«
Reginald Ogilvy, kapitan Avrore, je s pogledom preletel 

krožnike s hrano in mrkega obraza vstal. »Ob osmih,« je rekel. 
»Nikar ne zamudite.«

______________

Franҫois, vročekrvni lastnik Le Pimenta, po rodu iz Marseilla, 
ni dobro sprejel novice. V narečju juga se je kot iz topa usula 
ploha žaljivk. Sledile so grožnje s povračilnimi ukrepi. In potem 
se je steklenica precej dobrega bordojca, prazna, raztreščila 
na tisoče smaragdno zelenih drobcev, ker je priletela ob steno 
majcene kuhinje. Franҫois je pozneje zanikal, da je z njo ciljal 
svojega poslavljajočega se glavnega kuharja. Toda Isabelle, 
natakarica, ki je bila priča incidentu, je njegovo različico 
dogajanja postavila pod vprašaj. Prisegla je, da je Franҫois tisto 
steklenico kot bodalo zalučal naravnost v glavo monsieurju 
Hernandezu. In monsieur Hernandez, je še povedala, se je 
predmetu izognil s tako neopaznim in naglim gibom, da se 
je vse zgodilo v trenutku. Potlej je lep čas hladno bolščal v 
Franҫoisa, kot da premišljuje, kako bi mu zlomil vrat. In nato 
si je mirno odvezal brezhibno čisti beli kuhinjski predpasnik in 
sedel na svoj skuter.
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Preostanek večera je prebil na verandi svoje hiške in bral 
ob svetlobi laterne. In vsako polno uro je povesil knjigo in 
prisluhnil poročilom BBC, medtem ko so valovi pljuskali 
ob obalo in so palmovi listi šelesteli v nočnem vetru. Zjutraj 
si je privoščil poživljajoč skok v morje, se oprhal, oblekel in 
vse stvari spakiral v svojo platneno potovalko: obleke, knjige, 
radio. Poleg tega je spakiral še dva predmeta, ki mu jih je nekdo 
pustil na otočku Tortu: 9-mm avtomatsko pištolo stechkin s 
privijačenim dušilcem ter pravokoten paket, velik trideset krat 
petdeset centimetrov. Paket je tehtal točno 7,25 kilograma. Dal 
ga je na sredo torbe, da se med prenašanjem ne bo premikal.

Obalo pri Lorientu je zadnjikrat zapustil ob pol osmih 
in se s potovalko na kolenih odpeljal v Gustavio. Na koncu 
pristanišča se je lesketala Avrora. Deset do osmih se je vkrcal 
in do kabine ga je pospremila njegova kuharska pomočnica, 
vitka Angležinja z neobičajnim imenom Amelia List. Stvari je 
pospravil v omarico – tudi pištolo in sedemkilogramski paket – 
ter si nadel kuharske hlače in tuniko, ki jih je dobil v kompletu 
s službo. Amelia List ga je pričakala na hodniku. Odpeljala ga je 
v ladijsko kuhinjo in mu razkazala shrambo, vhodni hladilnik 
in skladiščni prostor, poln vina. Prav tam, v temnem hladu, ga 
je spreletela prva seksualno obarvana misel v zvezi z Angležinjo 
v snežno beli uniformi. Z ničimer je ni pregnal. Tako dolgo je 
že živel v celibatu, da se tako rekoč ni več spomnil, kako se je 
dotakniti ženskih las ali pogladiti mehko kožo razgaljene dojke.

Nekaj minut pred deseto se je po ladijskem ozvočenju zaslišal 
poziv vsem članom posladke, naj se zglasijo v podpalubju. Moški 
po imenu Colin Hernandez je odšel za Amelio List in zunaj je 
stal ob njej, ko sta pri Avrorini krmi ustavila dva črna range 
roverja. Iz prvega so stopili dve zagoreli, hihitajoči se dekleti in 
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bled, zaripel moški dobrih štiridesetih let, ki je v eni roki držal 
ročaje rožnate torbe za plažo, z drugo pa vrat odprte steklenice 
šampanjca. Iz drugega roverja sta se prikazala dva moška precej 
športne postave, hip zatem pa ženska, ki je bila taka, kot da trpi 
za kronično melanholijo. Bila je v breskovo rožnati obleki, v 
kateri se je zdela napol gola, nosila je klobuk s širokimi krajci, 
ki so njena krhka ramena varovali pred soncem, in velika temna 
očala, ki so zakrivala velik del njenega porcelanastega obraza. 
Kljub temu se jo je dalo v hipu prepoznati. Izdajal jo je pro�l, 
tisti pro�l, ki so ga tako občudovali modni fotogra� in paparaci, 
ves čas na njeni sledi. To jutro ni bilo nikjer nobenega paparaca. 
Enkrat za spremembo se jim je izmuznila.

Stopila je na krov Avrore, kot da stopa v izkopan grob, in 
smuknila mimo posadke, ne da bi jih ogovorila ali vsaj ošvrknila 
s pogledom. Moškemu po imenu Colin Hernandez se je tako 
zelo približala, da se je moral upreti vzgibu, da se je dotakne, 
samo da vidi, ali je resnična in ne samo privid. Pet minut 
pozneje je Avrora zdrsela v pristanišče in še pred opoldnevom 
je bil otok Saint Barthélemy le še rjavozelena gmota na obzorju. 
Na palubi se je zgoraj brez, s pijačo v roki, sončila najslavnejša 
ženska na svetu. In v podpalubju, kjer je pripravljal predjed iz 
koščkov tunine, kumar in ananasa, je bil moški, ki jo bo ubil.


