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Daniel Cole je rojen leta 1983. Delal je kot reševalec, kot 
uslužbenec Kraljevega društva proti mučenju živali in do pred 
kratkim tudi pri dobrodelni ustanovi za pomoč pri reševanju iz 
vode, k čemur ga je spodbudila prvinska potreba po reševanju 
ljudi ali pa morda samo slaba vest zaradi vseh slabih ljudi, 
ki jih je ubil v svojih romanih. Trenutno živi v sončnem 
Bournemouthu in največkrat ga lahko, čeprav bi moral pisati, 
najdete na obali. Danielov prvenec, roman Lutka iz cunj, je 
bil najbolje prodajan roman na lestvici Sunday Timesa in je bil 
preveden v več kot trideset jezikov.



Dragi bralec,

'na koncu vsake knjige ne želim samo postaviti vsega v 
začetno stanje, kot je to pri epizodah Simpsonov.'

To sem ponavljal med tistimi strah vzbujajočimi intervjuji 
pri promoviranju knjige Lutka iz cunj. Toda zdaj se zdi citat 
primernejši kot kdaj koli prej, saj sem pravkar zaključil tretjo 
knjigo iz trilogije, v katero sem vključil vso preteklost in tudi 
posledice, ki jih le-ta sproži. Verjamem, da sem tako posegel 
v globino teh likov in dramo v njihovih odnosih, kot jih pri 
samostojnih romanih ne bi zmogel. In medtem ko sem v 
obeh knjigah, Obešencu in Končnici, skušal ustreči tudi novim 
bralcem, ki trilogiji ne sledijo že od Lutke iz cunj, pa ne morem 
mimo dejstva, da bodo knjige pomenile še toliko več vam, ki 
poznate zgodbo od samega začetka.

Malo sem tudi bedast in imam rad 'iskanje velikonočnih jajc' 
ter komaj zaznavne informacije, ki so skrite v mojih najljubših 
�lmih in televizijskih oddajah, saj vem, da jih bodo prepoznali 
samo najzvestejši bralci. Tako se zdi namišljeni svet vsaj malo 
bolj resničen in te knjige so z njimi izdatno nastlane.

To ni konec Lutke iz cunj, še zdaleč ne. Od nekdaj sem 
hotel, da bi prvi trije romani govorili o tem timu v natančno 
tem času. Popolnoma sovpadajo. Njihove zgodbe se prepletajo. 
So trilogija … vendar tudi resnični svet ne deluje tako – 
življenje ima navado, da se vrne in sprosti, katere koli male 
pentlje že zavežemo. Narejeno imam že ogrodje četrte zgodbe 
in neverjetno se je veselim, pa tudi popolnoma nove smeri, v 
katero se serija nagiba.



Navsezadnje je vse le ena sama dolga zgodba.
Kot po navadi namenjam bralcem res velik objem in še 

večje opravičilo, ker se nič ne pojavljam v medijih; nisem 
za takšne stvari. Vendar imam zaradi vas službo. Ta knjiga 
je posvečena vam in iskreno upam, da boste tako uživali v 
branju, kot sem jaz pri pisanju.

Torej brez odlašanja: dame in gospodje, zadnji del 
trilogije Lutka iz cunj, Končnica …

Daniel Cole



'Nikar me ne zamenjajte z junakom …
 Še zadnje živo bitje na Zemlji bi ubil, da bi rešil vas.'



- 11 -

Končnica

PROLOG

Ponedeljek, 4. januar 2016 

11.13

»Nekoč pred davnimi časi … Nič več.«
Zasneženo predmestje je drvelo mimo umazanih šip, šibko 

sonce je grelo usnjeno notranjost, ko so se tresoče približevali 
cilju.

»Vendar ste on, kajne?« je pritiskal moški na voznikovem 
sedežu. »Vi ste William Fawkes?«

»Nekdo mora biti,« je zavzdihnil Wolf z iskrenim 
obžalovanjem, ko so ga temne oči opazovale v vzvratnem 
ogledalu in se le občasno posvetile cesti pred sabo. »Tukaj je, na 
levi.«

Črn taksi se je ustavil, motor je pokašljeval, ko je na nekem 
dovozu prestavil ročico v prosti tek.

Wolf je plačal z gotovino, saj ne, da bi bilo to pomembno, 
in se iz avtomobila spehal na tiho ulico. Toda še preden bi 
sploh lahko zaprl vrata za sabo, je vozilo oddrvelo naprej in ga 
poškropilo z ledeno snežno brozgo, ko je taksi z zibajočim se 
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zadnjim delom izginil okoli vogala. Ker mu je bilo žal, da mu 
je dal tako visoko napitnino, temu vsiljivemu ovaduhu, pa je 
Wolf predvideval, da je bila samo njegova pobožna želja, da bo 
1,34 funta podkupnine dovolj, da bo za nekaj časa kupil njegov 
molk.

Z rokavom dolgega črnega plašča, ki je nekoč pripadal 
Lethanielu Masseju – morilcu Lutke iz cunj – in mu je bil kot 
spominek iz prejšnjega življenja, neke vrste trofeja in opomin 
na vse ljudi, za katere bi moral biti tam, si je obrisal hlače.

Učinkovito je razmazal mokre madeže v umazane črte in 
spoznal, da je še vedno opazovan. Čeprav je shujšal za približno 
trinajst kilogramov in si pustil gosto razmršeno brado, sta Wolfa 
vsakemu, ki bi si vzel čas in ga dvakrat pogledal, izdali mogočna 
velikost in svetlomodre oči. Prek ceste je vanj strmela ženska, 
ki se je sklanjala nad otroškim vozičkom in otrokom, ki naj bi 
ležal nekje pod kupom odej. Izvlekla je mobilni telefon in si ga 
pridržala k ušesu.

Wolf se ji je žalostno nasmehnil, ji obrnil hrbet in stopil 
skozi vrata ograje za sabo. Neznan mercedes, ki ga je lahko 
prepoznal samo po znački, ki je štrlela iz snega, je zapuščeno 
sameval na prodnatih tleh in poznana hiša, ki je zrastla za še 
tretje nadstropje, odkar je bil nazadnje tukaj. Vedoč, da bodo 
vhodna vrata odklenjena kot po navadi, se ni trudil s trkanjem, 
in si otresel sneg s čevljev, preden je stopil v žalostno temo, ki je 
napolnjevala vežo, čeprav je bilo zunaj nebo brez oblakov.

»Maggie!« je zaklical Wolf, glas se mu je zlomil že zato, ker je 
bil spet v tej hiši – pa tudi, ker je prej zunaj pohlepno zajemal 
zrak – natrpani s starimi knjigami, cvetličnim parfumom, mleti 
kavi in stotimi drugimi stvarmi, ki so vzbudile nezaželene 
spomine na preprostejše, srečnejše dni. Kajti to je bil kraj, kjer 
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se je počutil bolj doma kot kjer koli drugje na svetu, edina 
stalnica, na katero se je lahko zanesel, vse odkar se je prvič 
priselil v glavno mesto. »Maggie!«

Tišino je presekalo škripanje v zgornjem nadstropju.
Ko je začel hoditi po stopnicah, so zgoraj lahkotni koraki 

pohiteli čez parket.
»Maggie!«
Vrata so se odprla. »Will …? Will!«
Takoj ko je Wolf stopil na zadnjo stopnico, se mu je Maggie 

vrgla okoli vratu in skoraj oba podrla, da bi se skotalila nazaj v 
vežo.

»Oh, moj bog! Res si ti!«
Tako tesno ga je objemala, da je stežka dihal, in potem je na 

njegovih prsih izbruhnila v jok in vse, kar je lahko storil, je bilo, 
da jo je tesno objel.

»Vedela sem, da boš prišel,« je ihtela s tresočim glasom. »Ne 
morem verjeti, da ga ni več, Will. Kaj naj počnem brez njega?«

Wolf se ji je nekoliko izvil iz objema in jo odmaknil od sebe, 
da je lahko spregovoril. Neverjetno brezhibna ženska sredi 
petdesetih let, zdaj umazana od ličil in odeta v črna vdovska 
oblačila, je bila zdaj v resnici videti toliko, kolikor je bila stara. 
Temne kodre, ki jih je po navadi imela spete v staromodni 
pričeski, ki je bila spet modna, si je pustila razpuščene.

»Nimam veliko časa. Kje … kje je bil?« je vprašal in se boril 
proti prvim neprijetnim vprašanjem, na katera je potreboval 
odgovore.

S tresočo glavo je namignila proti polomljenemu okviru vrat 
v goli predel nadstropja. Prikimal je in jo nežno poljubil na 
čelo, preden je stopil k zadnjemu prizidku hiše, medtem ko je 
Maggie ostala zadaj in postopala na pragu gole sobe. Wolf je 
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ponosno opazoval zadnji prijateljev projekt, ki je bil zaključen 
do zadnje podrobnosti kot vse, kar je zadevalo njegove vnuke. 
To bi morala biti njihova nova soba, ko bi prišli na obisk, zato 
da bi lahko preživeli več časa skupaj, zdaj ko se je upokojil.

Leseni stol je ležal prevrnjen sredi sobe, pod njim pa se je 
temno rdeči madež vpil v porozni leseni pod.

Wolf je bil prepričan, da bo lahko ostal ravnodušen, 
ko bo enkrat notri, in se situaciji posvetil z nepristransko 
učinkovitostjo, kot bi bil na katerem drugem prizorišču zločina 
… Toda, seveda se je motil. 

»Rad te je imel, Will,« je rekla Maggie od vrat.
Ker Wolf ni mogel več zadrževati solz, si je obrisal oči in slišal 

nekoga, ki je pod koraki drobil prod.
»Iti bi moral,« mu je rekla Maggie hitro in se ni zmenila za 

vljudno trkanje. »Will?« Slišala je škripanje vhodnih vrat, kot 
bi nekdo vstopil, in pohitela proti stopnicam, da bi prestregla 
prišleka, ko se je njen izraz nekoliko zmehčal, ko je blond 
rdečelični moški prihajal po stopnicah: »Jake!« je zavzdihnila od 
olajšanja. »Mislila sem, da si … Oh, saj je vseeno.«

Wolf je sumničavo gledal, ko sta se objela kot stara prijatelja.
»Zate imam nekaj stvari,« ji je rekel moški in ji podal 

nakupovalne vrečke. »Mi daš trenutek na samem z njim?« je 
potem vprašal in s tem dal vedeti, da to ni bil samo vljudnostni 
obisk.

»Kar pojdi, Maggie,« je rekel Wolf.
Videti je bilo, da ji je nekoliko neudobno, ko je odšla do 

stopnišča, da bi pospravila nakup.
»Saunders,« je Wolf pozdravil bivšega kolega, ko je stopil v 

prostor.
»Wolf. Dolgo se nisva videla.«



- 15 -

Končnica

»No, saj veš, potreboval sem nekaj časa,« se je pošalil, ko je 

slišal, da se je zunaj na ulici ustavilo vozilo. »Nisem vedel, da sta 

se poznala.«

»Nisva se,« je Saunders skomignil z rameni in navkljub 

vljudnemu pogovoru obdržal primerno razdaljo. »Ne do … 

vsega tega.« Težko je zavzdihnil. »Kolega, res mi je iskreno žal za 

Finlaya. Res mi je.«

Wolf je odobravajoče prikimal in pogled uprl v omadeževani 

pod.

»Kaj počneš tukaj?« je odkrito vprašal Saunders.

»Moral sem videti na svoje oči.«

»Videti, kaj?«

Wolf je zaradi Maggie znižal glas. »Prizorišče zločina.«

»Zločina?« Saunders se je previdno podrgnil po licu. »Kolega, 

sam sem bil tukaj. Najden je bil sam … v zaklenjeni sobi … 

ležal je ob orožju.«

»Finlay se ne bi nikoli ubil sam.«

Saunders ga je obžalujoče pogledal. »Ljudje nas nikoli ne 

nehajo presenečati.«

»Ko že govoriva o tem: neverjetno hitro si prišel sem.«

»Tako ali tako sem bil na poti … ko sem prejel klic.«

Wolf glasnega policista, ko sta še delala skupaj, ni maral, 

vendar ga je zdaj videl v novi luči. »Hvala, ker skrbiš zanjo.«

»Ni mi odveč.«

»Torej … koliko jih je tam zunaj?« ga je vprašal Wolf, kot bi 

se pozanimal, koliko je ura, ko se je ozračje v sobi v trenutku 

spremenilo.

Saunders je okleval. »Dva spredaj. Dva zadaj. Eden sedi z 

Maggie, in dokler je vse dobro eden sedi tri korake za nama za 
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tisto steno.« Odprl je vrata in zaklical: »Hank, samo, če te bom 
potreboval!«

S podesta mu je odgovoril zvok nabojnika, ki je napolnil cev 
polavtomatske puške.

Opravičujoče se je nasmehnil in iz žepa izvlekel lisice. 
»Obljubil sem jim, da ne boš zbežal. Prosim, naj ne bom videti 
kot kreten.«

Wolf je prikimal in se počasi spustil na kolena. Dvignil je 
roke, potem pa prepletel prste za glavo in strmel skozi zasneženo 
okno – zadnji pogled, ki ga je njegov vodja videl pred svojim 
koncem.

»Oprosti, kolega,« je rekel Saunders in stopil naprej, da mu je 
okoli zapestij stisnil lisice. »Osumljenec je aretiran!«

»Will?!« je Maggie zavpila iz kuhinje, ko so njeno hišo 
preplavili oboroženi policisti.

Težki škornji so se vzpenjali po stopnicah proti njim, 
Maggiejini koraki so jim hitro sledili.

»Bi storil nekaj zame?« je vprašal Wolf in pogledoval od 
Saundersa do Maggie, ko je še zadnji policist stopil skozi razbiti 
okvir vrat, lajajoč ukaze, medtem ko so ga obkolili. »Ne povej ji 
še, da sem se vrnil.«

»Toda, Will …« je obupano zavpila, ko ni zmogla stopiti v 
sobo, v kateri je bil najden njen soprog.

»Vse je dobro, Maggie. Vse je dobro,« jo je prepričeval. »Ne 
bežim več.«
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1. poglavje

Ponedeljek, 4. januar 2016 

Ura: 11.46

�omasa Alcocka je zamotil pridušen zvok televizije, medtem 
ko si je pripravljal skodelico čaja.

»Rit!« je zašepetal in vrelo vodo polil po delovnem pultu … 
ki mu je potem kapnila še na dlan: »Jebeno sranje!« Zdrznil se je 
ob potlačenem trpljenju in se otresel bolečine, ne da bi umaknil 
pogled s televizijskega zaslona.

Na Sky News so prikazovali helikopter, ki je krožil nad 
krajem opustošenja, ki je zajelo državo pred štirinajstimi dnevi. 
Kjer je letel pod soncem, je temna senca zlahka zdrsnila čez 
ruševine spodaj, vsaj dva sta bila v tem trenutku še zraven – kot 
mrhovinarji, ki se zbirajo nad svežim truplom. 

Očitno je prepoved letenja nad mestom, ki je med prazničnim 
časom preživelo nepopisno bolečino in zmedo, umaknjena in je 
omogočila svetu, da se končno zave obsega vsega uničenja. 

Katastrofo, ki so se ji za las izognili, vendar ne brez posledic.
Eksploziv, ki je bil nastavljen v podzemnih straniščih na 
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vrhu Ludgate Hilla, je sprožil rutinsko evakuacijo okoliških 

stavb, medtem ko so gradbeni inženirji izvajali nadzor. Potem 

ko je eden od turistov z ostrim očesom opazil svežo razpoko 

na zahodni steni katedrale sv. Paula, so takoj začeli z nujnimi 

obnovitvenimi deli. Toda še preden so sploh postavili gradbeni 

oder, se je severni stolp porušil vse do betona spodaj. In potem, 

v naslednjih treh dneh, se je lomil steber za stebrom, kot se noge 

šibijo pod težo, dokler se niso ogromna marmornata stebrišča 

katedrale neizogibno zrušila – kot klasičen spomenik, ki počasi 

umira zaradi poškodb.

Bila je nenaravna podoba: kot manjkajoči zob vbodne žage. 

Nekaj trenutkov je trajalo, da je �omas spoznal, da je barvita 

meja, ki obdaja področje, pravzaprav gora vencev in cvetja, ki 

so bili zataknjeni v ograje: v poklon tistim, ki se nikoli več niso 

prikazali s Picadilly Circusa; policistu Kerryju Colemanu in 

vsem tistim, ki so umrli na Times Squaru – ganljiva, vendar 

kratkotrajna gesta v teh ledenih pogojih.

Odpil je čaj.

Rotacijske luči so utripale čez rumene podnapise, ko 

ga je tisto, kar je ostalo v drugi sobi od božičnega drevesa, 

spominjalo, da je bilo še vedno tam in pod borovimi iglicami 

tudi kupi neodprtih daril. �omas je odsotno božal Echoja in 

že stotič sebično pomislil: kako hvaležen je, da ni bil nihče, ki 

ga je poznal, med mrtvimi ali ranjenimi, kako hvaležen je, ker 

ima spet svojo prijateljico v enem kosu, in, sramotno, kako je 

skrivoma upal, da se bodo grozote zadnjega meseca končale z 

nacionalno varnostnim incidentom, ki bi prikril prezgodnjo 

smrt dragega prijatelja, in kako bi lahko bilo že to dovolj, da bi 

jo potisnilo čez rob, jo prisililo, da bi pustila vse za seboj, da bi 
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cenila to, kar ji je še vedno ostalo, in bi bila zadovoljna sama s 

sabo. 

Baxterin mobilni telefon je glasno zazvonil na kuhinjski mizi.

�omas je stekel čez sobo in divje zašepetal v zvočnik: »To je 

Emilyjin telefon … bojim se, da ne. Še vedno spi. Ali lahko kaj 

… sreda … ob deveti uri zjutraj … povedal ji bom … okej. Na 

svidenje.«

Mobilni telefon je odložil na gospodinjsko rokavico, za vsak 

primer, če bi spet zvonil.

»Kdo je bil?« je vprašala od vrat Baxterjeva in ga prestrašila.

Čez spodnji del pižame s karirastim vzorcem je nosila 

enega od njegovih puloverjev s kapuco, domača oblačila, ki 

so bila dobrodošla sprememba petintrideset let stare višje 

kriminalistične inšpektorice. �omasu je spet postalo slabo, ko 

je gledal, kako je služba zdelala žensko, ki jo je ljubil. Zgornjo 

ustnico je imela zašito skupaj. Dva prsta sta se tiščala skupaj v 

prevezi, ki jo je imela zavezano, da ji je podpirala poškodovani 

komolec, medtem ko so njeni temni lasje skrivali večino prask 

in krast, ki so še vedno prekrivali njen obraz.

Prisilil se je, da se je neprepričljivo nasmehnil. »Želiš zajtrk?«

»Ne.«

»Omleto?«

»Ne. Kdo je bil na telefonu?« je ponovila vprašanje in svojega 

fanta gledala neposredno v oči in se zavedala, da bi bil tudi 

najmanjši spor zanj preveč.

»Iz tvoje službe,« je zavzdihnil jezen sam nase.

Čakala je, da bo povedal kaj več.

»Mike Atkins je klical, da bi te obvestil, da imaš v sredo 

dopoldne z njim sestanek na FBI.«
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»Oh,« je odgovorila zmedeno in pobožala Echoja po glavi, ko 

je skočil med delovni površini, da se je podrgnil obnjo.

�omas ni prenesel, da jo je videl tako ranljivo in zdelano. 

Stopil je proti njej, da bi jo objel, vendar ni bil prepričan, ali je 

sploh dojela, da jo je držal, ker je samo stala, vsa mehka.

»Je Maggie danes poklicala?« ga je vprašala.

Izpustil jo je. »Ne še.«

»Šla bom do nje … počasi.«

»Peljal te bom,« se je ponudil �omas. »Lahko sedim v 

avtomobilu ali pa si prinesem kavo, medtem ko boš …«

»Dobro sem,« je vztrajala.

Prijazni odgovor je pravzaprav �omasu nekoliko dvignil 

razpoloženje. Nekje, skrito globoko pod polomljenim površjem, 

je bila ta dobro poznana ostrina v Baxterinem glasu.

Še vedno je bila tukaj. Samo čas je potrebovala.

»Okej,« je prikimal in se prijazno nasmehnil.

»Jaz bom …« Misel je končala s pomigom proti zgornjemu 

delu stopnišča. »Vendar sem dobro,« je zamrmrala, ko se je 

odpravila v vežo, Echo ji je sledil tesno za petami. »Dobro sem.«

Živa meja bi morda bila videti kot vsaka druga, če ne bi za 

njo živo oranžni lasje skakali gor in dol.

Za Alexa Edmundsa, zasebnega preiskovalca, je bila prva 

naloga preprosta zadeva, ki ga je vodila do zapuščenega 

nakupovalnega vozička nasproti lokalnega Sainsburyja. Toda 

zdaj, ko je imel tarčo naravnost pred očmi in je njen edini izhod 

zapiral njegov tim, se je vanj počasi vrnilo staro vznemirjenje.

Premaknil se je …
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Tarča je stekla hitreje, kot je pričakoval, in se pognala 

naravnost proti njegovi pasti.

»PI 2!« je zavpil v voki-toki podjetja Toys R Us. »PI 2, 

pripravi se, da jo boš prestregla!«

»Ali res moram?«

»Prosim!« je sopihal Edmunds in gledal, kako se je njegov 

načrt odvijal pred njim kot koreogra�ja, ki so jo do potankosti 

vadili, ko se je pred njim od nikoder prikazala njegova zaročenka 

in mu z otroškim vozičkom zaprla pot.

Njihovo izplačilo se je podrsavajoče ustavilo, jih nekaj 

trenutkov preučevalo, potem pa splezalo na nekaj, kar je bilo 

videti kot najvišje drevo v Londonu, in medtem ko jim je 

pobegnil z dosega, zbilo sneg iz najvišjih vej.

»Jeba!« Edmunds se je spačil in v roki držal zanko, medtem 

ko je strmel proti nebu.

»PI 1, dihurji znajo plezati po drevesih,« ga je obvestil Tijin 

popačeni glas, ko je prišla z Leilo. »Kaj pa zdaj?« je vprašala, ko 

ni več potrebovala voki-tokija.

»To je … V redu je,« ji je samozavestno odgovoril Edmunds. 

»V pasti je.«

»Ali res?« ga je vprašala, odstranila mačjo kletko iz zadnjega 

dela vozička in jo odložila na zmrznjena tla.

»Prav, splezal bom tja gor,« je odločno rekel Edmunds in 

pričakoval, da bo ugovarjala.

Pa ni.

»Gor na res visoko drevo,« je pojasnil.

Prikimala je.

»Okej,« je prikimal nazaj. »Stoj na varni razdalji za primer, če 

padem … in umrem.«
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»Kaj praviš … da bi šla domov?« je predlagala Tia.
»Seveda.« Skomignil je z rameni, nekoliko presenečen, da je 

pripravljena zamuditi vse razburjenje. Stopil je do drevesa in 
se oprijel debele veje nad glavo. »Prav zabavno je, kajne? Tako 
preživiva malo več časa skupaj?«

Tia ni odgovorila.
»Rekel sem …« je spet poskušal, ko je zdrsnil po drevesu 

navzdol. »Oh, odšla si.«
Bila je že na polovici nabrežja.
»No, jaz mislim, da je zabavno,« je Edmunds zamrmral 

sam pri sebi. »Okej, gospod Scabs,« je zaklical v veje. »Tvoja 
vladavina terorja se konča tukaj!«

Wolf je glasno smrčal.
V sobo na hornseyjsko policijsko postajo so ga zaprli že 

pred več kot tremi urami, od katerih je dve in pol preživel v 
bolj mirnem spancu kot že dolge tedne ne. Ko je nekdo na 
hodniku treščil vrata, se je sunkovito prebudil. Nekaj sekund je 
bil presenečen zaradi neprijaznega okolja, lisice so zažvenketale 
ob kovinskem stolu, katerega naslonjalo je služilo kot opomnik 
na njegovo razburljivo jutro. Malo jezen zaradi neuvidevnega 
treskanja z vrati si je zdaj zelo želel na stranišče in je nekaj minut 
korakal po malem prostoru, da bi si prebudil levo ritnico.

Ko je skušal odpraviti trdovratni krč, se je po hodniku proti 
njegovim vratom slišalo klikanje pet. Vrata so se odklenila 
in vstopil je čedni moški petdesetih let, njegova lepo krojena 
obleka se je ujemala s sivo barvo sten.

»Hm,« je Wolf pozdravil lepo oblečenega tujca. »Mislil sem, 
da ste dama.«
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Moški sivih las je bil videti šokiran, globoke gube so se mu 

pojavile na usnjati koži čela.

»Vendar niste,« ga je uslužno obvestil Wolf.

Na moškem obrazu se je pojavil bežen nasmešek. »In 

mene je povsem brez potrebe skrbelo, da so morda trpele 

tvoje detektivske sposobnosti, medtem ko si bil odsoten brez 

dovoljenja.«

Izvlekel je stol in sedel.

»Ko že govoriva o tem,« je rekel Wolf, ko se je nenadoma 

nečesa spomnil. »In ne želim zveneti malenkosten ali kaj 

podobnega, vendar sem še vedno imel petnajst dni letnega 

dopusta, ko se je Masse zadeva … zgodila. Ne vem, ali obstaja 

kakšen način, da …«

Moški se je zbegano nasmehnil in ga s tem ustavil sredi 

stavka, snežno beli zobje so skoraj žareli od njegove nekoliko 

oranžne porjavele polti.

»Ja, najverjetneje imate prav. To bomo uredili kdaj drugič,« je 

prikimal Wolf in izpustil zrak iz lic, ko se je tišina nadaljevala.

»Ne prepoznaš me, kajne, Will?«

»Hmmm …«

»To je komisar Christian Bellamy,« je oznanil obžalujoče 

poznani glas od vrat, ko je načelnica Greena Vanita stopila v 

sobo.

Oblečen je imela razmeroma okusen kostim: črno jakno, ki je 

prekrivala ujemajoč se hvale vreden sloj oblačil pod njo. Morda 

je preveč gledal televizijo, morda so bile to samo njegove misli, 

toda če bi moral razvrstiti oblačilo, bi sodilo pod 'Telebajskova 

pogrebna oblačila'.

Še vedno je govorila.
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»Žal mi je. Kaj?« je vprašal Wolf, saj je popolnoma preslišal, 
kaj je povedala, ker so mu misli že odtavale k pomembnejši 
zadevi: Dipsy – prevelika doza heroina.

»Rekla sem: 'Samo vprašanje časa je bilo, kdaj te bomo 
ujeli,'« je ponovila mala ženska.

»Saj se spomniš tistega dela, da me pravzaprav niste ujeli, 
kajne?« je vprašal Wolf. »Kajti jaz se jasno spomnim, da sem se 
predal.«

Vanita je skomignila z rameni in v glavi že sestavljala izjavo 
za novinarje, ko bo oznanila njegovo prijetje. »Ti rečeš be-j-ba. 
Jaz rečem …«

»Brezsramna propaganda?« je predlagal.
»Poglej, Will, saj nismo sovražniki,« se je vmešal Christian, 

preden bi lahko nadaljevala zbadanje. Toda ko je opazil vojno 
pogledov, ki se je dogajala čez mizo, se je odločil, da bo popravil 
svojo izjavo: »Jaz nisem tvoj sovražnik.«

Wolf se je posmehnil.
»Veš, da sva se res že prej srečala,« je nadaljeval Christian. 

»Priznam, da že pred veliko časa. In …« Prvič se je njegova 
umirjenost skrhala. »Oba sva ta teden izgubila dragega, res 
dragega prijatelja. Nikar ne misli, da si bil edini.«

Wolf ga je dvomeče gledal.
»Torej …« je začela Vanita, »William Oliver Layton-Fawkes.«
Zdrznil se je.
»Zdaj, ko smo te ujeli …«
»Predal sem se!« je zastokal Wolf.
»… se soočaš s kar precejšnjo zaporno kaznijo in se moraš 

pokesati za precejšen seznam prekrškov.«
Wolf je opazil, da se je Christian neodobravajoče namrščil v 

njeno smer, ko je nadaljevala.
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»Prikrival si dokaze, krivo pričal, nisi se prikazal, ko je bilo 
zahtevano, telesne poškodbe …«

»Kvečjemu hujši telesni napad,« je ugovarjal Wolf.
»Seznam se nadaljuje in nadaljuje,« je zaključila Vanita in 

zadovoljno prekrižala roke. »Skozi leta se ti je uspelo izogniti 
veliko zagatam, toda tokrat se zdi, da so te tvoji grehi dohiteli. 
Bi rad kaj povedal?«

»Da.«
Pričakujoče ga je čakala.
»Bi me popraskala po nosu?« jo je prosil.
»Oprosti?«
»Nos,« je prijazno ponovil Wolf in zarožljal z lisicami za 

hrbtom. »Bi me?«
Vanita se je spogledala s Christianom in se zasmejala. »Si 

sploh slišal, kaj sem ti povedala, Fawkes?«
Wolfove oči so se ovlažile.
»Za zelo dolgo greš v zapor.«
»Daj no, prosim,« je rekel Wolf in se neuspešno skušal z ramo 

popraskati po nosu.
Vanita je vstala. »Nimam časa za to.«
Prišla je že do vrat, ko je Wolf spet spregovoril. »Leo … 

Antoine … Dubois.«
Vanita se je ustavila z eno nogo že iz prostora. Zelo počasi se 

je obrnila. 
»Kaj bi z njim?«
»Najprej nos,« je poskušal Wolf.
»Ne! Kaj veš o Duboisu?«
»Oprostita za mojo nevednost,« ju je prekinil Christian, 

»toda … kdo je to?« 
»Léo Dubois,« je besno rekla Vanita, ko se je spomnila 
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spodrsljaja urada, o katerem z velikim zadovoljstvom že 
več let ni razmišljala. »Bil je velik primer za naš urad: umor, 
prekupčevanje z ljudmi, tihotapljenje droge. Fawkes je bil tudi 
vpleten in zato je po pričakovanjih nastala nezaslišana zmeda.« 
Obrnila se je nazaj k Wolfu in glasno zazehala. »Kaj veš o 
Duboisu?«

»Tekoče stvari, imena in obraze njegove celotne mreže, 
številke na računu, ime ladje na poti v naše pristanišče, nabito 
polne s spolnimi delavci …«

Nezavedno je stopila korak nazaj v sobo.
»Oh! Registrske tablice vozil,« je nadaljeval, »pralnice denarja 

… in precej prepričan sem, da je nekomu vdrl v Net�ix račun.«
Vanita je zmajala z glavo. »Obupane obljube človeka, ki je 

aretiran.«
»Ki se je predal,« jo je opomnil Wolf.
Christian je ostal tiho, saj je opazil hitro spremembo v svoji 

kolegici.
»Občutek imam, da sem te grozno napačno ocenila, 

Fawkes,« je teatralno rekla Vanita. »Dvomljivka v meni je vedno 
domnevala, da si bil na begu preprosto zato, da bi rešil svojo rit, 
potem ko si naročal storitve serijskega morilca. Toda izkazalo se 
je, da si ves ta čas pravzaprav delal na tem, da boš lastnoročno 
ujel kralja kriminala!« Smejala se je svoji šali. »To je smešno. Ne 
moreš pričakovati, da bo to kdo verjel …«

»Pričakujem, da boš ti verjela,« jo je prekinil Wolf, »da 
sem od trenutka, ko sem zapustil sodno dvorano, začel zbirati 
zagotovila, da si bom lahko povrnil življenje, se pripravljal na 
trenutek, da ti bom predložil stvari, ki jih ne boš mogla nikakor 
odkloniti.«

»Oh, seveda jih lahko odklonim,« je siknila Vanita in očitno 
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pozabila, da tukaj ni ona tista z najvišjim činom, četudi so bile 
v prostoru samo tri osebe. »Torej, ali ni na nobeni točki Dubois 
prepoznal človeka, ki ga je več mesecev skušal aretirati? Niti 
najmanj ni bil sumničav?«

»Zelo je bil sumničav,« ji je povedal Wolf. »Vendar nič ne 
preseže tega, da bo tvoj obraz strmel z naslovnic vseh časopisov, 
če pa bi dodal še nekaj resnice v zgodbo … Zdaj pa me res 
popraskaj po nosu.«

Odprla je usta, da bi ga zavrnila.
»Popraskaj ga že po nosu, boš?« je zalajal Christian v želji, da 

bi nadaljeval.
Vanita je bila videti ogorčena, ko je iz žepa potegnila drago 

pisalo, ga podržala v Wolfovi smeri in se ni potrudila, da bi 
prikrila nezadovoljstvo.

»Malo desno,« ji je naročil Wolf. »Še malo. Oh, ja, tukaj. 
Napačen poklic opravljaš, veš?« ji je rekel, potem pa dodal: »Ta 
izjava pravzaprav ni povezana z dejstvi in, mimogrede, nima nič 
opraviti s tvojimi sposobnostmi praskanja.«

Wolf se je naslonil nazaj na stolu in se zmagoslavno nasmehnil 
Vaniti, ki je spustila najljubše pisalo na mizo, da ga bo pobral 
kdo drugi.

»Kaj želiš, Fawkes?« je vprašala skozi stisnjene zobe.
»Nobenega zapora.«
Glasno se je zasmejala. »Javno je znano, kaj vse si storil. Vsaj 

nekaj od tega. Najbolje, na kar lahko v resnici upaš, je, da te 
bodo dali v krilo, kjer so prijazni do policistov.«

»Torej nas skrbi javnost, kaj? Od tod izvira ta nepopustljivi 
lov za menoj,« se je nasmehnil Wolf. »Razen tega, da ni bil 
tako 'nepopustljiv', kot je bil 'ležeren', in ne toliko 'lov' kot 
'brskanje'.«
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Vanita se je napela.
»Mesec dni. Minimalna varnost,« je ponudil.
»Leto,« je nasprotovala Vanita, ki je že nekako prestopila 

službena pooblastila; po drugi strani pa Christian ni nasprotoval 
in je samo opazoval pogajanje, ki se je vršilo čez mizo kot 
teniška igra.

»Dva meseca,« je predlagal Wolf.
»Šest!«
»Tri … vendar imam dodatne zahteve.«
Vanita se je ustavila. »Nadaljuj.«
»Nihče razen mene ne bo povedal Baxterjevi, da sem se vrnil.«
Več kot vesela, da se bo lahko izognila stiku s svojo 

razdražljivo kriminalistično inšpektorico, je Vanita razmišljala, 
da bi iz hvaležnosti odbila en teden od Wolfove kazni; namesto 
tega pa je samo oklevajoče prikimala.

»In …« je nadaljeval, »to je najverjetneje primeren trenutek, 
da ti povem, da sem med časom, ko sem bil in�ltriran med 
Duboisevo ekipo, odigral svojo vlogo pretepanja konkurenčnega 
prekupčevalca s spolnimi delavci, ki je pristal na urgenci zaradi 
življenje ogrožajočih poškodb.«

»Jezus, Fawkes!« je rekla Vanita in zmajala z glavo.
»Hitro si je opomogel!« je naglo dodal Wolf.
»Okej. Mislim, da bomo to lahko uredili.«
»Zato smo šli nazaj in ga ustrelili.«
»Še kaj?!« je zastokala Vanita, ki je bila z živci že čisto pri 

koncu.
»Ja. Potreboval bom pogojno kazen,« je rekel Wolf smrtno 

resno.
»Toda, seveda jo boš!« je sarkastično odgovorila. »In samo iz 

radovednosti mi povej, koliko časa bi jo rad imel?«
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»Kolikor bo treba.«
»Zakaj?«
»Da bom opravil še zadnji primer,« jima je odgovoril, vsa 

zabavljivost in domišljavost sta mu izginili iz glasu.
»S tabo izgubljam samo čas, Fawkes,« je rekla spet Vanita in 

vstala, da bi odšla.
»Počakaj,« se je vmešal Christian in po več minutah prvič 

spregovoril.
Vanita je strmela v svojega nadrejenega, vendar je ubogljivo 

sedla.
»Kateri primer, Will?« ga je vprašal Christian.
Wolf se je obrnil in nagovoril komisarja: »Umor policijskega 

inšpektorja Finlaya Shawa.«
Medtem ko sta premlevala čudaško zahtevo, nekaj minut ni 

nihče spregovoril. Christian se je odhrkal in dvignil roko, ko je 
Vanita že hotela odgovoriti.

»Will, samomor je storil. Saj veš … Žal mi je, toda tukaj ni 
nobene preiskave, ki bi se ji lahko priključil.«

»Si bil njegov prijatelj?« ga je vprašal Wolf.
»Njegov najboljši prijatelj,« je ponosno odgovoril Christian.
»Potem mi odgovori na tole,« je rekel Wolf in ga pogledal v 

oči. »Ali si lahko zamisliš samo en scenarij, po katerem bi Finlay 
sploh kdaj zapustil Maggie?«

Ker je Vanita spoznala, da ni več del pogovora, je ostala tiho. 
Ni vedela niti, da je bil Finlay poročen.

Christian je globoko zavzdihnil in odkimal. »Ne. Niti enega. 
Toda dokazi so … so neovrgljivi.«

»Potem prav gotovo, kot njegov prijatelj, ne boš imel nič 
proti, če to preverim in dokažem brez kančka dvoma? Potem 
sem ves vaš,« je obljubil Wolf.
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Christian je bil videti razdvojen.
»Saj res ne razmišljaš o tem?« ga je vprašala Vanita. 
»Bi bila lahko tiho!« je ostro rekel Christian, preden se je 

obrnil nazaj k Wolfu. »Bi res rad, da bi šla Maggie skozi vse to?«
»Razumela bo … če bom to opravljal jaz.«
Christian je bil videti negotov.
»Daj no. Kaj lahko izgubiš?« ga je vprašal Wolf in prvič 

dovolil, da je bil videti obupan. »Jaz potrdim, da je bil samomor; 
ti dobiš Duboisa.«

Opazoval je komisarja, ki si je po glavi vrtel različne možnosti.
»Okej, stori to.«
Vanita je vstala in odvihrala iz male sobe ter pustila moška 

sama, da sta se pogovorila.
»Naročil bom, da ti prinesejo dokumentacijo, skupaj s 

podpisanim izvodom najinega … sporazuma.« Christian 
se je nasmehnil z iskrico v očeh. Naklonjeno je udaril Wolfa 
po hrbtu, kakor je to počel Finlay, in mu nedvomno pustil 
modrico, na katero bi bil njegov vodja zagotovo ponosen. 
»Torej, kje bova začela?«

»Midva?«
»Si mislil, da te bom pustil samega? Govoriva o Finu!«
Wolf se je nasmehnil. Finlayev najstarejši prijatelj mu je 

postajal všeč.
»Torej, kje bova začela?« je Christian ponovil vprašanje.
»Začela bova na začetku.«


