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Vsi liki v knjigi so izmišljeni, kakršna koli podobnost z 
resničnimi osebami, tako še živečimi kot preminulimi, je 
zgolj naključna.



»Kaj, če Bog obstaja?«
»Kaj, če obstajajo nebesa?«
»Kaj, če obstaja pekel?«
»In kaj, če … kaj, če smo morda … vsi že tam?«
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Prolog

Sobota, 6. januar 2016 

9.52

»Bog ne obstaja. Dejstvo.«
Detektivka glavna inšpektorica Emily Baxter je opazovala 

odsev v dvostranskem ogledalu zasliševalnice in prisluškovala 
za kakršnim koli odzivom na to svojo nepriljubljeno resnico s 
strani občinstva, ki morda vleče na ušesa.

Nič.
Videti je bila grozno: kazala jih je petdeset, ne, raje 

petinpetdeset. Njeno zgornjo ustnico so skupaj držali debeli črni 
šivi, ki so se napeli, vsakič ko je spregovorila, in jo spominjali 
na reči, ki bi jih raje pozabila, stare in nove. Opraskana koža 
na njenem čelu se nikakor ni hotela zaceliti, polomljene prste 
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je imela podprte z deščicami in povite z lepilnim trakom, pod 
njenimi vlažnimi oblačili pa je bilo skritih še ducat drugih 
poškodb.

S ponarejenim dolgočasnim izrazom se je ponovno obrnila 
k dvema moškima, ki sta sedela za mizo nasproti nje. Nobeden 
ni spregovoril. Zazehala je in se začela igrati s svojimi dolgimi 
rjavimi lasmi in si s še delujočimi prsti razčesavala sprijete 
prašne vozle, na katerih se je nabralo za tri dni suhega šampona. 
Eno �go ji je bilo mar, da je njena zadnja pripomba užalila 
posebnega agenta Sinclairja, vpadljivega plešastega Američana, 
ki si je zdaj nekaj zapisoval na kos papirja z lepo oblikovanim 
logotipom.

Atkins, predstavnik za stike z javnostmi pri policiji, je bil 
poleg lepo oblečenega tujca videti precej nezanimiv. Baxterjeva 
je večino zadnjih petdesetih minut skušala ugotoviti, s kakšno 
barvo je njegova rumenkasta srajca začela svojo življenjsko pot. 
Kravata je visela na njem kot zanka okoli vratu pravkar snetega 
obešenca in z njo je neuspešno skušal skriti nedaven madež 
kečapa.

Atkins je tišino razumel kot namig, da se vmeša.
»To je zagotovo vodilo v kak zelo zanimiv pogovor s 

posebnim agentom Rouchem,« je rekel.
Ob straneh gladko obrite glave mu je tekel znoj, zahvaljujoč 

osvetljavi nad njimi in grelniku v kotu, ki je pihal vroč zrak in je 
štiri zasnežene stopinje spremenil v umazane luže na z linolejem 
obloženih tleh.

»Kar pomeni?« je vprašala Baxterjeva.
»Kar pomeni, da glede na njegovo kartoteko …«
»Jebeš njegovo kartoteko!« se je vmešal Sinclair. »Delal sem z 

Rouchem in z gotovostjo lahko trdim, da je veren kristjan.«
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Američan je pobrskal po skrbno označeni kartoteki na 
svoji levi in iz nje pričaral dokument, okrašen z lastnoročno 
pisavo Baxterjeve. »Prav tako kot ste vi, glede na vlogo za svoje 
trenutno delovno mesto.«

Zadržal je pogled Baxterjeve in užival v tem, da je ta 
kon�iktna ženska nasprotovala sama sebi, kot da bi se ravnovesje 
sveta, zdaj ko je dokazal, da resnično deli njegova prepričanja, 
ponovno vzpostavilo in da ga je zgolj hotela sprovocirati. 
Baxterjeva pa je bila videti nadvse zdolgočasena.

»Prišla sem do spoznanja, da so ljudje na splošno idioti,« 
je začela, »in velika večina ima napačno predstavo, da sta 
praznoglava lahkovernost in močan moralni kompas nekako 
povezana. Pravzaprav sem želela plačano povišico.«

Sinclair je zgroženo zmajal z glavo, kot da ne bi mogel verjeti 
svojim ušesom.

»Torej ste lagali? To ravno ne podpira vaše trditve glede 
močnega moralnega kompasa, kajne?« Rahlo se je nasmehnil in 
si naredil še več zapiskov.

Baxterjeva je skomignila: »Pove pa hudičevo veliko glede 
praznoglave lahkovernosti.«

Sinclairju je izginil nasmešek z obraza.
»Obstaja kak poseben razlog, da me skušate preobrniti?« 

je vprašala, ker se ni mogla upreti temu, da ne bi zbodla 
izpraševalca in ga izzvala do te mere, da je ta skočil na noge in 
se sklonil nadnjo.

»Moški je mrtev, glavna inšpektorica!« je zavpil.
Baxterjeva ni trznila.
»Veliko ljudi je mrtvih … po tistem, kar se je zgodilo,« je 

zamomljala, preden mu je strupeno zabrusila: »in iz nekega 
razloga ljudje, kot ste vi, nameravajo zapravljati čas vseh nas, 
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ker vas skrbi za edino osebo, ki si zasluži biti mrtva!«
»Sprašujemo,« je vskočil Atkins, ki je skušal nekoliko pomiriti 

situacijo, »ker so v bližini trupla bili najdeni nekateri dokazi … 
religiozne narave.«

»Ki bi jih lahko odvrgel kdor koli,« je rekla Baxterjeva.
Oba moška sta se spogledala, kar je razumela, da je pri vsej 

stvari še veliko več, kot pa sta ji povedala.
»Imate kakršne koli informacije, kje bi se posebni agent 

Rouche lahko zadrževal?« je vprašal Sinclair.
Baxterjeva je pihnila: »Kolikor je meni znano, je agent 

Rouche mrtev.«
»Kaj resnično želite igrati tako?«
»Kolikor je meni znano, je agent Rouche mrtev,« je ponovila 

Baxterjeva.
»Torej ste videli njegovo tru…«
Dr. Preston-Hallova, psihologinja, svetovalka pri 

metropolitanski policiji in četrta oseba, ki je sedela pri majhni 
kovinski mizi, se je glasno odkašljala. Sinclair je utihnil, saj 
je razumel neizgovorjeno svarilo. Sedel je nazaj na svoj stol in 
zamahnil proti dvostranskemu ogledalu. Atkins si je zapisal 
nekaj v razcefrano beležko in jo potisnil proti dr. Preston-
Hallovi.

Doktorica je bila zelo negovana ženska v svojih zgodnjih 
šestdesetih, katere drag parfum je deloval zgolj kot cvetlični 
osvežilec prostora, ki ni mogel prikriti močnega vonja po 
vlažnih čevljih. Delovala je avtoritativno in je dala jasno vedeti, 
da bo končala pogovor v trenutku, ko se ji bo zazdelo, da 
vprašanja škodijo okrevanju njene pacientke. Počasi je pobrala 
s kavnimi madeži popackano beležko in prebrala sporočilo kot 
učiteljica, ki je prestregla skrivno sporočilo.
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Skoraj eno uro je bila tiho in očitno se ji ni zdelo vredno, da 
bi molk prekinila zdaj, in je Atkinsu preprosto zmajala z glavo v 
odgovor na to, kar je zapisal.

»Kaj pravi?« je vprašala Baxterjeva.
Doktorica se ni zmenila za njeno vprašanje.
»Kaj pravi?« je ponovno vprašala. Obrnila se je k Sinclairju. 

»Zastavi vprašanje.«
Sinclair je bil videti razpet.
»Zastavi vprašanje,« je zahtevala Baxterjeva.
»Emily!« se je oglasila doktorica. »Ne recite niti besede, 

gospod Sinclair.«
»Pravzaprav ti ga niti ni treba,« ga je izzvala Baxterjeva, njen 

glas je napolnil majhen prostor. »Postaja? Bi me rad vprašal 
glede postaje?«

»Tega pogovora je konec,« je oznanila dr. Preston-Hallova in 
vstala.

»Vprašaj me!« je zavpila Baxterjeva.
Ker je začutil, da se mu izmika zadnja priložnost, da bi dobil 

odgovore, se je Sinclair odločil vztrajati, o posledicah pa bo 
razmišljal pozneje.

»Glede na svojo izjavo verjameš, da je bil posebni agent 
Rouche med mrtvimi.«

Dr. Preston-Hallova je obupano dvignila roke.
»To ni bilo vprašanje,« je rekla Baxterjeva.
»Si videla njegovo truplo?«
Prvič je Sinclair videl Baxterjevo omahovati, in namesto da bi 

užival v njenem nelagodju, se je počutil krivega. Njen pogled je 
postal steklen, kot da jo je vprašanje potisnilo nazaj v podzemlje 
in jo za trenutek ujelo v preteklost.

Njen glas je bil zlomljen, ko je končno zašepetala odgovor.



- 14 -

Daniel Cole

»Saj ne bi vedela, če ga ne bi videla, kajne?«
Ponovno je nastala napeta tišina, ko so vsi razmišljali o tem, 

kako moreč je ta preprosti stavek.
»Kakšen se ti je zdel?« je Atkins bleknil napol oblikovano 

vprašanje, ko je tišina postala neznosna.
»Kdo?«
»Rouche.«
»V kakšnem smislu?«
»Čustveno stanje.«
»Kdaj?«
»Ko si ga nazadnje videla.«
Za trenutek je razmislila, potem pa se je pristno nasmehnila.
»Pomirjen.«
»Pomirjen?«
Baxterjeva je prikimala.
»Zdi se, kot da si mu naklonjena,« je nadaljeval Atkins.
»Ne preveč. Bil je inteligenten, sposoben sodelavec … kljub 

svojim očitnim napakam,« je dodala.
Njene velike rjave oči, poudarjene s temnimi ličili, so 

opazovale Sinclairja, ko je čakala na njegov odziv. On si je grizel 
ustnico in ponovno pogledal proti ogledalu, kot da bi preklinjal 
nekoga za njim, ker mu je dodelil tako nalogo.

Atkins se je odločil, da bo on zaključil pogovor. Zdaj je imel 
pod pazduhami temne zaplate od potu in ni opazil, da sta 
obe ženski nekoliko umaknili stola od njega, da bi se izognili 
smradu.

»Tvoja ekipa je preiskala hišo agenta Roucha,« je rekel.
»Tako je.«
»Torej mu nisi zaupala?«
»Ne.«
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»In zdaj ne čutiš več nobene lojalnosti do njega?«
»Prav nobene.«
»Se spomniš, katere so bile zadnje besede, ki ti jih je namenil?«
Baxterjeva je bila videti nemirna: »Smo opravili?«
»Skoraj. Odgovori na vprašanje, prosim.« Sedel je in odložil 

pisalo na svojo beležnico.
»Zdaj bi rada šla,« je Baxterjeva rekla doktorici.
»Seveda,« je ostro odgovorila dr. Preston-Hallova.
»Obstaja kakšen poseben razlog, da ne moreš odgovoriti 

na to preprosto vprašanje?« Sinclairjeve besede so zarezale čez 
prostor kot obtožba.

»V redu.« Baxterjeva je bila videti besna. »Odgovorila bom.« 
Premislila je o odgovoru, nato se je sklonila čez mizo in se 
srečala z Američanovim pogledom.

»Bog … ne … obstaja,« se je posmehnila.
Atkins je vrgel pisalo čez mizo, ko je Sinclair vstal, da je 

kovinski stol zaropotal po tleh, ko je odvihral iz sobe.
»Lepo opravljeno,« je utrujeno zavzdihnil Atkins. »Hvala za 

sodelovanje, detektivka glavna inšpektorica. Zdaj smo končali.«

Pred petimi tedni …
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1. POGLAVJE

Sreda, 2. december 2015 

6.56

Pomrznjena reka je razpokala in se razlomila, kot da bi se 
v spanju premikala pod lesketajočo se metropolo. Različna 
plovila, ujeta v led in pozabljena, so počasi tonila v snegu, 
medtem ko se je kopno začasno združilo z otoškim mestom.

Ko se je sonce splazilo nad natrpano obzorje in se je most 
kopal v oranžni svetlobi, so se po ledu spodaj razlezle čudne 
sence: med impozantnim obokom so bile prepletene žice kot 
nekakšne niti mreže, v katero se je čez noč nekaj ujelo.

Tam je zapleteno v žice in povsem brezoblično kot muha, 
ki se je raztrgala v obupnem poskusu, da bi se osvobodila, 
polomljeno telo Williama Fawkesa zastiralo sonce.
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2. POGLAVJE

Torek, 8. december 2015 

18.39

Ob okna New Scotland Yarda je pritisnila noč, luči mesta za 
plastjo kondenza na steklih so bile motne.

Odkar je tisto jutro prispela tja, Baxterjeva, razen ko si je 
privoščila dva kratka odmora za stranišče in obiskala postajnega 
risarja, ni zapustila majhne pisarne na oddelku za Umore in 
hujša kriminalna dejanja. Zastrmela se je v goro papirja na robu 
svoje mize, ki se je nevarno zibala nad košem za smeti, in se 
borila proti vsem svojim naravnim instinktom, da jih ni nežno 
dregnila v pravo smer.

Pri štiriintridesetih je bila ena najmlajših žensk, ki so postale 
glavne inšpektorice in bile kdaj koli postavljene na to mesto 
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znotraj metropolitanske policije, čeprav ta hitri vzpon po 
lestvici ni bil ne pričakovan ne preveč dobro sprejet. Zasluge 
tako za izpraznjen položaj kot njeno hitro imenovanje nanj gre 
pripisati zgolj primeru Lutke iz cunj in temu, da je ona bila 
tista, ki je minulo poletje aretirala neslavnega serijskega morilca.

Zadnji glavni inšpektor, Terrence Simmons, se je bil prisiljen 
upokojiti zaradi slabega zdravja, čeprav so vsi sumili, da je to 
bila posledica grožnje generalnega direktorja, da ga bo odpustil, 
če ne bo prostovoljno odšel, kar je običajna gesta za nevedno 
publiko, kot je žrtvovanje nedolžnega, da bi ugodili vselej 
srditim bogovom.

Baxterjeva je sočustvovala z njim, kot so tudi vsi njeni 
preostali kolegi; gnusilo se ji je, da so njenega predhodnika 
uporabili kot grešnega kozla, toda v končni fazi ji je odleglo, 
da to ni bila ona. Nikoli niti pomislila ni, da bi vložila prošnjo 
za na novo izpraznjeni položaj, dokler ji generalni direktor ni 
povedal, da je služba njena, če si jo želi.

Pogledala je po svoji mali celici, z umazanimi tapetami in 
vdrtim predalnikom (kdo ve, kateri pomembni dokumenti so 
bili zapečateni v tistem spodnjem predalu, ki ji ga nikoli ni 
uspelo odpreti?) in se spraševala, kaj za vraga je razmišljala.

V glavni pisarni se je zaslišalo veselo vriskanje, toda Baxterjeva 
zvoka ni niti registrirala, ko se je ponovno posvetila pismu s 
pritožbo nad detektivom, imenovanim Saunders. Obtožen 
je bil, da je uporabil vulgarnosti, s katerimi je opisal sina 
pritožbenika. Baxterjeva je pomislila le, da je zahteva relativno 
pohlevna, glede na besede, ki so bile uporabljene. Začela je 
pisati uradni odgovor in na polovici pisma izgubila voljo do 
življenja, zmečkala pritožbo in jo vrgla v približni smeri koša 
za smeti.
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Zaslišalo se je tiho trkanje na vrata, preden je v pisarno 

vstopila plaha policistka. Pobrala je bolj ali manj zgrešene 

zadetke proti košu za smeti in jih odvrgla vanj, nato pa 

pokazala še svoje mojstrske veščine v jengi, ko je na vrh že tako 

nestabilnega stolpa papirjev odložila še enega.

»Zelo mi je žal, da vas vznemirjam,« je rekla ženska, »toda 

detektiv Shaw bo vsak čas imel govor. Mislila sem, da bi hoteli 

prisostvovati.«

Baxterjeva je glasno zaklela in položila glavo na pisalno mizo.

»Darilo!« je zaječala in se nanj prepozno opomnila.

Živčna mlada dama je z nelagodjem čakala na nadaljnja 

navodila. Po nekaj trenutkih, ko ni bila več prepričana, ali je 

Baxterjeva še budna, je tiho zapustila sobo.

Baxterjeva se je spravila pokonci in zakorakala v glavno 

pisarno, kjer se je okoli mize detektiva narednika Finlayja 

Shawa zbrala množica. Na steno je bil pripet dvajset let star 

transparent, ki ga je pravzaprav kupil Finlay sam za že dolgo 

pozabljenega kolega.

ŽAL NAM JE, KER ODHAJAŠ!

Na mizi poleg njega so bili razvrščeni postani kro� iz 

samopostrežne trgovine, različne 'pomanjšane' nalepke so 

dokumentirale njihovo tridnevno potovanje od neokusnega do 

neprebavljivega.

Zahripano in pretirano grožnjo škotskega detektiva, da bo 

Saundersu pred upokojitvijo namenil še zadnji udarec v obraz, 

je pospremil vljuden smeh. Zdaj so se temu vsi smejali, toda 

zadnji incident se je končal z eno rekonstrukcijo nosu, dvema 
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disciplinskima zaslišanjema in večurnim izpolnjevanjem 
obrazcev za Baxterjevo.

Sovražila je te stvari: bile so tako nerodne, tako zlagane, tako 
duhamoren sloves po desetletjih služenja, po toliko bližnjih 
srečanjih s smrtjo in s takšno goro strašnih spominov, ki jih 
mora odnesti domov kot spominke. Stala je v ozadju ter se 
smehljala z drugimi v podporo svojemu prijatelju in s simpatijo 
gledala Finlayja. Bil je njen zadnji pravi zaveznik, ki ga je imela 
na tem kraju, edini prijazni obraz, ki je še ostal, in zdaj odhaja. 
Ona pa mu ni kupila niti voščilnice.

V njeni pisarni je začel zvoniti telefon.
Ni se zmenila zanj, pač pa je opazovala Finlayja, kako se je 

neuspešno pretvarjal, da je steklenica viskija, ki so mu jo kupili 
vsi skupaj, njegov najljubši viski.

Njegov najljubši je bil Jameson – tako kot Wolfov.
Njene misli so zatavale. Spomnila se je, da je Finlayju plačala 

pijačo, ko sta se nazadnje zasebno družila. Od takrat je minilo 
skoraj leto dni. Povedal ji je, da nikoli ni obžaloval, da ni bil 
bolj ambiciozen. Opozoril jo je, da mesto glavne inšpektorice ni 
zanjo, da ji bo dolgčas, da bo zafrustrirana. Ni ga poslušala, kajti 
Finlay ni mogel razumeti, da ji ni šlo toliko za napredovanje 
kot za to, da se z nečim zamoti, šlo je za spremembo, za pobeg.

Telefon v njeni pisarni je ponovno začel zvoniti in srepo se 
je zastrmela v svojo pisalno mizo. Finlay je bral besede slovesa, 
zapisane na voščilnici z motivom Minionov, za katere je nekdo 
zmotno mislil, da je njihov navdušenec.

Ona je pogledala na zapestno uro. Vsaj enkrat bo delo morala 
končati ob spodobni uri.
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***

Finlay je med smehom odložil voščilnico in začel s svojim 
iskrenim slovesom. Načrtoval je, da bi to opravil kar najhitreje 
mogoče, saj nikoli ni preveč užival v javnih govorih.

»… resnično, mislim, hvala vam. Po teh prostorih se potikam, 
odkar je bil ta New Scotland Yard dejansko nov …« Zastal je in 
upal, da se bo vsaj ena oseba zasmejala. Njegova interpretacija je 
bila zanič in pravkar je pokvaril svojo najboljšo šalo. Toda kljub 
temu je nadaljeval, vedoč, da lahko gre zdaj samo še navzdol.

»Ta prostor in ljudje v njem so postali več kot samo služba in 
sodelavci – vi ste postali moja druga družina.«

Ženska, ki je stala spredaj, si je z roko začela mahati pred 
solznimi očmi. Finlay se ji je skušal nasmehniti na način, ki 
naj bi izkazal tako to, da so čustva vzajemna, kot tudi, da se 
mu vsaj približno sanja, kdo ženska je. Pogledal je po publiki 
in iskal edino osebo, ki so ji bile poslovilne besede pravzaprav 
namenjene.

»V zadovoljstvo mi je bilo opazovati, kako vas je nekaj odraslo 
v moji družbi, tisti, ki ste se iz nerodnih malih začetnikov 
spremenili,« zdaj je sam začutil solze v očeh, »v močne, 
neodvisne, čudovite in pogumne mlade ženske … in moške,« je 
še dodal, ker ga je zaskrbelo, da se ne bi izdal. »Rad bi povedal, 
da mi je bilo v veselje delati z vami in da sem resnično ponosen 
na vas. Hvala vam.«

Odkašljal se je in se nasmehnil ploskajočim sodelavcem in 
končno opazil Baxterjevo. Stala je ob mizi v svoji pisarni z 
zaprtimi vrati ter divje mahala z rokami, medtem ko je z nekom 
govorila po telefonu. Ponovno se je nasmehnil, tokrat žalostno, 
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ko se je množica razpršila, in ga pustila samega, da je pobral 
svoje stvari in še zadnjič dokončno zapustil tisto pisarno.

Spomini so upočasnili njegovo delo, ko je pospravljal 
fotogra�je, ki so leta naseljevale njegov delovni prostor. 
Ena fotogra�ja je še posebej okupirala njegove misli, bila je 
razpokana in obledela zaradi starosti: pisarniška božična zabava. 
Finlayjevo nekoliko plešasto glavo je, na veliko navdušenje 
njegovega prijatelja Benjamina Chambersa, pokrivala krona iz 
nakodranega papirja, na njej je objemal Baxterjevo in to je bila 
verjetno edina fotogra�ja, na kateri se je dejansko smejala. Tam 
na koncu, potem ko je grdo izgubil stavo, da lahko s tal dvigne 
Finlayja, je stal Will … Wolf. Fotogra�jo je pazljivo potisnil v 
žep jakne in končal s pospravljanjem preostalih stvari.

Na poti iz pisarne je Finlay okleval. Ni se mu zdelo, da 
pozabljeno pismo, ki ga je našel za predalom svoje pisalne mize, 
pripada njemu. Pomislil je, da bi ga pustil tam, pomislil je, da 
bi ga raztrgal, toda na koncu ga je odvrgel na dno svoje škatle z 
nekoristnimi rečmi in se napotil proti dvigalom. 

Zdelo se mu je, da je to le še ena skrivnost, ki jo bo moral 
obdržati zase.

Ob 19.49 je bila Baxterjeva še vedno za svojo pisalno mizo. 
Vsakih dvajset minut je poslala tekstovno sporočilo, v katerem 
se je opravičila, ker zamuja, in obljubila, da bo prišla, takoj ko 
bo lahko. Njena načelnica ni povzročila le tega, da je zamudila 
Finlayjev govor ob upokojitvi, pač pa je zdaj tudi sabotirala 
njen prvi zmenek po nekaj mesecih. Zahtevala je, da Baxterjeva 
do njenega prihoda ostane, kjer je.

Med tema ženskama ni bilo nobene naklonjenosti. Vanita, 
medijsko prepoznaven obraz metropolitanske policije, je 
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povsem odkrito nasprotovala napredovanju Baxterjeve. Ker je 
delala z njo le na primeru Lutke iz cunj, je Vanita generalnemu 
direktorju povedala, da je Baxterjeva prepirljiva, trmasta in 
nima prav nobenega spoštovanja do avtoritete, da ne omenja 
tega, da je še vedno mnenja, da je odgovorna za smrt ene od 
žrtev. Baxterjeva je Vaniti očitala, da je kača, ki se slepo uklanja 
medijem in ne bi niti dvakrat pomislila, če bi morala ob prvem 
znaku težav pod avtobus potisniti Simmonsa.

Da bi bile zadeve še slabše, je Baxterjeva ravno odprla 
avtomatizirano elektronsko sporočilo iz njihovega arhivskega 
oddelka, v katerem so jo že ničkolikič opomnili, da ima Wolf še 
vedno nekaj kartotek pri sebi, ki jih mora vrniti. Pregledala je 
obsežen seznam in prepoznala nekaj primerov …

Bennet, Sarah: ženska, ki je svojega moža utopila v njunem 
bazenu. Baxterjeva je bila dokaj prepričana, da ji je ta dosje 
padel za radiator v konferenčni sobi.

Dubois, Léo: povsem enostaven primer napada z nožem, ki se 
je sčasoma sprevrgel v enega najbolj zapletenih medagencijskih 
primerov, kakršnega ni bilo že več let, ki je vključeval 
tihotapljenje drog, črni trg z orožjem in trgovino z ljudmi.

Ona in Wolf sta se ob njem dobro zabavala.
Opazila je, da je Vanita vstopila v pisarno v družbi še dveh 

ljudi, ki sta ji sledila, kar ni dajalo velikega upanja, da bo ob 
osmih lahko odšla iz službe. Ni se ji zdelo vredno, da bi vstala, 
ko je Vanita vkorakala in jo pozdravila s takšno zverzirano 
prijaznostjo, da skoraj ni mogla verjeti.

»Detektivka glavna inšpektorica Emily Baxter, posebna 
agentka Elliot Curtis z FBI,« je oznanila Vanita in čez ramo 
vrgla svoje temne lase.

»V čast mi je, gospa,« je rekla visoka črna ženska, ki je 
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Baxterjevi pomolila roko. Oblečena je bila v obleko, podobno 
moški, lase pa je imela tako tesno spete, da je bila videti kot 
pobrita in skorajda ni bila naličena. Čeprav se je zdelo, da mora 
biti v svojih zgodnjih tridesetih, se je Baxterjevi zdelo, da je 
mlajša. 

Segla je Curtisovi v roko, ne da bi vstala s stola, medtem ko ji 
je Vanita predstavila drugega gosta, za katerega se je zdelo, da ga 
bolj zanima vdrt predalnik kot pa predstavljanje.

»In to je posebni agent …«
»Sprašujem se, kako posebna sta lahko,« se je vmešala 

Baxterjeva, »ko pa sta kar dva v moji bedni pisarni?«
Vanita jo je preslišala.
»Kot sem rekla, to je posebni agent Damien Rouche iz Cie.«
»Rooze?« je vprašala Baxterjeva.
»Rouch?« je poskusila Vanita, ki je podvomila o lastni 

izgovorjavi.
»Mislim, da se izgovori kot 'vuš',« je skušala pomagati 

Curtisova in se obrnila proti Rouchu za nasvet.
Baxterjeva je začudeno pogledala, ko se je zmeden moški 

prijazno nasmehnil, ponudil stisnjeno pest, da udari vanjo, 
nato pa sedel, ne da bi izrekel eno samo besedo. Prisodila mu 
je blizu štirideset let. Bil je gladko obrit z bledo kožo, lase pa je 
imel pristrižene v tako imenovano salt-and-pepper pričesko z 
nekoliko predolgimi kodri na čelu. Pogledal je po vzpenjajočem 
se stolpu papirjev med njima, potem pa je ošinil koš, ki je 
pričakujoče stal spodaj, in se nasmehnil. Oblečen je bil v belo 
srajco z dvema odpetima vrhnjima gumboma ter modro obleko, 
ki je bila videti zdelana, toda dobro mu je pristajala.

Baxterjeva je pogledala Vanito in čakala.
»Agenta Curtisova in Rouche sta ta večer pripotovala iz 
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Amerike,« je rekla Vanita.
»To se mi zdi razumljivo,« je odgovorila Baxterjeva z več 

potrpljenja, kot je nameravala. »Danes se mi nekoliko mudi, 
zato …«

»Smem, načelnica?« je Curtisova vljudno vprašala Vanito, 
preden se je obrnila k Baxterjevi. »Glavna inšpektorica, seveda 
ste slišali za truplo, ki je bilo odkrito pred skoraj tednom dni. 
No …«

Baxterjeva jo je prazno pogledala in skomignila ter ustavila 
Curtisovo, preden je sploh začela.

»New York? Brooklynski most?« je začudeno vprašala 
Curtisova. »Prepleteno truplo? Svetovna novica?«

Baxterjeva je morala potlačiti zehanje. 
Rouche je pobrskal po žepu svojega plašča. Curtisova 

je čakala, da bo pričaral nekaj koristnega, toda on je iz žepa 
izvlekel družinsko pakiranje žele bombonov in ga odprl. Ko je 
opazil njen jezni pogled, ji je enega ponudil.

Curtisova se ni zmenila zanj, odprla je svojo torbo in pričarala 
dosje. V njem je našla vrsto povečanih fotogra�j in jih položila 
na mizo pred Baxterjevo.

Nenadoma se ji je posvetilo, zakaj so vsi ti ljudje prepotovali 
tako dolgo pot, da bi jo obiskali. Prva fotogra�ja je bila posneta 
z ulice navzgor. V svetlobi, ki je odsevala iz mesta, se je zarisovala 
silhueta trupla, ki je viselo med kabli kakih trideset metrov od 
tal. Okončine so bile zvite v nenaravno pozo.

»Tega še nismo javno objavili, toda ime žrtve je William 
Fawkes.«

Baxterjeva je za trenutek nehala dihati. Že tako se je počutila 
slabo, ker je bila lačna, toda zdaj se ji je zdelo, da bo dejansko 
omedlela. Roka se ji je zatresla, ko se je dotaknila podobe pod 



- 27 -

Obešenec

ikonskim mostom. Čutila je njihove oči na sebi, opazovali so 
jo, verjetno so ponovno premlevali dvome, ki so jih imeli glede 
njene ohlapne verzije dogodkov, povezanih z dramatičnim 
zaključkom primera Lutke iz cunj.

Z radovednim izrazom na obrazu je Curtisova nadaljevala.
»Ne tisti,« je rekla počasi in segla po fotogra�ji na vrhu kupa 

in razkrila bližnji posnetek gole, prekomerno debele in neznane 
žrtve.

Baxterjeva si je na usta položila dlan, še vedno je bila preveč 
pretresena, da bi lahko odgovorila.

»Delal je za P. J. Henderson, investicijsko banko. Žena, dva 
otroka … Toda nekdo nam očitno nekaj sporoča.«

Baxterjeva se je dovolj zbrala, da je preletela še preostale 
fotogra�je, ki so prikazovale truplo z različnih zornih kotov. 
Eno samo truplo, nobenih šivov. Moški v svojih petdesetih, 
slečen do golega. Leva roka mu je mlahavo visela in na prsi 
je imel globoko vrezano besedo 'Vaba'. Pregledala je še druge 
fotogra�je in jih nato vrnila Curtisovi.

»Vaba?« je vprašala in pogledovala med agentoma.
»Morda zdaj vidite, zakaj smo mislili, da bi morali vedeti,« je 

rekla Curtisova.
»Pravzaprav ne,« je odvrnila Baxterjeva, ki se je hitro spet 

zbrala.
Curtisova je bila videti zaprepadena in se je obrnila k Vaniti.
»Pričakovala sem, da bi vaš oddelek, prej kot kakšen drug, 

želel …«
»Ali veste, koliko posnemovalcev umora Lutke iz cunj smo v 

Angliji imeli v zadnjem letu?« se je vmešala Baxterjeva. »Sedem, 
za katere vem, pa sem se aktivno trudila, da ne bi vedela zanje.«

»In vas to sploh ne skrbi?« je vprašala Curtisova.
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Baxterjeva ni videla, zakaj bi morala tej grozoti posvetiti kaj 
več časa kot petim, ki so to jutro pristale na njeni mizi.

Skomignila je. »Čudaki bodo vedno čudaki.«
Rouche se je skoraj zadavil z oranžnim žele bombonom.
»Poglejte, Lethaniel Masse je bil zelo inteligenten, iznajdljiv 

in učinkovit serijski morilec. Ti drugi niso nič več kot izmečki, 
ki so oskrunili mrtve, preden so jih lokalni kifeljci pobasali.«

Baxterjeva je ugasnila računalnik in zaprla svojo torbo ter se 
pripravila na odhod.

»Pred šestimi tedni sem za noč čarovnic 90-centimetrski 
verziji Lutke iz cunj, ki se je prikazala na mojem pragu, dala 
zavoj Smartijev. Neki pretenciozen umetnik se je odločil sešiti 
nekaj delov mrtvih živali. Ta grozota je zdaj najnovejši dodatek 
v galeriji Tate Modern in doživlja rekordne oglede enako 
pretencioznih poženščenih tipov.«

Rouche se je zasmejal.
»Neki bolni pesjan celo pripravlja TV-oddajo o tem. Lutka 

iz cunj je zdaj vsepovsod in morali se bomo preprosto navaditi 
živeti s tem,« je zaključila.

Obrnila se je k Rouchu, ki je strmel v svojo vrečko žele 
bombonov.

»Ali kdaj govori?« je vprašala Curtisovo.
»Raje posluša,« je zagrenjeno rekla Curtisova, ki je zvenela, 

kot da se je že po enem tednu skupnega dela naveličala svojega 
ekscentričnega kolega.

Baxterjeva je ponovno pogledala Roucha.
»So te kaj spreminjali?« je končno zamomljal skozi pisan 

zalogaj bombonov, ko je spoznal, da vse tri ženske čakajo, da bo 
kaj doprinesel k sestanku.

Baxterjeva je bila presenečena, ko je ugotovila, da agent Cie 
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govori z brezhibnim angleškim naglasom.
»Spreminjali kaj?« je vprašala in pozorno poslušala, za vsak 

primer, če jo je hotel samo ujeziti.
»Žele bombone,« je rekel in si trebil zobe. »Nimajo več takega 

okusa kot nekoč.«
Curtisova si je v zadregi in obupu podrgnila čelo. Baxterjeva 

je dvignila roke in nepotrpežljivo pogledala Vanito.
»Z nekom sem zmenjena,« je osorno rekla.
»Z razlogom verjamemo, da to ni le še en posnemovalec. 

Načelnica,« je vztrajala Curtisova in pomignila proti 
fotogra�jam v poskusu, da bi pogovor spet usmerila na pravo 
pot.

»Prav imate,« je rekla Baxterjeva. »Niti to ni. Ničesar sešitega 
ni.«

»Zgodil se je še en umor,« je glasno odvrnila Curtisova, 
potem pa ponovno zavzela profesionalni ton. »Pred dvema 
dnevoma. Lokacija je bila … ugodna v smislu, da smo lahko 
novico prikrili pred mediji, vsaj za zdaj. Toda realno gledano, 
ne pričakujemo, da bomo lahko incident takšne …« Pogledala 
je proti Rouchu za pomoč. Ta ni prišla. »… narave prikrili pred 
svetom za več kot kakšen dan ali dva.«

»… pred svetom?« je skeptično vprašala Baxterjeva.
»Drobno prošnjo imamo za vas,« je rekla Curtisova.
»In eno veliko,« je dodal Rouche, ki je zdaj govoril še bolj 

razumljivo, ko je pogoltnil bombone, ki jih je žvečil.
Baxterjeva je mrko pogledala Roucha, Curtisova je storila 

enako, Vanita pa se je srepo zazrla v Baxterjevo, preden je ta 
imela čas ugovarjati. Rouche je srepo pogledal Vanito, le da bi 
bile reči poravnane, potem pa se je Curtisova spet obrnila k 
Baxterjevi in rekla:
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»Radi bi opravili pogovor z Lethanielom Massejem.«
»Zato sta torej vpletena tako FBI kot Cia,« je rekla Baxterjeva. 

»Ameriški umor, britanski osumljenec. No, kar privoščite si,« je 
skomignila.

»V vaši prisotnosti, seveda.«
»Absolutno ne. Nobenega razloga ni, da bi me potrebovali 

tam. Vprašanja lahko z lističev preberete sami. Zaupam vam.«
Rouche se je nasmehnil nad sarkastičnimi besedami.
»Seveda vam bomo z veseljem pomagali, na kakršen koli 

način lahko, kajne, glavna inšpektorica?« je rekla Vanita, ki je 
belo gledala od jeze. »Prijateljstvo tako z FBI kot s Cio sta zelo 
pomembni zvezi, ki ju …«

»Kristus!« je izbruhnila Baxterjeva. »V redu. Prišla bom in 
vaju držala za roke. Kakšna je torej drobna prošnja?«

Rouche in Curtisova sta se spogledala in celo Vanita se 
je z nelagodjem prestopala, preden si je sploh kdo drznil 
spregovoriti.

»To … je bila drobna prošnja,« je tiho rekla Curtisova.
Baxterjeva je bila videti, kot da bo vsak čas eksplodirala.
»Rada bi, da bi si z nama ogledali prizorišče zločina,« je 

nadaljevala Curtisova.
»Fotogra�je?« je vprašala Baxterjeva in potlačila žvižg.
Rouche je potisnil spodnjo ustnico naprej in zmajal z glavo.
»V New Yorku sem se z generalnim direktorjem že dogovorila 

za začasno namestitev, in medtem ko vas ne bo, bom stopila v 
vaše čevlje,« jo je obvestila Vanita.

»Velike čevlje boste morali zapolniti,« je nataknjeno odvrnila 
Baxterjeva.

»Bom že zmogla … nekako,« je rekla Vanita in njena 
profesionalna fasada se je za enega tistih redkih trenutkov 
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odkrušila.
»To je smešno! Kaj za vraga pa vi ljudje mislite, da bi jaz 

lahko prispevala k povsem nepovezanemu primeru na drugi 
strani sveta?«

»Prav nič,« je iskreno odgovoril Rouche in razorožil 
Baxterjevo. »To je popolna izguba vsega našega časa … Časov?«

Curtisova je vskočila.
»Mislim, da moj kolega skuša povedati, da ameriška javnost 

tega primera ne bo videla, kot ga vidimo mi. Videli bodo 
umore Lutke iz cunj tukaj, Lutkam iz cunj podobne umore tam 
in bodo želeli, da oseba, ki je ujela morilca v primeru Lutke iz 
cunj, preganja te nove pošasti.«

»Pošasti?« je vprašala Baxterjeva.
Zdaj je bil Rouche na vrsti, da zavije z očmi nad svojo 

kolegico. Očitno je povedala več, kot je nameravala v tej zgodnji 
fazi; kakor koli, tišina, ki je sledila, je Baxterjevi povedala, da je 
ženska ponovno postala bolj oprezna.

»To je torej zgolj piarovska vaja?« je vprašala Baxterjeva.
»Kaj ni to,« je z nasmeškom rekel Rouche, »vse, kar počnemo, 

glavna inšpektorica?«


