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Za Louisa Toscana,

ki je ob meni že od začetka.

In kot vedno za mojo ženo Jamie

ter otroka Lily in Nicholasa.



Svarim te pred prelivanjem krvi,

da bi se temu vdajal in da bi to postala navada,

saj kri nikoli ne spi.

SALADIN



PRVI DEL

MESTO MRTVIH
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VATIKAN

Na odkritje, ki je vse sprožilo, je naletel Niccolo Moretti, 
oskrbnik bazilike sv. Petra. Ura je bila 6.24, vendar je zaradi 
povsem nedolžne prepisne napake v prvi uradni izjavi Vatikana 
nepravilno pisalo 6.42. To je bil eden od številnih spodrsljajev, 
velikih in majhnih, ki bodo številne privedli do zaključka, 
da Sveti sedež nekaj prikriva, kar je tudi držalo. Pomemben 
odpadnik je dejal, da je bila Rimskokatoliška cerkev samo en 
škandal stran od pozabe. Zadnja stvar, ki si jo je papež zdaj 
želel, je bilo truplo v svetem osrčju krščanstva.

Škandal je bil zadnja stvar, ki jo je Niccolo Moretti pričakoval 
tisto jutro, ko je eno uro prej kot običajno prispel v Vatikan. 
Oblečen v temne hlače in do kolen segajoč plašč je bil komajda 
viden, ko je pohitel čez temno piazzo proti stopnicam bazilike 
sv. Petra. Pogledal je v desno in v oknih tretjega nadstropja 
Apostolske palače videl prižgane luči. Njegova svetost papež 
Pavel VII. je bil že buden. Moretti se je spraševal, ali je sveti oče 
sploh spal. Po Vatikanu so krožile govorice, da ga muči hromeča 
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nespečnost in da večino noči preživi med pisanjem v svojem 
zasebnem kabinetu ali se sam sprehaja po vrtovih. Oskrbnik je 
to že videl. Sčasoma so bili vsi ob spanec.

Moretti je za sabo zaslišal glasove, in ko se je obrnil, je za 
sabo zagledal kurijska duhovnika, ki sta se prikazala iz teme. 
Zatopljena sta bila v živahen pogovor in se nista zmenila zanj, 
medtem ko sta korakala proti bronastim vratom in se zopet 
izgubila med sencami. Rimski otroci so jih imenovali bagarozzi 

– črni hrošči. Moretti je kot otrok nekoč tudi sam enkrat 
uporabil to besedo in pri tem ga je okaral sam papež Pij XII. 
Od takrat je ni izrekel nikoli več. Ko te ošteje sam Kristusov 
vikar, je pomislil zdaj, le redko ponoviš isti prestopek.

Vzpel se je po stopnicah bazilike in zdrsnil skozi stebrišče. Do 
cerkvene ladje je vodilo pet vrat. Vsa so bila zaklenjena, razen 
tistih na skrajni levi, Vrata smrti. Na vhodu je stal oče Jacobo, 
mehiški duhovnik slamnatih sivih las in upadlega videza. 
Odmaknil se je, da bi Moretti lahko vstopil, in nato vrata zaprl 
ter spustil težek zapah. »Ob sedmih se bom vrnil, da spustim 
noter vaše može,« je dejal duhovnik. »Pazi tam gori, Niccolo. 
Nisi več tako mlad kot nekoč.«

Duhovnik se je umaknil. Moretti je pomočil prste v sveto 
vodo in se pokrižal, preden se je odpravil na sredino prostrane 
cerkvene ladje. Medtem ko bi drugi morda postali in se čudili, 
je Moretti stopal naprej z domačnostjo človeka, ki vstopa v svoj 
dom. Kot vodja sampietrinov, uradnih oskrbnikov bazilike, 
je zadnjih sedemindvajset let hodil v baziliko sv. Petra šest 
juter na teden. Zaradi Morettija in njegovih mož je bazilika 
sijala v nebeškem siju, medtem ko se je zdelo, da so druge 
velike cerkve Evrope za vedno ovite v temo. Moretti se ni imel 
samo za papeškega služabnika, ampak za partnerja dejavnosti. 
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Papežem so zaupali skrb za milijardo katoliških duš, vendar je 
bil Niccolo Moretti tisti, ki je skrbel za mogočno baziliko, ki je 
simbolizirala njihovo posvetno moč. Poznal je vsak centimeter 
stavbe, od vrha Michelangelove kupole do globin grobnice – 
vseh štiriinštirideset oltarjev, sedemindvajset kapel, osemsto 
stebrov, štiristo kipov in tristo oken. Vedel je, kje je bila 
razpokana in kje je puščala. Bazilika je, kadar je spregovorila, 
šepetala na uho Niccola Morettija.

Bazilika sv. Petra je znala potlačiti navadne smrtnike in 
Moretti je bil, ko se je v sivem uniformnem plašču odpravil 
proti papeškemu oltarju, izjemno podoben naprstniku, ki je 
oživel. Pred confessiem je pokleknil in obraz dvignil proti nebu. 
Skoraj trideset metrov nad njim se je dvigal baldacchino, štirje 
bronasti in zlati spiralasti stebri, okronani z veličastno kupolo. 
Tisto jutro jo je delno zakrival aluminijasti gradbeni oder. 
Berninijeva mojstrovina z bogato okrašenimi kipi in oljčnimi 
in lovorovimi vejicami je bila magnet za prah in dim. Vsako 
leto so jo Moretti in njegovi možje v tednu pred začetkom 
lenta temeljito očistili. Vatikan je bil kraj neskončnega obredja 
in tudi čiščenje baldacchina je bil obred. Uvedel ga je sam 
Moretti in ta je zapovedoval, da se je, ko je bil oder na mestu, 
nanj vedno prvi povzpel on. Pogled z vrha je bil nekaj, kar je 
videla le peščica ljudi – in Niccolo Moretti, vodja sampietrina, 
je zahteval, da ga uzre prvi.

Vzpel se je na vrh prednjega stebra in se, potem ko je 
pritrdil varnostno vrv, po vseh štirih počasi splazil po strehi. 
Točno na vrhu baldacchina je bila krogla, ki so jo podpirala 
štiri rebra in je na vrhu imela križ. Tukaj je bil najbolj sveti 
kraj Rimskokatoliške cerkve, navpična os, ki je tekla iz samega 
središča kupole naravnost v grobnico sv. Petra. Predstavljala je 
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samo idejo, na kateri je organizacija temeljila. Ti si Peter in na 

tej skali bom sezidal svojo cerkev. Ko so prvi šibki žarki svetlobe 
razsvetlili notranjost bazilike, je Moretti, zvesti služabnik 
papežev, skoraj lahko začutil Božji prst, ki ga treplja po rami.

Kot običajno je pozabil na čas. Kasneje, ko ga bo zaslišala 
vatikanska policija, se ne bo mogel točno spomniti, kako 
dolgo je bil na vrhu baldacchina, preden je prvič zagledal 
predmet. Z Morettijeve visoke perspektive je deloval kot ptica 
s polomljenimi krili. Sklepal je, da gre za nekaj nedolžnega, za 
ponjavo, ki jo je pustil kateri drugi sampietrino, ali morda šal, 
ki je padel turistu. Ti so vedno puščali stvari za sabo, je pomislil 
Moretti, vključno s stvarmi, ki v cerkvi niso imele kaj početi.

Kljub temu je to moral preveriti, čar je minil in previdno 
se je obrnil nazaj in opravil dolg spust do tal. Odpravil se je 
čez prečno ladjo, vendar je že po nekaj korakih spoznal, da ne 
gre za odvrženi šal ali ponjavo. Ko je stopil bliže, je na svetem 
marmorju svoje bazilike zagledal posušeno kri in oči, ki so kot 
štiri sto njegovih kipov slepo strmele navzgor v kupolo. »Ljubi 
bog,« je šepnil, ko je pohitel po cerkveni ladji. »Prosim, usmili 
se njene uboge duše.«

Javnost z dogodki, ki so nemudoma sledili odkritju Niccola 
Morettija, ne bo seznanjena, saj so jih izvedli v najstrožji 
vatikanski tradiciji, v popolni tajnosti in s kančkom jezuitske 
premetenosti. Na primer, nihče izven sten Vatikana ne bo 
vedel, da je bila prva oseba, ki jo je Moretti poiskal, kardinal 
bazilike, oblasten Nemec iz Kölna z izostrenim občutkom 
za samoohranitev. Kardinal je bil že dovolj dolgo v tem, da 
je prepoznal težave, kadar jih je videl, kar je pojasnilo, zakaj 
dogodka ni prijavil policiji, ampak se je namesto tega odločil 
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poklicati dejanskega vzdrževalca redu znotraj Vatikana. 
Posledično bo Niccolo Moretti čez pet minut priča izrednemu 
prizoru – zasebni tajnik njegove svetosti papeža Pavla VII., 
ki brska po žepih mrtve ženske na tleh bazilike. Monsinjor 
je odstranil en sam predmet in se nato odpravil v Apostolsko 
palačo. Ko je prišel do svoje pisarne, se je že odločil, kako bodo 
ukrepali. Sklenil je, da bosta morali potekati dve preiskavi, ena 
za javnost, druga zanj. Da bi bila zasebna preiskava uspešna, jo 
bo morala izvesti diskretna in zaupanja vredna oseba. Zato ni 
bilo presenetljivo, da je monsinjor za svojega preiskovalca izbral 
sebi podobnega človeka. Padlega angela v črnem. Grešnika v 
mestu svetnikov.


