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Za moja čudovita otroka, Nicholasa in Lily,
ki ju imam rad in ju občudujem bolj,
kot bosta kdaj koli vedela.
In kot vedno za mojo ženo Jamie,
ki poskrbi, da je vse mogoče.



Džihad postaja tako ameriški kot jabolčna pita
in tako britanski kot popoldanski čaj.
AWNAR AL-AWLAKI, ALKAIDIN DUHOVNIK IN 

REKRUTER

Že ena sama poštena oseba lahko pusti pečat,
pečat, ki odloča med življenjem in smrtjo.
ELIE WIESEL



PRVI DEL 

SMRT NA VRTU
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Polotok Lizard, Cornwall

Rembrandt je bil tisti, ki je enkrat za vselej rešil uganko. 
Kasneje so se v slikovitih trgovinicah, kjer so nakupovali, in v 
majhnih, temnih obmorskih pubih, kjer so pili, oštevali, ker 
so spregledali izdajalske znake, in se dobrodušno nasmejali 
nekaterim svojim bolj za lase privlečenim teorijam o resnični 
naravi njegovega dela. Niti v najbolj norih sanjah ni bilo med 
njimi niti enega, ki bi pomislil, da je redkobesedni možak s 
skrajnega konca zaliva Gunwalloe restavrator umetniških del, 
in to svetovno znan restavrator.

Ni bil prvi tujec, ki je zašel dol v Cornwall s skrivnostjo, 
vendar jo je le redkokdo tako skrbno čuval ali s takšnim slogom 
in mikavnostjo. Tipičen primer tega je bil način, kako je zase in 
za svojo lepo, vendar veliko mlajšo ženo priskrbel namestitev. 
Izbral je slikovito kočo na robu pečin – ne da bi jo videl – in 
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vnaprej plačal vseh dvanajst mesecev najemnine, medtem ko je 
vso dokumentacijo vodil skrivnostni odvetnik iz Hamburga. 
Štirinajst dni kasneje se je v kočo namestil, kot bi izvajal 
vpad na oddaljeno sovražno oporišče. Tisti, ki so ga spoznali 
med njegovimi prvimi vpadi v vas, so bili osupli nad njegovo 
pomanjkljivo odkritostjo. Zdelo se je, da nima imena – vsaj 
ne takega, ki bi ga bil pripravljen povedati – in države izvora, 
kamor bi ga lahko umestili. Duncan Reynolds, že trideset let 
upokojeni železničar, ki je veljal za najbolj svetovljanskega 
prebivalca Gunwalloeja, ga je opisal kot ‚zagonetnega moža‘, 
medtem ko so se ocene drugih razprostirale od ‚ošaben‘ do 
‚neznosno nevljuden‘. Kljub temu so se vsi strinjali, da je, v 
dobrem in slabem, zahodna cornwalska vasica Gunwalloe 
postala veliko bolj zanimiv kraj.

Sčasoma jim je uspelo ugotoviti, da mu je bilo ime Giovanni 
Rossi in da je tako kot njegova lepa žena italijanskega porekla. 
Zaradi tega je vse postalo še toliko bolj zanimivo, ko so začeli 
opažati, da se pozno zvečer po vasi klatijo vladni avtomobili 
z vladnimi možmi v njih. In potem sta bila tu še dva tipa, 
ki sta včasih ribarila v zalivu. Splošno mnenje je bilo, da sta 
bila najslabša ribiča, kar jih je kdaj kdo videl. Pravzaprav je 
večina domnevala, da sploh nista bila ribiča. Seveda so se, kot 
se običajno to zgodi v majhni vasi, kot je Gunwalloe, začele 
silovite razprave o prišlekovi pravi identiteti in naravi njegovega 
dela – razprava, ki jo je končno rešil Portret mlade ženske, olje 
na platnu, 104 krat 86 centimetrov, Rembrandta van Rijna.

Nikoli ne bo prav jasno, kdaj točno je prispel. Domnevali 
so, da enkrat sredi januarja, saj so takrat opazili drastično 
spremembo njegove dnevne rutine. En dan je hodil po vrhu 
robatih pečin polotoka Lizard, kakor da bi se boril s slabo vestjo; 
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že naslednji dan pa je stal v svoji dnevni sobi pred slikarskim 
stojalom s čopičem v eni roki in slikarsko paleto v drugi in s 
tako glasno operno glasbo, da si zavijanje jasno slišal čez zaliv 
Mount‘s Bay v Marazion.

Ker je bila njegova koča blizu obalne poti, ga je bilo mogoče 
– če si postal na ravno pravem mestu – videti v njegovem 
ateljeju. Sprva so predpostavljali, da ustvarja lastno sliko. 
Ampak ko so tedni počasi minevali, je postalo jasno, da je 
bil vpleten v obrt, poznano kot konservatorstvo ali, bolj obče 
znano, restavratorstvo.

„Kaj, hudirja, to pomeni?“ je nekega večera v pubu Lamb & 
Flag vprašal Malcolm Braithwaite, upokojeni lovec na jastoge, 
ki je stalno zaudarjal po morju.

„To pomeni, da presneto stvar popravlja,“ je rekel Duncan 
Reynolds. „Slika je kot živa stvar. Ko se postara, se lušči in se 
povesi – tako kot ti, Malcolm.“

„Slišal sem, da gre za mlado dekle.“
„Čedno,“ je rekel Duncan in prikimaval. „Lica kot jabolka. 

Videti je nadvse sladka.“
„Ali poznamo slikarja?“
„Na tem še vedno delamo.“
In res so delali na tem. Pregledali so mnoge knjige, preiskali 

številne spletne strani ter poiskali ljudi, ki so o umetnosti vedeli 
več kot oni – kategorija, ki je vključevala večino prebivalstva 
zahodnega Cornwalla. Končno je v začetku aprila Dottie Cox 
iz vaške prodajalne zbrala pogum in lepo mlado Italijanko, ko 
je ta prišla v mesto po nakupih, za sliko preprosto vprašala. 
Ženska se je odgovoru izognila z nejasnim nasmehom. Nato 
se je s svojo pleteno slamnato torbo sprehodila nazaj do zaliva, 
medtem ko ji je neukročene temne lase mršil pomladni veter. 
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Že v nekaj minutah od njenega prihoda je operno zavijanje 
utihnilo in rolete na oknih koče so padle kot očesne veke.

Tesno zaprte so ostale ves naslednji teden, ko sta restavrator in 
njegova lepa žena brez opozorila izginila. Prebivalci Gunwalloeja 
so se več dni bali, da se ne nameravata vrniti, in nekaj se jih je 
dejansko grajalo, ker so se vtikali in vohljali po njuni zasebnosti. 
Nato je nekega jutra Dottie Cox, medtem ko je v vaški trgovini 
listala po Timesu, opazila zgodbo iz Washingtona o razkritju 
davno izgubljenega Rembrandtovega portreta – portreta, ki je 
bil točno tak kot tisti, ki je bil v koči na skrajnem koncu zaliva. 
In tako je bila skrivnost rešena.

Po naključju je ta isti izvod Timesa vseboval naslovni članek 
o seriji skrivnostnih eksplozij v štirih skrivnih iranskih jedrskih 
objektih. Nihče v Gunwalloeju si ni mislil, da obstaja s tem 
kakšna povezava. Vsaj ne še.

Restavrator je bil ob vrnitvi iz Amerike drug človek; to so 
lahko videli. Čeprav je pri srečanjih ostal zadržan – in še vedno 
ni bil tiste vrste človek, ki bi ga želel presenetiti v temi – je 
bilo očitno, da mu je s pleč odpadlo veliko breme. Občasno 
so na njegovem oglatem obrazu opazili nasmeh in žar njegovih 
izjemno zelenih oči se je zdel za odtenek manj kljubovalen. Celo 
njegovi dolgi vsakodnevni sprehodi so bili drugačne narave. 
Medtem ko je nekoč po poteh lomastil, kot bi bil obseden, se 
je zdaj zdelo, da lebdi na z meglicami prekritih pečinah kakor 
Arturjev duh, ki se je po dolgem bivanju v oddaljeni deželi vrnil 
domov.

„Videti je, kot bi bil odrešen skrivne zaprisege,“ je pripomnila 
Vera Hobbs, lastnica vaške pekarne. Ampak ko so ji rekli, naj 
ugiba, kaj je prisegel ali komu, tega ni hotela. Tako kot vsi drugi 
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v mestu se je že osmešila, ko je poskušala uganiti njegov poklic. 
„Poleg tega,“ je pripomnila, „ga je bolje pustiti pri miru. Sicer 
bo lahko naslednjič, ko bo s svojo lepo ženo zapustil Lizard, to 
morda za vedno.“

In res, ko je tisto veličastno poletje počasi bledelo, so 
restavratorjevi bodoči načrti postali glavna skrb cele vasi.

Pogodba za kočo naj bi se iztekla septembra in brez otipljivih 
dokazov, da jo namerava obnoviti, so se začeli skrivoma truditi, 
da bi ga prepričali, naj ostane. Sklenili so, da restavrator 
potrebuje nekaj, kar bi ga vezalo na cornwalsko obalo – delo, 
ki bi zahtevalo njegove edinstvene veščine in bi mu nudilo še 
kaj drugega razen sprehodov po pečinah. Pojma niso imeli, 
kaj točno naj bi to delo vključevalo in kdo bi mu ga ponudil, 
vendar so si zadali kočljivo nalogo, da ga poskušajo najti.

Po precej preudarjanja je bila Dottie Cox tista, ki je končno 
prišla do zamisli za prvi letni Gunwalloejski festival likovne 
umetnosti, katerega častni predsednik bi bil slavni restavrator 
umetniških del Giovanni Rossi. Predlog je naslednje jutro 
predstavila restavratorjevi ženi, ko je ta ob običajnem času prišla 
v vaško trgovino. Ženska se je dejansko nekaj minut smejala. 
Potem ko je prišla k sebi, je dejala, da je ponudba laskava, 
vendar se ji je zdelo, da to ni nekaj, na kar bi signor Rossi 
pristal. Kmalu za tem je prispela tudi njegova uradna zavrnitev 
in Gunwalloejski festival likovne umetnosti je tiho utonil v 
pozabo. To ni bilo važno: nekaj dni za tem so izvedeli, da je 
restavrator kočo najel še za eno leto. Najemnino je zopet plačal 
v celoti in vso dokumentacijo je vodil isti nepoznani odvetnik 
iz Hamburga.

S tem je življenje zopet postalo podobno običajnemu. 
Restavratorja so videli sredi dopoldneva, ko je z ženo prišel v 
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vas po nakupih, in zopet so ga videli sredi popoldneva, ko se je 
v svojem plašču Barbour in z nizko na čelo poveznjeno čepico 
sprehajal po vrhovih pečin. In če jih ni ustrezno pozdravil, 
mu tega niso zamerili. In če se je zdelo, da mu je zaradi nečesa 
nelagodno, so mu dali prostor, da je to rešil sam pri sebi. Če je v 
mesto prišel neznanec, so sledili vsakemu njegovemu premiku, 
dokler ni odšel. Restavrator in njegova žena sta morda izvirala 
iz Italije, vendar sta zdaj pripadala Cornwallu, in bog se usmili 
bedaka, ki bi ju poskušal spet odpeljati stran.

Vendar so bili na Lizardu nekateri, ki so bili prepričani, da se 
za tem nekaj skriva – še posebej en človek, ki je bil prepričan, da 
ve, kaj to je. Ime mu je bilo Teddy Sinclair, lastnik precej dobre 
picerije v Helstonu in pristaš velikih in malih teorij zarote. 
Teddy je bil prepričan, da je bil 11. september delo domačih 
vrst. In Teddy je bil prepričan, da je mož iz zaliva Gunwalloe 
skrival več kot samo skrivno sposobnost zdravljenja slik.

Da bi enkrat za vselej dokazal svoje, je drugi četrtek novembra 
sklical vaščane na srečanje v Lamb & Flagu in razkril tabelo, 
ki je bila malce podobna periodnemu sistemu elementov. 
Brez kančka dvoma je želel dokazati, da so bile eksplozije v 
iranskih jedrskih objektih delo legendarnega agenta izraelske 
obveščevalne službe Gabriela Allona – in da je ta isti Gabriel 
Allon zdaj spokojno živel v Gunwalloeju z imenom Giovanni 
Rossi. Ko se je smeh končno polegel, je Duncan Reynolds dejal, 
da je to najbolj trapasta stvar, kar jih je slišal, vse odkar se je 
neki Francoz odločil, da bi Evropa morala imeti skupno valuto. 
Ampak tokrat je Teddy vztrajal, kar je bilo, če se ozremo nazaj, 
tudi prav. Morda se je motil tako glede pristankov na luni kot 
tudi glede 11. septembra, ampak ko je prišlo do moža iz zaliva 
Gunwalloe, je bila njegova teorija v vseh ozirih pravilna.
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Naslednje jutro, na dan spomina na padle, se je vas prebudila 
ob novici, da sta restavrator in njegova žena izginila. Vera 
Hobbs je v paniki pohitela do zaliva in pokukala skozi okna 
koče. Restavratorjevi pripomočki so bili razmetani po klubski 
mizi in na slikarskem stojalu je bila slika gole ženske, zleknjene 
na kavču. Vera je potrebovala trenutek, da je spoznala, da je 
bil kavč enak tistemu v dnevni sobi in da je šlo za isto žensko, 
ki jo je vsako jutro videvala v svoji pekarni. Vera kljub zadregi 
ni mogla zbrati moči, da bi odvrnila pogled, saj je bila to ena 
najbolj osupljivo lepih slik, kar jih je kdaj videla. Poleg tega je, 
ko se je odpravila nazaj v vas, menila, da je ta tudi dober znak. 
Če si bežal, takšne slike nisi pustil za sabo. Sčasoma se bosta 
restavrator in njegova žena vrnila. In naj se bog usmili tistega 
preklemanega Teddyja Sinclairja, če se ne bosta.


