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Dan, ko je smrt 

prišla na obisk

In ko se je starec vrnil domov, je ugotovil, da na njegovem 
stolu drema Smrt, ki je končno prišla ponj. Toda, je pomislil 
starec, kaj ni Smrt le še en sovražnik? Sovražnik, ki je utrujen in 
osamljen?

Zato je tiho stopil čez ogrinjalo, ki se je kot reka katrana 
vilo po tleh, v svoji mali hiši je poiskal nož, potem pa se je 
tiho, kot sama Smrt, odplazil do speče gostje. Omamljen od 
želje po večnem življenju je starec visoko dvignil roke in nato 
silovito zamahnil navzdol in zasadil nož globoko v mrtvaško 
drobovje. Toda pri tem ni le prebudil Smrti, ki se je dvignila 
nad stokajočega moškega, bolj maščevalna in kruta kot kdaj 
koli poprej, in se ni zmenila za nož, ki je še vedno tičal v stolu.

»Si se mi hotel izmuzniti?« se je zasmejala Smrt. »Le prositi 
bi moral. Zagotavljam ti, da nikoli ne boš deležen mojega 
usmiljenja. Kajti le živi lahko trpijo, kot boš trpel ti.«

In s temi besedami je Smrt odšla.
Veliko dela jo je čakalo.
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Skoraj sedem let pozneje se je Smrt vrnila v malo kočo in 
našla starca dremati na njegovem stolu, znani nož mu je počival 
v naročju.

In Smrt je počasi stopila čez škrlatne trakove krvi in ga 
prijela za zgubane roke. Ko je začutil njen ledeni prijem, se je 
starec zdrznil, oči so mu zameglile solze, ko je pogledal svoje 
pozdravljene rane.

»Prosim!« je kriknil. »Kaj mi nisi že dovolj vzela? Kaj nisem 
že dovolj trpel?«

Njegova obiskovalka se je sklonila k njegovemu ušesu in 
zašepetala:

»Ne, prijatelj moj stari … Ne še.«
In s temi besedami je Smrt odšla.
Veliko dela jo je še čakalo.



Četrtek,  
2. februar 1989
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1. POGLAVJE

Smerniki so glasno utripali, osvetljevali podobe, ki jih je nato 
znova pogoltnila senca, kot bi nevidna publika v temi prižigala 
vžigalice. Ko mu je suhljata silhueta pomahala, je kriminalist 
Benjamin Chambers obrnil krmilo in zapeljal v Hyde park. 
Postava je pohitela in odprla vrata. Žarometi so osvetlili temno 
zeleno jakno uslužbenca parka, ki se je mučil s ključavnico. Ko 
je z golimi rokami premaknil pomrznjena kovinska vrata, mu je 
njegov vodič pomignil, naj mu sledi, in stekel naprej.

Chambers je potlačil zehanje, premaknil prestavno ročico 
in zapeljal po nevzdrževani intervencijski poti in zaslišal 
spremembo zvoka pod kolesi, ko je z vlažnega betona zapeljal 
na led.

»Nikar ga ne povozi … Nikar ga ne povozi,« je tiho zamrmral, 
saj ni bil prepričan, da se bo avto ustavil, če bi se tako odločil 
njegov spremljevalec. Kolesa so se vrtela vse bolj enakomerno, 
globlje ko sta peljala v razvejan londonski park.

Nenadoma je moški spredaj izgubil tla pod nogami, izginil 
je nekam pod pokrov motorja in zaslišal se je skrb vzbujajoč 
udarec. Zavore so zavibrirale, ko se je avtomobil podrsavajoče 
ustavil.
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Chambers se je zdrznil in se nagnil naprej na svojem sedežu 
in zaskrbljeno gledal čez pokrov motorja …

Toda pred avtomobilskimi žarometi se je pojavil vesel obraz, 
osvetljena priponka z imenom pa je ponosno označevala svojega 
lastnika: Deano.

»Oprostite!« Moški je pomahal in se znova postavil na noge.
»Vi se opravičujete meni?!« je Chambers zaprepadeno zavpil 

nazaj in zmajeval z glavo.
»Tik za tistimi drevesi je!« je zavpil Deano, ki ga očitno še 

ni izučilo in je znova zavzel položaj tri negotove korake pred 
avtomobilom.

Chambers je nerad znova vključil motor avtomobila 
in zapeljal naprej. Držal je razdaljo in končno parkiral ob 
patruljnem avtomobilu, v katerega sta se pred mrzlim vetrom, 
ki ga je začutil, takoj ko je prijel za kljuko vrat avtomobila, 
umaknila dva uniformirana policista. Stisnil je zobe in se 
skobacal ven in si potegnil ovratnik plašča okoli vratu, medtem 
ko ga je vodič parka presenečeno gledal.

»Še nikoli prej nisem videl črnega kriminalista,« je povedal 
Chambersu, ki je zakorakal naprej.

»Vse je enkrat prvič. Čeprav, če mene vprašate, sem dejansko 
zelo, zelo, zelo temno rjav,« je sarkastično odgovoril in že 
pogledoval naokoli za truplom.

Deano se je zahihital: »Pa ste res. Verjetno ste zato 
kriminalist.«

»Verjetno,« je odvrnil Chambers, ki se je zdaj mrščil, saj je 
videl le kup stopinj okoli podnožja kipa. »Vse je v podrobnostih 
… podrobnostih, kot: kje je to truplo, ki naj bi si ga ogledal?«

V tem trenutku so se s treskom zaprla vrata avtomobila: eden 
od uniformiranih policistov se je končno odločil, da bo znova 
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stopil iz avtomobila. Z umazano blond, nazaj polizanimi lasmi, 
je bil dobro desetletje mlajši od Chambersa: imel jih je največ 
enaindvajset. V žep je pospravil preostanek čokolade in stopil 
do kriminalista ter mu segel v roko.

»Kriminalist Chambers?« je vprašal z naglasom južnega 
Londona. »Adam Winter. In to …« pomignil je proti svoji 
partnerici, ženski, ki je bila videti močna kot Viking, ki 
mu je negodovaje sledila, »je Reilly.« Policistka je na kratko 
prikimala, potem pa se znova posvetila temu, da ne bi zmrznila. 
»Pravzaprav sva se že srečala,« mu je povedal Winter, »pri tisti 
zadevi okoli skakalca.«

Chambers je prikimal: »S tisto …«
»Rečjo.«
»In z …«
»Rečjo.«
»Spomnim se.«
Pogovor je zastal, ko je skozi drevje zavel oster veter, in oba 

moška sta potrebovala trenutek, da sta se znova zbrala.
»Jezus Kristus,« se je pritožil Winter in se stresel.
»Torej, povedali so mi, da sta pod kipom našla truplo,« je 

navrgel Chambers, dokaj prepričan, da se je zaman pripeljal 
tja. »Tista nadzorna soba je kot igra gluhi telefon,« se je pošalil, 
pri čemer ni hotel z ničimer namigovati, da je kar koli krivda 
mladega policista – že tako je imel dovolj sovražnikov.

»Ne me hecat,« je odvrnil Winter in ga popeljal do kipa, pri 
čemer je ducatom stopinj, ki so že bile vtisnjene v travo, dodal 
še svoje. »Emmm … Truplo ni pod kipom … Truplo je kip.«

Chambers je skeptično dvignil obrvi in nato pogledal 
v poledenelo postavo, ki je tri metre nad njima čemela na 
kamnitem podstavku.
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»Prva ga je ob okoli pol dvanajstih opazila tekačica.«
Chambers je ošinil svojo zapestno uro.
»Zvečer,« je razjasnil Winter. »Ob pol dvanajstih zvečer.«
Zdaj celo še bolj zmeden je Chambers naredil nekaj korakov 

nazaj, da bi si lahko bolje ogledal prizorišče. Priprl je oči in 
pogledal v tisto, za kar je bil še vedno razumno prepričan, da 
je od vremena zdelan kos umetnine: popolnoma gola mišičasta 
moška postava je sedela na grobem kosu kamna, brada mu je 
počivala na desnem členku, kot da bi bil globoko zamišljen. 
Na izpostavljenih delih so ledeni kristali, ki jih je napihal veter, 
kot kožuh prekrivali kožo; na bolj skritih delih je bila koža 
nečloveško modrikasta.

Chambers ni bil videti prav prepričan, ko je Winter 
nadaljeval.

»Rekla je, da je že stokrat tekla mimo teh kipov, ne da bi jih v 
resnici opazila, toda tokrat se ji je zdelo nekaj drugače. O tem je 
ves dan premlevala, dokler se zvečer ni vrnila in spoznala, da, ja, 
nekaj je bilo narobe: najprej in predvsem – bilo je zamrznjeno 
truplo.«

»To pomeni, da je bil tukaj ves dan?« je vprašal Chambers in 
hodil okoli podnožja, da bi našel boljši položaj. »In nihče drug 
ga ni opazil?«

»Bi ga vi?«
»Še vedno ga ne,« je priznal, ko je zrl kvišku proti njemu.
»Razmišljam,« se je oglasila Winterjeva zastrašujoča kolegica, 

katere ime je že pozabil, »da bi to lahko smatrali kot 'bizaren 
način samomora' številka sedem milijonov in ena. To je v 
parkih precej običajno. Toda kaj pa jaz vem? To se morate vi 
odločiti v svoji neskončni modrosti.«

Ženski je očitno šel na živce, toda Chambersa je preveč zeblo 
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in bil je preveč utrujen, da bi se ukvarjal s tem.
»Oprostite zaradi nje,« je rekel Winter in z glavo zmajeval 

proti svoji partnerki. »Pravi cukrček je, ko jo bolje spoznate, 
kajne, Kim?« je zaklical in v odgovor dobil dvignjen sredinec.

»Ste bili tam gori?« ga je vprašal Chambers.
»Ne bi želel kontaminirati prizorišča,« se je Winter nasmehnil 

in izvrstno izognil težavam. »Poleg tega, veste, se nama je zdelo, 
da ne bo nikamor odšel.«

Chambers je zavzdihnil in izpustil ledeno sapo: »Ne bom 
mogel veliko storiti brez les…«

»V podnožje je ena vgrajena,« je uslužno vskočil Deano, ki je 
vlekel na ušesa. »Na drugi strani.«

Winter se ni prav nič potrudil, da bi prikril posmeh. 
Chambers pa je bil videti, kot da bo vsak čas zajokal.

»Čudovito.«

Lestev s petnajstimi prečkami se je zdela veliko daljša, saj se 
je veter z vsakim centimetrom, ki ga je preplezal Chambers, da 
se je lahko skobacal na vrh ravnega podstavka, medtem ko je 
med zobmi stiskal žepno svetilko, okrepil.

Postava, ki je bila s širokim hrbtom obrnjena proti njemu, 
se je zdela ravno tako neživa in popolna, kot je bila videti s tal. 
Previdno se je splazil naprej po ledu, da bi jo dosegel, odstranil 
je svetilko iz ust in z njo posvetil po motni glazuri, še vedno 
ne prav prepričan, kaj ima pred seboj … dokler ni prišel do 
pregiba kipovega komolca: do nagubanega koščka modre kože 
– toda nedvomno je bila koža. Četudi je Chambers to nekako 
pričakoval, se je kljub temu prestrašil in izpustil svetilko, ki 
se je skotalila s podstavka in se zavrtela skozi zrak kot zvezdni 
utrinek.
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»Sranje,« je zašepetal nekoliko osramočen.
 »Je tam gori vse v redu?« je zavpil Winter.
»V redu!« je Chambers zaklical nazaj in se oklevajoče postavil 

na kolena, da bi si v svetlobi mesečine ogledal pomrznjeni 
obraz.

Bil je čeden – čeden kot kak �lmski igralec – brez napake. 
Morda pa je bil igralec, je pomislil Chambers. To, da se gol 
povzpne na podstavek in pozira, dokler ne zmrzne, bi se gotovo 
skladalo z razmišljanjem človeka, ki hlepi po pozornosti.

Ko je postal bolj stabilen, se je Chambers vzravnal in se 
sklonil bližje, da bi ugotovil, ali ima kakšne razpoznavne 
znake ali znamenja, njegov obraz je bil le nekaj centimetrov od 
kipovega, njegova zamegljena sapa se je odbijala od sijoče kože.

Nekaj ni bilo v redu … Nekaj ga je motilo, a ni mogel 
ugotoviti, kaj … Morda nekaj glede njegovih oči? Ledeno modre 
… intenzivne … predirljive … To ni bil megleni pogled trupla.

Kot uročen se je zazrl vanj … ko je k njemu segla roka.
Chambers se je instinktivno opotekel nazaj, iztrgal svojo roko 

iz kipove in sapo, ki jo je zajel, ko se je zvrnil čez rob podstavka, 
mu je posesalo iz pljuč v trenutku, ko je pristal na tleh.

»Kriminalist!« je zavpil Winter, ki je prvi zdrvel do njega.
»On …« Chambers je lovil sapo in zrl proti nočnemu nebu. 

»On …«
»Kaj? Ne razumem vas. Le mirujte!« Winter se je obrnil k 

svoji partnerki: »Pokliči reševalno vozilo!« Chambers se je skušal 
dvigniti v sedeč položaj. »Prosim, ostanite pri miru!«

»On je … On je … še živ!« je zasopel Chambers in legel 
nazaj na tla ter se boril, da bi zajel sapo, medtem ko so se na 
njegovem obrazu menjavali različni izrazi groze.

Ves ta čas pa je zgolj ležal tam, nesposoben storiti kar koli 
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več kot zgolj strmeti v mežikajoče zvezde ter tragično, toda 
nenaravno čudovito podobo nad seboj.

Winter je čez ramena nepremičnega moškega položil svojo 
jakno, dejanje prijaznosti, ki je bilo podobno, kot da bi se 
cunamija lotil z gobo. Skušali so ga premakniti, toda ugotovili 
so, da je večina njegovih sklepov nepremična, čuden položaj pa 
je onemogočal kakršen koli poskus, da bi ga s podstavka lahko 
spravili brez pomoči. Zato je Winter ostal zgoraj ob njem in 
mrmral besede zagotovil in neiskrenih obljub, da bi zapolnil čas 
do prihoda procesije modrih luči, ki jim je Deano s pogledom 
sledil skozi drevje.

Chambers je bil spet na nogah, ravno pravi čas, da se jim 
je lahko umaknil s poti. Dva gasilca sta se z dvigalko povzpela 
do zamrznjenega moškega, ga pokrila z odejami, preden sta ga 
dvignila s podstavka in ga odložila na invalidski voziček, med 
vsem tem časom pa je njihov pacient komajda kaj spremenil 
pozo. V trenutku, ko so se spustili nazaj na tla, so ga izročili 
reševalcem, ki so ga takoj spravili v reševalno vozilo.

»Upam, da niste nameravali spati naslednjih šest mesecev,« se 
je oglasil Winter, ki se je pridružil Chambersu in opazoval ekipo 
reševalcev, ki so se trudili namestiti svojo opremo. »Mislim, da 
sem danes kraljevsko zafrknil.«

Chambers ni odgovoril. Dejansko mu je bil preveč zgovorni 
policist všeč, toda težko bi oporekal njegovi dokaj natančni 
samoevalvaciji.

»Hočem reči, da sva bila tukaj dobro uro pred vami,« je 
nadaljeval Winter. »Moral bi se povzpeti tja gor … kajne?«

Chambers se je obrnil k njemu. Ker je bil tako starejši 
kot modrejši, se mu je zdelo, da je zdaj eden tistih idealnih 
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trenutkov, da navrže enega svojih dragocenih biserov modrosti 
mladeniču, ki ga bo spremljal v letih, ki prihajajo: »Jep.«

To je Winterja očitno žrlo, toda kljub temu je nadaljeval 
pogovor: »Nobene sledi boja?«

»Ne da bi jaz kaj opazil.«
»Le kdo bi samemu sebi storil kaj takega?«
Chambers je odprl usta, da bi odgovoril, ko je njegovo 

pozornost pritegnilo dogajanje v zadnjem delu reševalnega 
vozila: »Elektrode!«

Čez trato je odjeknil monoton zvok, medtem ko je ekipa 
reševalcev nemočno opazovala.

»Umik!«
»Stresi!«
Telo se je komajda zdrznilo, čeprav je skozenj šinila elektrika.
»Ni srčnega utripa!«
»Polnjenje!«
Medtem ko so drugi opazovali, da se bodo odvili pričakovani 

dogodki, je Chambers obrnil hrbet brezplodnim poskusom 
oživljanja in se vrnil do praznega podstavka.

»O čem torej razmišljate?« je vprašal Winter, ki mu je sledil, 
»Kriminalist Chambers?«

»Kdo bi kaj takega storil samemu sebi?« je zamomljal v 
odgovor, še vedno izgubljen v mislih, ko je sledil stopinjam 
okoli velikega kamnitega podnožja. »To je ekstremno. Brez 
dvoma. Toda kljub temu se zdi nekoliko …« trudil se je najti 
pravo besedo, medtem ko je moški, o katerem sta razpravljala, 
le dvajset metrov stran umiral, »… nejasno.«

»Nejasno?« je rekel Winter in zvenel le nekoliko zgrožen.
»Tista tekačica bi lahko poklicala dvanajst ur nazaj,« je 

razmišljal Chambers in pogledal med temno drevje, kot da bi 
tam lahko koga videl. »Reči bi bile zelo drugačne.«
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»Res je.«
»In zakaj tukaj?« je nadaljeval. »Tukaj je na ogledu, toda 

hkrati zakrit z drevjem z večine strani in tri metre dvignjen v 
zrak. Če je bila njegova zamisel, da bi se pokazal v vsej veličini, 
zakaj ni splezal na Nelsonov steber ali tega storil vsaj na nekoliko 
bolj javnem kraju?«

»Nejasno,« je rekel Winter in očaran opazoval kriminalista.
»Nejasno,« je prikimal Chambers in se končno umaknil od 

dreves.
Kot končni dokaz se je krčenje prsi upočasnilo in nato 

ustavilo in Winter je zavzdihnil: »Verjetno je kljub temu 
dosegel, kar si je želel.«

»Pravzaprav,« je rekel Chambers ter počepnil, da bi si pobližje 
ogledal stopinje, »nisem tako prepričan v to.«




