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Prevod:
Anja Bakan



Kot vedno: za mojo ženo Jamie ter Nicholasa in Lily



Večina ukradenih umetniških del izgine za vedno … 

Kanček upanja vliva le dejstvo, da boljša ko je umetnina,

večje so možnosti, da se nekega dne najde.

 − Edward Dolnick: �e Rescue Artist

Kdor koplje jamo, pade vanjo,

kdor podira zid, ga piči kača.

 − Pridigar 10,8



ROP



PREDGOVOR

18. oktobra 1969 je Caravaggieva slika Jezusovo rojstvo s 

svetim Frančiškom in svetim Lovrencem izginila iz oratorija 
cerkve San Lorenzo v Palermu na Siciliji. Rojstvo, kot je slika 
širše znana, je ena zadnjih Caravaggievih mojstrovin, ki je 
nastala leta 1609, ko je bil slikar na begu pred roko pravice; 
papeške oblasti v Rimu so ga namreč iskale zaradi domnevnega 
uboja nekega možakarja v sabljaškem dvoboju. Oltarna slika je 
bila več kot štirideset let najbolj iskana ukradena umetnina na 
svetu, pa vendar se ni nikdar izvedelo, kje točno je ali kaj se je z 
njo sploh zgodilo. Do zdaj …



PRVI DEL

CHIAROSCURO
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1

ST. JAMES, LONDON

Začelo se je z nezgodo, toda pri rečeh, v katere je bil vpleten 
Julian Isherwood, je bilo skoraj vedno tako. Pravzaprav je bil 
že tako znan po svojih nesrečah in peripetijah, da bi londonska 
umetniška srenja, če bi vedela za spodrsljaj – pa ni – to tudi 
pričakovala. Kot je pripomnil neki duhovitež z oddelka starih 
mojstrov pri dražbeni hiši Sotheby‘s, je bil Isherwood zavetnik 
brezupnih primerov, umetniški vrvohodec, močno naklonjen 
skrbno izdelanim načrtom, ki pa se na koncu izjalovijo, čeprav 
pogosto ne po njegovi krivdi. Zato so ga tako občudovali kot 
tudi pomilovali, kar je za človeka na njegovem položaju prava 
redkost. Zaradi Juliana Isherwooda je bilo življenje nekoliko 
manj pusto. In zato ga je londonska smetana oboževala. 

Njegova galerija je bila v najbolj oddaljenem vogalu 
tlakovanega notranjega dvorišča, znanega kot Mason‘s Yard, in 
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zasedala je tri nadstropja vegastega viktorijanskega skladišča, ki 

je bilo nekdaj v lasti veleblagovnice Fortnum & Mason. Na eni 

strani je bila londonska podružnica nekega manjšega grškega 

logističnega podjetja, na drugi je bila pivnica, kjer so stregli 

čednim pisarniškim uslužbenkam, ki so se prevažale s skuterji. 

Pred leti, preden je londonski nepremičninski trg preplavil 

val arabskega in ruskega denarja, je imela galerija prostore 

na imenitnem New Bond Streetu oziroma New Bondstrasse, 

kot se ji je reklo med poznavalci. Potlej so se pojavili Hermes, 

Burberry, Chanel, Cartier in njim podobni, in Isherwoodu 

ter njegovim cehovskim kolegom – neodvisnim posrednikom, 

specializiranim za umetnine starih mojstrov muzejske kakovosti 

– ni preostalo drugega, kot da se zatečejo v četrt St. James.

Ni bilo prvič, da je moral Isherwood v izgnanstvo. Rodil se 

je v Parizu na predvečer izbruha druge svetovne vojne kot edini 

otrok uglednega trgovca z umetninami Samuela Isakowitza, a 

so ga ob nemški okupaciji pretihotapili čez Pireneje in naprej v 

Veliko Britanijo. Otroštvo v Parizu in judovsko poreklo sta bila 

le dva koščka njegove zapletene preteklosti, ki jo je Isherwood 

skrbno skrival pred londonsko umetniško srenjo, razvpito po 

večnem obrekovanju. Vsi so bili prepričani, da je Anglež od 

glave do pet – angleški kot izbran čaj in zanič zobovje, kot je 

rad govoril sam. Bil je edinstveni Julian Isherwood, za prijatelje 

Julie, za priložnostne pivske kolege Sočni Julian in pa Njegova 

svetost za umetnostne zgodovinarje in kustose, ki so redno s 

pridom izkoriščali njegovo ostro, nezmotljivo oko. Bil je pošten 

kot le kaj, skrajno zaupljiv, brezhibnega vedenja in brez pravih 

sovražnikov, kar je poseben dosežek, glede na to, da je že od 

pamtiveka plul po zahrbtnih vodah sveta umetnosti. Predvsem 
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pa je bil Isherwood spodoben – in spodobnosti je v zadnjem 
času povsod primanjkovalo, tako v Londonu kot tudi drugje.

Umetnostna galerija Isherwood je bila vertikalna zadeva: 
natrpani skladiščni prostori v pritličju, pisarne v prvem 
nadstropju in uradni razstavni prostor v drugem. Razstavni 
prostor, ki se je mnogim zdel najveličastnejši od vseh v Londonu, 
je bil natančna kopija slovite pariške galerije Paula Rosenberga, 
kjer je Isherwood kot otrok preživel mnogo srečnih ur, pogosto 
v družbi samega Picassa. Pisarna je bila dickensovski labirint, 
nabasan s porumenelimi katalogi in monogra�jami. Če so 
želeli obiskovalci v pisarno, so morali skozi dvoja varnostna 
steklena vrata, najprej neposredno z Mason‘s Yarda in potlej še 
skozi tista na vrhu ozkega stopnišča, položenega z zamazanim 
rjavim tapisomom. Tam so nato naleteli na Maggie, zasanjano 
blondinko, ki ne loči Tizianove slike od toaletnega papirja. 
Isherwood se je nekoč popolnoma osramotil, ko jo je poskušal 
zapeljati, potem pa mu ni preostalo drugega, kot da jo zaposli 
kot tajnico. V tem trenutku si je ravno lakirala nohte, medtem 
ko je telefon na njeni pisalni mizi neutrudno blejal.

»Bi se mogoče lahko oglasila, Mags?« se je ravnodušno 
pozanimal Isherwood.

»Zakaj?« je odvrnila brez najmanjše ironije v glasu.
»Lahko da je pomembno.«
Zavila je z očmi, nato pa s težkim srcem dvignila slušalko 

in vanjo zapredla: »Umetnostna galerija Isherwood.« Po nekaj 
sekundah je brez besed odložila in se spet posvetila lakiranju 
nohtov.

»Torej?« je vprašal Isherwood.
»Nikogar ni bilo na zvezi.«
»Bodi tako dobra, srčece, in preveri številko.«
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»Saj bodo poklicali nazaj.«
Isherwood se je namrščil in se molče spet posvetil ocenjevanju 

slike na slikarskem stojalu, oblečenem v �lc – upodobitvi 
Kristusa, ki se pojavi pred Marijo Magdaleno, bržkone delu 
učenca Francesca Albanija, ki ga je Isherwood pred kratkim 
za bagatelo dobil iz nekega dvorca v Berkshiru. Tako kot 
Isherwood je bila tudi slika močno potrebna restavriranja. 
Prišel je namreč v leta, ki jim zapuščinski advokati rečejo »jesen 
življenja«. Ampak to ni zlata jesen, je pomislil turobno. To je 
pozna jesen, ko je veter oster kot britev in je Oxford Street že 
ves božično razsvetljen. Pa vendar, v ročno izdelani dvodelni 
obleki s Savile Rowa in s svojimi gostimi sivimi kodri je bil 
kljub negotovosti videti eleganten oziroma, kot je temu rekel 
sam, dostojanstveno izprijen. Na tej točki življenja se za čim 
boljšim ni pehal.

»Mislil sem, da si pride ob štirih neki neznosni Rus ogledat 
sliko,« je nenadoma dejal in s pogledom še vedno potoval po 
dotrajanem platnu.

»Neznosni Rus je odpovedal sestanek.«
»Kdaj?«
»Zjutraj.«
»Zakaj?«
»Ni povedal.«
»Zakaj me nisi obvestila?«
»Saj sem te.«
»Pa kaj še.«
»Najbrž si pozabil, Julian. To se ti zadnje čase pogosto 

dogaja.«
Isherwood je Maggie prestrelil s prezirljivim pogledom in se 

ob tem spraševal, kako je možno, da ga je kdaj privlačilo takšno 
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odvratno bitje. Ker na koledarju ni imel drugih sestankov in ker 
dejansko ni imel kaj početi, si je nadel površnik in se odpravil do 
restavracije in bara Green‘s, s čimer je sprožil potek dogodkov, 
zaradi katerih se je pozneje znašel v novi godlji, za katero ni bil 
kriv sam. Ura je bila dvajset minut čez štiri. Bilo je še nekoliko 
prezgodaj za običajno gnečo in v baru ni bilo žive duše razen 
Simona Mendenhalla, trajno zagorelega glavnega dražilca iz 
dražbene hiše Christie‘s. Mendenhall je nekoč nevede odigral 
vlogo v skupni operaciji izraelskih in ameriških obveščevalnih 
služb za razbitje džihadistične teroristične združbe, ki je brez 
predaha bombardirala zahodno Evropo. Isherwood je to vedel 
zato, ker je v tisti operaciji tudi sam odigral manjšo vlogo. On 
sicer ni bil vohun, je pa vohunom pomagal. Še zlasti enemu.

»Julie!« je vzkliknil Mendenhall. Nato je z zapeljivim 
glasom, ki ga je imel na zalogi za neodločne ponudnike, dodal: 
»Naravnost čudovit si. Si shujšal? Ravnokar iz nobel toplic? 
Imaš novo punco? V čem je skrivnost?«

»V sancerru,« je odvrnil Isherwood, nato pa kot vedno 
sedel k mizi ob oknu s pogledom na Duke Street. In tam je 
naročil steklenico točno tega vina, zverinsko hladnega, kajti en 
kozarec ne bi bil dovolj. Mendenhall se je vpadljivo kot vedno v 
kratkem poslovil in Isherwood je ostal sam s svojimi mislimi in 
pijačo, kar je nevarna kombinacija za priletnega človeka, čigar 
kariera je v naglem zatonu.

Čez čas pa so se vrata znova odprla in z mokre, mračne ulice 
je prineslo dva kustosa iz Narodne galerije. Za njima je prišla 
neka živina iz galerije Tate, zatem še delegacija iz dražbene hiše 
Bonhams z Jeremyjem Crabbom na čelu, tvidastim vodjem 
tamkajšnjega oddelka s slikami starih mojstrov.  Tik za petami 
jim je bil Roddy Hutchinson, širše znan kot najbolj brezvesten 
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trgovec z nepremičninami v vsem Londonu. Njegov prihod je 
bil slab obet, kajti kamor je šel Roddy, se je tam slej ko prej 
prikazal tudi debelušni Oliver Dimbleby. Po pričakovanjih je 
po nekaj minutah res stopil v lokal, nevpadljiv kot pisk vlaka 
opolnoči. Isherwood je naglo vzel telefon in se pretvarjal, da 
je sredi pomembnega pogovora, toda Oliver mu ni nasedel. 
Zakorakal je naravnost proti njegovi mizi – kot pes, ki je prišel 
na sled lisici, se je tega pozneje spominjal Isherwood – in svojo 
zaobljeno zadnjo plat počil na prazen stol. »Vinogradniška 
družina Daniel Chotard,« je pripomnil odobravajoče, ko je 
steklenico vzel iz vedra z ledom. »Rade volje bom enega.«

_____

Nosil je živo modro obleko, ki se je njegovemu čokatemu 
telesu prilegala kot klobasi njen ovitek, in ogromne, kot šiling 
velike zlate manšete. Imel je okrogla, rožnata lica; iskrive modre 
oči so žareče izdajale, da ponoči mirno spi. Oliver Dimbleby je 
bil prvovrsten grešnik, ki pa ga ni čisto nič pekla vest.

»Ne razumi me narobe, Julie,« je rekel in si nalil pošteno 
merico Isherwoodovega vina, »ampak tak si kot kup umazanih 
cunj.«

»Simon Mendenhall mi tega ni rekel.«
»Simon se preživlja s tem, da iz ljudi z dobrikanjem cuza 

denar, jaz pa sem glas neolepšane resnice, tudi če ta boli.« 
Pristno zaskrbljen se je zazrl v Isherwooda.

»Oh, ne glej me tako, Oliver.«
»Kako?«
»Kot da se poskušaš spomniti, kaj bi lahko lepega povedal, 

preden zdravnik izklopi naprave.«
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»Si se zadnje čase kaj pogledal v ogledalo?«
»Zadnje čase se ogledalom izogibam.«
»Te čisto razumem.« Dimbleby si je dolil še za prst vina.
»Ti lahko naročim še kaj, Oliver? Morda kaviar?«
»Se ti nisem še vsakič oddolžil?«
»Ne, Oliver, nisi. Če bi si jaz zapisoval, pa si ne, bi mi bil v 

resnici dolžen več tisoč funtov.«
Dimbleby je preslišal opazko. »Kaj pa je, Julian? Kaj te muči 

tokrat?«
»Trenutno ti, Oliver.«
»Tista punca je, a ne, Julie? To te je dotolklo. Kako ji je bilo 

že ime?«
»Cassandra,« je Isherwood odgovoril oknu.
»Ti je strla srce, kaj?«
»Še vsaka mi ga je.«
Dimbleby se je nasmehnil. »Ne morem se ti načuditi, kako 

zelo se predaš ljubezni. Jaz bi dal vse, samo da bi se enkrat 
zaljubil.«

»Oliver, hujšega ženskarja, kot si ti, sploh ne poznam.«
»Biti ženskar in biti zaljubljen sta dva popolnoma različna 

pojma. Rad imam ženske, vse ženske. In ravno v tem je 
problem.«

Isherwood se je zazrl na ulico. Spet je začelo deževati, ravno 
ob času večerne prometne konice.

»Si zadnje čase prodal kakšno sliko?« je vprašal Dimbleby.
»Pravzaprav sem jih več.«
»O nobeni nisem nič slišal.«
»To pa zato, ker je šlo za prodajo zasebnim kupcem.«
»Bedarija,« je prhnil Oliver. »Že več mesecev nisi ničesar 

prodal. Kar pa ne pomeni, da nisi nabavljal novih, ne? Koliko 
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slik skrivaš v tistem svojem skladišču? Dovolj za cel muzej, pa še 
ti jih ostane nekaj tisoč. In vse so šle v nič.«

Isherwood ni odgovoril, samo pomasiral si je križ. Ta je s 
prvega mesta najvztrajnejših zdravstvenih tegob izpodrinil 
lajajoč kašelj. Njemu se je zdelo, da je to napredek. Bolečine v 
križu ne motijo sosedov.

»Moja ponudba še velja,« je nadaljeval Dimbleby.
»Katera pa?«
»Daj, no, Julie. Ne sili me, da to rečem na glas.«
Isherwood je za nekaj stopinj zasukal glavo in se zazrl 

naravnost v Dimblebyjev testeni, otročji obraz. »Pa ne da spet 
govoriš o tem, da bi kupil mojo galerijo, ali pač?«

»Pripravljen sem biti skrajno velikodušen. Za del zbirke, ki 
se jo da prodati, ti bom dal pošteno ceno, s preostalim pa bom 
ogreval stavbo.«

»Res si velikodušen,« je porogljivo odvrnil Isherwood, »toda 
z galerijo imam drugačne načrte.«

»Realistične?«
Isherwood je molčal.
»Prav,« je dejal Dimbleby. »Če mi ne dovoliš prevzeti tiste 

svoje propadajoče luknje, ki ji praviš galerija, mi vsaj dovoli, 
da ti drugače pomagam, da se izkoplješ iz trenutno turobnega 
obdobja.«

»Nobene od tvojih punc nočem, Oliver.«
»Saj ne govorim o puncah. Govorim o prijetnem izletu, kjer 

si boš razbremenil misli in pozabil na težave.«
»Kam?«
»Jezero Como. Vse plačano. Let v prvem razredu. Dve 

prenočitvi v luksuzni suiti v Villi d‘Este.«
»In kaj bi rad v zameno?«
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»Uslugico.«
»Kakšno uslugico?«
Dimbleby si je postregel s še enim kozarcem vina in 

Isherwoodu vse povedal.

_____

Izkazalo se je, da je Oliver Dimbleby pred kratkim spoznal 
nekega izseljenega Angleža, ki je strasten zbiratelj, vendar 
pa bi potreboval pomoč izkušenega svetovalca za umetniška 
dela. Poleg tega je vse kazalo, da Angleževo �nančno stanje ni 
več takšno, kot je bilo nekdaj, zato se je pokazala potreba po 
čimprejšnji prodaji dela njegovega imetja. Dimbleby je privolil, 
da si bo po tihem ogledal zbirko, toda tik pred zdajci naj bi 
ugotovil, da enostavno ne zmore znova na letalo. Tako je vsaj 
zatrdil. Isherwood je slutil, da se pravi razlog za Dimblebyjevo 
odpoved potovanja skriva drugje, kajti Oliver Dimbleby  je bil 
utelešenje prikritih namenov. 

Kljub vsemu je bil predlog za nepričakovani izlet Isherwoodu 
kdove zakaj všeč, in kljub pomislekom je ponudbo nemudoma 
sprejel. Tisti večer je nekaj malega spakiral in naslednje jutro ob 
devetih že sedel na svojem sedežu v prvem razredu letala družbe 
British Airways na direktnem letu 576 do milanskega letališča 
Malpensa. Med poletom je spil samo en kozarec vina – ker je 
dobro za srce, si je rekel – in ko je ob pol enih sedal v najet 
mercedes, je bil popolnoma priseben. Brez pomoči zemljevida 
ali navigacijske naprave se je odpeljal proti severu do jezera 
Como. Kot visoko cenjeni umetnostni zgodovinar, specializiran 
za beneške slikarje, je bil Isherwood že mnogokrat v Italiji, kjer 
je obiskoval tukajšnje cerkve in muzeje. Vseeno pa je izkoristil 
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vsako priložnost za povratek, sploh če je stroške poravnal 
kdo drug. Julian Isherwood je bil rojen v Franciji, odraščal 
je v Angliji, a v njegovih udrtih prsih je bílo romantično, 
neukročeno italijansko srce.

Izseljeni Anglež z usihajočim imetjem je Isherwooda 
pričakoval ob dveh popoldne. Živi razkošno, je v naglo spisanem 
elektronskem sporočilu pojasnil Dimbleby, na jugozahodnem 
nabrežju jezera, blizu mesteca Laglio. Isherwood je prispel 
nekaj minut prezgodaj in naletel na široko odprta vrtna vrata 
posestva, ki so mu izrekala dobrodošlico. Za njimi se je začenjal 
na novo tlakovani dovoz, po katerem je elegantno zapeljal do 
peščenega dvorišča. Parkiral je zraven vile in se mimo glinenega 
kipa povzpel do vhodnih vrat. Na njegovo zvonjenje ni bilo 
odgovora. Isherwood je pogledal na zapestno uro in drugič 
pozvonil. Rezultat je bil enak.

Na tej točki bi bilo najpametneje, če bi sedel nazaj v najeti 
avto in se čim hitreje pobral. Isherwood pa je prijel za kljuko 
in, na lastno nesrečo, ugotovil, da so vrata odklenjena. Za 
nekaj centimetrov jih je odškrnil, v temno notranjost zaklical 
pozdravljeni, nato pa negotovo stopil v veliko, veličastno vežo. 
V tistem hipu je na marmornih tleh zagledal jezero krvi in goli 
stopali, ki sta bingljali v prazno, ter otekli črnikasto modri 
obraz, ki je z višine bolščal vanj. Isherwood je začutil, da mu 
kolena klecajo in da mu gredo tla nasproti. Nekaj trenutkov 
je klečal in čakal, da ga omotica mine. Potlej se je negotovo 
postavil na noge in se, z dlanjo na ustih, opotekel iz vile proti 
svojemu avtu. In čeprav se takrat tega ni zavedal, je z vsakim 
korakom preklinjal Oliverja Dimblebyja.


