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Ulovila te bom, River
 

Prevod:

Irma Kukovič



Lii in Sadie in pustolovščinam, ki vaju čakajo.



Reka je lahko preusmerjena, njena voda zajezena,

naravni tok prekinjen.

Toda njen tok bo še vedno tekel v eno smer.
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Prvo poglavje

RIVER

Mimo moških in žensk vijugam in komaj mrmram 

opravičila, ko se trudim, da ne bi izgubil Aengusa in da on ne 

bi opazil, da mu sledim. Izmuzljivec se je zelo potrudil, da mu 

je bilo zapleteno slediti, z ledenim pogledom je švigal od strani 

do strani, ko je hitel med jutranjo konico pešcev. Oblečenega v 

rumeno rjave hlače, belo majico z ovratnikom in bež tvidasto 

šofersko kapo, ki jo ima potegnjeno nizko, da bi čim bolj 

zakril obraz, bi ga zlahka imeli za običajnega uradnika ali pa 

prodajalca. Morda poslovodjo ene od prestižnih prodajaln na 

ulici Grafton. Nekoga odgovornega. Nekoga uglednega. 

Nekoga, ki on ni.

Nisem sumničav do njega. Temveč do črne usnjene torbe s 
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poklopcem. Tiste, ki jo je tesno stiskal ob telo, kot bi jo ščitil 

pred krajo ali da mu je ne bi iz rok izbila ulična svetilka ali pa 

mimoidoči pešec, ki hiti, da bi ujel avtobus.

Na hrbtu mu pot pronica skozi majico, čeprav je to junijsko 

jutro precej sveže.

Gre za to, da je v dvajsetih metrih kar trikrat preveril uro.

V trebuhu me zvija od odgovorov, vsi so negativni.

Nič dobrega se ni izcimilo iz Aengusa, odkar ga je pred 

štirimi meseci izpljunil zapor Portlaoise. Šest let za dublinskimi 

najbolj varovanimi zidovi je samo še okrepilo njegove zveze in 

zastrupilo njegovo presojo. Počrnilo njegovo dušo. Zaprli so 

ideološkega, dvaindvajset let starega irskega republikanca in 

izpljunili pretkanega kriminalca.

In tukaj sem, trideset korakov za njim, ko mu sledim skozi 

vrata parka St. Stephen Green, samo trenutek za tem, ko je 

varnostnik odklenil prehod, kot bi bila do popolnosti usklajena.

Kajti navsezadnje je še vedno moj brat.

Pogledam uro. Pol osmih zjutraj. Medtem ko poleti vrata 

odklepajo še bolj zgodaj, se zdaj zdi, da je prezgodaj. In 

Aengusov kratki kimljaj stražarju mi je nenavadno znan.

Več let že nisem bil v dublinskem glavnem mestnem parku. 

Ni se veliko spremenil. Še vedno ima veliko zavitih poti in vrtov 

– ki nudijo pobeg pred živahnim mestom. V tem trenutku je 

mirno, šele prebuja se po dolgi samotni noči, brez obiskovalcev, 

zrak je vlažen, bledo rumeno sonce še ni dovolj visoko, da bi 

ogrelo tla. Vendar pa ta mir ne bo dolgo trajal.
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Aengus je pogledal preko rame in skočil sem za prvi grm. 

Tudi če je čutil senco, tega ni pokazal, spremenil je smer proti 

drugemu izhodu in izginil za ovinkom. Radovedno sem mu 

sledil, dokler ni s poti zavil na travnik in odkorakal po mehkih 

tleh. Čez nekaj ur bo na tem mestu veliko uradnikov in drugih 

Dublinčanov, ki bodo lovili sončne žarke ali brali pod krošnjami 

dreves. Vse samo zato, da bi pobegnili pred dolgočasnimi 

službami in uživali v svežem zraku.

Aengus je spet pogledal na uro, ko je živahno korakal proti 

velikemu hrastu, ki ga je obkrožalo veliko modro belega traku, 

kot bi obstajala nevarnost, da se bo drevo podrlo. Le da opazim, 

da obseg traku sega veliko dlje od širokih vej, saj zavzema 

skoraj polovico zelenice. Pomislim, da navsezadnje ta trak nima 

ničesar opraviti z drevesom.

»Kaj za vraga se greš, Aengus …« zamrmram in se dotaknem 

čeljusti, kamor me je prejšnji večer udaril, potem ko je 

sunkovito odprl vrata spalnice in me ujel pri prisluškovanju 

njegovega telefonskega pogovora. Slišal sem samo nekaj besed 

– iz katerih nisem mogel razbrati ničesar smiselnega – vendar je 

bilo dovolj, da me je najprej usekal in šele potem vprašal.

Ko sem ga odrinil v steno – kajti nasilje je očitno najin edini 

način komuniciranja – in ga opomnil, da je pravkar prišel iz 

zapora, sem izvlekel iz njega le, da mora predati opozorilo, 

nihče ne bo ranjen in naj držim pofukan gobec zaprt. 

Spet preverja uro. Aengus je pokleknil in začel odpirati torbo.

Preveč sem osredotočen na to, kar počne, da bil pozoren, in 
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tako, ko njegova glava sunkovito skoči pokonci, nimam dovolj 

časa, da bi se skril. Ledene oči me prestrelijo in me prikujejo na 

mesto.

To je obračun.

Odkimam in si želim, da bi slišal moje misli. Odidi, veliki 

brat. Ne stori tega, kar si se namenil.

Z roko brska po torbi. Za samo en trenutek verjamem, da 

me je slišal. Da me je končno začel poslušati. Da ga je moja 

pristnost tukaj odvrnila od tega, da si še bolj zategne zanko 

okoli vratu.

Kako neumno od mene, res. Aengusu nikoli ni bilo mogoče 

kaj dopovedati.

Ostro zajamem sapo, zrak mi sika skozi stisnjene zobe. 

Opazujem ga, ko s previdnimi gibi položi dolgo valjasto cev na 

travo, in preplavi me groza.

Jezus, Aengus. Tokrat si šel predaleč. 

Skočil je na noge, sunkovito dvignil torbo in stekel proti 

meni, z mobilnikom v roki, glavo je sukal, ko je prečesaval 

praznino okoli naju. Napel sem ramena in se pripravil na 

srečanje z njegovim besom, hitrim in grdim, kot je ugriz gada.

»Ali si znorel?« zalajam proti njemu, ko je dovolj blizu.

Poblisk v njegovih očeh – barve prezrelega avokada, ki 

začenja gniti – je nakazoval prav to.

»Rekel si, da ne bo nihče ranjen.«

»Ali vidiš v bližini koga, ki bi se lahko poškodoval?« je 

zarenčal, stekel mimo mene in nekaj vtipkal v mobilnik. 
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»Natanko šestdeset sekund imaš časa, da se jebeno pobereš od 

tod, River.« Enakomerno je stekel naprej, ne da bi se ozrl, da bi 

preveril, ali mu sledim.

Ker mu vedno sem. 

Oh, jebi ga. Tok adrenalina je prestrelil moje telo. Pogledam 

na uro. Ena minuta. Zdaj že manj. Petinpetdeset sekund, vzemi 

ali pusti. Mišice na nogah mi trzajo v pripravljenosti, da se 

poženem za Aengusom, kajti ničesar drugega ne morem več 

storiti. Vendar se v šestdesetih sekundah lahko veliko zgodi. 

Moja vest me je prikovala na tla, oči pa divje preiskujejo poti 

okoli mene, da bi uzrle kakršno koli živo bitje. V daljavi mimo 

teče rekreativni tekač, za katerega ne vem, ali je moški ali 

ženska. Drugače pa ne vidim nikogar.

Spet pogledam svojo uro, srčni utrip se mi vsako sekundo, ki 

mine, podvoji. Samo še petinštirideset sekund mi preostane, da 

odidem, preden bom videti prekleto kriv. Razen, če ne izdam 

Aengusa – kar se nikoli ne bo zgodilo – mi bodo zagotovo 

obesili tole.

Teči moram.

Le da … ta parameter ni dovolj širok. Če bi kdo prišel izza 

ovinka, sekal travnik … toda kaj lahko v resnici storim?

Trideset sekund. Po hrbtu mi spolzijo kapljice potu. 

Hudičevo hitro se moram pobrati od tod. Takoj. 

Obrnem se, da bi odšel nazaj v smeri, od koder sem prišel. 

Toda pozornost mi pritegne prizor, ki sem se ga najbolj bal. 

Dekle teče preko travnika, popolnoma osredotočena na svoje 
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zapestje in razprostrt zemljevid, ki ga je stiskala v rokah, obrvi 

je imela od skrbi potegnjene skupaj.

Očitno je turistka.

Očitno nekaj zamuja.

In namenjena je neposredno v domet cevne bombe, ki bo 

vsak čas eksplodirala.

Zmanjkalo mi je časa. Nimam izbire.

Stečem. Tečem tako hitro, kot me noge lahko nesejo.
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Drugo poglavje

AMBER

Fusilers‘ Arch je v tej smeri … vsaj mislim.

Vedno sem se imela za nekoga, ki je imel dober občutek za 

smer. Toda potem sem se podala na to veliko pustolovščino, 

da bi se našla, in no – našla sem se, res je. Zmedena in vsa 

narobe sem bila dovoljkrat v napačni smeri, da je bil čas, da 

sem se sprijaznila z dejstvom, da se bom morala lotiti branja 

zemljevida. Če ne bi imela drobnega obeska na zapestnici, ki 

je bil hkrati zelo priročen kompas – darilo šerifa, ki ga je večno 

skrbelo za varnost njegove petindvajset let stare hčere – večino 

časa ne bi imela pojma, v kateri smeri je sever.

Dvomim, da mi zdaj lahko pomaga kompas. Potovalna 

agencija je določila odhod natančno ob sedmi uri in trideset 
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minut in zdaj je … Bežno pogledam uro in prebode me 

strah. Sedem in triintrideset minut. Neumno od mene, da 

sem rezervirala izlet po Dublinu za takoj naslednje jutro, 

ko sem prispela na Irsko. Pred samo štiriindvajsetimi urami 

sem prestopila na letali iz Charlottetowna do Toronta in 

Amsterdama do Dublina, prestavila kazalce za eno uro nazaj, 

prej pa sem jih pet naprej. Namesto da bi spala, sem ves nočni 

let zadovoljevala svojo odvisnost od Oglaševalcev. Ko sem se ob 

treh popoldne izkrcala iz letala, sem bila popolnoma izčrpana.

Seveda sem bila prepričana, da se bom po dveh letih 

izmeničnega dela v bolnišnici zelo hitro prilagodila na časovno 

spremembo.

Seveda je to jutro moja budilka zvonila natanko dvaintrideset 

minut, preden so moji možgani sploh dojeli zvok.

In zdaj bom zamudila ta vznemirljivi ogled.

Prečkanje parka naj bi mi prihranilo nekaj minut. To je bil 

delček modrosti, ki mi ga je včeraj, ko me je odpeljal iz letališča, 

dal taksist. Vendar mi ni povedal, katero tlakovano stezo moram 

izbrati med vsemi temi, ki so se vile med vrtovi in drevesi. Tako 

sem, v popolnem obupu, izbrala neobičajno diagonalno pot, 

oddrvela mimo angleškega vrta, polnega cvetočega poletnega 

cvetja in stekla po travniku. Jutranji zrak je oster, zato so bile 

moje noge – gole zaradi kratkih džins hlač, ki sem si jih v naglici 

oblekla, ne da bi razmišljala – preplavljene s kurjo poltjo, celo 

pot mi je drsel po hrbtu. Pozneje bo okej, se opomnim. Pravijo, 

da bo danes štiriinsedemdeset stopinj po Fahrenheitu. No, 
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tehnično gledano to pomeni triindvajset stopinj po Celzijevi 

lestvici. Tudi po 3,5-tedenskem potovanju po Kanadi še vedno 

nekako ne morem ujeti metričnega sistema.

Sedem štiriintrideset. »Sranje!« Gledam mestni načrt, ki ga 

držim pred seboj v iztegnjenih rokah in tečem. Tako zamišljena 

sem, da ne vidim, da je del parka oblepljen, dokler se skoraj ne 

poženem skozi. Nič ni opozorila, da se izvajajo dela, niti orodja 

delavcev. Najverjetneje so samo posejali semena trave ali kaj 

podobnega. Kakršen koli je že razlog, pa je natančno sredi moje 

poti in izgubila bom veliko časa, če bi se skušala izogniti. Časa, 

ki ga nimam. Za travnikom je še ena pot, ki se vije do fontane 

in se razveja v več poti. Okrogla steklena kupola je vidna iznad 

vrste dreves malo naprej. To je nakupovalno središče, o katerem 

sem brala. In desno od njega bo čakal avtobus. 

Ali pa ne, če ne bom pohitela.

Čez trak skočim in se po tihem opravičim. Spet preverim 

uro. Morda je nekaj minut spredaj. Morda voznik avtobusa ni 

nepopustljiv glede točnega odhoda. Morda …

Prišel je iz nikjer, zvok njegovih nog je udarjal po travi. 

Obrnila sem glavo ravno v trenutku, ko se je vrgel name, da 

sem poletela po zraku. Bolečina je eksplodirala v vseh mojih 

okončinah, ko sem udarila ob tla, iz pljuč mi je iztisnilo ves 

zrak.

V trenutku je na meni, me stiska s težo, mišičaste roke se 

mi oklepajo vsake strani glave, me dušijo. Ne morem dihati ali 

vpiti, kaj šele da bi se ga lahko v tem trenutku otresla.



- 18 -

K. A. TUCKER

Zmorem samo eno bežno misel – da me bo ta moški, ki se je 

s čelom pritiskal ob mojega in je s strganim dihanjem napadal 

moj obraz, sredi belega dne v mestnem parku posilil.

In potem se čez sekundo potopim v nenavadno praznino, ko 

vse moje čute pogoltne oglušujoč pok, ki mi pretrese možgane 

in tla pod menoj. Potem pa … nič. Le srhljiva tišina in zrak.

Vem, da je minilo nekaj časa, vendar ne morem reči, ali je 

bil to delček sekunde ali deset minut ali cela ura, preden sem 

spoznala, da ležim na hrbtu, strmim v oblak belega dima, ko 

poznani sladkasti kovinski vonj smodnika napade moje nosnice 

in popolnoma prazno glavo. Ta zlovešča tišina se je umaknila 

pred ostrim zavijanjem siren in zdrznila sem se, ko mi je 

odmevala v ušesnem bobniču. Morda sem tudi zavpila. Če sem, 

tega ne morem slišati. Trudim se povezati vsaj toliko misli, da bi 

razumela, kaj se je pravkar zgodilo.

»Ali si okej?« Vprašanje je priplavalo nekje od daleč. In 

nenadoma nad menoj lebdi moški z lasmi bakrene barve, ki kot 

razmršeni obstret obkrožajo njegov obraz, in strmi vame skozi 

mahovnato zelene oči.

»Kaj se je zgodilo?« mi uspe vprašati, čeprav moj glas zveni 

nekje od daleč. Vsaj brez sape nisem več.

»Eksplozija. Bomba.«

Bomba? Mraz mi spreleti vse ude, ko se moji možgani ovijejo 

okoli te besede, ki je bila izrečena z rahlim irskim naglasom.

Čutim, da mi dlani zdrsnejo po nogah, čez kolena in se 

ovijejo okoli mene, vendar ne pomislim, da bi jih odrinila. 
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»Dobro boš,« je zamrmral, ko mu je izmed ustnic zdrsnilo 

olajšanje. Pobral se je na kolena in vstal.

Prijela sem ga za roko in se presenetila nad močjo, s katero 

sem ga obdržala na mestu. »Ostani.«

Mišice so se mu napele pod mojimi prsti. »Ne morem. 

Vendar prosim vedi, da tega nisem storil jaz.« Iskrene, proseče 

oči so me za nekaj udarcev srca tiho preiskovale in potem je 

izginil, stekel – čeprav opotekajoče se in neuravnoteženo – še 

preden bi ga lahko kaj vprašala. Nagnila sem glavo na stran in 

opazovala, kako je izginjal med drevesi. Temni madež je močno 

izstopal z njegove živo zelene majice.

Nekaj trenutkov pozneje sopihajoče priteče k meni 

rekreativna tekačica, mobilni telefon si pritiska ob uho, vsa je 

panična. Od vsepovsod v parku se sliši vpitje in ostri zvoki siren 

v daljavi. Približno trideset sekund pozneje se ustavi še en tekač. 

Potem varnostnik in par v oblekah, na poti v službo. V nekaj 

minutah sem obkrožena z ljudmi.

Kljub vztrajanju večine, naj ostanem leže na tleh, sedem. Vrti 

se mi. Žitna ploščica in pomarančni sok, ki sem ju na hitro 

pogoltnila, ko sem stekla skozi vrata, sta se vrtinčila in nisem 

bila prepričana, da ju bom lahko zadržala v želodcu. Toda 

prisilila sem se, da sem se osredotočila na okolico – zoglenelo 

travo, luknje v deblu hrastovih dreves v bližini, posamični listi 

so bingljali zgoraj, pepel je nežno padal kot sajaste snežinke.

Počasi sem dojemala.

V tem trenutku bi lahko bila mrtva.
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Če ne bi bilo tistega fanta, bi lahko bila. Ni me skušal 

zadušiti. Ščitil me je.

»Rešil si mi življenje,« sem zašepetala, čeprav sem vedela, da 

nikoli ne bo slišal mojih besed.

Ovita v meglico sem opazovala rešilna vozila, policiste in 

oddelek za protibombno zaščito, ki so kot čredo odganjali 

opazovalce s prizorišča kriminalnega dejanja, njihovi radijski 

sprejemniki so brneli, beležke in pisala so bili pripravljeni. 

Vsepovsod so na neprebojnih jopičih nosili odbojne rumene 

črke ‚Garda1‘. 

K meni so prihiteli reševalci. Dobro sem, jim govorim. Zaradi 

šoka je moj sluh še vedno nekoliko okrnjen, toda drugače …

Ne morem verjeti, da sem dobro.

Pomagali so mi na nosila in me odpeljali proti reševalnemu 

avtomobilu, da bi me še dodatno preiskali. Spet jim obljubim, 

da vem, o čem govorim. Navsezadnje sem medicinska sestra. 

Reševalka prikima in se smehlja ter mi z gazo popivna spodnjo 

ustnico. Šele potem vidim kri in okusim baker.

Dovolila sem jim, da so preverili življenjsko pomembne 

organe, medtem ko sem opazovala policiste, ki so polagali 

oštevilčene označevalce po travniku in začeli izpraševati 

očividce. Sprašujem se, kako bi se z nečim takšnim spopadel 

moj oče. Precej sem prepričana, da še nikoli ni imel opraviti z 

bombami v Deschutes County v Oregonu.

1  Garda – irska državna policija (op. prev.).



- 21 -

ULOVILA TE BOM, RIVER

»Kako je z njo?« je nekdo vprašal in pritegnil mojo pozornost 

na levo, kjer sta stala dva policista in me opazovala.

»Kolikor je videti, ima le majhno ureznino na spodnji ustnici, 

njeni vitalni organi so dobro. Čeprav bo trajalo kar nekaj časa, 

da bo šok minil. Precej je prestrašena.« Te besede je pospremila 

s pomežikom in potem je začela pospravljati svojo reševalno 

opremo.

»Neverjetno srečo je imela …« reče proti meni visok policist 

povprečnega videza, »kriminalist Garde, Garret Du�y. To je 

moj partner, kriminalist Garde Paul O'Brien.« Moški ob njem, 

debelušni policist srednjih let z lesketajočo se plešasto glavo, se 

je tanko nasmehnil. »Vam smemo zastaviti nekaj vprašanj?«

Vsemu položaju navkljub se nasmehnem. Du�y je slišati 

natanko tako kot irski škrat v reklami za kosmiče Lucky 

Charms. »Seveda. Dobro.«

»In ali bi imeli kaj proti, če bi naši kolegi preiskali vašo torbo? 

Saj je ta vaša, kajne?« Pomignil je proti moškemu z belimi 

rokavicami, ki je stal ob strani.

Pogledam mehki črni nahrbtnik, v katerem je moj dežnik, 

nekaj stekleničk vode, vrečka z grozdjem ter nedvomno zdaj 

prava zmešnjava kaše in soka. Sicer ne vem, zakaj si to želijo, 

toda … »Kar izvolite.«

»Hvala vam,« je rekel Du�y s prijaznim nasmeškom, beležko 

je imel že odprto in pripravljeno, da jo bo popisal. »Začnimo z 

vašim imenom.«

»Amber Welles.«
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»Ste Američanka, po naglasu sodeč?«

Prikimala sem in šele potem odgovorila. »Da.« Oče me je 

naučil, da je treba vedno besedno odgovoriti, da se izognemo 

napačnemu razumevanju.

»Imate kakšen osebni dokument?«

»Potni list. V nahrbtniku je.«

»Okej.« Pokimal je proti O'Brienu. »Poiskali ga bomo. Kaj 

počnete tukaj, na Irskem?«

»Potujem.«

»Ste sami tu?«

»Da.«

Čelo se mu od presenečenja zguba. Velikokrat vidim takšen 

odziv. Mislim, da ga lahko razumem. Precej nenavadno je, da 

dekle mojih let potuje samo. Če bi vedel, da me po Irski čaka 

še trinajst držav, ki jih bom obiskala, sem prepričana, da bi imel 

kaj pripomniti. »Ali imate na Irskem sorodnike ali prijatelje?«

»Ne.«

»In koliko časa ste v Dublinu?«

»Včeraj sem priletela.«

Hitro piše v beležko. »In kaj ste to jutro tako zgodaj počeli v 

Greenu?«

»Zamujala sem na avtobus in stekla skozi park, da bi pridobila 

nekaj časa.« Predvidevam, da je smiselno povedati tudi, da je 

avtobus odšel brez mene.

»Torej … tekli ste čez travnik.« Z očmi in prstom je pokazal 

na okolico, kot bi želel ugotoviti položaj. »Iz katere smeri 

natančno?«
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Pokažem preko trave.

»Dobro. In potem je bomba kar eksplodirala?« Njegove oči 

so bile brezizrazne in prilepljene na moj obraz, kot bi prebrale 

moj odgovor in tehtale resnico. Prav tako kot očetove oči 

preiskujoče opazujejo, kadar koli zastavlja vprašanja, ko vrta za 

informacijami, za katere misli, da bi jih oseba lahko prikrivala.

Srce mi razbija v prsnem košu, ko začenjam dojemati 

resničnost svojega položaja. Ne odrasteš s človekom, kot je 

Gabe Welles, ne da bi se naučil, kaj pomeni nezaupljivost. In ne 

odrasteš z bratom, kot je Jesse Welles, ne da bi se naučil, kako 

zveni zaslišanje človeka, za katerega misliš, da je kriv.

Petindvajset let življenja v družini Welles me je dodobra 

izurilo v umetnosti sumničavosti.

Zberem toliko mirnosti, kot je zmorem, in mesto detonacije 

– obkoljeno z novim, večjim kvadratom modro belega traku 

– vidim nekoliko drugače. Tam, kjer sem bila najdena, stoji 

označevalec. Drugi označuje, tako predvidevam, kraj, kjer 

je eksplodirala bomba. Moški meri razdaljo med dvema 

točkama. Drugi fotogra�ra deblo hrasta, prerešetanega z 

zarezami, medtem ko njegov partner čaka za njim s plastičnimi 

rokavicami, vrečkami in pinceto, da bi pobral dokaze.

Vidim, zakaj bi lahko bili policisti sumničavi. Najverjetneje 

se sprašujejo, kako sem lahko bila tako blizu, ne da bi dobila 

vsaj eno rano od šrapnela, ko pa je bilo drevo razmesarjeno. 

Toda kaj v resnici mislijo, da se je zgodilo … da sem jaz 

postavila bombo in se odločila igrati žrtev?
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V želodcu me je zvilo.

Mogoče se ravno to sprašujejo. Ko sem si v glavi ponovila 

kriminalistove besede, da sem imela veliko srečo, mi nenadoma 

niso več zvenele iskreno. Ne morem verjeti. Prvi dan na Irskem 

in že me zaslišuje policija. Takšne stvari se dogajajo Jesseju in ne 

meni.

»Ne. Od nikjer je pritekel moški in me podrl na tla. Potem je 

eksplodirala bomba.«

Tako neznatno je, kot da se skoraj ne bi zgodilo, toda 

Du�yjeva obrv je res nekoliko poskočila. »Kako je bil videti ta 

moški?«

»Ne vem …« Namrščim se, ko si skušam v spomin priklicati 

njegov obraz. »Bil je mlad … Irec … Ne vem. Takoj potem je 

stekel stran.«

»V katero smer?«

Pokazala sem proti grmovju, kjer sem ga nazadnje videla.

»Kaj nam še lahko poveste o njem?« je vprašal O'Brien. Oba 

strmita vame, čakata, njuna drža se je nekoliko sprostila, zdaj 

ko sem jima dala vzrok, da pomislita, da sem samo ameriška 

turistka, ki je bila na napačnem mestu ob napačnem času.

»Nisem ga dobro pogledala. Bila sem v šoku.« Še vedno sem.

»Kar koli. Je bil visok, nizek? Je imel sedemdeset kilogramov 

ali devetdeset …«

Namrščim se.

Du�y se posmehne. »Vi Američani za težo uporabljate 

‚funte‘.«



- 25 -

ULOVILA TE BOM, RIVER

»Oh.« Stresem z glavo. »Jaz … nisem prepričana. Morda 

osemdeset kilogramov?«

»Pošteno premislite, Amber. Moramo ga najti,« je pritiskal. 

»Rekli ste, da je bil Irec. Kako to veste? Se je pogovarjal z vami?«

»Da. Rekel je, da tega ni storil on,« sem zašepetala in slišala 

njegov glas, ko sem ponovila njegove besede. Spomnila sem se 

tistega prosečega pogleda v njegovih očeh.

Du�y in O'Brien sta se spogledala.

»Mislite, da je on nastavil bombo, kajne?« vprašam.

»Morda,« je odgovoril Du�y.

Namrščila sem se. »To nima smisla. Zakaj bi skočil pred 

mene, da bi me rešil?«

O'Brien je skomignil z rameni. »Premislil si je? Videl je 

ljubko ptičko in ni hotel biti odgovoren za njeno smrt.«

Zaradi nezaželenega laskanja zardim, čeprav hočem v resnici 

zaviti z očmi. Včasih rečejo ljudje, ki imajo najboljše namene, 

najneumnejše stvari. Reči želim, ali je res vse odvisno od videza? 

Če bi bila grda, bi fant zbežal na drugo stran in me pustil, da bi 

me razneslo na koščke?

Du�y je moral videti mojo nejevoljo. »Stekel je. Nedolžni 

ljudje ne stečejo stran.«

S pogledom ošvrknem mesto med drevesi, kamor je izginil, 

in se začnem spraševati. Sem neumna, ker sem mu verjela, takoj 

ko je izgovoril besede? Sploh ga nisem vprašala, zakaj bi rekel 

kaj takšnega. Morda … je vedel, da tam v travi tiho leži bomba. 

Natanko je vedel, kje je, in moral je tudi vedeti, kdaj jo bo 
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razneslo, glede na to, kako se je zapodil proti meni. Če ni imel 

ničesar opraviti z njo, kako bi poznal te podrobnosti?

Morda beseda bombaša ne pomeni veliko, ko jo da … 

bombaš.

Vendar mi je rešil življenje. Sebe je izpostavil poškodbam, da 

je zaščitil mene. Morda nedolžni ljudje res ne stečejo stran, toda 

bombaši ne rešujejo življenj.

Ne zmenim se za kriminalistovo sumničavost. Navsezadnje je 

bil še pred petimi minutami pripravljen obdolžiti mene.

»Kaj je še rekel?« je pritiskal Du�y.

»Vprašal je, ali sem dobro,« zamrmram. »In potem je stekel 

stran.«

Du�y si zapisuje. »Dobro, Amber. Kaj še? Kakšno barvo las 

je imel? Barvo oči?«

»Zelene oči.« Bogate, intenzivne zelene oči. »In mislim, da je 

bil ranjen.« Ker se je postavil v položaj, da je zaščitil … mene. 

Nenadoma ne želim policistoma povedati ničesar več. Vsaj 

ne, dokler ne bom vsega v miru razmislila. »To je vse, česar se 

spominjam. Žal mi je.« 

Du�y je k ustom ponesel svoj radio in začel bruhati besede in 

številke, ki jih ne morem razumeti, čeprav vem, da so policijske 

šifre. Brenčanje napolni zrak in več uniformirancev se razprši, 

drug na drugega kažejo s prsti in vpijejo. Prečesali bodo park in 

tudi področje izza zidu.

Sprašujem se, ali ga bodo našli.

»To nam je bilo zelo v pomoč, Amber. Preverili bomo 

v bolnišnicah.« Iz žepa je potegnil poslovno vizitko in mi jo 
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podal. »Čez nekaj ur se boste morda spomnili še česa. Pokličite 

me, če bo tako.«

»Z vami bodo želeli govoriti.« O'Brien je pomignil nekam 

v daljavo. Pokukala sem skozi vrata reševalnega vozila, ki 

me je ščitilo pred radovednimi pogledi. Začele so prihajati 

poročevalne agencije, njihove ogromne kamere so preplavile 

območje. Na srečo jih je zadržal parameter traku in še vedno 

sem skrita.

Lahko že vidim naslove: Ameriško dekle je rešil irski 

samaritanec in pobegnil.

Predvidevam, da bo zgodba, ki jo mediji obožujejo. 

Najverjetneje bi to lahko bil najboljši način, da se mu zahvalim.

Vendar pa bo dosegla tudi moje starše in stavim, da bo 

očetovo prvo potovanje iz Amerike v Irsko, samo zato, da bo 

lahko svojo deklico odvlekel domov, tudi vklenjeno, če bo 

treba, pa njena starost gor ali dol.

Rožnato bejzbol kapo potegnem niže na obraz. »Je kakšna 

možnost, da se jim izognem? In da preprečimo, da bi prišli moja 

fotogra�ja in ime v medije? Moj oče tega ne bi dobro sprejel.«

Du�yjev pogled prečeše množico. »Zelo so nadležni, kajne? 

Morda bi vas lahko nekam odpeljali.«

»To bi bilo čudovito. Stanujem v hiši na ulici Hatch, ob 

Leesonu. Samo nekaj ulic stran od tod.«

»Poznam to ulico.« Po radiju naroči še eno jakno in z njo 

si prekrijem obraz in zgornji del telesa, ko me odpeljejo v 

policijski avtomobil.


