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Prvo poglavje

Večer, preden naj bi se vrnila na delo, je poročnica Sam 

Holland budna ležala v postelji in opazovala, kako ura na njeni 

nočni omarici odšteva minute do polnoči, ure, ko bo uradno 

spet v službi. Še pet minut. Sam je pričakovala, da si bo po 

dveh tednih, v katerih je nenehno tičala skupaj s svojim novim 

možem, ameriškim senatorjem Nickom Cappuanom, želela 

nazaj v službo. Toda ko so se iztekale zadnje minute njunega 

čudovitega oddiha, jo je preveval obup, saj se je spraševala, kdaj 

bosta sploh še imela toliko časa, ki ga bosta lahko preživela le 

eden z drugim. 

»Kaj je narobe, ljubica?« jo je vprašal Nick, ki je ležal za njo. 

Sam je deljenje postelje nekoč sovražila, zdaj pa si ni mogla 

zamišljati, da bi spala, ne da bi jo objemale njegove močne 

roke. Uri je priznala poraz, se obrnila in se privila ob njegove 

prsi. »Nisem še pripravljena iti nazaj v službo.« 

»Nekaj ur še imava.« 

»Je že čez polnoč?«
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Dvignil se je in ji pokukal čez ramo. »Minuta čez.«

»Kadar koli me lahko pokličejo.« 

»Morda pa boš imela srečo in si bodo kriminalci vzeli prosto 

noč.« 

»Upam, da res.« Poljubila ga je na eno izmed njegovih lepo 

izoblikovanih prsnih mišic in ga objela. »Popolnoma si me 

uničil, veš.« 

»Kako to misliš?« 

»Pred tem – pred nama – sem počitnice sovražila. Dvakrat 

letno so me prisilili vanje, naj sem to želela ali ne, in ves čas sem 

se le dolgočasila ter komaj čakala, da se lahko vrnem na delo. 

Toda zdaj …« 

»Tudi sam čutim enako.« Nagnil ji je brado in jo poljubil. 

»Zdaj lahko skupaj počneva mnogo boljše reči kot pri delu.« 

»Natanko tako.« Predala se je poljubu, saj se mu ni mogla 

upreti, četudi je vedela, da bosta, če se ne bosta naspala, zjutraj 

oba utrujena. Po potovanju z medenih tednov na Bora Bori sta 

čutila posledice časovne razlike.

Ne da bi prekinil poljub, se je premaknil nanjo. 

»Nick …« 

»Hmmm?« 

»To sva nocoj že počela – dvakrat, če se prav spomnim,« ga je 

opomnila, medtem jo je od čeljusti do ključnice posul s poljubi. 

»Obstaja kakšen zakon, ki določa, koliko seksa je dnevno 

sprejemljivega?« 

»Ne da bi vedela.« 
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»Potem pa utihni in me poljubi.« 

Še vedno se je smejala, ko ji je zazvonil telefon, da sta oba 

nejevoljno zastokala. 

»Ne zmeni se zanj,« je rekel in ji ustnice ujel v še en poljub. 

To, da jo je napol imelo, da se res ne bi zmenila za telefon, 

ji tako zelo ni bilo podobno, da jo je prestrašilo. Očitno se ji je 

po poroki omračil um. »Spustite me, senator. Vrniti se morava 

v resničnost.« 

»Nočem se,« je rekel in jo spustil. 

Sam je pograbila telefon z nočne omarice in s palcem zdrsela 

čez ekran, da bi ga odklenila. »Poročnica Holland,« je rekla 

prvič v dveh tednih.

»Poročnica,« se je oglasil telefonist, »povedali so mi, da ste od 

polnoči ponovno v službi.« 

Ker je bil Nick tako ali tako buden, je Sam prižgala nočno 

lučko ter segla po beležnici in pisalu, ki ju je vedno imela pri 

roki. »Drži.« 

»Prejeli smo prijavo dvojnega umora v lokalu Carl’s Burger 

World na aveniji Massachusetts.« 

Zapisala si je naslov. »Takoj bom tam. Lahko obvestite tudi 

kriminalista Cruza?« 

»Bom.« 

Sam je končala klic, se obrnila k Nicku in ga na hitro 

poljubila. »Žal mi je.«

»Služba kliče,« je rekel in dolgo, trpeče zavzdihnil. »Kaj 

imaš?« 
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»Dvojnega pri Carlu na aveniji Mass.« 

»Ne poznam.« 

»Prijateljica je tam delala, ko sem bila še v srednji šoli, zdaj 

pa že leta nisem bila tam.« Navlekla si je kavbojke in majico z 

dolgimi rokavi, saj je bila noč hladna. Sede na Nickovi strani 

postelje ga je med obuvanjem nogavic ošinila s pogledom. 

»Najboljši dopust mojega življenja.« 

»Tudi mojega.« 

»Nekoč morava to ponoviti.« 

Obraz se mu je razjasnil s seksi polovičnim nasmeškom, ki ga 

je tako oboževala. »Vsekakor.«

Sam si je zavezala športne copate, vstala in pograbila pulover. 

Odklenila je škatlo v prvem predalu nočne omarice, kjer je 

hranila pištolo, značko in lisice, ki se jih že dva tedna ni niti 

dotaknila – to je bilo najdlje, odkar se je pred dvanajstimi leti 

pridružila washingtonski metropolitanski policiji. 

Preden je odšla iz spalnice, je še zadnjič poljubila svojega 

moža. »Lep prvi dan v službi ti želim.« 

»Tudi jaz tebi.« Pocukal jo je za pramen dolgih las kavne 

barve. »Pazljiva bodi, ljubica.«

»Vedno sem. Se vidiva kasneje.« Niti na polovici stopnic še 

ni bila, ko jo je že prestrelila potreba, da bi se obrnila in stekla 

nazaj k njemu. Če bi ji pred letom dni kdo rekel, da se bo 

tako do ušes zaljubila, da bo izgubljala glavo zaradi moškega, 

medtem ko bo morala poskrbeti za dve trupli, bi to osebo 

najbrž dobro premlatila. 
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»Morda sem res do ušes zaljubljena,« je rekla, ko je stopila 

skozi vrata in stekla po klančini, ki jo je njen mož namestil za 

njenega paraliziranega očeta, »toda vseeno je čas, da se vrnem 

na delo.« 

Sam je na prizorišče zločina prispela v istem hipu kot 

njen partner, kriminalist Freddie Cruz. Nosil je enega svojih 

značilnih dežnih plaščev, ki naj bi jih potreboval, da bi lažje 

ostajal v svoji vlogi, Sam pa je trdila, da je v otroštvu samo 

preveč gledal televizijo. Ponudil ji je krof s sladkornim prelivom 

iz paketa šestih, medtem ko je sebi v usta tlačil že drugega. 

Zmajala je z glavo in ga pogledala. »A te reči kupuješ na 

zalogo ali kaj?« 

»Nikoli ne škodi biti dobro pripravljen na polnočni službeni 

klic.« 

»Upam, da bom dočakala trenutek, ko se ti bo upočasnil 

metabolizem.« 

Pridržal ji je rumeni trak, ki je obdajal prizorišče zločina, in 

jo potisnil podenj. »Lepo, da si nazaj, poročnica. Pogrešal sem 

tvojo iskrivo duhovitost.« 

»Eno minuto sem nazaj, pa se mi že prilizuješ?« 

»Vidim, da še vedno ne znaš sprejeti komplimenta. Lep 

izlet?« 

»Čudovit izlet. Prehitro je minil.« 

Policisti patrulje, ki se je odzvala na klic, so ju popeljali v 

prostor za zaposlene, kjer je bila tudi hladilnica z odškrnjenimi 

vrati. V njej sta bili dve osebi, ki sta očitno zmrznili do smrti. 
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»Uf,« je rekla medicinska izvedenka washingtonske metro-

politanske policije, zdravnica Lindsey McNamara, ki se jim je 

pridružila. »Kakšna smrt.« 

»Brez heca,« je rekel Freddie in ostanek krofov zatlačil v žep 

svojega plašča. Očitno mu je pošel apetit.

»Kako vemo, da je to umor in ne nesreča?« je Sam vprašala 

policiste iz dežurne policijske patrulje. 

»Vrata se zaklepajo od zunaj,« je rekel eden od njiju in 

pomignil na uničeno ključavnico, ki so jo morali razlomiti. 

»Kdo je to naredil?« 

»Fantov oče.« Eden od policistov je pokazal na mladeniča 

v hladilnici. »Daniel Alvarez, sedemnajst let. Ko po delu ni 

prišel domov in se ni oglašal na telefon, ga je oče prišel iskat. 

Vrata so bila odklenjena in tako je prišel noter in videl, da so 

fantove reči na točilnem pultu.« Pokazal je na denarnico, ključe 

in mobilni telefon ob nezaprti bančni vreči, polni denarja, kar 

je izključilo možnost, da bi bil motiv za umor rop. »Ko je oče 

zagledal ključavnico na vratih hladilnice, se mu je zmešalo, 

našel je kladivo in jo razbil. A ko se mu je uspelo prebiti noter, 

je bilo že prepozno.« 

»Torej ni le zbil prstnih odtisov s ključavnice, ampak je z 

dotikanjem žrtev potacal tudi prizorišče zločina. Imam prav?« 

Policisti so se živčno spogledali. »Da, gospa.« 

»Čudovito,« je zamomljala Sam, ko je stopila v hladilnico, da 

bi si natančneje ogledala žrtvi. Drugo žrtev je prepoznala kot 

Carla Oliva, lastnika. Odkar ga je nazadnje videla v zadnjem 
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letniku srednje šole, ko je zanj delala njena prijateljica Melissa, 

se je postaral. Obe žrtvi sta imeli modrikasto polt, njune oči pa 

so bile široko razprte.

Freddie se je namrščil, ko je počepnil, da bi si ju bolje ogledal. 

»Nobenih očitnih znakov kakšnih drugih poškodb.« 

»Tukaj bi ju prej pokončalo pomanjkanje kisika kot mraz,« 

je dodala Lindsey. »Več bom vedela, ko ju pregledam v 

laboratoriju.« 

Sam je preučila obe žrtvi in se dobro razgledala po hladilnici. 

»Kar pojdi v laboratorij,« je rekla Lindsey. »Rada bi govorila s 

fantovim očetom.« 

»Ime mu je Joseph Alvarez,« je rekel eden od policistov. 

»Zunaj je, skupaj s policistko Gentile.« 

Sam je policistu sledila skozi kuhinjo in skozi zadnja vrata 

ven, na uličico za restavracijo. 

Joseph Alvarez je bil visok moški s širokimi rameni, ki so se 

mu tresla od joka, medtem ko se je policistka Gentile po svojih 

najboljših močeh trudila, da bi potolažila žalujočega moškega. 

Ko je videla, da je prispela pomoč, si je oddahnila, se umaknila, 

stopila noter in naredila prostor za Sam. 

»Moj edini sin,« je tja v en dan rekel Joseph. »Moj fant.« 

Soočanje z družinami umorjenih žrtev je bil najtežji del 

Samine službe, ki ni z leti postajal nič lažji. »Zelo mi je žal za 

vašo izgubo, gospod Alvarez.« 

»Ne razumem. Kdo bi naredil nekaj takšnega mojemu 

Danielu? Ali gospodu Olivu? Vsi so imeli oba tako radi.« 
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»Je mogoče, da bi kakšna druga delavka ali delavec zaklenila 

hladilnico, ne da bi vedela, da sta notri?« je vprašala Sam, ki še 

vedno ni bila povsem prepričana, da je bil to res umor. 

Zmajal je z glavo. »Danes sta lokal zapirala sama. Takoj, ko 

sem videl Dannyjev telefon na pultu, sem vedel, da je nekaj 

narobe. Moj sin ni bil nikoli brez tega prekletega telefona. 

Vedno sem pritiskal nanj zaradi tega. Če v času, ko ni imel 

strank, ni brskal po njem, je bil vedno v njegovem žepu. Nekdo 

jima je moral groziti, da je šel v to hladilnico brez telefona.« 

»Kako dolgo po zaprtju ste počakali, preden ste šli preverit, 

kje je?« 

»Nekaj ur. Zapirajo ob devetih, nato pa se navadno dobi s 

prijatelji. Doma mora biti do enajste zvečer, in ko ga ob pol 

dvanajstih ni bilo domov in se ni oglašal na telefon, sem ga 

šel iskat.« Gospod Alvarez je pobrskal po žepih svoje srajce in 

izvlekel zavojček cigaret ter si eno s tresočimi rokami prižgal. 

»Ne vem, kaj me je povleklo k hladilnici. Občutek, ki se je 

zalezel vame.« Skomignil je z rameni in se znova sesul. »Nikoli 

ne bom pozabil trenutka, ko sem ju zagledal notri.« 

»Ste opazili, da bi bilo v kuhinjskem delu ali pa v restavraciji 

kar koli narobe?« 

Zmajal je z glavo. »Vse se mi je zdelo kot običajno. Najprej 

sem mislil, da se mi je zmešalo, ker kot preveč zaščitniški oče 

drvim sem, toda ko sem videl tisti telefon … Vedel sem, da je 

nekaj zelo narobe, ko sem videl Dannyjev telefon.« Obrisal si 

je solze, se naslonil na steno in pogledal v nebo. »Pred letom 
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dni sem izgubi ženo. Rak dojke. Danny in jaz … Komaj sva se 

začela pobirati. Ne morem verjeti, da se je to res zgodilo.« 

Sam, ki jo je njegov obup ganil in ki je bila zdaj precej bolj 

prepričana, da je to dejansko bil umor, mu je položila dlan na 

roko. »Naredili bomo vse, kar lahko, da najdemo človeka, ki je 

to naredil.« Saj ne, da bo aretacija gospodu Alvarezu prinesla 

posebno olajšanje, je pomislila. Nič mu ne bo moglo vrniti sina. 

Prikimal je in še enkrat globoko potegnil dim iz cigarete. 

»Je imel Danny težave s komer koli v šoli ali zunaj nje.« 

»Z nikomer. Moj fant je bil priljubljen. Vsi so ga imeli radi. 

Imel je prijetno dekle, veliko dobrih prijateljev. Ukvarjal se je s 

športom. Priden otrok je bil.« Joseph je pomignil proti zadnjim 

vratom restavracije, ki so bila priprta. »To je bila njegova prva 

prava služba.« 

»Je rekel kaj o tem, da bi imel gospod Olivo težave s komer 

koli?« 

»Ne, da bi jaz kdaj kaj slišal o tem. Tudi njemu je prejšnje 

leto umrla žena. To naju je družilo. Tu in tam sva govorila o 

tem, kadar sem prišel pogledat Dannyja v službo.« 

»Je imel gospod Olivo tod tudi kakšne druge družinske 

člane?« 

»Mislim, da ne. Nekoč je omenil, da so se njegovi otroci 

porazgubili po državi in se od materine smrti ne vračajo pogosto 

domov. Občutek sem dobil, da med njim in njegovimi otroki 

obstaja določena napetost, toda nič takšnega, kar bi lahko 

vodilo k temu.« 
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»Zelo ste nam pomagali. Lahko koga pokličem v vašem 

imenu? Morda kakšnega sorodnika?« 

Zmajal je z glavo. »Z Dannyjem sva bila sama. Moja družina 

je pomrla, in odkar je umrla moja žena, nisva imela veliko 

stikov s sorodniki po njeni strani.« 

»Ne morem vas pustiti tukaj popolnoma samega.« 

»Poklical bom kolega iz službe. Prišel bo pome. Kar pojdite. 

V redu bom.« 

Sam je morala začeti preiskovati, kaj se je tu zgodilo, a hiter 

pogled na strti izraz Josepha Alvareza ji je povedal, da je bil vse 

prej kot v redu. Stoječ ob njem, si je roke zatlačila v žepe in 

se naslonila na steno, ki je podpirala tudi njega. »Z vami bom 

počakala, da pride vaš prijatelj.«


