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Prvo poglavje

Ko je Sam dvignila desnico, da bi zaprisegla kot poročnica, 

so začeli vibrirati vsi mobilni telefoni in pozivniki.

Pogled je odlepila od mestnega uradnika in ošinila svojega 

partnerja, detektiva Freddieja Cruza. Čeden obraz se mu je 

spačil, ko je preveril svoj pozivnik.

Ko je izgovorila zadnje besede prisege, so se njeni kolegi 

zapodili proti vratom in ji čez ramo navrgli, da se vidijo pozneje 

na zabavi. Vse, kar ji je še uspelo slišati, je bilo: „NS, VP“.

Groza, je pomislila. Nasilje v družini, več poškodovanih. Ni 

hujšega za policista.

„… in prav nič ne dvomim, da bo v novi vlogi še naprej služila 

častno in vestno,“ je sklenil policijski načelnik Farnsworth, ki 

ga je Sam v otroštvu klicala ‚stric Joe‘. „V veliko veselje in čast 

mi je, da vam lahko prvič predstavim poročnico Sam Holland.“

Razleglo se je ploskanje in Sam je z velikim cmokom v grlu 
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sprejemala čestitke tistih redkih, ki so ostali v prostoru. Pred 

sabo je zagledala sestri Tracy in Angelo ter očeta v motoriziranem 

invalidskem vozičku.

Ko sta ji sestri pripenjali novo položajno oznako, se je Sam 

čudila nadrealističnemu občutku. Zaradi disleksije, s katero se 

je spopadala že vse življenje, si ni dovolila, da bi si predstavljala 

ta trenutek. Po očetovih licih so polzele solze. Svoja tri dekleta 

je oboževal, a vsem, ki so ga poznali, je bilo jasno, da ga s Sam 

druži prav posebna vez.

Ko je bila nova položajna oznaka na mestu, sta Tracy in 

Angela stopili korak nazaj. Sam se je sklonila in glavo položila 

na očetovo ramo. A to je bil le slab nadomestek objema, ki si 

ga je tako zelo želela od njega. Že dve dolgi leti ji te želje ni več 

mogel izpolniti.

„Čestitam, poročnica,“ je hripavo izdavil.

„Hvala, načelnik.“

Poljubil jo je na lice.

Obrnila se je in se rokovala z načelnikom Farnsworthom.

Prostor so začeli zapuščati še preostali kolegi in Sam se je le 

stežka zadrževala.

„Saj lahko greš z njimi, če želiš,“ je izza hrbta slišala Nickov 

glas.

„Ne,“ je odvrnila in ga pogledala. „Danes sem prosta.“

„Sam.“

„Nick.“
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Sklonil se je in jo odločno poljubil na usta. In to pred očmi 

očeta, sester, načelnika in župana. Župana, za božjo voljo!

„Čestitke, poročnica,“ ji je dahnil v uho.

„Hvala,“ je zamomljala. Resno se je nameravala pogovoriti 

z njim o tem res neprimernem razkazovanju čustev v javnosti. 

Pozneje, ko bosta sama v tisti bedasti limuzini, pri kateri je 

vztrajal. Tako je hotel počastiti njen veliki dan, a Sam se je 

spraševala o smiselnosti tega prevoznega sredstva v zloglasno 

prometno zelo obremenjenem Zveznem okrožju Kolumbija.

„V tej uniformi si hudo seksi,“ ji je zašepetal v uho. „Pozneje 

si hočem na tebi podrobneje napasti oči.“

„Dovolj.“ Z rokama ga je odrinila od sebe. In na skrivaj 

uživala ob dotiku njegovih prsnih mišic, katerih jeklene trdnosti 

ni uspelo oblažiti niti obleki.

Polne, poželjive ustnice je ukrivil v nasmešek, ki je obljubljal 

meseno razvedrilo, in Sam je med nogami začutila toploto. 

Tako jo je razorožil, in tega se je še predobro zavedal.

Na druženju s kavo in pecivom je bila nemirna. Strašno jo 

je zanimalo, kaj je bilo s tistim primerom nasilja v družini. 

Napenjala je ušesa, da bi prestregla kakšne informacije. Srkala 

je že drugo dietno kolo ter opazovala Nicka in očeta med 

krohotanjem. Toplo ji je bilo pri srcu ob misli, da je moška 

združila skrb za njeno varnost. Sicer si je želela, da bi ju malo 

manj skrbelo zanjo, a dobra posledica njunega zaščitništva je 

bila ta, da oče ni več nenehno zastraševal Nicka – kar je včasih 
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počel ob vsaki priložnosti. In v tem je bil Skip zelo dober. 

Invalidskemu vozičku navkljub.

Iz množice sta se izluščili Tracy in Angela in jo objeli.

„Si pripravljena na drugi del?“ je vprašala Tracy.

„Res moram?“ je zavzdihnila. Ob misli na Nickovo novo 

službo jo je v trebuhu začelo zvijati. Hkrati pa se je spomnila 

obljube, ki mu jo je dala. Da bo šla na pregled želodca, ko bo 

primer O‘Connor rešen. Upala je, da bo pozabil na to. Hkrati 

pa je vedela, da se to ne bo zgodilo. „Preobleči se moram.“

„S tabo grem,“ se je ponudila Angela.

Sam je Nicku nakazala, da se takoj vrne, in se namenila 

proti svoji novi pisarni na oddelku, kamor je že prej prinesla 

sveža oblačila. Kostim, ki je bil veliko predrag, je zdaj visel na 

obešalniku na vratih.

„Pridita mi pomagat,“ je zaklicala sestrama. „Prsti me ne 

ubogajo.“

Angela in Tracy sta stopili skozi vrata in jo odrešili. Pomagali 

sta ji zlesti iz uniforme in v črn kostim, okrašen z diskretnimi 

srebrnimi črtami. Suknjič na tri gumbe je precej dobro pokrival 

njen bogat dekolte, a za Sam je bil že namig o globoki dolinici 

preveč. Podobo so dopolnjevali njej tako ljubi črni salonarji 

Jimmyja Chooja in babičini biseri, za katere je upala, da ji 

podarijo obstret spoštljivosti.

Angela, ki ji je pomagala nadeti čevlje, se je zravnala in se 

zamajala. Zastokala je in se z roko naslonila na zid.

„Kaj je narobe?“ jo je vprašala Sam.
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„Nič. Samo za trenutek se mi je zavrtelo.“

„Spet nisi zajtrkovala,“ je Tracy bolj kot vprašala očitajoče 

zatrdila.

„In kaj, če nisem,“ se je branila Angela. „Nekaj bom pojedla 

na poti na Kapitol.“ Pozornost je preusmerila na Sam in pridala: 

„Fantastična si, Sam. Res jemlješ dih.“

Sam je prijela zavihka in suknjič privzdignila za dober 

centimeter. A kaj, ko je blago, takoj ko ga je izpustila, spet 

spolzelo na prsi, za katere je menila, da so veliko prevelike. 

„Nisem dovolj spodobna.“

„No, glede na to, da je Nick zagret liberalec, to res ni noben 

problem,“ se je pošalila Angela.

„Ha ha, res smešno,“ je odvrnila Sam. „Glede na to, da ga 

čaka zaprisega pred predsednikom vrhovnega sodišča, dvomim, 

da ga bo zanimal moj balkon.“

„Greva stavit?“ se je zarežala Tracy.

Sam je začutila naval panike. „Ne vem, ali bom zmogla. 

Nisem narejena za senatorjevo … kar koli že pač sem.“

„Ljubezen njegovega življenja?“ je predlagala Angela.

Zajedljiva preprostost sestrine izjave jo je osupnila.

„Videti si čudovito. Zelo damsko in elegantno.“ Tracy jo je 

pogladila po zavihkih. „Nicku je lahko samo v čast, da mu boš 

danes stala ob strani.“

„In res mi je,“ se je zaslišalo od vrat.

Vse tri so se hkrati obrnile in Sam se je ob pogledu na 

ljubezen, ki je Nicku sijala iz oči, v trenutku pomirila.
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Tracy je pokašljala: „Midve greva po očeta in Celio. Dobimo 

se na Kapitolu.“ Angelo, svojo mlajšo sestro, je zgrabila za 

nadlaket in jo povlekla iz pisarne.

Sam si je še naprej dajala opravka s suknjičem, ki je za njen 

okus razkrival veliko preveč. Nick jo je prijel za roko, si jo 

ponesel k ustnicam in ji poljubil dlan. „Osupljiva si.“

„S tem kostimom je nekaj narobe,“ je zaječala, nevajena takih 

težav z oblačili. Oblačenje je bilo edino področje, ki ji običajno 

ni povzročalo težav. „Res ne vem, kaj mi je bilo. Ta suknjič 

razkriva preveč.“

Objel jo je. „Čudovit je. Ti si čudovita. In ljubim te. Prej, 

ko sta ti sestri pripenjali policijsko oznako, sem bil tako zelo 

ponosen nate.“

Bila je ganjena. Plašno se mu je nasmehnila. „Saj razumeš, 

zakaj sem prosila njiju in ne tebe, ne?“

„Popolnoma. Ker tvoj oče ne more, sta njegov najboljši 

približek. Popolnoma pravilna odločitev je bila.“

„Hvala,“ je izdihnila, olajšana, ker razume. Vedno je razumel. 

Sam ni sodila med majhne ženske, a da bi se mu zazrla v oči, je 

morala glavo nagniti pošteno nazaj. S 195 centimetri je bil eden 

redkih, ki so jo po višini presegali. „Si pripravljen?“

Droben zastoj v dihu je bil edini pokazatelj nemirnosti 

moškega, ki je bil drugače vedno miren in zbran. „Bolj 

pripravljen ne bom nikoli.“ Ponudil ji je roko. „Greva?“

Sam je za kratek trenutek oklevala. Nick ji je pomenil vse. 

To ji je bilo že dolgo jasno. Roko mu je ovila okoli podlakti. 

„Pojdiva.“
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*

Uro pozneje je Sam stala pod kupolo Kapitola in v rokah 

držala Sveto pismo družine O‘Connor, Nick pa je prisegel, 

da bo ustavo Združenih držav Amerike varoval pred vsemi 

sovražniki, domačimi in tujimi. In prešinilo jo je, da je njegov 

veliki dosežek njenega poteptal, kot svinja potepta steljo. Nicka 

je namreč s svojo prisotnostjo počastil tesen prijatelj družine 

O‘Connor, predsednik Združenih držav, v družbi prve dame.

Za Sam je bilo to že drugo srečanje s predsednikom Nelsonom 

in prvo damo v enem tednu. Prvič se je zgodilo na pogrebu 

Johna O‘Connorja, ko je spoznala tudi Nickovega očeta Lea. 

Tega so danes spremljali lepa mlada žena in ljubka triletna 

dvojčka. Sam se je ponovno čudila Leovemu mladostnemu 

videzu. Ker je bil od Nicka starejši le 15 let, je seveda bolj kot 

na očeta spominjal na starejšega brata.

Prišla je vsa družina O‘Connor. Le predstavljala si je lahko, 

kako težko mora biti zanje prisostvovati slovesnosti, po kateri 

bo mesto v senatu, ki ga je zasedal njihov umorjeni sin, zapolnil 

njegov najboljši prijatelj. Johnov oče, upokojeni senator 

Graham O‘Connor, je sam izbral Nicka za sinovega naslednika. 

Z ženo Laine sta s ponosom spremljala zaprisego moškega, ki 

sta ga vzela za svojega. A Sam je na njunih obrazih videla tudi 

neskončno žalost. Od sinove smrti je minilo komaj nekaj dni, 

žalost pa je bila še toliko večja, ker jima je sina vzel njegov lastni 

sin.



- 12 -

MARIE FORCE

Kot bi mignil, je Nick postal senator Združenih držav. 

Prebivalcem Virginije je prisegel, da bo naslednje leto deloval v 

njihovo dobro. Ko se je rokoval s predsednikom, je Sam upala, 

da mu vsega tega ne bo uničila s svojo noro službo.


