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Zahvale

Najprej se zahvaljujem svoji družini: Danu, Emily in Jaku, ki 

me podpirajo pri pisanju in prenašajo moja mrzlična mrmranja 

ter očetu, ki spremlja vse moje vzpone in padce. Hvala tudi 

mojim prijateljicam Kendri, Cindy, Cheryl in Lindi – brez vas 

bi izgubila pamet in pozabila na smeh. Zahvaljujem se vsem 

svojim prijateljem na Facebooku, ki so me spodbujali med 

pisanjem te knjige – prve, ki sem jo napisala v predvidenem 

roku – vaša podpora in spodbuda sta mi bili v veliko oporo. 

Hvala Mitchllu Waldmanu za pomoč pri pravnih vidikih 

skrbništva otrok in Christopherju Burnettu za modre 

odgovore na vprašanja s področja forenzike in časovnih 

okvirov laboratorijskih testov. Na poročnika Russlla Hayesa 

iz Newporta na Rhode Islandu se vedno obrnem za vse, kar je 

povezano s policijo. Njegovi odgovori mi dajejo nove zamisli, 

ki me usmerjajo naprej. Hvala, Russ! S prijateljicama Christino 



Camaro in Julie Cupp ter bratrancem Stevenom Lopesom sem 

med iskanjem primernega kraja za poroko v Washingtonu 

preživela nadvse zanimiv večer. Hvala vsem trem, zabavno se je 

bilo postaviti v kožo Sam in Nicka in zadovoljna sem s tistim, 

kar smo se odločili zanju. 

Srečo imam, da lahko pošljem knjigo v prvo branje 

osebam, ki imajo Sam in Nicka tako rade kot jaz: Alyson 

Hackett, Ronlyn Howe in Kari Conrad. Najboljše ste, za vaše 

bistroumne komentarje in mnenja se vam ne morem dovolj 

zahvaliti. Urednici Jessici Shulte, ki me je pri teh serijah 

usmerjala iz ozadja, se zahvaljujem za vso ljubečo predanost, ki 

jo je izkazala Sam, Nicku in meni. Hvala vsem pri Carini Pressu 

in Harlequinu, vaša podpora pri Usodni seriji mi pomeni zelo 

veliko. Še enkrat iskrena hvala. 



Za mojo hčer Emily: vse najboljše za šestnajsti rojstni dan. 

Tvoja sem bila v trenutku, ko si prišla na svet. 
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1. poglavje

»Stavim, da je bilo pri pokolu na valentinovo manj rdeče,« 

je rekla poročnica Sam Holland, ko je stala med vrati dvorane 

policijskega sindikata in gledala prizor pred sabo. 

 »Vav.« Senator Nick Cappuano se je razgledal po veliki 

sobi. »Vav.«

Pridružila se jima je Samina sestra Tracy. »O. Moj. Bog. Celii 

in njenim prijateljem se je totalno odtrgalo s toliko srčki in 

rožami.«

Vsak kvadratni centimeter ogromne sobe je bil okrašen z 

rdečimi rožami, baloni in trakovi.

»Videla sem umore, ki so bili manj krvavi kot ta sprejem,« je 

rekla Sam.

»To je njena prva poroka,« ju je opomnil Nick. »Z vso pravico 

si lahko da duška.«

Sam se je spraševala, ali je pričakoval, da bo tudi njegova prva 
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poroka tako načičkana. Ona je vse to enkrat že prestala, zato 

ni čutila nobene potrebe, da bi to ponovila. Ampak zanj … 

No, zanj bi praktično naredila kar koli – čeprav bo pri srčkih in 

rožah potegnila črto. Držal se je je določen sloves. 

»Križana gora,« je rekla Samina sestra Angela, ko se jim je 

pridružila. »Poglejte tisto ledeno skulpturo. Kristus.«

»Kupid, ne pa Kristus,« je rekel Nick in se nasmehnil 

zgroženim obrazom vseh sester. »Bodite prijazne, punce. Celio 

razganja od navdušenja.«

»Niti sanjalo se mi ni, da je sposobna tako pretiravati.« Sam si 

je utrla pot skozi trakove in balone, da bi prišla do bara. Enega 

mora zvrniti, in to takoj. 

»Svetujem ti, da jo držiš daleč, daleč stran od svoje poroke,« 

je rekla Tracy.

»Česa ne poveš.« Sam je zvrnila kozarec sivega pinota in z 

roko nakazala za še enega. »Misliš, da je očka vedel za to?«

»Ne,« se je zarežala Angela.

»Pameten možakar je,« je rekel Nick, »zato sem prepričan, da 

ji je dal proste roke.«

»Je to tisto, kar delajo pametni moški?« je vprašala Sam in 

dvignila obrv.

»Ta pametni moški že ne. Če bi to naredil jaz, bi končala s 

pivom in oreščki pri O'Learyju.«

»In to bi bilo tako slabo?«

Nick se je sklonil, da bi jo poljubil. »Lahko se odreževa bolje.«

Še preden bi mu Sam lahko povedala, da se noče odrezati 
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bolje kot pri O'Learyju, ju je prekinil prihod neveste in ženina. 

Sam si je morala priznati, da sta njen oče in njegova nova žena 

kar žarela od sreče. Kako naj ženski zameri sprejem svojih sanj, 

ko pa se je poročila z njenim paraliziranim očetom? Njena 

poroka, si je tiho prisegla Sam, bo karseda skromna. Vse bolj jo 

je pravzaprav mamila zamisel, da bi se poročila na skrivaj.

Nove pastorke so v rdečih žametnih oblekah kot družice 

vdano stale ob Celii, ko je odrezala košček rdeče poročne torte 

v obliki srca in nahranila svojega ženina. Uspelo jima je zdržati 

vse govore in zdravice ter se nasmehniti nič manj kot tisoč 

posnetkom. Ampak čakala ju je še končna žaljivka. 

»No, Celia ne more narediti nas,« je rekla Tracy, ko je DJ 

prosil sestre, soproga od dveh sester in zaročenca od tretje, naj 

pridejo na plesišče.

»Očka pa lahko,« je rekla Angela. »Še vedno ima tisti pogled. 

Saj vesta, kaj mislim.«

»Še nikoli si nisem bolj želela, da bi me poklicali na prizorišče 

umora, kot si želim zdaj,« je rekla Sam skozi stisnjene zobe.

»Dame,« je rekel Nick s tistim šarmantnim nasmeškom, s 

katerim jih je brzdal ves dan, »samo en ples še potrpite, potem 

ste pa proste.«

»Vem, da govorim tudi v imenu svojih sester, če ti rečem, da 

utihni, in nehaj braniti valentinovo Grozildo,« je rekla Sam.

Nick se je smejal njihovim ogorčenim obrazom, ko so sobo 

napolnili prvi takti pesmi 'Vrtnica' od Bette Midler.
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»Bruhala bom v čevlje,« je zamrmrala Angela. Ker je bila 

v četrtem mesecu svoje druge nosečnosti, se je s slabostjo 

spopadala že nekaj tednov.

»To so moji čevlji Jimmy Choo,« jo je opomnila Sam, »in če 

jih boš pobruhala, ti bom zavila vrat.«

Angela jo je srepo pogledala. »Bi raje videla, da pobruham 

tiste?« Pokimala je proti salonarjem modnega oblikovalca 

Manola, ki jih je Nick kupil Sam, da bi jih nosila na večer 

njune zaroke.

Sam je ošinila svoje dragocene čevlje. »Niti pomisli ne na to.«

»Moji so iz Payless,« je rekla Tracy. »Bruhaj nekam drugam.«

Nick je prijel Sam za roko, ko sta Agelin mož Spencer in 

Tracyjin soprog Mike naredila isto gesto s svojima oklevajočima 

soprogama. Postavna moška trojica je bila prava paša za oči, 

saj so bili kot Skipove poročne priče oblečeni v elegantne 

smokinge. 

Na drugi strani sobe so se Samin partner, detektiv Freddie 

Cruz, detektiv Tommy 'Gonzo' Gonzales in nekaj drugih 

detektivov glasno smejali – nedvomno na njen račun. Domislila 

se bo načina, kako jim bo na njihovi naslednji izmeni dala vetra. 

Opazila je, da je Freddie pripeljal svoje dekle Elin Svendsen in 

da je bil Gonzo z Nickovo vodjo kabineta Christino Billings. 

Sam njune zveze ni odobravala, ampak nihče je ni vprašal za 

mnenje.

Ko ji je enkrat postalo jasno, da ji Nick ne bo dovolil 

preskočiti obveznega plesa, se je Sam vdala. Poleg tega se bo 



- 13 -

USODNE POSLEDICE

lahko stisnila ob njegove mišičaste prsi – kraj, kjer je bila najraje 

– zato bi v teh vsiljenih trenutkih lahko tudi uživala. 

S stopetindevetdesetimi centimetri višine je bil eden izmed 

redkih ljudi v njenem življenju, ki jo je po velikosti prekašal. 

Njegova široka ramena, čokoladno rjavi lasje, ki so se na koncih 

kodrali, čudovite lešnikove oči, gladka olivna polt … Sam ni 

poznala nobenega bolj seksi tipa. In tista usta, njami. Če smo že 

pri seksi …

»No,« je rekel Nick, očitno je začutil njeno predajo. »Kaj ni 

tako bolje?«

»Še vedno sem besna nate.«

»Kaznuješ me lahko pozneje.« Z ustnicami se je približal 

njenemu ušesu in dodal: »Vso noč.«

Sam se je nasmehnila njegovim mehko izgovorjenim 

besedam. Že res, da jo je prisilil v ples na najbolj osladno 

klišejsko pesem, ki jo je izbrala njena mačeha, ampak po 

drugi strani je plesala počasen ples z Nickom, kar je zagotovo 

pomenilo, da jo bo jeza kmalu minila. 

Intimni trenutek so uničile Nickove čudovite prsi, ko so 

zavibrirale ob njenem licu.

»Ne meni se zanj,« je rekel, v mislih je imel telefon, ki ga je 

imel v naprsnem žepu. »Danes se ne bova oglašala na telefone.«

»Jaz se nad tem ne bom pritoževala.« Po skoraj dveh mesecih, 

odkar sta se po umoru ameriškega senatorja Johna O'Connorja 

tik pred božičem zopet našla, jima še vedno ni uspelo preživeti 

skupaj niti enega prostega dne. Šest let po nepozabni avanturi 
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za eno noč sta začela tako, kot sta končala. Nicka so v tem času 

izbrali, da zaključi Johnov mandat v senatu, zdaj pa je bil sredi 

obsežne kampanje, da bi novembra zasedel svoj stolček. Tega 

prostega dne sta se veselila že dolgo in po poroki sta načrtovala 

romantično praznovanje zgodnjega valentinovega.

Nickov telefon je zabrnel še enkrat. »Ne meni se zanj,« je 

rekel, tokrat odločneje.

»Kaj, če je tvoj oče ali če je prišlo do kakšne katastrofe v 

Virginii? Ne moreš ga kar ignorirati.«

»Ja, lahko.« Glede na njegovo angažiranost pri kampanji je 

Sam vedela, da je prost dan potreboval celo bolj kot ona, ampak 

brneči telefon je bil nekaj, česar Sam ni prenesla. 

»Nick.«

»Sam.«

Z roko je segla v njegov suknjič, da bi izvlekla telefon. »Henry 

Lightfeather,« je prebrala na zaslonu. Ime starejšega senatorja iz 

Arizone je prepoznala celo ona. 

»Služba.« Nick je tesneje ovil roke okoli nje. »Počaka lahko 

do ponedeljka.«

»Klical je dvakrat.«

»Lahko počaka.«

»Pustil je glasovno sporočilo. Nisi radoveden?«

»Okej, zdaj je uradno – ti si celo večji deloholik kot jaz.«

»To ni možno. Glej, poslal je sporočilo: 'Pokliči me, Nick. 

911.'«

Nick je nehal plesati in ji vzel telefon.
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»Je bilo to res potrebno?« je rekel mrko.

»Kaj?«

»Če bi ga pustila pri miru, ne bi videl tega sporočila. Zdaj mi 

ne preostane drugega, kot da ga pokličem.«

Zarežala se je. »Zdaj bova vsaj lahko pobegnila s plesišča. 

Temu groznemu plesu ni videti konca.«

S telefonom, pritisnjenim ob svoje uho, je Nick odkorakal s 

plesišča. Na pol poti preko sobe se je ustavil in se obrnil, da bi 

pomahal Sam, naj pride k njemu. 

Radovedna je odšla do njega. 

»Pravzaprav išče tebe, poročnica.« Nick je telefon izročil Sam 

in se šel pogovorit s Skipom in Celio.

»Senator,« je rekla Sam. »Sam Holland tu. Kaj lahko naredim 

za vas?«

»Priti morate sem,« je rekel Lightfeather. Zvenel je raztreseno 

in vznemirjeno. »Takoj. Mislim, da je mrtva. Potrebujem vas. 

Samo vas. Nobenih drugih policistov.«

»Kdo je mrtev?«

»Regina.« Zlomil se mu je glas. »Lepa Regina.«

»Kako veste, da je mrtva?«

»Povsod je kri in mrzla je.«

»Kje se nahajate, senator?«

Zdrdral je naslov v Columbia Hights, kulturno raznoliki 

soseski na severozahodnem delu mesta.

»Prihajam. Ne dotikajte se je. Ničesar se ne dotikajte. Ste me 

razumeli?«



- 16 -

MARIE FORCE

»Ja,« je rekel, glas se mu je zlomil. »Pohitite.«

Po hitrem postanku v Nickovi hiši, kjer se je Sam iz pošastne 

rdeče obleke iz žameta preobleka v kavbojke, jo je Nick odpeljal 

iz Capitol Hilla v Columbio Heights. Ko je spretno krmaril 

svojega črnega BMV-ja skozi gost promet, se je Sam spraševala, 

kdaj je začel živeti kot policist in kako je bilo možno, da tega ni 

opazila.

»Kaj veš o njem?« je vprašala.

»Prijatelj je – eden prvih, ki mi je v senatu izrekel 

dobrodošlico, prvi, ki mi je povedal stvari, ki sem jih res moral 

vedeti, prvi, ki mi je ponudil svojo pomoč.«

»In?«

»In kaj?«

»Kaj še veš, a v luči trenutnih okoliščin nisi prepričan, da bi 

mi lahko povedal?«

»Pridejo trenutki, ko je strašansko nadležno, da me tako 

dobro poznaš.«

»Hvala, enako. Zdaj pa govori.«

Ošinil je proti njej. »Mislim, da živi v svoji pisarni.«

»Zakaj misliš tako?«

»Videl sem ga tam ob čudnih urah v trenirki in majici brez 

rokavov. V telovadnici se prha, čeprav ga nikoli nisem videl 

telovaditi.«

»Če si ti v pisarni ob čudnih urah, zakaj potem ne bi smel 

biti tudi on?«
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»Zdelo se mi je, da dejansko ni delal, veš? Ampak po pravici 

povedano, se mi to ni zdelo nič nenavadnega – do zdaj.«

»Zakaj bi živel v svoji pisarni?«

»Veliko ljudi v kongresu težko vzdržuje dva domova – enega 

v matični državi in enega tu. Oba veva, da življenje tu ni 

poceni, in v nasprotju s tistim, kar mislijo ljudje, vsi v politiki 

niso premožni.«

»Ali ima družino?«

»V Sedoni ima ženo in pet otrok. Vsi so posvojeni, nekaj jih 

je gibalno oviranih.«

»To bi bil lahko razlog, zakaj nima denarja za stanovanje v 

Washingtonu.«

»Ne bi me presenetilo.«

»Zdi se, da je prijeten možakar.«

»Saj tudi je.«

»Kaj potem počne z mrtvo žensko v Columbia Hights?«

»Pojma nimam.«

Oblit s krvjo ju je Henry pričakal na vrhu stopnišča pred 

Regininim stanovanjem v tretjem nadstropju. Sam si je na 

hitro ogledala senatorja: srednje rasti, temna polt, vranje črni 

lasje in oči. Bil je mlajši, kot se je zdel na televiziji – v poznih 

štiridesetih, največ zgodnjih petdesetih.

»Hitro,« je rekel, ko ju je videl prihajati. »Semle.« Henry 

je zgrabil Samino roko in jo odvlekel v skromno stanovanje. 
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Pustila je, da jo je vodil – zgolj zato, ker je bil Nickov prijatelj. 

Kdor koli drug bi imel zdaj že zlomljeno roko. »V spalnico.«

Regina je gola ležala na tleh v dveh mlakah krvi, eno ob glavi, 

drugo med nogama. Njen vrat je bil prerezan od ušesa do ušesa. 

Imela je dolge temne lase, vitko postavo, majhne, a čvrste prsi 

in gladko kožo, ki jo je kazilo le nekaj strij na trebuhu, znak, da 

je po vsej verjetnosti rodila vsaj enega otroka ali izgubila veliko 

teže. Upoštevajoč njeno vitko telo, se je Sam bolj nagibala k 

prvi možnosti. Sklepala je, da je bila žrtev v srednjih tridesetih, 

kljub poplavi krvi pa ji je uspelo tudi ugotoviti, da je bila lepa. 

Ob pogledu na krvavi prizor je Nick zastokal, vendar se 

tokrat za razliko od prejšnjih prizorišč zločina vsaj ni onesvestil. 

Več časa je preživel z njo, bolj se je zdelo, da se je na takšne 

stvari navadil. Sam ni bila prepričana, ali je bilo to dobro ali 

slabo.

Henry, ki je stal zraven Sam, se je zlomil, ko je strmel v mrtvo 

žensko.

»Kako ste jo spoznali, senator?« je Sam vprašala Henryja.

Jokal je tako močno, da ni mogel odgovoriti.

»Dela za podjetje, ki čisti prostore kongresa,« je rekel Nick, 

njegov ton je bil zaradi šoka prazen. Po umoru Nickovih 

prijateljev, Johna O'Connorja in Juliana Sinclairja, je Sam ta 

ton za svoj okus slišala prevečkrat.

»Si jo poznal?« je Sam vprašala Nicka.

»Nekajkrat sem jo videl.«

Začutila je, da je bilo na tem nekaj več, a je sklenila, da ga bo 
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privila, ko bosta sama. Henryju je rekla: »Henry, tole moram 

prijaviti.«

»Iti moram,« je rekel panično. »Ne smem biti tu, ko bo prišla 

policija.«

»Žal morate ostati, gospod. Če drugega ne, ste glavna priča.« 

Ošinila je njegovo krvavo uradniško srajco in nato njegove 

temne oči.

»Če drugega ne? Kaj to pomeni?«

Dobro zavedajoč se vplivnosti, ki jo je ta moški imel na 

Capitol Hillu, je Sam trdo pogoltnila. »Brez nadaljnje preiskave 

ne morem vedeti, ali ste ali niste odgovorni za to.«

Bes se je prepletal z žalostjo, ko se je Henry zazrl vanjo. »Vas 

sem poklical zato, ker sem mislil, da mi boste lahko pomagali! 

Poiskati morava osebo, ki ji je to naredila!« Roteče je pogledal 

Nicka. »Povej ji. Ti me poznaš, Nick. Veš, da ne bi mogel storiti 

česa takšnega!«

Nick v svoje dobro ni rekel nič.

»Ne morem verjeti! Dejansko misliš, da bi ji to lahko naredil?« 

Srdito si je obrisal solze, ki so mu v potokih tekle po obrazu.

Svoje oči je ustavila na njegovi s krvjo popackani srajci. 

»Izključiti vas moram kot osumljenca. Pri tem postopku lahko 

pomagate ali ga ovirate, ampak v nobenem primeru ne boste šli 

nikamor, senator. Ste razumeli?«

»Ja,« je rekel grenko. »Razumem.«

»Prosim vaju, da se umakneta na hodnik.« Potem ko sta 

stopila iz sobe, je Sam segla po svoj mobilni telefon. »Tukaj 

poročnica Holland. Prijavila bi umor v Columbia Hights.« 


