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Prvo poglavje

Nick je stal pred oknom in gledal na Deveto ulico, ko se je 

na pločniku dež s snegom premešal v plundro. V mestu se je že 

ves dan čebljalo o poznozimski nevihti in posledicah, ki jih bi 

ta lahko imela na cvetenje znamenitih washingtonskih češenj, 

ki bi morale vsak trenutek zacveteti.

Z rokami v žepih je Nick nepremično zrl v oranžen sij cestnih 

svetilk, a nikjer ni ugledal niti Sam niti njenega avtomobila. 

Zdaj, zdaj bo, je pomislil. Zdaj, zdaj se bo vrnila domov.

Glasovi, smeh in prepoznavno žvenketanje ledenih kock 

v kozarcih so odmevali skozi ogromno hišo, v kateri je živel s 

Sam. Poročna zabava tako za njegovo kot njeno stran je bila 

Shelbyjina ideja. Načrtovalka poroke, ki jo je Sam imenovala 

Zvončica, je predlagala srečanje njunih družin, bližnjih 

prijateljev in kolegov. Shelby je pravilno ocenila, da bo Sam 

takšna rešitev ljubša od zabave izključno za ženske. Nick pa je 

sledil načrtu, ker je bil Sam všeč. Kar koli je razveselilo njo, je 

razveselilo tudi njega.
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Ampak zdaj je zamujala in to ga je skrbelo. Ne da bi bilo 

zanjo to kaj nenavadnega – narava njene službe, poročnice 

na mestnem policijskem oddelku za preiskovanje umorov, je 

botrovala k temu, da je pogosteje zamujala kot bila točna. A 

ker tokrat ni bila sredi preiskave kakšnega aktualnega primera, 

je Nick pričakoval, da se bo vrnila že več kot uro tega. Zabava 

se je začela že pred petnajstimi minutami, od nje pa ne duha 

ne sluha, vsi klici na njeno številko pa so bili preusmerjeni na 

odzivnik.

V želodcu je začutil nelagodje. Vse odkar so njenega bivšega 

moža zaradi neke tehnikalije izpustili iz zapora, se je Nick glede 

njene varnosti žrl še več kot poprej. Peter Gibson je na njuna 

avtomobila nastavil doma izdelane bombe in ju poškodoval, 

ko je konec prejšnjega decembra razneslo eksploziv, nastavljen 

na Samin avtomobil. Napaka pri zbiranju dokazov je postala 

Petrova vstopnica za izhod iz zapora in nemir ob čakanju, da se 

bo ponovno spravil na Sam, je Nicka pestil kot še nikoli poprej.

Bila bi besna, če bi vedela za zasebnega kriminalista, ki ga 

je najel, da bi zasledoval Gibsona. Ali pa je vsaj mislil, da bi 

bila. V resnici ni bila popolnoma pri sebi že od splava, ki ga 

je utrpela takoj po valentinovem, in več kot mesec po tem so 

Nicka mučili zoprni dvomi glede tega, ali se namerava čez en 

teden še vedno poročiti z njim.

Znake, da je nekaj narobe, je bilo težko spregledati – raje, 

kot da bi preživljala čas z njim, se je odločila urediti nered v 

svoji pisarni na delovnem mestu, nato pa namenila ure, ki bi 
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jih sicer preživljala z njim, prerazporejanju oblačil v omari, 

ki jo je sestavil zanjo v njunem novem domu. Sam, ki jo je 

poznal in ljubil – njegova Sam – bi prej sprejela, da jo z glavo 

navzdol obesijo za noge, kakor da bi kar koli pospravljala 

ali prerazporejala. A to je bil le en znak težav. Že od njenega 

spontanega splava se nista ljubila in to je bil še eden od težko 

spregledljivih znakov prihajajoče pogube.

To je bila njegova krivda – bil je tako zakopan v delo, vnete 

razprave o proračunu, zakonodajni vrtinec in neusmiljen 

ritem njegove politične kampanje, preden se je senat umiril za 

velikonočne praznike. Preden se mu je uspelo izkopati iz štirih 

najnapornejših tednov v svojem življenju, je Sam odplavala 

tako daleč od njega, da se mu ni niti sanjalo, kako bi jo lahko 

dobil nazaj.

Zajel je oster dih, nato pa si je končno priznal največji strah, 

misli, ki si jih ni dovolil imeti, preden je Sam zanemarila njuno 

skupno zabavo. Se še vedno želi poročiti z njim? Je napravil 

veliko napako, ko je vztrajal pri kratki zaroki? In kaj bi storil, 

če bi se odločila, da se sploh ne želi poročiti z njim? Kako naj 

sploh živi brez nje po blaženosti v mesecih, ki jih je preživel z 

njo?

Postajalo mu je vse bolj nelagodno, saj je vsako od vprašanj le 

krepilo njegov občutek tesnobe. Nekaj je bilo narobe. Nekaj je 

bilo zelo narobe.

»Nicky?« Očetova dlan na njegovem ramenu ga je potegnila 

iz zatopljenosti v lastne misli, a ni izbrisala občutka panike, ki 
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je rastla z vsako minuto, ko se Sam ni prikazala. »A si v redu?«

Obrnil se je očetu. »Niti svita se mi ne, kje je Sam.«

»Najbrž se ji je zavleklo v službi,« je rekel Leo.

Nick se je ozrl čez očetovo ramo in zagledal Saminega 

sodelavca Freddieja Cruza v pogovoru s kolegom kriminalistom 

Tommyjem »Gonzom« Gonzalesom, kakor tudi Gonzovo 

zaročenko in Nickovo še�co osebja Christino Billings. Če bi se 

v službi kaj zgodilo, mar ne bi bila tam tudi Freddie in Gonzo?

»Prepričan sem, da je res tako,« je Nick odgovoril očetu. 

»Oprosti mi za minuto, oče.«

»Seveda,« je odgovoril Leo. Ker je bil zgolj petnajst let starejši 

od svojega sina, je Leo prej kot vtis očeta dajal občutek, da je 

Nickov starejši brat. Toda Nick je bil hvaležen, da mu je oče, ki 

je bil odsoten tolikšen delež njegovega otroštva, stal ob strani v 

času, za katerega je upal, da bo postal najpomembnejši teden 

njegovega življenja – vsaj, če si zaročenka ni premislila.

Na poti do Freddieja sta ga prestregli Tracy in Angela, Samini 

starejši sestri.

»Kje je?« je vprašala Tracy skozi stisnjene zobe.

»Nisem prepričan.« Nick je pomignil Freddieju, naj mu sledi 

v kuhinjo.

»Kaj se dogaja?« je vprašal Freddie.

Nick je opazil, da Freddie deluje utrujeno. Nedavni razhod s 

partnerko Elin ga je močno pretresel. »Se ti je Sam kaj oglasila?«

Freddie je s pladnja vzel kanape in si ga vrgel v usta. »Že 

nekaj časa nazaj. Zakaj? Kje pa je?«
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»Upal sem, da mi boš lahko ti povedal.«

Freddie je nehal žvečiti, oči so se mu razširile. »A ne veš, kje 

je?«

»Ne svita se mi,« je odgovoril Nick.

»Ko sem nazadnje govoril z njo, je rekla, da se vidiva zvečer. 

To je bilo okoli štirih.«

»Enkrat v tistem času sem tudi jaz nazadnje govoril z njo.«

Freddie se je ozrl okoli sebe, da bi se prepričal, da ga nihče ne 

more slišati. »Menda ne misliš …«

Ker je vedel, kaj Freddieju roji po glavi, je Nickove prsi 

stisnil nov val tesnobe. Iz žepa je potegnil telefon in pritisnil 

na številko za hitri klic, da bi priklical moškega, ki je opazoval 

Gibsona. Iz trenutka v trenutek si je bolj želel, da bi najel 

nekoga, ki bi zasledoval tudi njo, a tega takrat ni storil, saj je 

vedel, kaj bi si mislila, ko – in ne če – bi to odkrila. Ko je najel 

nekoga, da je zasledoval vsaj Gibsona, je Nick vedno vedel, kje 

je ta ničvrednež.

»Senator.«

Nick se je odpravil v svojo pisarno, vstran od napete zabave. 

»Kje je Gibson?«

»Ves dan je bil doma. Nisem ga videl.«

»Ste prepričani?«

»Popolnoma. Zakaj? Kaj se dogaja?«

»Sam bi se že morala vrniti domov, a je ne moremo priklicati.«

»Rade volje bi vam pomagal, ampak tu je ni bilo. Vsaj danes 

ne.«
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Nick se je vzravnal. »Kaj to pomeni?«

»Predvčerajšnjim se je pripeljala mimo in si kakšne pol ure 

ogledovala hišo. Niti iz avta ni stopila ali kaj takega.«

»Zakaj mi tega niste povedali?« je vprašal Nick, trudeč se, da 

bi zabrisal sledi jeze v svojem glasu.

»Ker mi ne plačujete, da bi jo opazoval. Plačujete mi, da 

opazujem njega.«

Nick si je položil dlan na vrh glave, da mu ne bi razneslo 

vratu. »Če jo boste še kdaj zagledali tam, želim to vedeti. Jasno?«

»Da, gospod. Opravičujem se, ker vam nisem prej povedal.«

»Ne izpustite ga izpred oči.«

»Jaz in moji fantje bomo poskrbeli za to. Ne skrbite.«

Nick je prekinil klic in spravil telefon nazaj v svoj žep. »Ne 

skrbite,« si je zamrmral. »Glede česa bi me moralo skrbeti?«

»Je vse v redu?«

Nick se je sunkovito obrnil in med podboji vrat, ki so vodila 

v pisarno, zagledal invalidski voziček Skipa Hollanda. »Nisem 

prepričan.« Naučil se je biti iskren s Saminim očetom, ki je to 

lastnost kar najbolj cenil – še posebej pri moškem, s katerim je 

spala njegova dragocena hči.

»Kje je Sam?«

»Ko bi le vedel.« Z dlanmi na bokih je Nick uperil oči v 

Skipov jekleni pogled.

»Menda ne misliš, da … Gibson …«

Nick je na obrazu starejšega moškega prepoznal strah. »Imam 

nekoga, ki ga zasleduje.«
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Tista polovica Skipovega obraza, ki ni bila paralizirana, se je 

sprožila v nasmeh. »Seveda imaš. Pa ona to ve?«

»Kaj misliš?«

Skip se je zasmejal. »Upam, da bom lahko videl njen izbruh, 

ko bo izvedela.«

Nick ni dvomil, da bo izbruh nekaj, kar bo vredno videti, a 

se o tem ni želel pogovarjati. »Nekaj ni v redu z njo.«

»Že takoj po valentinovem ni bilo.«

»Torej nisem edini, ki je to opazil?«

»Niti ne.«

»Nisem prepričan, ali se želi poročiti …«

»Ne gre za to.«

»Za kaj pa potem gre?«

»Za dojenčka.«

»Ampak saj to sva že predelala. Pogovarjala sva se o tem. 

Rekla je, da je v redu, da se spopada s tem.«

Skip je uporabil edini nepoškodovani prst svoje desne roke, 

da se je pripeljal v pisarno. »Zlomi jo. Vsakič, ko se zgodi, jo 

zlomi še nekoliko bolj kot prejšnjič. Zdi se, da se koščki nikoli 

ne sestavijo več tako, kot so bili poprej.«

»Rekla je …«

»Vedno reče tisto, kar misli, da moramo slišati. Da je v redu, 

da se počuti boljše, močnejše, ampak znotraj … znotraj krvavi.«

Nick je želel zakričati od frustracije. »Kako tega nisem 

opazil?«

»Ker se je izmojstrila v skrivanju tega pred vsemi.«
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»Tudi pred menoj?«

»Še posebej pred teboj. Ne bi želela, da veš, kako zelo trpi.«

Nick je povesil glavo. »Zakaj se ne bi obrnila name? Mar ne 

ve, da sem tudi jaz trpel? Da sem trpel zanjo in z njo?«

»Predvidevam, da bi pripoznanje tvoje bolečine samo še 

okrepilo njeno. Zaveda se, kako zelo si želiš svojo družino.«

»Za takšno ceno si je ne želim.«

»Ne obupaj tako hitro. Enkrat se vama je ponesrečilo, a 

pomisli, kako je bila prepričana, da ne bo več zanosila. Zdaj 

obstaja vsaj upanje.«

»Najbrž res. O ničemer od tega ne morem razmišljati, dokler 

ne bom vedel, da je na varnem.«

»Svita se mi, kje bi lahko bila.«

Nick, ki je bil neprestano na trnih, je vprašal: »Kje?«

»Saj veš.«

»Oh, bog. Lincoln.« Spraševal se je, kako, da se tega ni 

spomnil. Ne nazadnje jo je tam že enkrat našel, med zgodnejšo 

krizo. »Ali namerno izpušča zabavo?«

»Dvomim, da jo ima sploh v mislih.«

»Bi morala prestaviti poroko?«

»To boš pa moral odigrati po posluhu.«

Nick se je grobo zasmejal. »Čez sedem dni jo imava.«

»Če ni pripravljena, pač ni pripravljena.«

Nick je pogoltnil nov napad tesnobe. Nekako je vedel, da 

če se ne bosta poročila naslednjo soboto, se ne bosta nikoli. 

»Poiskat jo grem. Boš lahko branil tole utrdbo tukaj?«
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»Seveda.«

»Hvala, ker si me opozoril na to, kaj se dogaja z njo.«

»Prej ali slej bi tudi sam ugotovil.«

»Želim si, da bi bil lahko tako prepričan o tem.« Ko je že 

mislil, da jo zares pozna, je odkril, da ni niti približno tako. 

Ta neprijetna misel mu nikakor ni pomagala pomiriti razrvanih 

živcev. »Vrnil se bom, takoj ko se bom lahko. Če se slučajno 

zgodi, da to ne bo nocoj …«

»Samo pokliči. Poskrbi za Sam. Mi bomo poskrbeli za 

tukajšnje zadeve.«

Na poti do vrat si je Nick vzel sekundo, da bi stisnil Skipovo 

desno dlan, ki je ostala funkcionalna še več kot dve leti po tem, 

ko je bil ustreljen na delu in postal tetraplegik.

»Ljubi te,« je rekel Skip. »O tem sem prepričan.«

»Upam, da imaš prav.« Nick je pograbil plašč in se odpravil v 

kuhinjo, da bi lahko odšel skozi zadnja vrata. Ni imelo smisla, 

da bi vse opozoril, da odhaja. Kar koli se je dogajalo s Sam, je to 

njena stvar – in njegova.

Ko se je v taksiju peljal do Lincolnovega spomenika, so Nicku 

Skipove besede odmevale v glavi: Ljubi te. O tem sem prepričan. 

Tudi Nick je bil. Toda v zadnjih tednih se je nekaj spremenilo, 

nekaj temeljnega in bistvenega. O tem, ali bosta lahko ponovno 

imela to, kar sta imela nekoč, so lahko vsi samo ugibali.

In zadnja stvar, s katero se je Nick želel ukvarjati en teden 

pred tem, ko naj bi se poročil z ljubeznijo svojega življenja, je 

bilo ugibanje, ali ga še vedno ljubi dovolj, da bi se poročila z 



- 14 -

MARIE FORCE

njim, in ali je ni morda izguba dojenčka tako zelo zlomila, da 

ne bo več nikoli enaka.

Ko se je povzpel po stopnicah do Lincolnovega spomenika, 

se je Nick spomnil, kako je bil tu nazadnje po tem, ko je 

srečala njegovega prijatelja Juliana Sinclairja, kandidata za 

vrhovno sodišče. Z njim se je pogovarjala o vprašanju pravice 

do življenja, kar je v njej prebudilo boleč spomin na spontani 

splav, ki jo je doletel nekaj let prej. Nick je spoznal, da je Sam 

odšla k Lincolnu, kadar jo je kaj mučilo.

Kam bi jo naj šel iskat, če je ne bi našel tu? Niti svitalo se mu 

ni.

Šel je okoli spomenika, v smer proti Gettysburškemu 

nagovoru, in tam je bila, brada ji je počivala na kolenih, 

globoko zamišljena, popolnoma je spregledala, da jo je 

opazoval. Preplavljen z olajšanjem, ko je videl, da je na varnem, 

se je vprašal, ali naj jo pusti pri miru. Ali bi jo moral spomniti 

na to, da bi morala biti nekje drugje, kot je zdaj?

Senator Združenih držav Nick Cappuano, ki je bil le redko 

izgubljen, ni imel pojma, kaj naj stori.

Prav v tistem trenutku je premaknila oči in srečala njegov 

pogled, občutek presenečenja je preplavil njen ljubki obraz.

Stopil je korak naprej.

»Kaj počneš tu?« ga je vprašala.

»Lahko bi ti zastavil isto vprašanje.«

»V bližini sem imela opravek in sem se odločila, da obiščem 

gospoda Lincolna.«
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»Najbrž si izgubila občutek za čas.«

»Najbrž,« je odvrnila in skomignila z rameni ter pogledala na 

uro.

»Vav, pozno je že.«

»Sam, zabava …«

»O, sranje! Sranje, sranje, sranje.« Vstala je. »Greva.«

Preden bi dosegla stopnice, jo je ustavil.

Vprašujoče ga je pogledala. »Pozna sva. Morava iti.«

»Sam …«

»Kaj?«

»Je vse v redu?« Sovražil je čuden, pozornosti lačen zven 

svojega glasu. A še bolj je sovražil to, da je moral vprašati.

»Vse je v redu. Žal mi je, da sem bila pozna. Izgubila sem 

občutek za čas. Bova zdaj šla ali si bova tu vso noč zastavljala 

vprašanja?«

»Ne gre samo za nocoj.« Iztegnil je roko, da bi jo pobožal po 

hladnem obrazu. »V zadnjem času nisi bila pri sebi. Skrbi me.«

»Zakaj te skrbi?«

Bila je videti kot njegova Sam. Zvenela je kot njegova Sam. 

Toda njene oči … jasne modre oči, ki so bile vselej vstopna 

točka do njenih najglobljih čustev, so bile zastrte. Bi si ji to 

drznil reči? Bi si drznil tvegati, da bi odprl ta vrata? Kako si ne 

bi?

»Ali gre za poroko? Je to težava?«

Zrla je vanj, kakor da bi imel dve glavi ali govoril neki tuj 

jezik. »Kaj glede poroke?«
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Nickovo srce je divjalo, usta so se mu osušila in dlani je imel 

nenadoma vlažne. »Ali se še vedno želiš …«

»Poročiti?« ga je vprašala, na videz osupla.

Prikimal je.

»Se ti?«

»Ja! Veš, da se! Samo ne vem več, kaj si želiš. Ne pogovarjaš se 

z mano! Če si si premislila ali če se je kaj zgodilo, želim, da mi 

to poveš. Samo povej mi. Vse je boljše kot to, da se sprašujem, 

kaj se dogaja s teboj.«

»Ne vem, o čem govoriš. Si mar nisem hodila pomerjati 

oblek in se srečevala z Zvončico in počela vseh stvari, ki sem jih 

morala početi?«

S konico svojega mokasina je podrsal po marmorju. »Ja.«

»Zakaj bi to počela, če se ne bi želela poročiti?«

Nick se ni mogel domisliti dobrega odgovora na to vprašanje.

»Zamudila sem na zabavo. Opravičujem se zaradi tega. 

Ampak ne spreminjaj zdaj cele zadeve v nekaj, kar ni, prav?«

Nick se je ugriznil v jezik in potlačil željo, da bi jo stresel, 

dokler ne bi bila na isti valovni dolžini kot on. Pokimal je.

Švignila je mimo njega in on ji je sledil, olajšan, ker jo je našel, 

a še vedno poln skrbi. Povedala je točno tisto, kar je mislila, da 

mora slišati. A zid je še vedno stal in začel se je spraševati, ali se 

bo kdaj sploh zrušil.

Zavoji daril so bili odprti in pospremljeni s trenutku 

primernimi »oooji« in »aaaaji«. Jedla je in se smejala s svojimi 



- 17 -

USODNO ZBLIŽANJE

sestrami in sodelavci ter celo dražila njegovega šefa kabineta, 

Terryja O‘Connorja, moškega, s katerim se je nekoč že 

zapletala zaradi njegovega �irtanja z vodjo forenzikov, Lindsey 

McNamara.

Gostje so zapustili zabavo pod vtisom, da vesela zaročenka 

nestrpno čaka svoj veliki dan. A takoj, ko so odšli še zadnji 

gostje, je Sam omenila glavobol in odšla po stopnicah do 

postelje. Pred spontanim splavom sta v posteljo vedno odšla 

skupaj. Vedno. Zdaj pa se je zdelo, kakor da ne more iti dovolj 

daleč stran od njega, da bi se mu lahko izognila.

Ko je poslušal nežni ritem njenega dihanja, se je spomnil 

nečesa, kar mu je nekoč povedala glede občutka osamljenosti ob 

svojem nekdanjem možu. Rekla je, da se je, tudi kadar je Peter 

sedel ob njej na kavču ali ležal ob njej na postelji, v odnosu 

pogosto počutila osamljeno. Zaprisegla sta, da se njima to ne 

bo nikoli zgodilo. A temu navkljub se, v temi noči, z žensko, ki 

jo je iskal tako dolgo in ki je spala ob njem, Nick ni počutil še 

nikoli v življenju tako osamljenega.


