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Za mamo in očija –  

njuna spodbuda nikdar ni presahnila



ZAHVALE

Mnogo jih je, brez katerih ta knjiga ne bi bila mogoča. 
Zahvalo dolgujem veliko ljudem iz svojih dveh predhodnih 
poklicev – policijskega dela in novinarstva – ki so mi na 
najbolj velikodušen način predali strokovno znanje, nasvete 
in prijateljstvo. Ne bom vas imenoval, saj vsi veste, kdo ste, 
prepričani pa ste lahko, da ste opravili hudičevo dobro delo.

Enako velja za mnoge urednike, založnike, producente, 
režiserje in kolege pisatelje, ki so mi bili vrsto let v oporo – ne 
zgolj s pomočjo in podporo, temveč z zamislimi in mnenji, ki 
so bila vselej zelo poučna. Bolj kot vse drugo pa ste izkazovali 
navdušenje nad mojim delom, vse odkar sem se prvič podal na 
to negotovo pot v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Seznama vaših imen ne bom napisal, saj se bojim, da bi nehote 
koga izpustil, kar nikakor ne bi bilo prav. Naj kot prej zadostuje, 
da veste, kdo ste in kolikšen delež ste prispevali k mojemu 
pisanju, za kar ste si prislužili mojo neskončno hvaležnost.



Rad bi se zahvalil tudi svojemu agentu Julianu Friedmannu, 
ki je bil v zadnjem desetletju moj največji zaveznik, in 
svoji urednici pri Avon Books, Helen Bolton, ki se je tako 
nepopustljivo zavzela za moje delo, da bi v primerjavi z njo 
kratko potegnil celo Mark Heckenburg.

Predvsem pa se želim zahvaliti svoji družini: svojemu očiju 
Brianu za prvo spodbudo. Svoji mami Margaret, katere podpora 
je vedno prišla naravnost iz srca. Svojim sestram Katie, Caroline 
in Charlotte, ki sodijo med moje največje oboževalke. Svojima 
tašči in tastu, Stephanie in Johnu, ki sta svoji hčeri dovolila, 
da se mi pridruži v tem nenavadnem svetu, v katerem živim. 
Svojima otrokoma Eleanor in Harryju, ki sta mirno prenašala 
moj »umetniški« stres in razpoloženja. Svoji preminuli 14-letni 
pasji sopotnici Mollie, ki mi je pomagala pisati s konca povodca 
preprosto tako, da mi je dovolila, da jo sprehajam neutrudne 
milje, medtem ko sem govoril v diktafon. In svoji ljubljeni ženi 
Catherine, ki je z menoj delila vse vzpone in padce, potrpežljivo 
poslušala vse osnutke in mi v enaki meri nudila tako kritiko 
kot pohvalo; vštric z mano je živela sanje (in na trenutke nočno 
moro). Njej dolgujem več, kot lahko izrazim z besedami.
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PROLOG

Noč poprej so se še zadnjič sestali, da bi preverili načrt.
Bili so pravi profesionalci. Vsi so do potankosti poznali svojo 

vlogo. Ničesar niso prepuščali naključju – tarčo so izčrpno 
preverili. Pretehtali in upoštevali so vse ovire. Najpomembnejše 
je bilo časovno usklajevanje, ker pa so temeljito vadili, pravih 
skrbi niso imeli. Seveda se tarča morda ni držala njihovega 
načrta, zato je lahko prišlo do težav, vendar pa so bili ves čas 
v stiku prek telefona, in če so jih izkušnje česa naučile, so jih, 
da so se znali hitro odzvati in – če je bilo treba – improvizirati. 
In bili so potrpežljivi. Če bi se načrt povsem podrl – v tolikšni 
meri, da bi imeli opraviti s povsem nenačrtovanim – bi odstopili 
od njega, se reorganizirali in znova udarili ob drugi priložnosti.

Vedno se je izteklo najbolje, če so bile stvari varne in 
preproste. Bistveno je bilo dobro načrtovanje: zbiranje 
podatkov, preučevanje, zatem pa so ob pravem trenutku udarili 
naglo in s kirurško natančnostjo. Na veliko načinov je bilo že to 
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samo po sebi poplačilo. Kar se tiče zadovoljstva ob opravljenem 
delu, se s tem ni moglo primerjati nič drugega.

Ko so nekajkrat šli čez zadeve, so se nagradili s pijačo; 
steklenico trideset let starega Glen Albyna, ki so ga kupili z 
iztržkom prejšnje naloge. In medtem ko so pili, so uničili vse 
podatke, ki so jih zbrali med pripravo: pisno dokumentacijo, 
izrisane načrte, fotogra�je, urnike, trakove z avdio gradivom, 
pomnilniške kartice s posnetki, narejenimi z mobilnimi telefoni 
ali digitalnimi kamerami. Vse skupaj so naložili v žerjavnico, 
vrh polen in trsk, prelili z vžigalno tekočino in prižgali.

Redkokdaj je šlo kaj napak in so morali ponoviti celotni 
postopek – zasledovanje, opazovanje, zbiranje podatkov. To 
so storili brez vprašanj ali pritožb. Odlično poznavanje je bilo 
odločilno; v bližnjice niso verjeli. V vsakem primeru so s tako 
osredotočenim umom večino ključnih podrobnosti shranili v 
glavi. Samo enkrat doslej so morali odložiti zadeve in v tistem 
primeru je bil drugi tek mnogo lažji kot prvi.

Medtem ko so opazovali, kako vse skupaj gori, vroče iskre 
pa so se vrtinčile v nočno nebo, so se trepljali po ramenih in 
nazdravljali: za srečo – ki je niso potrebovali; in za ulov – v 
čemer so uživali enako kot v zasledovanju. Skoraj so že popili 
Glen Albyn, in četudi se bodo zjutraj prebudili z omotično 
glavo, to ne bo spremenilo ničesar: nalogo morajo opraviti šele 
pozneje v dnevu. Pripravljeni bodo. Bili so izurjeni, v odlični 
kondiciji, dobro naoljen ustroj. Seveda je pripomoglo, da žrtev 
ni ničesar slutila, in ko se bo oglasil alarm na budilki, bo vstala, 
pripravljena na še en vsakdanjik.

Zdelo se je, da tako živijo vse ženske – kako pogosto je bila to 
njihova poguba.
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1. POGLAVJE

Londonske petkove večere je prežemalo nekaj svojstveno 
sproščujočega.

Posebej prijetni so bili pozno avgusta. Ko je prišla in minila 
peta popoldanska ura, minutni kazalec pa se je neomajno 
pomaknil proti šesti, je človek pod blagodišečim in prašnim 
nebom lahko začutil, kako mesto predahne. Ulični kaos je bil 
enako divji in hrupen kot vselej – ulice so se dušile v rekah 
prometa in hupanja, na pločnikih so se gnetli živahni pešci 
– kljub temu pa je čemernost izginila. Da, ljudje so še vedno 
hiteli, toda zdaj so hiteli, da bi dospeli tja, kjer so si želeli biti, 
ne, ker bi jih tjakaj priganjala ura.

V prostorih družbe Goldstein & Ho� v šestem nadstropju 
stavbe Branscombe Court v bleščečem središču prestolnice se je 
Louise Jennings počutila povsem enako. Še deset minut dela je 
imela z dokumenti, potem se bo uradno pričel konec tedna – in 
kako ga je pričakovala. V soboto dopoldne bo jezdila, popoldne 
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pa kupovala novo obleko, saj se bo zvečer odvila večerja v klubu 
rotarijcev. Nedelja pa bo prijeten, lenoben dan, ki ga bodo 
lahko, če je šlo zaupati vremenskim napovedim, preživeli na 
vrtu ali pa se odpeljali proti gričevnati pokrajini Chilterns.

Louise je bila po poklicu tajnica, vendar je bil naziv rahlo 
zavajajoč. Pravzaprav je bila ‚višja tajnica‘; tudi sama je imela 
pod seboj kar nekaj osebja, večino delovnika pa je preživela za 
stenami svoje lastne pisarne in odgovarjala neposredno gospodu 
Malcolmu Foresterju, ki je bil v oddelku za skladnost v podjetju 
Goldstein & Ho� izvršni direktor. Na leto je zaslužila preko 
štirideset tisoč funtov neto, kar za nekdanjo srednješolko iz 
Burnt Oaka ni bilo slabo, in večina zaposlenih jo je visoko 
cenila, posebej moški – čeprav so slednji pri tridesetletnici 
verjetno enako kot njeno pamet cenili tudi lepo oblikovano 
postavo, dolge jagodno plave lase in čudovite modre oči. Louise 
niti ni bilo mar. Bila je vezana – že šest let je bila poročena z 
Alanom, s katerim je predtem hodila tri leta. Vendar ji je bilo 
všeč, da je privlačna. Zaradi tega je bil njen mož nanjo ponosen, 
in dokler so jo drugi moški zgolj gledali, se ni pritoževala. Če je 
bila iskrena, je bil videz njen as v rokavu. Maloštevilni, ne glede 
na spol, v �nančnem sektorju so bili ‚preustrojeni‘. To je bila 
patriarhalna srenja, in četudi so možnosti za ženske, da bi imele 
večji vpliv, vselej obstajale, so morale vseeno paziti na videz in se 
obnašati kot ženske. Ko je imela Louise prvi razgovor za službo 
v družbi Goldstein & Ho�, je Alan poskrbel, da se je prikazala 
v najboljši luči – nadeti si je morala ozko krilo, visoke pete in 
oprijeto bluzo z globokim izrezom. To ji je zagotovilo službo in 
to je ostala njena uradna uniforma.

Da, po eni strani je bilo nekoliko ponižujoče, če je ženska v 
ozir vzela, da je v življenju prilezla tako visoko, ker je bila videti 
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čudovito, vendar je bil to le del zgodbe. Louise je bila visoko 
usposobljena, toda enako so bile številne druge ženske; v tem 
primeru je vse, kar je prineslo prednost, z veseljem pozdravila.

Tik po šesti uri popoldne je bilo, ko se je odpravila in 
odhitela čez cesto v Norega Jacka, kjer so jo čakale njej 
podrejene sodelavke Simone, Nicole in Carly. Vse so odšle iz 
službe ob zgodnji uri – ob pol petih, kar se je zgodilo le ob 
petkih popoldne.

Norega Jacka, nekdaj palačo gina iz časov Dickensa, so na 
novo opremili v modernem slogu, vendar je vseeno odseval 
tedanje ozračje. Za lesenimi in steklenimi vrati v starem slogu 
se je razširjala medlo osvetljena notranjost z medetažami 
in lesenimi tramovi, opaži in vidnimi zidaki, kamor koli si 
pogledal. Kakor vselej ob tem času v tednu je bila gneča kričavih 
veseljakov v oblekah do vhodnih vrat. Raven hrupa je bila 
osupljajoča. Od sten je odmeval krohot; slišala sta se žvenket 
kozarcev in odmikanje miz ter stolov na trdnih hrastovih tleh. 
Seveda bi lahko bilo slabše: Louise je v družbi Goldstein & 
Ho� začela delati, preden je stopila v veljavo prepoved kajenja, 
in v tistih časih se je prostor dušil v dimu cigar.

Četverica deklet je v enem od oddaljenih kotov ustvarila 
lastno malo enklavo in se usedla. Vse so si naročile solato in 
skupno še ocvrti krompirček z majonezo in kečapom. Louise 
je pazila, da je ob tem popila le nekaj kozarcev chardonnayja. 
Ne samo, da je bila še�ca in se je že zaradi tega morala obnašati 
razumsko in dostojanstveno, do doma je morala prevoziti še lep 
kos poti. Vseeno pa je bil to del tedna, ki so se ga vse veselile; 
čas za prostaške dovtipe, ki so bili med delovnim časom (vsaj po 
Lousini uri) strogo prepovedani. Občasno so k njim privlekli 
stole tudi drugi sodelavci in se jim pridružili – moški, da bi z 
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njimi pijano �irtali, in ženske, da bi delile sočne govorice, ki 
so jim pravkar prišle na uho. Na neki točki večera so se pričele 
vrstiti brezplačne pijače za vse. Ob sedmih in trideset minut 
je Carly pila šesti viski Southern Comfort s kolo, Nicole pa se 
je zatopila v globok pogovor s čednim mladeničem iz oddelka 
za vrednostne papirje. Bogato okrašena vrata so se treskoma 
odprla in noter se je nagnetlo še nekaj �nančnikov. Spet so se 
zvrstili preglasni pozdravi in hrupne salve smeha. V prostoru je 
pričenjalo smrdeti po znoju in alkoholu, in pogledujoč na uro 
se je Louise odločila, da bo kmalu morala oditi.

Preden se je odpravila domov, se je spustila po stopnicah 
v klet, kjer so bili toaletni prostori. Ženski so bili na koncu 
kratkega hodnika, ob več drugih vratih – na dveh je pisalo 
‚samo za osebje‘, na enih pa ‚gospodje‘. Ko je vstopila, so bili 
prazni. Vstopila je v enega od predelkov, dvignila krilo, spustila 
hlačne nogavice in se usedla.

In slišala nekoga priti v prostor.
Louise je pričakovala običajno potrkavanje petk, ki bi 

se pomikale proti enemu od predelkov ali k ogledalu nad 
umivalniki. Toda za hipec ni bilo slišati niti najmanjšega zvoka. 
Nato ga je zaslišala – počasni topot čevljev z ravnim podplatom, 
v katerih stoji težka noga.

Noge so se pomikale še nekaj metrov in zatem zastale. Louise 
se je zalotila, da pozorno posluša. Čemu jo je nenadoma prevel 
občutek, da se je, kdor koli je to že bil, ustavil tik pred njenimi 
vrati? Ozrla se je navzdol. Iz tega kota je bilo nemogoče videti 
pod vrata, toda naenkrat je bila prepričana, da je nekdo tam in 
posluša.

Ošinila je ključavnico. Bila je zaklenjena.
Tišina je vztrajala še nekaj sekund, preden so se koraki 

odpravili proč.
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Louise se je trudila, da ne bi zavzdihnila od olajšanja. Uvidela 
je, da je smešna. Ni bilo razloga za zaskrbljenost. Le dobra dva 
metra pod oglušujočo petkovo norišnico Norega Jacka je bila.

Koraki so znova zastali.
Louise je znova prisluhnila. Je človek morebiti stopil v enega 

preostalih predelkov? Skoraj zanesljivo je, vendar se vrat, ki bi 
se zaprla, ali ključavnice, ki bi zaškrtala, ni slišalo. In zdaj, ko 
je posebej pozorno poslušala, si je domišljala, da sliši dihanje 
– enakomerno, pravilno, vendar obenem globoko in hropeče. 
Kot bi dihal moški.

Morda je bil nekdo od osebja – hišnik ali popravljavec? 
Skoraj se je že odhrkala, da bi mu dala vedeti, da je tu ženska, 
ko jo je nenadoma prešinila strašanska misel. Kaj pa, če to ni 
član osebja?

Dihanje se je še vedno slišalo in koraki so se znova pomaknili 
čez prostor po ploščicah; še več topih in težkih udarcev, ki 
so postajali glasnejši. Kdor koli je že to bil, se je vračal proti 
začetku vrste s predelki.

Louise je nezavedno dvignila prstni členek k ustom. Se bo 
znova ustavil pred njenimi vrati?

Vendar se ni.
S težkimi koraki je šel mimo ter se pomaknil proč in čez 

prostor. Trenutek pozneje je zaslišala, da so se odprla in zaprla 
vrata toaletnih prostorov. In potem je bilo vse tiho.

Louise je čakala. Še vedno se je razlegala tišina.
Nazadnje je vstala, si spet navlekla nogavice, spustila krilo, 

previdno odklenila in pokukala ven. Ni mogla videti vsega, 
vendar se je zdelo, da je sama. Zajela je sapo, stekla do vrat, 
jih odprla in izstopila na hodnik – ter zastala v koraku. Na pol 
poti po hodniku navzgor na desni so bila ena vrata priprta. Bila 
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so ena od tistih z oznako ‚samo za osebje‘. Na drugi strani je 
bil viden ozek pas črnine. Louise je pozorno strmela vanjo. Je 
morda zaznala neznatno gibanje? Se je nekdo napol skrival in 
bolščal vanjo?

Vrata so se s silovitim treskom odprla.
Vendar je bil moški, ki je stopil skozi vrata, mlad, oblečen 

v tesno oprijete črne hlače in olivno zeleno majico, ki so jo 
nosili točaji. V rokah je imel plastični pladenj, poln od mokrote 
bleščavega posodja. Ko jo je zagledal in spoznal, da jo je 
prestrašil, se je opravičujoče zarežal. »Oprosti, ljubica.«

Odpravil se je po stopnicah navzgor proti točilnemu pultu.
Louise je z roko na prsih stopila naprej in bežno pogledala 

skozi vrata, ki so se počasi zapirala. Za njimi je bil temen 
hodnik, ki je vodil v niz osvetljenih prostorov. Vzdolž ene strani 
so ga zapolnjevale škatle, na oddaljenem koncu pa so bila vrata, 
ki so se odpirala na ozko stransko ulico. Tam se je motalo kar 
nekaj članov osebja.

Počutila se je neumno, ko je odhitela po stopnicah navzgor 
in se pridružila drugim.

Louise je nazadnje tik pred osmo zvečer z aktovko v roki 
zapustila stavbo. Pet minut hoje je imela do postaje Bank, kjer 
je stopila na osrednjo linijo do postaje Oxford Circus. Tam je 
prestopila za Bakerloo.

Z dvigalom se je peljala k liniji proti severu, in ko je prispela 
dol, je spoznala, da je sama. Ob katerem koli drugem času 
dneva bi bilo to nenavadno, toda bil je petkov večer in večina 
potnikov se je odpravljala v mesto in ne obratno. Tudi obokani 
prehodi so bili opusteli, vendar je Louise prehodila le nekaj 
metrov, ko se ji je zazdelo, da sliši za seboj korake. Ustavila se je 
in prisluhnila, toda zdaj ni slišala ničesar.
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Na peron je stopila skozi prehod. Tudi tam ni bilo nikogar. 
Sunek toplega vetra je vzdolž svetlečih tirov odpihnil nekaj 
ostankov starega papirja. In takrat je znova zaslišala korake – ki 
so očitno prihajali bliže. Z nelagodjem se je zastrmela nazaj po 
prehodu, vendar ni videla ničesar, čeprav je pričakovala, da se 
bo kdo prikazal.

Nihče se ni. In zdaj so se koraki ustavili. Bilo je skoraj, kot bi 
tisti, kdor koli je že bil, zaznal, da ga čaka.

Vlak je za njo ječe zapeljal na postajo.
Olajšana se je povzpela in vstopila.
V Marylebonu, znova med vozači, je kupila večerni časopis 

in si privoščila kavo, preden je vstopila na prenapolnjen vlak 
proti High Wycombu. Bilo je skoraj pol devetih. Ni se ji zares 
mudilo – Alan, ki je bil lastnik zavarovalniške družbe, je petkove 
popoldneve preživljal na igrišču za golf in je v klubskem baru 
ostajal krepko čez enajsto, vseeno pa je bil občutek, da je skoraj 
doma, vselej dober. Bežno je pogledala skozi okno, medtem 
ko je hitela naprej. V dimastem zraku se je pusto predmestje 
zahodnega Londona postopoma zlilo v gozdove in polja 
gro�j, ki so obdajale prestolnico. Tema se je naglo približevala; 
petindvajset minut pozneje, ko je na postaji Gerrards Cross 
stopila z vlaka, se je že popolnoma zgostila.

Zopet je bila sama in bilo je zelo tiho. Pa je vendar ni skrbelo 
– to je bilo povsem običajno. Gerrards Cross je bilo tipično 
mestece okrožja South Bucks, tako majhno, da je bilo bolj vas. 
Kot najdražje mestece izven Londona je bilo preveč prestižno, 
da bi živelo živahno nočno življenje, celo ob petkih. Glavna 
ulica, ki se je raztezala z enega konca kraja do drugega, se je 
ponašala z maloštevilnimi bari in restavracijami, toda ti so bili 
prvovrstni; pijanci in hudi pivci niso nikdar prestopili njihovih 
pragov.
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Louise je zapustila postajo, prazno ob tej uri, in se odpravila 
proti parkirišču po uličici, obdani z živo mejo. Železniška 
postaja Gerrards Cross je bila zgrajena v globoki kotanji, na 
precej nižji ravni kot mesto, zato je bilo tamkajšnje parkirišče 
vselej teman in opustel kraj. Ko se je zdaj spuščala po strmi 
poti s postaje, je opazila, da kar nekaj električnih re�ektorjev 
ne deluje. Še več, ko je pogledala po parkirišču, se ji je zdelo, da 
njen avto manjka.

Začudeno se je zaustavila, potem pa ga je zagledala. Bilo 
je edino vozilo in stalo je na najbolj oddaljenem koncu pod 
nizkimi ozelenelimi vejami starodavnega kostanja. Zahvaljujoč 
pokvarjenim lučem, je bil prav tisti kotiček v globoki temi. 
Krenila je dalje.

In znova zaslišala korake.
Postala je in se ozrla čez ramo.
Potka za njo se je vila, zato je lahko videla le kakih dvajset 

metrov nazaj. Nikogar ni bilo na spregled in koraki so se 
odsekano ustavili.

Louise je še naprej kukala čez ramo. Izza žive meje se je videla 
strešina postajališčne strehe. Onkraj nje, še višje, so bile vzdolž 
ograje na mostu luči – možno je bilo, da je slišala človeka, ki ga 
je prečkal peš. Pa vendarle, nikjer ni bilo sledu o nikomer.

Odpravila se je čez parkirišče, ki je v dolžino merilo okoli 
dvesto metrov, v širino petdeset, na desni pa mejilo na gosto 
grmičevje. Louise si je zdaj domišljala, da je premikanje zaznala 
prav v podrastju: vztrajno šumljanje listja, kot bi si nekaj 
težkega utiralo pot skozenj. Žival, si je rekla. Ta del gro�je je bil 
poln jazbecev in lisic, sploh ponoči.

Nato pa je ugledala postavo, ki je sedela ob kostanjevem 
deblu.



- 19 -

Zalezovalci

Naenkrat se je ustavila, po hrbtenici jo je hladno spreletelo.
Je kak klatež, nekakšne vrste potepuh? Redko, če sploh, si 

v tako ekskluzivni soseski videl kakšnega. Ta je bil sključen in 
razcapan, nosil pa je nekaj, kar je bilo videti kot umazan star 
plašč, katerega cape so se premikale v vetriču.

Toda potem je spoznala, kaj dejansko gleda.
Raztrgana, v cape omotana stvar, ‚sedeča‘ ob deblu, ni bila nič 

drugega kot vreča za smeti, polna odpadkov in starega papirja.
Louise, ki se je znova počutila neumno, je pohitela dalje.
Avto je bil še vedno napol skrit v mraku. Najbližji del, 

voznikova vrata, je gledal na grmičevje, ozek pas med njima 
pa je bil popolnoma v senci. Zdaj si je Louise želela samo še 
priti domov. Vse te blazne, nesmiselne skrbi so jo preplašile, 
zato je mirno in pogumno stopila okoli na voznikovo stran, 
ostro zavedajoč se gostega grmičevja za seboj, ko se je ukvarjala 
s ključi. Vendar od tam ni več slišala premikanja, pa četudi bi 
ga, je ni več vznemirjalo. Bilo je poletje. Tam so spali ptiči. Bila 
je le nekaj sto metrov od Packhorse Commona, kjer so opazili 
divjo jelenjad. V vsakem primeru pa zdaj ni bilo slišati ničesar.

Odklenila je avto, odvrgla aktovko na zadnje sedeže in sedla 
za volan. Trenutek pozneje je zagnala motor in se odpeljala.

Zapustila je Gerrards Cross po cesti B416, namenjeni proti 
jugu in Sloughu. Pri vasici Stoke Poges je obrnila desno in 
nadaljevala zahodno po ozkih, brezimnih podeželskih cestah. 
Bila je vetrovna, a topla noč, zato je napol spustila okno. Vešče 
in drug mrčes so prhutali ob prednjih lučeh. Mačje oči so se 
zableščale, ko je mačka pred njo stekla čez cesto. V vasi Farnham 
Common je krenila južno proti Burnhamu. Pas dreves, ki so 
rastla ob straneh ceste, je tvoril drevored, veje nad njo so se 
prepletale kot prsti.
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Paul Finch

Louise se je znova sprostila. Samo še tri milje jo je ločilo od 
udobja doma.

Ob oglušujočem poku je izgubila nadzor nad avtomobilom. 
Neobrzdan se je nagnil in zavrtel čez cesto, volan pa ji je 
poplesaval v rokah. Pritisnila je na zavore in med drsenjem 
vozila s predirljivim krikom ustavila.

Ko je končno obmirovala ob robu ceste, je pretreseno 
obsedela. Edini zvok je bil motor, ki se je ohlajal. Skočila je iz 
avta.

Kar je ugledala, jo je pustilo brez sape: prednji dve gumi 
sta se razcefrani ovijali platišč. Enako se je zgodilo z zadnjima. 
Dobesedno jih je raztrgalo na koščke; iz njih so gledali uničeni 
sloji žic. Obkrožila je avto, komaj zmožna doumeti svojo 
nesrečo. Že ena sama uničena guma bi bila dovolj slabo; še 
nikdar prej ni zamenjala gume, a bi jo verjetno lahko, toda 
tole – sredi goščave ob tej nočni uri? Sicer zdaj niti ni bilo 
pomembno, saj ni imela štirih rezervnih.

Tipala je po žepu na suknjiču in iskala mobilni telefon. Mora 
poklicati Alana. Resda je bil v golf klubu in je verjetno spil kak 
kozarček preveč, da bi vozil, toda morda pa se bo našel kdo, ki 
bi prišel in jo pobral. Če temu ne bo tako, pa bo Alan vedel, kaj 
storiti.

Potem pa je Louise opazila nekaj drugega.
Mobitel je imela v roki, vendar ji je prst zastal na tipkovnici.
Približno štirideset metrov za avtomobilom se je v mesečini 

zasvetlikalo nekaj, kar je ležalo čez cesto. Počasi se je sprehodila 
tja, a se ustavila na pol poti.

Zagledala je ‚verigo z žeblji‘ – vsaj zdelo se ji je, da se temu 
tako reče. Bila je sklopljiva ovira z žeblji, ki jo je uporabljala 
policija, ko je poskušala ustaviti pobegle avtomobile po bančnih 
ropih. Nekdo jo je namerno pustil na cesti.
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Zalezovalci

Louise je spoznala, da se trese. Zadenjsko se je umikala proti 
avtu. So to storili huligani, kakšna skupina nespametnih otrok, 
ki ni imela pametnejšega dela? Ali pa je bilo kaj bolj zloveščega? 
Ko je pohitela proti avtu in sunkovito odprla voznikova vrata, si 
o tej možnosti ni dovolila razmisliti, vsekakor pa ne pogledati v 
temno prostranstvo gozdnate pokrajine na obeh straneh.

Kratek hip je postala in premislila: seveda ni mogla voziti s 
kolesnimi pokrovi. Lahko pa bi se zaklenila od znotraj. Da, prav 
to bo storila. Zaklenila se bo in poklicala pomoč. Sedla je za 
volan, zaprla vrata in segla na tipke, da bi zaklenila, ko je levo 
od sebe začutila nekogaršnjo navzočnost.

Počasi se je zasukala in pogledala.
Sedel je na sopotnikovem sedežu, očitno se je usedel v 

avtomobil, ko je njo zamotila ovira z žeblji. Bil je krepke postave, 
oblečen v temna oblačila: debelo usnjeno jakno in pod njo jopo 
s kapuco, ki pa je ni imel na glavi. Lasje so se mu redčili in imel 
je velikanska, štrleča ušesa. Ni pa imel nosu – le hrustančasto 
luknjo – in bil je brez vek, medtem ko je bil preostanek obraza 
krpanka zabuhlega, pordelega brazgotinastega tkiva.

Louise je skušala zakričati, toda mesnata roka v usnjeni 
rokavici ji je naglo zaprla usta. Drugo, prav tako orokavičeno, ji 
je ovil okoli goltanca.

In pričel stiskati.


