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Tako kot pri Zalezovalcih, prvi knjigi v tej seriji, se moram 
tudi tokrat zahvaliti res veliko ljudem. Vendar pa gre večinoma 
za iste posameznike, zato bi se morda malce ponavljal, če bi jih 
znova poimensko navedel. V tem primeru mi boste oprostili, če 
priložnost raje izkoristim za kratko, toda precej osebno zahvalo.

Moj preminuli oče Brian Finch, ki je bil po lastni zaslugi 
odličen pisec in mi je bil vse življenje v navdih, je leta 2007 pri 
sedemdesetih letih mnogo prezgodaj zapustil svet. Iz skromnega 
okolja domačega kraja Wigan, tedaj sajastega premogovniškega 
mesta, se je povzpel do televizijske kariere, ki je trajala skoraj 
štiri desetletja, kar je omembe vreden dosežek. Prispeval je 
številne scenarije za skoraj vsako priljubljeno TV-oddajo v 
sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega ter v 
prvem desetletju novega tisočletja, vključno s takimi klasikami, 
kot so Z Cars, Public Eye, Hunter’s Walk, Shoestring, Juliet Bravo, 
�e Gentle Touch, Bergerac in Saturday Night �riller. Največjo 
slavo pa je dosegel s priljubljeno priredbo Goodnight Mister 
Tom pisateljice Michelle Magorian za Carlton Television v letu 
1998, ki je zasluženo osvojila bafto.

Ves ta čas je bil oče neprecenljiv vir nasvetov in spodbude 
ter moj izjemno dober prijatelj. Mislim, da je vedno gojil upe, 
da mu bom v pisanju sledil, ko pa sem se pridružil policiji v 
Velikem Manchestru, me je podpiral enako kot vselej. Mnogo 
let pozneje, ko je postalo očitno, da tudi v meni tli želja, da bi 
se izrazil s pisalom, mi je kot vrelec zamisli in navdušenja znova 



stal ob strani. Prav oče mi je namignil, naj pišem o tistem, kar 
najbolj poznam, torej o policijskem delu. Seveda na televiziji 
ni bilo ravno malo kriminalnih serij in mnogo piscev je želelo 
sodelovati pri ustvarjanju, toda oče je pravilno presodil, da bom 
v prednosti pred mnogimi, saj sem dejansko sam izkusil in 
opravljal tako delo.

Kot pravi rek, je vse drugo zgodovina.
Ne dvomim, da so mi pristne policijske izkušnje zagotovile 

prvi scenarij pri ITV-jevi dolgoletni policijski seriji �e Bill, 
in prav tam, v enem od najsijajnejših scenarističnih oddelkov 
moderne televizijske dobe, sem se naučil obrti in izbrusil svoj 
dar. Pa vendar je bilo do očetovih poslednjih dni običajno, da 
sem vselej najprej poklical njega, ko sem želel premleti zamisli, 
moral razrešiti težave pri pisanju ali se mi je preprosto zahotelo 
starega dobrega klepeta o nenavadnem svetu, katerega del sva 
oba bila.

Pa sva prispela do ključnega trenutka, oče. Bil si iskra, ki 
je zanetila ogenj, in topla sapa, zaradi katere v slabih časih 
ta ni dogorel. Rezultat so knjige, ki jih na žalost nikdar nisi 
prebral. Ne bi se pretirano zlagal, če bi rekel, da poseduje 
Mark Heckenburg, osrednji lik v njih, mnoge tvoje poteze – 
priljudno nrav, zdravo kmečko pamet in neukrotljivega duha, 
izoblikovanega na industrijskem severu. Kaj naj drugega rečem, 
kot se ti tisočkrat zahvalim. Nikdar mi ne bi uspelo brez tebe.



Za mojo ljubečo ženo Catherine, katere nesebična in neomajna 
podpora je bila temelj, na katerem sem zgradil kariero.
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1. POGLAVJE

Celoten Holbeck bi morali zravnati z bombo.

Tak je bil vsaj pogled Alana Ernshawa. Dobro, bil je dokaj 

nov policist – služboval je zgolj deset mesecev – in če bi ga torej 

kdo slišal izreči tako politično nekorektno izjavo ter se pritožil, 

bi vsaj imel izgovor. Delodajalec sicer ne bi bil ravno navdušen. 

Holbeck, okrožje starih skladišč, ki se je nahajalo tik ob južnem 

predelu središča mesta Leeds, so že res pretežno obsegale 

stavbe, ki so bile le še prazne lupine, in zapuščena viktorijanska 

terasasta domovanja, maloštevilni naseljeni predeli, ki so postali 

zanikrne betonske slepe ulice, pa so bili posejani s smetmi in 

prekriti z gra�ti, toda policisti tovrstnih stvari niso več jemali 

osebno. Ali jih vsaj ne bi smeli.

Ernshaw je zazehal in se popraskal po posušeni ureznini 

britve na sicer gladko obriti čeljusti.

Radijska postaja je zahreščala. »Trojka za 1762.«

Ernshaw je znova zazehal. »Kar povej.«

»Kaj počneta s Keithom? Sprejem.«

»No, ne sediva ravno ob večerji s puranom, če se lahko tako 

izrazim.«
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»Enako. Poslušaj, če nimata nič drugega, se lahko odpravita v 
Kempovo predilnico na cesti Franklyn Road?«

Ernshaw, ki je bil iz Harrogata, oddaljenega petnajst milj 
proti severu, in še vedno ni poznal poti okoli hitro rastočega 
glavnega mesta zahodnega Yorkshira, se je ozrl na desno, kjer 
je bil na volan prilepljen policist Keith Rodwell. Veteran z 
dvojnim podbradkom in dvajsetimi leti službovanja je prikimal. 
»Trajalo bo približno … tri minute.«

»Ja, tri minute. Sprejem,« je rekel Ernshaw v radio.
»Hvala.«
»Kaj pa je?«
»Dejansko nekaj nenavadnega. Z anonimnim telefonskim klicem 

nam je nekdo sporočil, da bomo tam našli nekaj zanimivega.«
»Zveni prav nadležno, toda, hej, kaj pa naj drugega počnemo 

na božično jutro?«
»Zelo cenim, končano.«
Ni bilo samo božično jutro; bilo je zasneženo božično 

jutro. Celo Holbeck je bil videti kot z razglednice, ko sta se 
peljala po ozkih in tihih ulicah. Propadajoče fasade in zarjaveli 
kupi zapuščenih vozil so bili napol zakopani pod globokimi, 
kremastimi zaplatami. Ledene sveče so se bleščale čez zevajoče 
okenske odprtine in razbita vrata. Sveža snežna odeja, ki je 
prekrila ceste in pločnike, je bila nedotaknjena in le kdaj pa 
kdaj je bilo opaziti žlebove, ki so jih naredile gume. Prometa 
skoraj ni bilo in še manj pešcev, toda ni še odbilo devet, in na 
petindvajseti december so bili ob taki uri pokonci in naokoli le 
nespametneži, kot sta Ernshaw in Rodwell.

Vsaj tako sta predvidevala.
»Nekaj nenavadnega …« je razglabljal Ernshaw. »Kaj meniš?«
Rodwell je skomignil z rameni. V najboljšem primeru je 
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govoril z enozložnicami, in ker je bil v tem trenutku globoko 
zamišljen, ni bilo pričakovati niti tega.

»Druščina za�ksancev ali nekaj podobnega?« je dodal 
Ernshaw. »Skvoterji? Če je temu tako, morajo biti zdaj že vsi 
mrtvi. Bi rekel, da je bilo ponoči vsaj minus deset.«

Rodwell je spet skomignil.
Kempova predilnica je bila nekdanja predilnica lana, ki so jo 

zaprli že pred skoraj dvema desetletjema in je služila kot klavrn 
opomnik, da so cvetoči časi minili. Visok osmerokotni dimnik 
je bil nedotaknjen, kvadratna okna, razporejena v enakomernih 
vrstah po umazanem pročelju, so bila v veliki meri cela, večina 
pritličnih vrat pa verjetno zaklenjena z verigo, toda kot v mnoge 
zapuščene zgradbe tod naokoli odločnim vsiljivcem ne bi bilo 
težko na silo vdreti.

Sneg je škripal pod gumami, ko sta se ustavila na zemljišču 
predilnice, ki je gledalo proti jugu. Nad njima se je proti 
belemu zimskemu nebu dvigala turobna stavba. Rdeča opeka, 
iz katere je bila zgrajena, je bila skrita pod tako gosto plastjo saj, 
da je bila videti skrivljena. Cevi in žlebovi, ki se še niso zrušili, 
so se nagibali pod zelo visokimi zameti snega. Na prvi pogled 
ni bilo nikjer znakov življenja, toda poslopje je bilo ogromno; 
ne samo osrednja stavba, ki bi lahko sprejela tisoč delavcev, 
temveč vse vrste prizidkov in stranskih poslopij. Medtem ko se 
je kombinirano vozilo po polžje in previdno premikalo dalje, se 
je Ernshawu posvetilo, koliko časa bosta potrebovala, da bosta 
tu našla 'kaj zanimivega'.

Pristavil je radijsko postajo k ustom. »1762 za Trojko.«
»Kar naprej, Alan.«
»Trenutno sva na cesti Franklyn Road. Zaenkrat je vse videti 

običajno. Kaj znanega o človeku, ki se je pritožil? Sprejem.«
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»Alan, nič. Lahko bi bil kakšen seronja, ki nima nobenega 
pametnega dela, toda verjetno je bolje preveriti. Sprejem.«

»Sprejeto,« je dejal in pod brado dodal: »To lahko traja, 
glavca.«

V širokem loku sta obvozila staro poslopje, gume so drsele, 
ko so zavozile na zaplate ledu. Ernshaw je spustil šipo. Zunaj je 
bil leden mraz – sneg je bil suh in drobljiv kot prah – a četudi 
nista opazila ničesar neobičajnega, je obstajala verjetnost, da 
bosta kaj slišala.

Da nista, je bilo neopredeljivo moteče.
Božično jutro bi moralo biti spokojno tiho, mirno, sveže 

zapadli sneg bi moral utišati vse zvoke, toda tišina okoli 
Kempove predilnice je bila nekako grozljiva. Dajala je krhek 
pridih, da se lahko vsak hip razleti.

Obšla sta ovinek za ovinkom, bolščala v prazna okenska 
obličja in zidake, mreže starih cevi in viseče, zarjavele požarne 
stopnice. Kolesa kombiniranega vozila so neprestano drsela in za 
seboj puščala umazano plundro. Peljala sta se skozi prehode, ki 
so se povezovali z vrsto praznih garaž, katerih valovite plastične 
strehe so se po letih propadanja zrušile vanje. Na drugi strani 
sta opazila vhod.

Rodwell je polagoma zavrl, toda kombi je vseeno zdrsel več 
metrov, preden se je ustavil.

Vhod, ki je bil verjetno stranski, je bil vsajen v nišo vrh treh 
širokih stopnic. Za vrati ni bilo ne duha ne sluha – verjetno so 
ležala pod snegom, toda po podboju, ki je zgnil v razmočene 
deščice, sodeč, so vrata uničili že davno. Za njimi je zevala 
notranjost, črna kot v rogu.

»2376 za Trojko,« je Rodwell rekel v radijsko postajo.
»Keith, kar naprej.«
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»Še vedno sva pri Kempovi predilnici. Vidni sledovi vloma. 
Sprejem.«

»Potrebujeta pomoč?«
»Zaenkrat ne. Kaže, da se je zgodil že zdavnaj.«
Izstopila sta iz avta, si nadela rokavice in si zapela podloženi 

vetrovki. Ernshaw si je popravil kapo, Rodwell pa je medtem 
zaklenil vozilo. Povzpela sta se po stopnicah, tema v notranjosti 
se je umaknila bleščečim snopom svetlobe iz njunih svetilk. 
Ernshawu se je na vrhu zazdelo, da je nekaj slišal – morda smeh, 
toda bil je zelo oddaljen in izjemno kratek. Ošinil je Rodwella, 
čigar mrk, kozav obraz je pričal, da ni slišal ničesar. Ernshaw 
tudi sam ni bil prepričan, zato ni ničesar omenil. Pogledal je 
za seboj. Ta del posesti je bil ograjen z visokim zidom. Kombi 
je bil parkiran tik ob njem, vhod v prehod v garažo je bil za 
njegovim zadnjim delom. Razen sledi vozila, ki sta jih naredila, 
ko sta prišla, je bil sneg neomadeževan. Seveda so debeli kosmi 
snega padali še pred dvema urama, zato to ni nujno pomenilo, 
da ni ponoči nihče hodil tod okoli.

Vstopila sta družno, s svetilkama, usmerjenima pred sabo, in 
nemudoma sta se soočila s tremi možnostmi: neposredno pred 
njima so se cikcakaste stopnice spuščale v nepropustno temo, 
na desni je prehod vodil v spodnji dolg hodnik, prepreden 
z umazanimi programi svetlobe, ki je vdirala skozi okna v 
višini tal, na levi pa se je razprostiral širok prostor, najbrž ena 
nekdanjih delavnic. Najprej sta se odpravila tja, snopi njunih 
svetilk so križem begali sem ter tja in razkrili gole opečnate 
stene ter visok mavčni strop, katerega večji del je strohnel in kot 
kosti razkrival tramove. Razcefrani kabli so viseli kot ovijalke 
v džungli. Asfaltna tla so bila nasmetena z deskami in koščki 
ploščic. Sem ter tja so rjaveči deli strojne opreme nevarno štrleli 
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pokonci. Kljub strupenemu mrazu je bil v zraku kiselkast vonj, 
ki je spominjal na plesen. Podrsavanje njunih nog je odmevalo 
skozi oddaljene prostore neskončne stavbe.

Ustavila sta se in prisluhnila, vendar nista slišala ničesar.
»To iskanje je brezplodno,« je nazadnje dejal Ernshaw, ob 

tem pa se mu je pokadila sapa. »Tega se menda zavedaš?«
»Morda,« je odvrnil Rodwell in s svetilko osvetil vsak kot. 

Rodwell je bil od trenutka, ko sta prejela klic, videti malce bolj 
zaskrbljen kot običajno, kar se je Ernshawu zdelo zanimivo. 
Keith Rodwell je bil policist že tako dolgo, da je običajno 
nagonsko ocenil dogajanje. Zdaj se je obnašal, kot bi resnično 
verjel, da se tu odvija nekaj neobičajnega.

»Prav, vdam se,« je rekel Ernshaw. »Kaj misliš, da bova našla?«
»Tišje. Tudi če se kdo zafrkava, ga najprej ujemiva pri tem.«
»Keith … božično jutro je. Čemu bi kdo …«
»Psst!«
Toda zdaj je tudi Ernshaw slišal dolgo, nizko škripanje, ki 

je prihajalo od zgoraj. V polmraku sta se našpičenih ušes 
pomenljivo spogledala.

»Pojdi po osrednjem stopnišču,« je tiho dejal Rodwell in se 
napotil na drugo stran delavnice. »Sam grem z zadnje strani … 
da preverim, ali lahko najdem kako drugo pot navzgor.«

Ernshaw se je odpravil k vratom, skozi katera sta prišla. Ošinil 
je kombi na dvorišču – kot poprej tudi zdaj ni bilo nobenega 
sledu o kakem dogajanju. Začel se je vzpenjati in se trudil biti 
neopazen, čeprav so njegovi koraki rožljali po stopniščnem 
jašku. Prispel je v prvo nadstropje, v katerem je domovala še 
ena ogromna delavnica. Tu niso bila vsa okna zaprta z deskami, 
toda stekla so bila tako umazana, da je skoznje pronicala zgolj 
pičla zimska svetloba. Vseeno je je bilo dovolj, da je razbral 
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gromozanski prostor, podoben hangarju, ki se je raztezal daleč 

čez stavbo, posejan s kupi lesenih zabojev in delovnih miz ter 

jeklenimi stebri.

Ernshaw je okleval in stiskal držaj gumijevke. Ob tem času 

lani je bil še nedolžen mlad študent na Hullski univerzi, zato 

mu ni bilo težko priznati, da je bilo dovolj slabo že to, da je 

moral delati na božični dan – samo starejšim, poročenim 

moškim je bila prizanesena nadležna dolžnost – kaj šele, da je 

moral bloditi po drobovju te pošastne, ledene ruševine.

Ob glasnem prasketanju radijske postaje je poskočil.

Iz nje je zabučal dispečerjev glas, ki je razporejal sporočila 

patruljam drugod po območju. Razdražen je znižal jakost.

Ko so se mu oči privadile poltemi, je nadaljeval pot. 

Neposredno pred njim, kakih štirideset metrov naprej, so se 

vrata odpirala v nekakšno predsobo. Iz nekega razloga je bila 

zadnja opečnata stena osvetljena z zelenkastim sijem. Zelenim?

Morda je take barve sveča? Papirnata lanterna?

Obstal je, ko je mimo vrat na drugi strani švignila senca.

»Hej,« je pritajeno dejal, nato pa glasneje ponovil: »Hej!«

Stekel je naprej z izvlečeno gumijevko, ki jo je pod kotom 

držal ob ramenu.

Ko je stopil v sobo, tam ni bilo nikogar, je pa opazil, da je 

nenavadno svetlobo ustvarjala ponjava iz preperelega zelenega 

platna, napetega čez okno. Stopnišče – notranje požarne 

stopnice, ki so bile v celoti zarjavele in iz jekla z zakovicami – 

se je spuščalo skozi loputo, pomožne stopnice pa so se dvigale 

v naslednje nadstropje. Bile so zelo ozke, komaj dovolj široke, 

da je človek povprečne rasti splezal po njih, ne da bi se mogel 

obrniti postrani. Pokukal je kvišku in na vrhu uzrl trohico šibke 
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dnevne svetlobe. Ko je prisluhnil, ni slišal ničesar, si pa ni bilo 
težko predstavljati, da tam zgoraj nekdo preži in tudi posluša.

»Alan?« je nekdo vprašal.
Ernshaw je napol zakričal, ko se je zasukal naokoli.
Rodwell je pri loputi zijal vanj, sploh v izvlečeno gumijevko.
»Si bil …?« Ernshaw se je ozrl nazaj na stopnišče in napeto 

poslušal. »Si bil že prej tu zgoraj? Hočem reči, ali si že bil tu 
zgoraj in si se iz nekega razloga vrnil dol?« Rodwell je odkimal, 
ko se je cel prikazal pred njegovimi očmi. »Zdelo se mi je, da 
sem nekoga videl, toda …« Bolj ko je premišljeval, bolj se mu 
je dozdevalo, da senca ni bila resnična. Morda jo je ustvarila 
njegova svetilka? »Verjetno sem se motil, vsaj predvidevam 
tako …«

Tudi Rodwell je pogledal gor proti naslednjemu stopnišču. 
Brez besed se je povzpel po njem, veliko telo je komajda stlačil 
med stisnjene stene.

Ernshaw, ki mu v ozkem prehodu ni bilo lagodno, mu je 
sledil. Zgornje nadstropje je bilo razdeljeno v manjše sobe in 
povezovalne hodnike. Tu je bilo z deskami zaprtih manj oken, a 
ker jih ni bilo veliko, je prevladovala gostejša tema.

Preden sta se lotila preiskovanja, je Rodwell dvignil prašno 
žaluzijo in se zagledal na dvorišče spodaj. Na pamet jima je 
nekoliko pozno padlo, da se bosta osmešila, če je to nekakšna 
trapasta, a premetena zvijača, s katero naj bi ju zamotili, 
medtem pa jima ukradli policijsko vozilo. Toda kombi je bil 
nedotaknjen, sneg pa brez sledi. S te višine sta lahko videla daleč 
naokoli v sosednje ulice oziroma kar je od njih ostalo. Večina 
vrst s terasastimi hišami na južnem delu Kempove predilnice je 
bila porušenih, vendar se je kljub nedavnemu sneženju še vedno 
videlo vzporedne obrise starih temeljev. Nikjer ni bilo niti sledu 
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o ljudeh. Najbližji domovanji sta bila približno tristo metrov 
stran in za kupom s snegom prekritega starega železja bloka iz 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Ena ali dve luči – kričeče 
neonsko božično okrasje – sta migotali skozi okna.

»Trojka za 2376,« je zahreščal dispečerjev glas iz Rodwellove 
postaje.

»Kar naprej,« je dejal in spustil žaluzijo na mesto.
»Kaj posebnega na cesti Franklyn Road?«
»Zaenkrat nisva odkrila nobenega prestopka. Še naprej 

iščeva. Sprejem.«
»Sporočilo narednika Roebucka, Keith. Ne izgubljajta tam 

preveč časa. Če norčije uganjajo kakšni otroci, jih kar pustita pri 
miru. Kup drugega dela se nabira.«

»Sprejeto.«
»To je torej to?« je upajoče zanimalo Ernshawa.
»Ne,« je odvrnil Rodwell.
Sprehodila sta se po osrednjem hodniku in pokukala skozi 

prva vrata, do katerih sta prišla. Domnevala sta, da je bila to 
nekdaj pisarna. Sredi nje je šibka svetloba osvetljevala en sam 
predalnik, iz katerega je gledala gora dokumentacije. Ernshaw 
je vstopil in zgrabil nekaj dokumentov: delovne popise, 
porumenele od starosti, in pole s pripognjenimi ogli, popisane 
z delovnimi procesi. Odvrgel jih je in se pomaknil k naslednjim 
vratom v podobno pisarno. Pred časom so v njej vandali 
načečkali slogane po vseh stenah.

»Torej so bili tukaj otroci,« je dejal. »Umazani mali 
pokvarjenci. Si videl tole? Sestrica mi ga je prva pofafala. 
Za petaka ga bo tudi tebi. Celo jebena telefonska številka je 
napisana. Vsak dan skočim v mamine hlačke – in zdaj je spet 
noseča. O, sranje.« Ker ni dobil odgovora, se je obrnil.
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Rodwell ni stopil v sobo z njim.
Ernshaw se je vrnil k vratom in pogledal v pisarno s 

predalnikom. Rodwella ni bilo v njej.
»Keith?« je vprašal.
Za seboj je zaslišal korake. Zavrtel se je naokoli in ugotovil, 

da je sam. Toda na oddaljeni strani prostora so bila priprta 
vrata.

Niso bila prej zaprta?
Približal se jim je in nenadoma se mu je zazdelo, da bi lahko 

bil nekdo v naslednji sobi. Znova je izvlekel gumijevko, naglo 
odprl vrata – in stopil na še en prazen hodnik, na katerega so se 
skozi sosednja vrata več razdejanih pisarn razsule različne stvari.

»Keith?«
Brez odgovora.
Ernshaw je nadaljeval pot. Na skrajnem koncu hodnika je 

bilo stopnišče, toda ko je prišel do njega, je opazil, da je kratko 
in vodi navzgor k zaprtim vratom, skozi špranjo pa je bilo videti 
dnevno svetlobo.

»Keith? Si zgoraj, kolega?«
Spet nič.
Počasi se je vzpenjal z napol zasukanim telesom, da je lahko 

opazoval dogajanje pred in za seboj. Na podestu je zlahka odprl 
vrata in stopil v najprostornejšo pisarno, kar jih je kdaj videl 
– dobrih dvanajst krat deset metrov – tip razkošne pisarne, ki 
jo je morda nekdaj zasedal kak generalni direktor. Premogla 
je več ogromnih oken, ki so bila vsa nedotaknjena in nobena 
prekrita z deskami ali ponjavami zelenega platna. Stene so bile 
celo tapecirane, čeprav so bile na tleh razmajane deske, mnoge 
celo ukrivljene in razpokane. Pohištva ni bilo, zgolj raztreseni 
polomljeni zidaki in v enem kotu, prav čudno, samokolnica, 
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obrobljena s posušenim cementom, obnjo pa sta bili prislonjeni 
cepilno in kovaško kladivo.

Toda nič od tega ni pritegnilo Ernshawove pozornosti bolj 
kot nenavadni predmet v najbolj oddaljenem delu prostora.

Stopil je naprej.
Videti je bil kot predelna stena; dva metra širok pravokotnik, 

ki se je s tal dvigal skoraj do stropa. Pred kratkim je nekdo 
odstranil tapete in mavec, stari kamniti del spodaj pa je bil 
uničen. V luknji, ki je nastala, so bili ometani novi, rumenkasti 
zidaki. Kar je dejansko pritegnilo njegovo pozornost, je viselo 
na sredini – list belega papirja s sporočilom, napisanim z 
vznemirjujočo temno škrlatno barvo. Papir je bil nepoškodovan 
in nov. Vzel ga je s stene, na katero je bil pritrjen z lepilnimi 
blazinicami, ki so bile mehke in očitno prav tako nove.

Sporočilo je bilo natisnjeno z modernim tiskalnikom. Pisalo 
je:

Ho ho ho

Ernshawu so kratko pristriženi lasje stopili pokonci. Sporočilo 
bi prav lahko bilo še ena praznoglava neumnost lokalnih 
nepridipravov. Toda nekaj je bilo na njem – verjetno to, da je 
bilo v zanemarjeni stavbi dodano nedavno – da je pomislil, da 
je morda pomenljivo. Stopil je nazaj in znova preučeval steno. 
Zagotovo je bila zgrajena pozneje kot preostanek zgradbe. Na 
dnu sta iz ozke reže pod zidaki silila črna kosa šilastega lesa. 
Nedvomno nekakšen gradbeni pripomoček, ki je vse skupaj 
držal v isti ravnini.

Nekdo ga je potrepljal po ramenu.
Ernshaw se je obrnil naokoli kot blisk. »Jebenti!« je zasikal.
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»Kaj pa je to?« je zanimalo Rodwella.

»Prenehaj zalezovati ljudi!« Ernshaw mu je izročil sporočilo. 

»Ne vem. Pritrjeno je bilo na steno.«

Rodwell se je najprej zastrmel v steno. »Zidaki so novi.«

»Na to sem pomislil tudi sam. No … naredili so vse mogoče, 

da bi kraj ostal uporaben, kajne?«

»Pa ne v zadnjih dvajsetih letih.« Rodwell je ošinil sporočilo, 

nato pa znova steno. »Ohišje kamina je. Je bilo. Verjetno je bil 

povezan z enim od zunanjih dimnikov.«

»Dobro, torej je dimnik,« je odvrnil Ernshaw. »Zazidava 

starega dimnika te dni ni ravno kriminalno dejanje.«

Rodwell je ponovno prebral sporočilo.

Ho ho ho

»Jezus … Kristus,« je počasi šepnil. »Vsemogočni bog!« Bolj 

hitro, kot ga je kdaj videl Ernshaw, se je premaknil, odvrgel 

list in se spustil na koleno, da bi pregledal lesena konca, ki sta 

štrlela izpod zidakov. Tudi Ernshaw se je sklonil, da bi pogledal 

– in nenadoma je uvidel, kaj v resnici gleda. Oguljeni kapici 

škornjev.

Rodwell je zagrabil cepilno, Ernshaw pa kovaško kladivo.

Nad novo steno sta se spravila z vso silo, ki sta jo premogla, 

in sprva se jima je upirala, vendar sta tolkla na vso moč. 

Rodwell je odnehal le, ko je poklical nadzornika in reševalno 

vozilo, Ernshaw pa, ko si je odprl zadrgo vetrovke in odvrgel 

klobuk. Po večminutnem godrnjanju in sopihanju, ko je z 

vsakim udarcem letela naokrog malta, sta zrahljala zidake, jih 

izkopavala s prsti in pazila na oči, ko so leteli odkruški. Kos za 
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kosom sta podirala steno in postopoma se je prikazalo, kar je 

bilo za njo – četudi ju je najprej zadel vonj.

Ernshaw se je začel dušiti, zato si je na nos in usta pritisnil 

dlan. Rodwell je delal še siloviteje in odmetaval preostanek 

zidakov.

Zadihana sta stopila nazaj, odganjala prah in se davila ob 

smradu.

»Ljubi bog!« je dejal Rodwell, ki se je osredotočil na tisto, kar 

sta odkrila.

Čeprav je možakar stal pokonci, je bilo to zato, ker je bil 

za zapestja obešen na okove, ki so bili pričvrščeni nad glavo. 

Dosegel je že fazo gnitja, v kateri bi lahko bil posušeno truplo 

ali pa voščena lutka, polt pa je bila obarvana v odtenek med 

bledo rumeno in zeleno. Nekoč je bil to starejši moški – to je 

dokazovala kuštrava bela brada na kosti čeljusti, obenem pa 

je bil mršav, kar so še poudarila vrečasta, izjemno umazana 

oblačila. Rdeča tunika je visela v smrdečih gubah, obrobljena 

je bila z umazano zelenim krznom, rdeče hlače so bile spredaj 

trde od zmrznjenega urina, zavihki pa stlačeni v par prevelikih 

gumijastih škornjev.

Prizor, ko je policist naletel na trupla v stanju trohnobe, ni bil 

neobičajen niti za relativno nove stražnike, kot je bil Ernshaw. 

Ni vsak dobro prenesel, čeprav Ernshaw navadno je – do zdaj.

Zasmejal se je. Čudaško. Skorajda zakokodakal.

»B-božiček,« je zajecljal.

Rodwell ga je zmedeno pogledal.

»Prekleti Božiček!« Ernshaw se je še naprej režal, čeprav v 

njegovem steklenem pogledu ni bilo veselja. »Kaže, da ga ob 

vznožju dimnika ni pričakal prijazen človek. Le poredni …«
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Rodwell je znova ošinil truplo in se spomnil besed na listu – 
Ho ho ho. Opazil je, da je rdeča kapuca z umazanim krznenim 
robom potegnjena čez presušeno lobanjo brez las.

»Kristus naj se nas usmili,« je šepnil. Truplo je gledalo s 
spačenim izrazom, oči so bile na obrazu, skrivenčenem v togo, 
skremženo smrtno masko, izbuljene kot frnikole. »Ubogo paro 
so živo zazidali.«


