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1. kafli
Það fyrsta sem Sam tók eftir hjá henni var óttinn í augnaráðinu.
Jæja, kannski ekki það fyrsta. Ef hann var heiðarlegur við
sjálfan sig sá hann fyrst að augun voru tælandi. Það er að
segja, ef hægt er að lýsa augum sem tælandi. Jú, augum
hennar, ákvað hann. Ekki spurning. Stór augu, umkringd
dökkum augnhárum, skærgræn á litinn.
En já, núna lýstu þau ótta. Það var skiljanlegt bjóst hann
við, miðað við hvernig kærastinn hennar hafði dáið. Nú var
hún sjálf í hættu. Að minnsta kosti stóð yfirmaður Sam í
deildinni í þeirri trú. Sam var enn ekki sannfærður.
–Er eitthvað nýtt að frétta af málinu? spurði hann rauðbirkna lögreglumanninn í kanadísku riddaralögreglunni
sem hann var nýbúinn að sýna bandaríska vegabréfið sitt
og skilríki sem sýndu að hann var liðsmaður alríkislögreglunnar.
Ungi lögreglumaðurinn stóð við hliðina á Eve Warren,
henni til verndar, og hristi höfuðið. –Við erum enn að rannsaka málið. Þessi vegarkafli getur verið mjög slæmur, einkum á veturna. Annað hvort var þetta bara slys eða...
Lögreglumaðurinn leit snöggt á Eve, vildi greinilega ekki
að hún heyrði afganginn. Sam gat giskað á hvað hann ætlaði
að segja.
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Eða Charlie Fowler var neyddur til að aka út af veginum
og niður fjallshlíðina þar sem hann hrapaði til bana.
–Það var nefnilega hríð, útskýrði lögreglumaðurinn, –og
við sáum ekki dekkjaförin lengur. En vitni neðar á veginum
taldi sig hafa séð annan bíl á eftir bíl Fowlers. Ef það er rétt
er sá bíll horfinn af vettvangi.
Sam horfði á Eve. Það sást ekki á svipnum hvort hún var í
uppnámi yfir því sem hún hafði heyrt. Nema á augnaráðinu
sem var óttaslegið. Að öðru leyti var hún þögul. Eins og hún
hafði verið síðan Sam kynnti sig skömmu áður, þegar hann
kom inn í anddyrið á stærsta skálanum. Þar höfðu þau beðið
eftir honum.
Gat hún verið í áfalli? Fjandinn. Hann var ekki í skapi til
að fást við neitt svoleiðis. Ástandið var nógu slæmt án þess.
Lögreglumaðurinn kom með veski Sam til baka en í því
voru skilríki með mynd af honum og lögreglumerki sem
hann stakk í frakkavasann ásamt vegabréfinu sínu. –Ef það
er ekkert fleira McDonough alríkisfulltrúi, þá fel ég þér umsjón með ungfrú Warren.
Sam kinkaði kolli og sagði stuttlega við Eve. –Ertu tilbúin?
–Já.
Röddin var lág og hás. Alveg jafn kynæsandi og grænu
augun, hugsaði Sam. Enn eitt sem hann var ekki í neinu
skapi fyrir.
Þau teygðu sig bæði í ferðatöskuna hennar. Fingurnir
snertust. Sam gat svarið að hann fékk straum, sem var alls
enginn rafstraumur en skaust upp handlegginn... og hann var
ákveðinn í að leiða það hjá sér. Hún hlaut að hafa fundið það
líka. Hún dró höndina strax að sér og leyfði honum að taka
ferðatöskuna.
Eve þakkaði lögreglumanninum fyrir að gæta hennar og
fylgdi Sam út um framdyrnar og niður tröppurnar þar sem
bílaleigubíllinn hans stóð. Hann setti töskuna hennar í skott4

ið og sá hana setjast í farþegasætið. Áður en hann settist inn í
bílinn horfði hann í flýti í kringum sig til að vera viss um að
þau væru örugg. Þau voru ein.
Þvílíkur staður fyrir fínt skíðaþorp, hugsaði hann, setti í
gang og ók af stað frá skálanum. Í aprílmánuði en ennþá kalt
og snjór yfir öllu eins og það væri miður janúar. Sennilega
var það málið, að staðsetja það einhvers staðar þar sem hægt
væri að lengja skíðatímabilið eins og hægt var. Þurfti það
samt að vera í óbyggðum Yukon? Fullkomið fyrir Charlie
Fowler. Öruggur staður fyrir ævintýri með Eve Warren. Það
hlaut Charlie að hafa haldið.
Leiðin út á þjóðveginn lá í hlykkjum inn á milli skíðaskálaþyrpinganna við þorpið. Þar dvöldu sennilega gestir
sem tóku litlu, svissnesku kofana fram yfir gistingu í aðalskálanum.
–Voruð þið Fowler í einum af þessum eða í aðalskálanum?
spurði Sam konuna við hlið sér.
–Í svona skála, sagði Eva. Benti samt ekki á hann.
Ekki við öðru að búast, hugsaði Sam. Meira næði þannig.
Og Charlie Fowler hefði viljað eins mikið næði með konunni
og hægt var. Alríkisfulltrúinn var tilbúinn til að veðja um að
þau hefðu ekki eytt einni einustu mínútu í skíðabrekkunum.
Sam var ekkert hissa á Fowler. Ef hann hefði verið á afskekktum stað með konu eins og Eve Warren hefði hann líka
viljað hafa hana fyrir sig. Hefði allavega viljað það áður en
líf hans fór til fjandans. Nú snerist þetta um að komast gegnum hvern dag án þess að tapa geðheilsunni.
Þau voru komin að þjóðveginum. Sam beygði til hægri.
Þegar Eve sá hvert hann beygði sagði hún hissa, –þetta er
ekki leiðin til Dawson!
–Við erum ekki á leiðinni á áætlunarflugvöllinn í Dawson.
–Stoppaðu bílinn og snúðu við.
Sam stoppaði bílinn. –Já, við getum það, sagði hann og
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reyndi ekki að fela háðið í röddinni. –Við getum ekið til
Dawson. Viltu það? Aka upp skarðið þar sem Charlie dó?
Hún svaraði ekki en þegar hann sneri höfðinu til að líta á
hana sá hann að hún titraði af sorg eða hræðslu. Kannski
hvoru tveggja.
–Ég hélt ekki, sagði hann og sýndi enga samúð heldur ók
af stað aftur.
–Hvert ertu þá að fara?
–Á lítinn flugvöll sem er ætlaður einkaflugvélum. Ég fékk
flugmann, sem flýgur til afskekktra landsvæða, til að fljúga
með okkur héðan. Fleiri spurningar?
Hann hafði ekki átt að veita henni tækifæri til þess. Hefði
átt að vita að hún væri með spurningar. Konan var að verða
til eintómra leiðinda.
–Af hverju?
–Af því að ég er varkár, Eve Warren. Ef Fowler var myrtur
gæti morðinginn annað hvort fylgst með veginum eða flugvellinum í Dawson og beðið eftir að þú birtist. Allt í lagi?
Hún hlaut að vera sátt við skýringuna því hún mótmælti
ekki frekar. Hann myndi hvort eð er ekki líða mótmæli. Það
eina sem skipti hann máli var að hún hlýddi fyrirmælunum.
Því fyrr sem hann kæmi henni til Chicago og í hendur yfirmanns síns, því fyrr gæti hann farið og haldið áfram með
eigið líf. Það sem eftir var af því.
Hann sá að hún var taugaóstyrk. Líkaminn varð stífur í
hvert sinn sem þau lentu á hálkubletti á veginum ef bíllinn
fór að renna til áður en Sam náði að rétta hann af.
Hann horfði reglulega í baksýnisspegilinn til að vera viss
um að enginn elti þau en það var engan bíl að sjá fyrir framan þau eða aftan. Þau voru ein á ferðinni.
Sam stóð sjálfan sig að því að laumast til að gjóa augunum á konuna við hlið sér þegar hann var ekki að fylgjast með
veginum. Alls ekki skynsamlegt en hann réð ekki við sig.
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Hún var lagleg. Þykkt rauðbrúnt hár, rjómalitað hörund,
tælandi péturspor í hökunni og þrýstnar varir sem... var ekki
hægt að lýsa nema sem girnilegum.
Hann sá ekki líkamann undir þykkri úlpunni en var tilbúinn til að ímynda sér að hann væri jafn heillandi og annað
við hana. Hann botnaði ennþá minna í henni en áður, þegar
hann var í Chicago.
–Hvað var þessi Eve Warren að gera þarna með Fowler?
hafði Sam spurt yfirmann deildarinnar. –Samkvæmt skránni
sem er til um hann hefur hann aldrei verið giftur svo þetta er
ekki eiginkona hans. Það var heldur ekki minnst á ástarævintýri. Hver er hún þá?
Frank Kowsloski, sem var með krosslagðar hendur á
belgnum á sér og ruggaði sér á skrifborðsstólnum, hafði bara
yppt öxlum. –Við vitum það ekki. Við vissum ekki einu sinni
að hún væri til fyrr en riddaraliðslögreglan hafði samband til
að láta vita af dauða Fowlers. Síðan þá... það hefur ekki verið
tími til að rannsaka þetta almennilega. Við fundum grunnupplýsingar um hana á rafrænan hátt. Heimilisfangið, hún er
einhleyp, foreldrarnir látnir, vinnur hjá tímariti í St. Louis.
Svoleiðis lagað.
–Mér sýnist að Fowler hefði getað sagt ykkur að hann ætlaði að hitta einhvern þarna uppfrá. Sam hafði verið önugur í
málrómnum þegar hann horfði á Frank yfir draslið á skrifborðinu. Hann hafði ekki þolað að láta kalla sig til vinnu á
þennan hátt. Þoldi það ekki enn.
–Sjáðu til, ég var heppinn að hafa fengið hann til að segja
okkur hvert hann var að fara. Ég hefði ekki náð að halda
honum ef ég hefði þrýst of mikið á hann.
Sem hefði þýtt, hafði Sam hugsað með sér, að alríkislögreglan glataði besta tækifærinu sem þeir höfðu til að senda
alræmdan glæpaforingja í fangelsi. Charlie Fowler hafði
nefnilega séð um bókhaldið fyrir Victor DeMarco í mörg ár.
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Hann var með sönnunargögn til að sakfella DeMarco, gögn
sem sýndu skattsvik í mörg ár. Og Charlie hafði verið tilbúinn til að láta alríkislögregluna fá þessi gögn. Af hverju?
Ólæknandi krabbamein. Charlie hafði víst líka fengið slæmt
samviskubit og haft þörf fyrir að gera það rétta áður en hann
dæi.
En nú var það of seint. Þrátt fyrir að hafa meðhöndlað
málið af varkárni hafði Frank misst Charlie Fowler á þessum
vegi á leið til Dawson.
–Af hverju sendirðu ekki liðsmann með honum uppeftir?
spurði Sam.
Frank hafði hrist höfuðið. –Hann sá það fyrir. Sagði að ef
liðsmaður frá mér myndi birtast væri samningurinn fallinn úr
gildi. Ég hugsa að hann hafi viljað eiga þetta síðasta ástarævintýri í friði, ef það er málið. Jæja, kanadamenn eru ekki
hrifnir af því að liðsmenn frá okkur séu að athafna sig hjá
þeim, ekki án leyfis og heilmikillar skriffinnsku. Ég þurfti að
sættast á að fjallalögreglan hefði auga með honum.
Sem hafði ekki verið nóg, hugsaði Sam en vissi samt að
fjallalögreglan var áreiðanleg.
–Af hverju ég, Frank? Af hverju þarf ég að vera sendill
fyrir þig? Þú veist að ég er ekki tilbúinn til að koma úr leyfi.
Ég er ennþá hálfruglaður.
–Ekkert við því að gera, Sam. Okkar fólk er annað hvort
að sinna málum eða í vorfríi með krökkunum sínum, sennilega í Disneylandi.
Jamm, hugsaði Sam, á heitum stað. Ekki í Yukon þar sem
var skítakuldi. Af hverju hafði Charlie Fowler valið sér svona
stað? Sennilega hafði hann átt von á að vera fullkomlega
öruggur. Greinilega rangt ef hann var drepinn vegna þess að
DeMarco grunaði að endurskoðandinn ætlaði að svíkja hann.
Ef það var tilfellið hafði skósveinum hans tekist að finna
Charlie.
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–Veistu Frank, það hefði verið miklu einfaldara ef Charlie
hefði látið þig fá pappírana áður en hann fór til Yukon.
–Hann vildi það ekki, ekki fyrr en hann kæmi til baka.
Hann hefur sennilega ætlað að vera viss um að ég stæði við
minn samning. Ég átti engra annarra kosta völ en að láta
hann ráða. Yfirmaðurinn hafði hallað sér fram í stólnum,
einlægur á svipinn. – Sko, þetta er einfalt verkefni. Þú þarft
ekki að gera annað en að fljúga þangað og sækja Eve
Warren. Ég þarf á henni að halda. Ég finn á mér að ef skósveinar DeMarco eru ekki búnir að ná pappírunum er konan
með þá eða veit hvar þeir eru.
Sam hafði efast um það þarna á skrifstofu Franks og efaðist enn meira um það núna eftir að hafa hitt Eve Warren. Það
var ekkert við hana sem benti til þess að Fowler hefði treyst
henni fyrir svo mikilvægum upplýsingum. Nei, miðað við
glæsilegt útlitið og töluverðan aldursmun milli hennar og
Fowlers var Sam til í að veðja um að Charlie hefði bara leigt
hana sem leikfélaga í þessu síðasta fríi sínu.
Sam skildi samt vel af hverju Charlie hafði þráð hana.
Hún var freistandi og hann langaði sjálfan í hana. Ekki það
að hann myndi reyna neitt. Hún var verkefni, ekkert annað.
Punktur.
Charlie Fowler hlaut samt að hafa verið annt um hana á
annan hátt en bara sem kynlífsfélaga. Í skýrslunni sem Sam
hafði lesið á leiðinni benti allt til þess að þau hefði flogið til
Dawson sitt í hvoru lagi og að ætlunin hefði verið að heimferðin yrði eins og þess vegna hafði Eve ekki verið í bílaleigubílnum með Charlie. Af hverju hafði Charlie viljað það?
Til að vernda hana ef það kæmi til vandræða? Sam velti því
fyrir sér.
Henni líkaði ekki við hann.
Sam McDonough uppfyllti kannski skilyrðin sem óska9

draumur allra kvenna, hugsaði Eve með sér. Hann leit þannig
út. Hún gat ekki neitað því.
Jæja, hún var þá ekki alveg ónæm fyrir honum þannig
lagað. En framkoma hans... það var önnur saga. Maðurinn
var púki, hryssingslegur í framkomu, næstum hörkulegur.
Hann hafði ekki haft fyrir því að sýna það í orðum eða
framkomu að hann hefði samúð með henni vegna þess sem
hún hafði misst. Eitt var greinilegt. Hann hafði andúð á henni.
Eve hugsaði ekki einu sinni um ástæðuna. Hún var í of
mikilli sorg eftir dauða Charlie til að hugsa um eitthvað sem
skipti í rauninni engu máli.
Charlie, hvað gerðist nákvæmlega? Og af hverju þurfti
það að koma fyrir?
Hún saknaði hans. Hræðilega. Nú var hún alein. Alein og
hrædd.
Ekki alein, Eva. Það er maður með þér. En af hverju
þarftu að finna svona sterkt fyrir nálægð hans og áhrifunum
sem hann hefur á þig?
Það var ómögulegt að leiða hann hjá sér eins og hún hefði
viljað. Nálægð hans var of sterk. Mjög sterk, með þennan
stælta líkama og mikla skap.
Alríkislögreglufulltrúi, ekkert annað. Þeir höfðu sent fulltrúa til að fylgja henni heim. Eitthvað sem tengdist Charlie
og hún vissi ekki hvað það gæti verið. Var ennþá of slegin
yfir atburðunum til að reyna að komast til botns í því. Eða
vildi hún ekki vita það?
Hvernig hafði henni tekist að koma sér í þessar skelfilegu
aðstæður? Hún var bara venjuleg kona sem lifði venjulegu
lífi. Vann, bjó í notalegri íbúð, átti góða vini, fór af og til á
stefnumót þegar hún var í skapi til þess og hafði nægan
áhuga á að fara með þeim mönnum sem buðu henni út.
Þægilegur félagsskapur. Enginn þeirra hafði haft neitt til
að bera sem gaf loforð um eitthvað alvarlegt. Enginn þeirra
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var óvenjulegur frekar en hún sjálf. Engin leyndarmál í lífi
hennar, ekkert áhugavert. Enginn maður sem hafði tekist að
höfða sterkt til hennar en þola hana samt ekki. Ekki fyrr en
núna.
Flugvöllurinn var lítill, tvær flugbrautir sem var nýbúið að
ýta svo hægt væri að taka á loft og lenda og flugskýli áfast
lítilli byggingu sem hlaut að þjóna hlutverki skrifstofu.
Flugmaðurinn birtist út úr húsinu og heilsaði Eve og Sam
með handabandi þegar þau stigu út úr bílnum. Hann var
þrekvaxinn, miðaldra maður sem virtist vera af Indíánaættum. Að minnsta kosti eitthvað blandaður, hugsaði Sam.
Náunginn staðfesti það þegar hann kynnti sig. –Ken Redfeather, sagði hann. –Vélin er komin með eldsneyti og tilbúin fyrir þig.
Sam nikkaði að bílaleigubílnum. –Er ekki einhver sem fer
með bílinn á Dawsonflugvöllinn? spurði hann.
–Jú. Það er allt klárt eins og þú talaðir um í símann. Þessa
leið, gott fólk.
Ken Redfeather vísaði þeim leiðina út að vélinni sem
beið, einshreyfils flugvél. Eve heimtaði að fá að bera tösk
una sína sjálf í þetta skipti og elti flugmanninn. Sam kom
síðastur með töskuna sína.
Af hverju gat hann ekki tekið augun af henni? Fyrst var
það andlitið. Nú var það bakhlutinn. Að minnsta kosti það
sem sást fyrir kápunni. Hann vissi ekki hvort mjaðmirnar
hreyfðust svona viljandi eða ósjálfrátt en hann kenndi henni
um, sama hvort það var sanngjarnt eða ekki, að hann varð
kynferðislega æstur. Hann var illa stemmdur tilfinningalega
og þurfti ekki á þessari óvæntu flækju að halda.
Redfeather tók við farangrinum þeirra við vélina og setti
hann í farangurshólfið bak við sætið. Greinilega samviskusamur flugmaður sem benti þeim á sætin inni í vélinni en
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gekk sjálfur umhverfis vélina til að vera viss um að allt væri í
lagi.
Sam beygði sig undir vænginn og lagði fremra farþegasætið fram. –Þú situr í aftara sætinu, sagði hann við Eve.
–Af hverju?
–Af því að þarna eru engir gluggar, þannig lagað. Þú verður öruggari.
–Hvað heldur þú að geti valdið mér hættu þarna uppi?
Fuglar?
–Ég hef ekki áhyggjur af fuglum. Ég vil ekki að þú sért
sýnilegt skotmark þegar við lendum til að taka eldsneyti, mér
var sagt þegar ég leigði vélina að við myndum þurfa þess
áður en við lendum í Calgary.
–En frá Calgary?
–Við förum með farþegaflugi til Chicago. Hættu nú að
spyrja. Sestu þarna.
–Ég held ekki, sagði hún þrjósk. Það verður hlýrra í
fremra sætinu, nær hitaranum.
–Vertu þá í kápunni.
–Ég vil samt frekar vera í fremra sætinu.
–Þú færð ekki að velja, sagði hann hvasst. –Gerðu það
sem ég segi þér, þegar ég segi þér, og við verðum bæði
ánægð.
Hann sá á því hvernig augabrúnirnar lyftust og augnaráðið
varð kuldalegra að hún var bálreið við hann. Jæja, það var
hennar vandamál.
–Hefur enginn sagt þér að þú ert svo dónalegur að það
jaðrar við...
–Mannvonsku? Oft og mörgum sinnum. Hvað með það?
Hún tautaði eitthvað í barminn sem hann heyrði ekki. Gat
getið sér til hvað það var. Örugglega eitthvað með orðinu
skíthæll. Skipti engu. Hún varð að skilja að hann bar ábyrgð
á henni. Það þýddi, hvort sem henni líkaði það betur eða
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verr, og hún var greinilega ekkert ánægðari með þetta en
hann, að hlýða því sem hann sagði.
–Ég er farinn að halda að þú sért eina ógnunin við mig,
McDonough alríkislögreglufulltrúi.
Hann greip fram í áður en hún náði að halda áfram að rífast. –Vertu nú góð stelpa og sestu í aftara sætið og reyndu að
verða ekki til meiri vandræða fyrir mig.
Hún sá sennilega að það var ekki fyrirhafnarinnar virði að
gera meira mál úr þessu. Hún klifraði inn í baksætið og veskið hennar, sem var með langa ól, sveiflaðist mikið. Sam lét
framsætið síga niður aftur og settist. Lokaði dyrunum fyrir
aftan sig þegar Ken gekk fram undan stélhlutanum og nálgaðist flugmannsdyrnar.
Sam skildi ekki alveg hvernig Ken, sem var magamikill,
kæmist fyrir í þrengslunum bak við stýrið. Það kom reyndar
í ljós að þegar hann var búinn að klæða sig úr frakkanum var
það ekki mikið mál.
–Spennið beltin gott fólk og ég kem dúfunni minni í loftið.
Nokkrum mínútum síðar tók vélin á loft upp í heiðbláan
himininn. Sam leit út um gluggann þegar þau voru komin í
áætlaða flughæð.
–Fallegt ekki satt? sagði Ken sem var greinilega stoltur af
heimalandinu.
Sam muldraði eitthvað til samþykkis. Eve sá sennilega
mest lítið af landslaginu svo hún hafði ekkert til málanna að
leggja. Sam hefði átt að finna fyrir sektarkennd en gerði það
ekki. Hann var ekki að gera neitt annað en að tryggja velferð
hennar, var það nokkuð?
Hann þurfti að fullvissa sig um velferð hennar eftir langa
þögn svo hann sneri sér við í sætinu til að athuga um hana.
Komst að því að hún beið eftir því. Það virtist allavega þannig þegar þau horfðust í augu. Sam tók andköf þegar seiðandi
græn augu hennar héldu augnaráði hans föstu.
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Augnablikið var spennuþrungið. Hann hafði aldrei orðið
fyrir svona miklum áhrifum frá konu áður. Kunni ekki að
meta það.
Hún rauf loks augnsambandið, rjóð í kinnum. Þá vissi
Sam að hún fann fyrir sömu áhrifum og hann en vildi það
ekki frekar en hann.
Hann andaði snöggt frá sér og sneri sér fram aftur til að
forðast að horfa á þessa aðlaðandi konu. Ken Redfeather
virtist ekki hafa tekið eftir neinu. Sam vildi halda því þannig.
–Ég held að ég fái mér kríu, tautaði Sam. –Ég hafði ekki
tækifæri til að sofa í vélinni á leiðinni hingað.
Ken var með athyglina við flugið og kinkaði bara kolli.
Það var heitt í klefanum og sennilega var það ástæðan
fyrir því að Ken hafði farið úr frakkanum áður en hann tók á
loft. Sam gerði eins og lét frakkann detta ofan á hinn frakkann framan við þá.
Sam spennti beltið sitt aftur og seig svo eins langt niður í
sætið og hann gat. Lokaði augunum en bjóst ekki við að sofna.
Hann svaf ekki mikið þessa dagana, ekki einu sinni í rúminu
sínu. Og þegar Eve Warren var honum svona ofarlega í huga...
Sam hlaut að hafa sofnað. Vissi ekki hve lengi. Það næsta
sem hann heyrði var að flugmaðurinn kallaði.
–McDonough fulltrúi, vaknaðu! Ég þarf aðstoð!
Sam leist ekkert á áhyggjutóninn í rödd Redfeathers.
Glaðvaknaði og settist upp í sætinu.
–Hvað er að? Er eitthvað að?
–Vonandi ekki. Þessi þarna er að elta okkur.
Flugmaðurinn nikkaði að hliðarglugganum. Sam hallaði
sér til að sjá betur út. Þessi reyndist vera stór herþyrla.
–Hvað hefur hún verið þarna lengi.
–Ég er ekki viss. En þetta er öflug þyrla fyrst hún hefur alveg við okkur.
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Það var ekki nóg með að hún hefði við þeim, hugsaði
Sam, heldur var hún á leiðinni fram úr. Vélin flaug í nokkur
hundruð metra fjarlægð vinstra megin við þau.
–Kannski er þetta herþyrla á eftirlitsferð. Að athuga hvort
við séum í lögmætum erindagjörðum.
Ken hristi höfuðið. –Ég held ekki, ekki á þessu svæði. Ég
hef aldrei séð svona þyrlu áður.
–Hvað gengur á? vildi Eve vita.
Sam hafði gleymt því að eini glugginn hjá henni var pínulítill. Hann sneri höfðinu til að fullvissa sig um að allt væri í
lagi. –Sennilega ekkert. Beygðu þig niður þangað til við vitum það, skipaði hann stuttlega. Beindi svo athyglinni aftur
að flugmanninum. –Geturðu haft samband við þá í talstöðinni? Spurt hvað þeir eru að gera þarna?
–Ég get reynt.
Áður en Redfeather náði að gera nokkuð kom þyrlan allt í
einu nær þeim þangað til bilið var ekki nema nokkrir metrar.
Dyr á hlið hennar opnuðust og í ljós kom þéttvaxinn, skeggjaður maður með riffil við öxlina. Það liðu ekki nema nokkrar sekúndur þangað til Sam heyrði kúlurnar skella á flugvél
þeirra.
Fjandinn!
–Þeir skjóta á okkur! æpti Redfeather.
–Ég tók eftir því, sagði Sam þurrlega.
Hann vissi hvað þeir ætluðu sér. Að ná Eve Warren. Hann
vissi líka hverjir þetta voru. Hlutu að vera skósveinar Victors
DeMarco sem hafði verið skipað að skjóta vélina niður. En
hvernig í ósköpunum höfðu þeir eiginlega komist að því
hvaða ferðamáta hann notaði?
Það var enginn tími til að hugsa um það. Hann varð einhvern veginn að koma þeim úr þessu klandri en fyrst...
–Er allt í lagi? spurði hann og sneri höfðinu snöggt.
–Fékkstu nokkuð kúlu...
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Hann þagnaði, pirraður. Hún hristi höfuðið en sat upprétt,
virtist of stjörf af hræðslu til að hreyfa sig.
–Sagði ég þér ekki að beygja þig niður?
–Hættu að skipa mér fyrir!
–Gerðu þá eins og ég segi, fjandinn hafi það.
Hræðslan í svipnum blandaðist reiði sem beindist að honum.
En nú hlýddi hún, seig eins langt niður í sætinu og hún gat.
Sam var ánægður og sneri sér fram aftur og greip skammbyssuna sína úr axlarhulstrinu. Hún myndi ekki gera mikið
gagn á móti kraftmiklum riffli en honum leið betur með
byssu í hönd. Hann horfði út um gluggann og í kringum þau.
Ekkert ský sjáanlegt. Nei annars. Þarna, fyrir neðan þau!
–Það er skýjahula fyrir neðan okkur, sagði hann við Ken.
–Virðist nógu stór til að fela okkur.
–Þetta eru snjóský sem eru lágt á lofti.
–Mér er alveg sama þótt þetta væri hvirfilbylur. Komdu
okkur þangað strax.
Ken Redfeather hlýddi, ýtti stýrinu fram. Nef vélarinnar
vísaði niður og þau fóru í dýfu. Sam hélt jafnvæginu og vonaði að Eve gerði það líka. Vonaði líka að Ken væri nógu hæfur til að koma þeim óhultum úr þessari dýfu þegar þau væri
komin í felur í skýjahuluna.
Sam vissi ekki hvort þyrlan elti þau niður. Þeir voru
allavega hættir að skjóta. Hann heyrði að minnsta kosti enga
byssuhvelli.
Smávægileg huggun, hugsaði Sam þurrlega og mundi eftir
fullvissu yfirmannsins. Það leit út fyrir að Frank Kowsloski
hefði haft rétt fyrir sér varðandi Eve Warren. Að hún vissi
eitthvað, nógu mikilvægt í augum Victors DeMarco til að
hann vildi láta plaffa hana niður. Í þessu tilviki í orðsins
fyllstu merkingu.
Alls ekki einfalt mál sem snerist um að sækja og afhenda.
Sam ætlaði að láta Frank heyra það þegar hann kæmist til
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baka, sama þótt hann væri yfirmaðurinn. Ef hann kæmist til
baka.
Vélin var umlukin þykkri þoku. Snjókorn sveimuðu umhverfis þau og bættu við huluna. Þau voru komin í skýjaþykknið.
Sam til léttis tókst Ken Redfeather að rétta vélina af. Þau
flugu í beina stefnu. Hann horfði út um gluggana báðum
megin. Ekkert sást í þyrluna. Þau voru örugg. Að minnsta
kosti í bili.
–Hvar erum við eiginlega? spurði hann.
–Á landamærum bresku Kólumbíu og Alberta, sagði Ken.
–Varla nálægt Calgary eða hvað fyrst við erum ekki á leiðinni að bæta eldsneyti á vélina?
–Það er enn langt til Calgary.
Sam leit á Eve. –Er allt í lagi hjá þér?
–Allt í fína, sagði hún þurrlega.
Hann bjóst ekki við að fá frekari fullvissu. Ætlaði ekki að
spyrja um meira. Var búinn að fá nóg af þrjóskunni í henni.
Svo þurfti hann að hafa áhyggjur af öðru. Beindi athyglinni
aftur að Ken.
–Ég veit ekki um þig Ken en mér finnst tímabært að þú
gefir út neyðarkall í talstöðina. Látir vita hvað er að gerast.
–Ég reyni en ég er ekki viss um að við séum nógu nálægt
mastri. Flugmenn sem fljúga á afskekkt landsvæði hafa
kvartað í mörg ár yfir dauðum svæðum á þessum slóðum.
Redfeather teygði sig í talstöðina. –Ég ætla að athuga hvort
ég næ... hann þagnaði og starði með skelfingu á mælaborðið.
–Hvað er að?
–Olíuþrýstingurinn minnkar stöðugt. Það hlýtur kúla að
hafa lent í leiðslu eða eitthvað og nú lekur olía út um hlífina
neðst.
Frábært. Ein flækjan í viðbót. –Hversu slæmt er það?
–Mjög slæmt. Viltu heyra það hreint út?
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–Lát heyra.
–Án olíu drepur vélin á sér og festist. Ég er mest hissa á
að hún sé ekki...
Það heyrðist snarkhljóð. Þetta var að gerast. Vélin var að
stöðvast. Sam heyrði óttaandköf úr aftursætinu en síðan
ekkert nema þögn. Vélin hafði drepið á sér.
Flugvélin sveif áfram í nokkrar sekúndur og svo fann Sam
að hún fór að hrapa niður í gegnum skýjahuluna.
–Ég reyni að láta vélina svífa til lendingar gott fólk en það
er kraftaverk ef við finnum rjóður hér fyrir neðan. Passið að
sætisbeltin ykkar séu vel spennt áður en þið komið ykkur
fyrir í brotlendingarstöðu.
Sam sneri sér snöggt við og gelti skipun til Eve. –Spenntu
þig! Höfuðið niður á hné.
En hún kunni þetta. Var komin með höfuðið niður og andlitið við hnén. Sam leit snöggt út um gluggann. Þau voru
komin niður úr skýjunum. Jörðin nálgaðist hratt. Það var
ekkert sem líktist rjóðri fyrir neðan þau, bara þéttur skógur.
Sam beygði sig niður og togaði í beltið til að geta lagt
höfuðið við hnén. Nokkrum sekúndum síðar fór vélin niður í
skóginn. Hann heyrði að búkur vélarinnar rifnaði þegar hún
plægði sig gegnum trén.
Hann hentist til í sætinu og höfuðið lenti á gluggarúðunni
við hlið hans. Hann fann stingandi sársauka, svo varð allt
svart.

18

2. kafli
Eve var í of miklu uppnámi til að hreyfa sig strax þegar vélin
hafði numið staðar. Svo lyfti hún höfðinu varlega frá hnjánum. Ringluð. Hún var svo ringluð að henni fannst eins og
hún hlyti að snúa undarlega. Það hlaut að vera.
Það var ekki fyrr en henni tókst að rétta úr sér í sætinu
sem hún áttaði sig á að hún sneri undarlega. Eða flugvélin.
Lendingin hafði verið harkaleg en trjágreinarnar höfðu þó
dregið úr fallinu á niðurleið. Það hlaut að vera ástæðan fyrir
því að allir útlimir virtist í góðu lagi þegar hún athugaði málið. Engin sár heldur.
Eve hristi höfuðið til að ná áttum og reyndi að sjá í gegnum rökkrið í klefanum. Það var erfitt að sjá nokkuð í þykkum skóginum og með brotnar greinar við brotna glugga allan
hringinn.
Þá varð hún vör við eitthvað fleira í klefanum. Dauðaþögn. Sam McDonough og flugmaðurinn! Af hverju heyrði
hún ekkert í þeim? Af hverju hreyfðu þeir sig ekki?
Hún var of hrædd við svarið til að hreyfa sig í skelfilegt,
langt augnablik. En svo gat hún ekki setið þarna lengur. Varð
að vita svarið, varð að hjálpa þeim. Ef það var ekki of seint.
En hún vildi ekki leyfa sjálfri sér að trúa því.
Hún reyndi að standa upp en gat það ekki. Auðvitað, sætisbeltið. Hún var ennþá spennt föst. Fingurnir titruðu en
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henni tókst að losa festinguna og staulast á fætur. Sjónin var
farin að aðlagast rökkrinu og sá það versta strax þegar hún
hallaði sér fram og yfir sæti flugmannsins.
Höfuð Ken Redfeather var í óeðlilegri stöðu. Sem sýndi
að hann var hálsbrotinn. Augun voru opin. Brostin. Það var
engin spurning. Maðurinn var látinn. Hafði Charlie litið
svona út eftir andlátið? Tilhugsunin var svo hræðileg að Eve
bægði henni frá sér.
Hún neyddi sig til að halda aftur af skelfingar- og sorgarstunum. Sam McDonough þarfnaðist athygli hennar. Hún
athugaði um hann. Sam lá upp að farþegadyrunum. Glugginn, þar sem höfuð hans hvíldi, var sprunginn sem benti til
þess að hann hefði barið höfðinu við gluggann og fengið
slæmt höfuðhögg.
Það sást hvergi blóð en hún sá stóra kúlu á hliðinni á höfði
hans. Vonandi var hann enn á lífi.
Skyrtukraginn var fráhnepptur. Hún athugaði púlsinn en
strauk um leið niður kjálkann sem var þakinn skeggbroddum.
Eve reyndi að hugsa ekki um hlýtt hörundið, hvernig það
gat verið svona rétt að snerta hann en um leið rangt.
Hættu þessu. Það er ekkert rangt eða rétt við það. Þetta er
einfaldlega nauðsynlegt í þessu ástandi.
Henni létti við að finna púlsinn. Sterkur og stöðugur, staðfesting á því að hann var meðvitundarlaus en ekki látinn. En
kannski var hann meiddur innvortis, kannski með heilahristing og þurfti læknishjálp.
Hvað átti hún að gera? Hvað gat hún gert?
Þarna var talstöð. Senda út neyðarkall? Ómögulegt. Jafnvel þótt talstöðin væri í lagi hafði hún ekki hugmynd um
hvernig átti að nota hana. Svo hafði Ken Redfeather líka sagt
að hún væri óáreiðanleg í lofti og hérna í skóginum...
Eve hafði aldrei verið svona hjálparvana, svona nálægt því
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að fyllast ofsahræðslu. Hún horfði tryllingslega í kringum sig
í þröngum klefanum, eins og til að leita að kraftaverki. Þarna
var ekkert kraftaverk. Ekkert annað en önnur hræðileg uppgötvun. Hún sá út um gluggann flugmannsmegin að bensín
lak niður af brotnum vængnum. Hún fann líka lyktina gegnum sprungu í glerinu. Fann um leið aðra lykt. Reykjarlykt.
Það hlaut að vera kviknaði í vélinni einhvers staðar og ef
logarnir næðu að vængnum þar sem bensínið lak...
Þú getur ekki staðið þarna aðgerðalaus.
Hún varð að gera eitthvað, koma sjálfri sér og Sam út úr
vélinni áður en hún fuðraði upp. Dyrnar flugmannsmegin
reyndust ónothæfar. Stór trjágrein lá fyrir þeim. Þau yrðu að
fara út farþegamegin.
Hún safnaði styrk og kjarki sem hún vonaði að dygði til,
hallaði sér eins langt yfir Sam og hún gat. Það var ekki auðvelt að ná taki á öxlum hans, þær voru svo breiðar og harðar
eins og steinn. En henni tókst einhvern veginn að draga hann
frá dyrunum í áföngum og loks að ná honum yfir til vinstri.
Þá var hún orðin móð af áreynslu. Hún náði núna í dyrahandfangið en varð að stoppa aðeins til að draga andann.
Notaði tækifærið til að athuga um eldinn. Hún sá núna,
gegnum brotnu rúðuna, hvar upptökin voru. Reykjarslæðingur lá upp úr nefi flugvélarinnar, þar sem vélin var. Engir logar ennþá en ef hún flýtti sér ekki...
Eve hélt baráttunni áfram, teygði sig eins og hún gat til að
ná í handfangið. Það tókst ekki. Eina leiðin var að fara fram í.
Það var þröngt bil milli dyranna og farþegasætisins. Hún tróð
sér þangað, sneri sér og ýtti og tókst að komast í gegn. Missti
jafnvægið við átökin og var næstum sest í fangið á Sam.
Hún náði jafnvæginu aftur og lagði til atlögu við handfangið. Dyrnar voru fastar. Hvað ef hún gæti ekki opnað?
Hvað ef þau væru föst þarna inni?
Hún ætlaði ekki að taka því. Setti öxlina í hurðina næst,
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ýtti af öllum kröftum og blótaði af svipuðum mætti. –Opnastu, fjandinn hafi það!
Dyrnar opnuðust skyndilega svo hún var næstum dottin út
í snjóinn. Hún náði jafnvæginu og áttaði sig á því að handtaskan þvældist fyrir henni, hindraði hverja hreyfingu því
hún sveiflaðist eins og pendúll á axlarólinni. Hún henti töskunni út.
Þetta minnti hana á að hún þurfti að losa sætisbeltið af
Sam. Hún sneri sér við með erfiðismunum og fálmaði eftir
beltislokunni. Fingurnir snerti mittið á honum. Hún fann
aftur tilfinninguna frá hlýju hörundi, um nána snertingu sem
var bönnuð, við eitthvað undir skyrtunni. Þetta var kitlandi
ánægjutilfinning og hana langaði til...
Lokan opnaðist og Sam losnaði. Eve bakkaði frá honum,
lét sig síga út og niður á jörðina og tók um ökkla hans.
Þetta verður ekki auðvelt.
Það var það ekki. Þyngdaraflið vann samt með henni í
þetta sinn. Vélin hallaði til hægri svo þetta var allt niður í
móti. Sambland af togkrafti og viljastyrk hjálpaði henni við
að ná honum rólega út og niður í snjóinn.
Eve leyfði sér ekki að hugsa um hvað hann hefði getað
fundið til við þetta. Erfiðinu var ekki lokið. Hún setti handleggina á honum upp fyrir höfuðið, tók í stórar hendurnar og
dró hann, sentimetra eftir sentimetra, frá vélinni. Hann var
stór og þungur en snjórinn hjálpaði til svo hún gat dregið líkama hans eftir hálu yfirborðinu.
Eve flutti hann í örugga fjarlægð frá hættulegri vélinni.
Hún var uppgefin og langaði mest til að síga niður í snjóinn
við hlið hans. Gekk ekki. Hún mundi eftir svolitlu. Frakkanum hans. Hann myndi frjósa úr kulda án frakkans.
Hana langaði til að halda sig sem lengst frá vélinni en
hafði ekki um neitt að velja. Logarnir voru farnir að sjást og
þeir stefndu rólega en örugglega í áttina að vængjunum.
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Þegar hún kom aftur að vélinni var klefinn orðinn fullur af
reyk svo það var erfitt að sjá nokkuð. Hún þorði ekki að
klifra inn. Teygði hendurnar eins langt fram og hún gat og
sneri höfðinu undan til að anda reyknum ekki að sér og
þreifaði eftir frakkanum hans þar sem hann hafði látið hann
detta við framsætin.
Eve hafði ekki tekið eftir því í hverju flugmaðurinn var en
mundi að frakkinn hans Sam var úr dökku leðri. Þegar fingurnir snertu eitthvað mjúkt sem gat varla verið neitt annað en
leður vissi hún að þetta var réttur frakki. Það var ómögulegt
að vita hvar byssan hans hafði lent við brotlendinguna. Hún
hafði heldur engan tíma til að leita.
Eve greip frakkann, leit í síðasta sinn á lífvana líkama Ken
Redfeather. Fylltist sektarkennd yfir því að verða að skilja
hann eftir. Það var ekkert við því að gera.
Hún hélt þykkum frakkanum þétt að bringunni og stoppaði rétt nógu lengi til að taka handtöskuna sína, skokkaði svo
að furutrénu þar sem hún hafði skilið Sam eftir liggjandi á
bakinu. Hún bjóst ekki við að hafa orku til að lyfta honum
upp í setstöðu og styðja nógu lengi við hann til að koma
honum í frakkann. Hún settist á hækjur sér við hlið hans og
gerði það næstbesta, breiddi frakkann yfir hann og þétt að
síðunum.
Frakkinn var nógu þykkur til að halda mesta kuldanum
frá. En hann veitti enga vernd þegar það sem hún hafði óttast
gerðist mínútu síðar, eldurinn náði að vængjunum þar sem
eldsneytistankurinn var. Það varð hræðileg sprenging og
síðan önnur næstum um leið.
Viðbrögð Eve, þegar hún fleygði sér yfir hreyfingarlausan
líkama Sam, voru ósjálfráð. Það sagði hún að minnsta kosti
við sjálfa sig. Hún gróf andlitið upp við hálsinn á honum og
heyrði hvæsandi hljóð þegar heitir málmbútar féllu í snjóinn.
Sem betur fer lentu engin brot á þeim.
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Það var líka farið að snjóa. Hún tók eftir því þegar hún
sneri höfðinu. Það hlaut að hafa hríðað eitthvað fyrir brotlendinguna en Eve hafði ekki tekið eftir því fyrr en núna.
Þetta var létt hríð. Kaldhæðnisleg andstæða við ofbeldið sem
hún hafði upplifað nýlega.
Hún varð líka vör við eitthvað annað. Vöðvastæltan
líkamann sem hún lá á. Hún fann vöðvastyrkinn gegnum
frakkann. Meira en það. Hún lá með nefið við hálsinn á honum og fann ilminn. Daufan, hreinan karlmannlegan ilm í
bland við sápuilm. Eitthvað sem tilheyrði Sam McDonough.
Eve langaði allt í einu til að gera meira en að anda honum
að sér. Strjúka með tungunni yfir hlýjan hálsinn þar sem
púlsinn sló tælandi. Löngun til að bragða á honum.
Brjálæði. Ekki gera þetta. Ekki við mann sem þér líkar
ekki við og sem líkar ekki við þig.
Hún færði sig hratt frá honum, velti sér við og settist upp í
snjónum, dró hnén að brjóstinu. Eldurinn var ágætur til að
beina huganum að þó að ástandið væri slæmt. Vélin stóð í
ljósum logum. Nokkur nálæg tré höfðu fuðrað upp en sem
betur fer hindraði snjórinn að logarnir breiddust út í skóginn.
Eve vissi að hún ætti að vera þakklát fyrir að þau höfðu
bjargast. Það var hún en veruleikinn var farinn að minna á
sig. Alvaran. Þau voru ein í óbyggðum Kanada og enginn
vissi hvar þau voru.
Nema...
Allt í einu rifjaðist eitt upp. Vorið áður hafði hún ritstýrt
grein um flug til skemmtunar fyrir tímaritið sem hún vann
hjá. Höfundurinn hafði lýst öryggisbúnaði lítilla einkaflugvéla. Eitt af því var lítill kassi sem sendi út merki ef ske
kynni að vélin hrapaði.
Hvað var þetta kallað. Eve hugsaði sig um. Neyðarsendir.
Alveg rétt. Og ef einn slíkur var um borð í vél Ken Redfeather, þá...
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Gleymdu því. Ef svoleiðis tæki hafði verið til væri það
orðið að brunarúst núna. Það voru engar líkur til þess að vélin fyndist og eftirlifendum yrði bjargað. Ekki með þeirri
aðferð allavega.
Það var engin spurning. Þau voru í verulegum vandræðum. Í miðju einskismannslandi þar sem veturinn ríkti enn.
Óvinur einhvers staðar sem var kannski ekki viss um að það
stafaði engin hætta af henni lengur. Og allt saman enn flóknara vegna erfiða mannsins sem tók þátt í þessum raunum
með henni.
Sam McDonough sem hafði gert það alveg ljóst frá byrjun
hvað honum fannst um hana. Það þýddi ekki að spyrja sjálfa
sig af hverju. Svona var þetta bara.
Hún horfði niður til hans, augnaráðið hvíldi á vörum hans
þegar hún rifjaði upp hastar skipanir hans. Þó að varirnar
sem höfðu mælt þessar skipanir væru fallegustu karlmannsvarir sem Eve hafði séð um ævina var maðurinn sjálfur óvingjarnlegur.
Þetta hjálpar ekki til. Þú getur ekki setið svona aðgerðarlaus.
Rétt. Þær ákvarðanir sem hún þurfti að taka urðu samt að
bíða. Fyrst þurfti hún að reyna að vekja Sam.
Ekki hugsa um hvort það er kannski ekki hægt. Gerðu það
bara.
Hvernig? Hvernig nákvæmlega átti hún að fara að því?
Henni datt ekki nema eitt í hug. Eve fór upp á hnén, tók
handfylli af snjó og hallaði sér yfir hann. Ætlaði að setja
snjóinn á hann en hikaði, heilluð af því að horfa á andlit
hans.
Þetta var heillandi, karlmannlegt andlit undir þykku dökkbrúnu hári. Lífsreynt andlit, beinabert og hakan sterkleg. Það
var ákveðni í svipnum sem kom henni ekki á óvart. Hún
hafði samt ekki átt von á að andlitsdrættirnir væru svona
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a fslappaðir. Svipurinn þegar hann var vakandi var eins og
hann ætti í innri baráttu. Eða hafði það verið ímyndun?
Allt í lagi, þú laðast kynferðislega að manninum. Það er
betra fyrir þig að hafa stjórn á því ef þú vilt ekki láta særa
þig.
Þetta voru skynsamleg fyrirmæli. Eva hlýddi þeim og
nuddaði snjó rösklega yfir andlitið á honum, vonaði að kuldinn og bleytan yrðu til að vekja hann. Vonaði að hann væri
ekki í dái sem hún næði ekki að vekja hann af.
–Sam, kallaði hún biðjandi, –heyrirðu í mér?
Meðhöndlun hennar hlaut að hafa virkað en ekki eins og
hún bjóst við. Í staðinn fyrir að vakna rólega kipptist hann
snögglega við eins og hann hefði hrokkið upp af djúpum
svefni og Eve brá. Það næsta sem hún vissi var að hún starði
í brún augu með gylltum flekkjum.
Augun horfði á andlit hennar þar sem hún hallaði sér yfir
hann. Það var undrun í augnaráðinu. Hún beið eftir kunnuglegri grettu þegar hann þekkti hana. Engin gretta. Eitthvað
allt annað. Ánægjubros sem breiddist yfir hörkulegt andlitið.
Því fylgdi djúp, karlmannleg röddin og tóntegundin kom
henni jafnmikið á óvart og orðin sem hann sagði.
–Hver sem þú ert, engill, viltu segja mér að við séum eitthvað miklu meira en kunningjar.
Eve tók andköf af vantrú. Þennan mann þekkti hún ekki.
Hún horfðist í augu við ókunnugan mann. Hvað gekk eiginlega á?
Þegar henni tókst að ná andanum aftur sagði hún hás. –Þér
getur ekki verið alvara. Þú hlýtur að vita að ég heiti Eve. Eve
Warren.
–Hæ Eve Warren, sagði hann rólega og blíðlega svo hún
fann hitatilfinningu streyma um líkamann, þrátt fyrir loforðið til sjálfrar sín.
Hún skildi hvorki upp né niður en settist á hækjur sér,
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hrædd við að spyrja en vissi að hún varð. –Þú manst samt allt
annað, er það ekki?
–Því miður ekki.
Þá lét hún spurningarnar flæða, eina af annarri. –Ekki það
sem gerðist? Hvar við erum? En þú veist hver þú ert, er það
ekki? Þú verður að vita það.
Hann hristi höfuðið við hverri spurningu.
Höfuðhögg því hann skall svo harkalega á glugganum,
hugsaði hún. Áverki sem nægði greinilega til að hafa áhrif á
minnið. Kannski til skamms tíma. Kannski þyrfti hún ekki
að gera annað en að minna hann á og afgangurinn kæmi á
eftir því.
–Þú heitir Sam McDonough, sagði hún. Engin viðbrögð.
Hún reyndi aftur. –Þú ert alríkislögreglumaður.
Þýddi ekkert. Hann horfði tómlega á hana. Hún hafði ekki
ýtt við minningunum. Hvort sem henni líkaði betur eða verr
varð hún að sæta sig við ástand hans. Guð minn góður, hugsaði hún allt í einu, það var ekki nóg með að hún sæti föst í
óbyggðum heldur með manni sem var minnislaus!
Hann hlaut að hafa séð áhyggjusvipinn. –Hafðu ekki
áhyggjur Eve. Ég er ekki með á nótunum núna en þetta kemur allt til baka.
Hann hafði áhyggjur af henni, ekki sjálfum sér. Það sem
meira var, hann hafði talað vingjarnlega við hana. Brosið
sem fylgdi var líka vingjarnlegt. Ekkert líkt hörkunni og
háðinu fyrir slysið. Gat verið að framkoma manns, jafnvel
innrætið með, gæti breyst svona mikið við þetta? Ef svo var
gat hún alveg þakkað fyrir það.
–Málið er, sagði hann en þagnaði og fitjaði upp á nefið
þegar hann fann lykt. –Ég finn reykjarlykt. Hún náði ekki að
útskýra áður en hann lyfti höfðinu frá jörðinni til að stara á
það sem nú voru svartar brunarústir flugvélarinnar. Logarnir
sem höfðu eytt henni voru farnir að dvína. –Hvað gerðist?
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–Við brotlentum í skóginum og það kviknaði í vélinni.
–Komust allir út?
–Ekki flugmaðurinn okkar. Hann dó í slysinu. Alveg eins
og Charlie hugsaði hún og fann sársaukann vegna dauða
hans. –Vélin var farin að brenna, tókst henni að útskýra,
–svo það var enginn tími fyrir mig til að ná líki hans út úr
brakinu.
Eve vildi ekki hugsa um dauða Ken Redfeather, fjölskylduna sem hann hafði kannski skilið eftir sig. Vildi ekki rifja
upp hvað minningin um Charlie var sár. Hún færi að gráta ef
hún léti það eftir sér og hún varð að hafa stjórn á sér ef hún
ætti að eiga einhverja von um að komast úr þessum vandræðum.
Sam var hættur að horfa á vélina og beindi athyglinni að
henni en ekki áhyggjufullur heldur fullur skilnings. –Ég var
meðvitundarlaus. Ég hefði ekki komist út út vélinni sjálfur
og hingað. Það varst þú, er það ekki?
Það var þakklæti í röddinni. Og já, líka aðdáun.
–Þú ert hörkukona Eve Warren.
Hrósið var óvænt. Og þegar hún rifjaði upp hvernig framkoma Sam hafði verið fyrir slysið kom þetta enn meira á
óvart. Það var sennilega ekki gott að þetta kveikti hlýja glóð
innra með henni.
Eve faldi vandræði sín með því að segja í flýti, –mér finnst
það leitt en mér tókst ekki að finna byssuna þína og bjarga
henni þegar ég sótti frakkann þinn. En þú ert með vegabréfið
og veskið með lögregluskilríkjunum. Kannski hjálpar það
þér við að fá minnið aftur.
Miðað við hreyfinguna undir frakkanum þóttist hún vita
að hann væri að athuga um vegabréfið og veskið í rassvösunum. –Nei, þetta er ekki í buxnavösunum, leiðrétti hún, mundi
að hann hafði stungið þessu í hliðarvasa í frakkanum eftir að
hafa sýnt lögregluþjóninum skilríkin. –Þau eru í frakkavasa.
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Hendurnar birtust undan frakkanum og fóru á kaf í vasana. –Hvorki vegabréf né veski, sagði hann. –Bara eyrnaskjól, vettlingar og trefill.
–En þetta hlýtur að vera þarna. Ertu viss um... Æi nei.
–Hvað?
–Ég flýtti mér svo mikið að ég hlýt að hafa tekið rangan
frakka, ég hélt að frakki flugmannsins væri allt öðruvísi en
þinn en svo... Æi Sam, hvernig gat ég verið svona vitlaus?
–Þú varst ekki vitlaus. Það hefðu allir ruglað þessu saman
við þessar aðstæður.
–En vegabréfið þitt og veskið...
–Eyðilögðust í eldinum. Þá verð ég að treysta því að ég sé
sá sem þú segir að ég sé, Eve. En á meðan... Frakkinn rann
niður að mitti þegar hann lyfti sér upp í setstöðu. Það var
greinilega ekki skynsamlegt. –Æ, sagði hann og lyfti hendinni að kúlu á höfðinu.
Eve brá. –Hversu slæmt er þetta?
Sam þreifaði á kúlunni. –Hlýtur að vera minjagripur um
brotlendinguna.
–Höfuðið á þér skall svo harkalega á glugganum að það
kom sprunga í rúðuna.
–Sem útskýrir sennilega minnisleysið hjá mér. Þetta er
reyndar bara svolítið aumt. Ég er samt með dúndrandi, gamaldags höfuðverk. Hann horfði á veskið hennar á jörðinni.
–Ertu nokkuð með verkjatöflur þarna í?
–Reyndar en ég er ekki viss um að þú ættir að taka þær.
Þú gætir verið með heilahristing og það er kannski ekki
öruggt að taka þær inn.
–Ég er tilbúinn að hætta á það. Get ég fengið verkjatöflur,
takk?
Eve hikaði en teygði sig svo treglega í töskuna sína, fann
töflurnar og rétti honum tvær. Hún fylgdist með honum
kyngja þeim og skola þeim niður með handfylli af snjó af
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jörðinni. Hún var að ganga frá töfluglasinu í töskuna aftur
þegar hún rak augun í farsímann. Hún hafði verið búin að
gleyma honum.
–Sjáðu! sagði hún glaðlega og lyfti símanum. –Við erum
örugg.
En það var ekki rétt. Um leið og hún opnaði símann kom í
ljós að rafhlaðan var full en ekkert merki. Af hverju hafði
henni dottið það í hug fyrst Ken Redfeather hafði kvartað
yfir því hvað það var langt á milli farsímamastra á svæðinu?
Hún lokaði símanum og setti hann aftur í töskuna. –Ekkert
merki, tilkynnti hún. –Og heldur ekkert neyðarmerki frá flugvélinni. Flugmaðurinn fékk aldrei tækifæri til að senda það út.
–Mér sýnist að við séum hér ein, Eve. Hvar erum við annars?
–Í Kanada. Einhvers staðar nálægt landamærum Bresku
Kólumbíu og Alberta sagði flugmaðurinn. Við vorum á leiðinni til Calgary og þaðan...
Eve ætlaði að segja honum afganginn. Hélt að hann vildi
vita allt um það sem gerðist frá því að þau hittust í skíðaskálanum en hann stoppaði hana af.
–Ástæðan fyrir því að ég er hérna getur beðið. Ef þú hefur
ekki tekið eftir því þá er að byrja að dimma sem þýðir að það
er langt liðið á daginn.
–Og?
–Við verðum að finna eitthvert skýli fyrir nóttina. Það er
vetur, ekki satt?
–Seinni hluti aprílmánaðar. Það er kalt en ekki eins kalt og
í Yukon þar sem við fórum um borð í vélina. Ég hugsa að
það sé vegna þess að nú erum við miklu sunnar.
–Já en það hlýtur að kólna eftir myrkur. Við gætum frosið
hérna úti.
–Hvað ertu að gera? spurði hún þegar hann stóð á fætur og
tróð sér í frakkann.
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–Prófa hvort hann passar. Ekki slæmt. Svolítið stuttur og
víður en mjög hlýr.
–Þú ættir ekki að standa upp strax.
–Heldurðu að það sé betra fyrir mig að vera á jörðinni,
blautur á rassinum?
–En ef þú ert með heilahristing...
–Kannski en ég held að ég sé ekki með nein einkenni.
–Þú ert með höfuðverk.
–Þú værir líka með höfuðverk ef þú hefðir lent með
höfuðið á hörðu yfirborði. Það er ekki sönnun um heilahristing. Hann leit niður til hennar þar sem hún sat enn á hækjum
sér í snjónum og það vottaði fyrir kímni í augnaráðinu. –Ég
nýt þess að láta þig nöldra í mér engill en ekki gera það.
Engill. Hann kallaði hana engil aftur. Af hverju rifjaði
þetta allt í einu upp fyrir henni þegar hún var lítil og mamma
hennar kenndi henni að baka englaköku? Skrýtið því
mamma hennar hafði kennt henni fjölmargt tengt bakstri og
eldamennsku eftir það. Skemmtun sem hún mundi ennþá vel
eftir. Hlýjar, ánægjulegar minningar. Kannski rifjuðust þær
upp þess vegna. Af því að núna þurfti hún að hugsa um eitthvað sem var hversdagslegt og ekki ógnvekjandi.
Sam horfði ennþá á hana. –Hafðu það eins og þú vilt, tautaði hún. –Farðu bara varlega.
–Ég hef það í huga. Komdu.
Áður en hún náði að koma í veg fyrir það var hann búinn
að halla sér fram, grípa í hönd hennar og toga hana á fætur.
Eve þurfti ekki hjálp. Hún var ekki vön aðstoð karlmanna.
Hafði alltaf verið sjálfstæð og treyst á sjálfa sig. Kannski
ekki alveg á sama hátt samt eftir að Charlie dó. Allt hafði
breyst eftir það.
Hún beið eftir að hann sleppti hönd hennar þegar hún var
staðin upp. Hann sleppti ekki. Dró hana að stæltum líkama
sínum. Hana svimaði allt í einu þegar hann hélt henni að sér
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og horfði rannsakandi á hana. Ekki nóg með að hana svimaði
heldur gat hún ekki staðist kynferðislegt aðdráttaraflið. En
það varð hún að gera.
Sem betur fer var þetta örstutt augnablik en Eve var samt í
uppnámi þegar hann sleppti henni og hún gat fært sig í
örugga fjarlægð.
Hann renndi að sér frakkanum sem tilheyrði honum nú
eins og ekkert væri, bætti treflinum við, fór í vettlingana sem
voru í öðrum vasanum og setti á sig eyrnaskjólin úr hinum
vasanum. Athugasemdin –þú vilt kannski setja hettuna á þig,
var kæruleysisleg.
Hvernig gat hann verið svona sjálfsöruggur og áhyggjulaus eftir að hafa misst minnið þegar ógæfan hafði komið
þeim á stað þar sem líf þeirra var í hættu? Gat verið að minnisleysi létti líka af manni áhyggjum? Var þetta skýringin á
þessari miklu breytingu á framkomu Sam? Það var allavega
ein kenning.
–Ertu tilbúin? spurði hann. Eve var búin að draga v ettlinga
upp úr vasa sínum, klæða sig í þá og setja á sig hettuna.
–Förum þá. Hér er ekkert fleira fyrir okkur.
Hann beið ekki heldur lagði af stað gegnum skóginn. Eve
greip töskuna sína og flýtti sér á eftir honum. Allt í lagi, hún
ætlaði að viðurkenna það fyrir sjálfri sér. Sam McDonough
var ótrúlegur maður. Hann gat líka verið þreytandi.
Hann hafði kannski misst minnið en ekki hæfileikana sem
hlutu að gera hann að frábærum alríkislögreglumanni. Til
dæmis forystuhæfileika. Eða hafði hann haft þá frá fæðingu?
Hvort heldur sem var þá tók hann stjórnina og Eve lét það eftir
honum svo fremi sem hann færi ekki að gelta á hana skipanir.
Eitt var greinilegt. Hvorki minnisleysið né kúlan af völdum höfuðhöggsins háði Sam á nokkurn hátt. Hann hikaði
aldrei á leiðinni í suðurátt gegnum skóginn nema rétt til að
athuga reglulega hvort hún væri ekki á eftir, alveg eins og
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hann vissi fyrir víst hvert þau væru að fara. Var þetta innsæi,
hugsaði Eve, eða fengu alríkislögreglumenn þjálfun í að
komast af í óbyggðum?
Það hafði hætt að snjóa fljótt eftir að þau fóru frá flakinu
sem var til bóta hvað það varðaði að sjá frá sér í rökkrinu. En
það var ekki auðvelt að ganga í nýfallinni mjöllinni sem
hafði lagst ofan á skaflana sem fyrir voru. Ekki fyrir Eve að
minnsta kosti því henni fannst gott að ganga þar sem snjóalagið var þunnt.
Eina hljóðið sem heyrðist var marrið undan skónum þeirra
þegar þau þrömmuðu gegnum skóginn. Þau töluðu lítið saman og með töluverðu millibili, notuðu orkuna í gönguna. Eve
var samt farin að þreytast.
Hún var líka farin að hugsa með sér hvort þetta væri brjálæði. Sama þó að Sam væri öruggur með sig, kannski voru þau
að leita að einhverju sem var ekki þarna. Kannski hefðu þau
átt að vera kyrr hjá vélinni. Voru flugmenn ekki vanir að skila
inn flugáætlunum? Jú auðvitað. Og þegar flugvél kom ekki á
áfangastað, fór þá ekki björgunarsveit að leita að henni?
En við verðum ekki þar þegar þeir finna hana.
Eve ætlaði að minnast á þetta við Sam. Gerði það samt
ekki því hún áttaði sig á öðru. Það gætu liðið margar klukkustundir þangað til einhver áttaði sig á því að vélin átti að vera
löngu komin og leit úr lofti yrði sett af stað. Og margir dagar
þangað til þeir fyndu flakið ef þeir fyndu það nokkurn tímann. Löngu fyrir þann tíma yrðu þau dáin úr kulda. Þetta var
rétt hjá Sam. Þau urðu að finna skjól, þó að það væri ekki
annað en hellir.
Það var engin skemmtun að þramma gegnum þennan
endalausa skóg en eitt veitti Eve ánægju. Að sjá Sam fyrir
framan sig taka löng skref og teinréttan líkama hans, næstum
eins og hjá hermanni. Svo ekki sé minnst á stinnan, fallegan
rass eða það sem hún sá af honum fyrir frakkanum.
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Hún reyndi að segja við sjálfa sig að það væri allt í lagi að
horfa en vissi að það voru mistök að hafa áhuga. Annað til
að laðast að sem hún ætti að standast. En hún gat ekki að sér
gert.
Þetta var samt hætt að vekja ánægju þegar hún var farin að
finna til í fótunum og farin að hrasa yfir hálfgrafna trjáboli
og steina. Eve var orðin hrædd um að myrkrið skylli á og
ætlaði að rjúfa þögnina til að spyrja hvað þau ættu að fara
miklu lengra þegar hann stoppaði skyndilega.
–Sjáðu, sagði hann og færði sig til hliðar svo hún sæi það
sem hann hafði séð.
Ljós á milli trjánna. Leifar dagsbirtunnar sem virtust
bjartar eftir rökkrið í skóginum. Þetta hlaut að vera rjóður,
kannski gert af mannahöndum. Og það gat þýtt að þau væru
komin í einhvers konar siðmenningu.
Þetta reyndist siðmenningartengt þegar þau komu þangað
stuttu seinna. En stóð autt og þar hafði enginn búið árum,
jafnvel áratugum saman.
Eve sá í dvínandi birtunni að rjóðrið, sem hafði verið vel
stórt, fór minnkandi því skóglendið var að endurheimta það.
Ung furutré voru út um allt í illgresi þar sem sennilega hafði
verið akur og garður. Sjálfsþurftarbúskapur hugsaði hún og
hann hafði ekki gengið. Það var ekkert skrýtið, hér í miðju
einskismannslandi.
–Mér finnst ég sjá einhverja slóð þarna út úr rjóðrinu,
sagði Sam. –Ef svo er, erum við í góðum málum. Hún hlýtur
að liggja að búsvæði einhvers staðar. En í kvöld...
–Þurfum við skjól.
Hún sá ekkert sem líktist skjóli. Þarna voru rústir af litlum
bjálkakofa og áfastri byggingu öðrum megin í rjóðrinu en
þar var ekkert skjól. Þökin voru löngu hrunin og veggirnir
greinilega á sömu leið þannig að báðar byggingar voru á
valdi náttúruaflanna.
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–Þarna hlýtur að vera eitthvað sem við getum notað, sagði
Sam. –Leitum að því.
Það var að verða dimmt þegar þau gengu yfir rjóðrið en
Sam virtist hafa sjón eins og ugla. Hann fann þetta eitthvað
við kofann.
–Hvað er það? sagði Eve og pírði augun á hól í rökkrinu
sem var hulinn snjó.
–Ég held að þetta sé grænmetisgeymsla.
Þetta var rétt hjá honum. Þarna voru grófhöggnar steintröppur sem lágu niður að trédyrum sem voru enn heilar.
–Betra að ég fari á undan, sagði hann og ýtti snjónum sem
hafði hlaðist upp á þrepunum burt með fætinum á leiðinni
niður að dyrunum. –Það gæti verið óvingjarnlegt dýr þarna
niðri sem hefur tekið sér bólfestu.
Gæti verið, hugsaði Eve því dyrnar voru svolítið opnar
neðst. Dyrnar voru signar sem þýddi að Sam þurfti að nota
öxlina til að ýta þeim upp. Eve beið taugaóstyrk efst í stiganum meðan hann beygði sig niður, því þarna var greinilega
lágt til lofts, og hvarf inn í kjallarann. Nokkrum sekúndum
seinna heyrði hún hálfkæft blótsyrði.
–Hvað? Hvað er að?
–Ekkert. Ég rak bara höfuðið í eitthvað sem hangir niður
úr krók í loftinu.
Frábært. Eins og hann þyrfti aðra kúlu á höfuðið.
–Heyrðu, ég held að þetta sé lugt. Og það er ennþá olía á
lugtinni. Þarna er líka dós með eldspýtum, á syllu rétt fyrir
neðan hana.
Þarna hlaut að vera svartamyrkur. Hvernig gat hann eiginlega séð nokkuð?
–Sjáum hvort hún er enn í lagi.
Þetta reyndist í lagi. Rétt á eftir kom ljós á lugtina og birtuna lagði upp um opnar dyrnar.
–Komdu niður, sagði hann.
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Eve fór niður í kjallarann til hans. Ljósið frá lugtinni sem
Sam hafði sett á kassa á hvolfi sýndi lítið herbergi með
hörðu moldargólfi, lágt til lofts eins og hún hafði búist við,
og steinveggi með áföstum tréhillum.
Sam var ánægður með fund sinn. –Þetta er fínt, er það ekki?
Neðanjarðar og þessi hóll hér ofan á, hitastigið fer örugglega
aldrei niður fyrir frostmark. Það er líka hiti af lugtinni.
–Heimili hefur aldrei litið betur út, sagði Eve.
Sam fann tóma dós í horni. Hann fór með hana út og fyllti
hana af snjó sem hann ætlaði sér að bræða við hitann frá
olíulampanum. Þegar hann kom aftur var Eve búin að setja
tvær, lausar tréhillur á gólfið til að nota sem sæti.
–Notalegt, ekki satt? sagði Sam stuttu seinna þegar þau
sátu hlið við hlið á hillunum með fæturna teygða fram.
Eve gat ekki neitað því, dyrnar voru lokaðar og héldu
mesta kuldanum úti svo kjallarinn var notalegt skjól fyrir
þau. Snjórinn var bráðnaður í dósinni. Hann rétti henni dósina. Hún fékk sér sopa og rétti honum dósina aftur. Vatnið
var flatt en þetta var vatn. Hún var þakklát.
–Það var verst, sagði Sam þegar hann var búinn að
slökkva þorstann, –að þeir skyldu ekki skilja eftir mat á hillunum. Ekki það að hann væri góður núna.
–Ertu svangur? Ég líka svo að... Hún opnaði töskuna sína
og dró tvær orkustangir upp úr henni. –Eins og kvenskátarnir
trúi ég á að vera ávallt viðbúinn. Eða eru það strákarnir? Það
skiptir ekki máli.
Hún rétti honum aðra stöngina. Hann tók við og þakkaði
fyrir sig með því að segja með áherslu, –engill, þú ert engill.
Hann ætlaði að rífa bréfið af en stoppaði svo. –Þetta gengur
ekki.
–Af hverju? Um hvað ertu að hugsa?
–Ef við borðum báðar stangirnar í kvöld eigum við ekkert
í fyrramálið. Nema þú lumir á meira góðgæti.
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–Það á ég ekki. Þetta var rétt hjá honum. Þau urðu að
geyma eitthvað til morguns. Kannski enn lengur en hún vildi
ekki hugsa um það.
–Hérna, sagði hann og rétti henni stöngina aftur. –Taktu
freistinguna frá mér áður en ég freistast.
Hún efaðist um það því hann var viljasterkur. En hún tók
við stönginni og stakk henni niður aftur en tók svo utan af
hinni, skipti henni í tvennt og rétti honum helminginn.
Þau voru þögul smástund og mauluðu skammtinn sinn.
Sam hafði beðið hana að hafa ekki áhyggjur af heilsufari
hans. Hún hafði farið eftir því meðan þau voru á göngu en
fyrst þau voru á öruggum stað og búin að koma sér fyrir
fannst henni að hún yrði að spyrja.
–Höfuðverkurinn...
–Ekki lengur vandamál. Verkjatöflurnar sáu um það. Ekki
gera veður út af kúlunni á höfðinu á mér heldur. Hún er
ennþá svolítið aum eftir áreksturinn við gluggann en veldur
mér engum vandræðum, ég lofa því.
–Gott. Hún hikaði en spurði svo varlega. –Minnið hjá þér,
Sam. Hefur eitthvað rifjast upp?
Hann hugsaði sig um í nokkrar sekúndur áður en hann
svaraði. –Nokkrar myndir, snögg leiftur sem koma og fara
áður en ég næ að festa þær, hvað þá að átta mig á þeim.
Kannski ættum við að vinna eitthvað í því.
–Ertu tilbúinn að hlusta á mig segja þér hvað þú ert að
gera hér og af hverju ég er með þér?
–Það gæti hjálpað mér að tengja eitthvað saman.
Hann hlustaði þolinmóður án þess að spyrja eða segja eitthvað þegar Eve byrjaði á byrjuninni. Hún hafði frásögnina
stutta en eins samfellda og hún gat, sagði honum frá því að
þau Charlie Fowler hefðu verið saman í fríi í skíðaþorpinu í
Yukon. Að þau hefðu ferðast þangað sitt í hvoru lagi og hann
hefði skilið hana eftir í lok vikunnar og ætlað að fljúga heim.
37

Dáið á veginum á leið til Dawson og lögreglan gæti ekki
skorið úr um hvort dauði hans hefði verið slys eða morð og
að hún væri ekki enn búin að jafna sig á andláti hans. Því
síðasta hélt hún reyndar fyrir sig.
Hún útskýrði samt að fjallalögreglan hefði samþykkt, fyrir
alríkislögregluna, að hafa auga með Charlie Fowler. Að hann
hefði greinilega haft einhver tengsl við skipulagða glæpastarfsemi heima í Bandaríkjunum svo fjallalögreglan hafði strax
haft samband við alríkislögregluna þegar hann dó. Deildin
hafði sent Sam McDonough fulltrúa til að fylgja henni til Chicago. Flugvélin þeirra hafði verið skotin niður á leiðinni,
sennilega að skipun Victors DeMarco, glæpaforingja.
–Þetta er öll sagan, Sam. Það var ekki satt. Það var meira
en Eve hafði ekki hugsað sér að deila því með alríkislögreglunni. Þetta þurftu þeir ekki að vita. –Því miður get ég ekki
sagt þér neitt um líf þitt áður en þú hittir mig í skíða
kofanum. En kannski hefur það sem ég var að segja þér einhver áhrif á minnið.
Sam hristi höfuðið. –Það gerir það ekki. Við verðum að
gefa því tíma. Hann þagði smástund. –Jæja, hver sem ástæðan er þá vorum við á leiðinni heim til Chicago þar sem ég
átti að afhenda þig yfirmanni mínum.
–Heim í þínum augum kannski en ekki mínum. Ég á
heima í St. Louis.
–Og hvað gerir þú í St. Louis, Eve Warren?
–Ég er yfirritstjóri svæðistímarits.
–Það er glæsilegt.
–Þetta er ekki eins og stóru tímaritin í New York. Við fjöllum bara um borgarsvæðið... sýningar og veitingahús og hvað
er smart á svæðinu. Svoleiðis hluti.
–Fjölskylda?
–Ekki lengur. Ég átti bara móður og hún dó fyrir tveimur
árum. Pabbi dó þegar ég var unglingur.
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Sam sagði lágt að honum þætti það leitt. Hún ætlaði að
þakka honum fyrir en fann að hún þurfti að geispa. Bældi
geispann niður, velti því fyrir sér hvað klukkan væri. Leit á
úrið. Rúmlega níu nú þegar þó að það væri ekki nema
klukkutími síðan dagsbirtuna þraut. En hún hafði verið búin
að gleyma hvað dagarnir voru langir á þessum árstíma.
–Ég er uppgefin.
–Við hefðum bæði gott af góðum nætursvefni, sagði hann.
Hún ætlaði að samþykkja en gerði það ekki. Mundi allt í
einu eftir svolitlu. –Þú getur ekki farið að sofa, ekki ef þú ert
með heilahristing. Að minnsta kosti ekki lengur en einn eða
tvo tíma í einu. Ég held að ég hafi heyrt það.
Hún var hrædd um að hann ætlaði að mótmæla en létti
þegar hann tók undir orð hennar.
–Allt í lagi, ég skal taka fyrstu vaktina. Þegar ég get ekki
haldið augunum opnum lengur skal ég vekja þig. Hann hallaði sér fram og minnkaði á lugtinni þannig að birtan varð að
daufum bjarma. –Ennþá slatti af olíu eftir en það væri skynsamlegt að spara hana.
Þau hnipruðu sig saman með bakið við vegginn. Eva var
tilbúin í góða nætursvefninn sem Sam hafði talað um. Það
gekk ekki eftir. Það var kannski ekki frost í kjallaranum en
þar var kalt. Dyrnar voru vel lokaðar en hún fann samt
kuldagjóstur inn um sprungurnar í viðnum. Hún var svo
þreytt að hún gat ekki haldið sér vakandi en svefninn var
slitróttur. Hún vaknaði oft, skalf í kuldanum inni.
Maðurinn við hlið hennar mótmælti ekki þegar Eve færði
sig nær honum til að finna hlýju. Sam McDonough bauð upp
á öryggi og þægindi með nærveru sinni. Hún kunni að meta
þetta ásamt blíðunni og kíminni sem höfðu komið henni á
óvart, sem höfðu komið í ljós undan hrjúfu yfirborðinu eins
og fyrir kraftaverk.
Eve vildi að hann fengi minnið aftur. Það var óhugsandi
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að óska annars. Samt andvarpaði hún við tilhugsunina um að
umhyggjusami maðurinn færi og í staðinn kæmi andstyggilegi maðurinn sem hann hafði verið áður en hann missti
minnið, þegar hann hafði ekki sýnt henni annað en óþolinmæði.
Hún gat ímyndað sér miðað við framkomu hans hvaða álit
hann hafði haft á henni. Sennilega haldið að hún væri fé
gráðug og lauslát og tilbúin til að vera með eldri manni til að
hagnast á því. Ef svo var gæti hann ekki verið fjær veruleikanum. Eve var alls engin nunna en leit á sig sem konu
sem hafði sín gildi og var alls ekki lauslát.
Þetta dugði ekki. Hún var þétt upp við hann en var ennþá
kalt og gat ekki sofnað.
Hann hlaut að hafa orðið var við hvernig henni leið, að
hún hvíldist ekki. Henni brá þegar hann sagði –fjandinn hafi
það. Hneppti frakkanum frá sér og hélt honum opnum.
–Komdu hérna inn fyrir til mín.
Eve hikaði ekki við að þiggja boðið þó að það væri
kannski ekki skynsamlegt. Dásamlegt, hugsaði hún þegar
hann vafði frakkanum um þau og hún lá næstum ofan á
honum, kúrði upp við hlýjan líkamann.
Það var samt meira en það. Áhrifin sem hann hafði á
hana... allt í lagi að viðurkenna það... voru kynferðisleg. Hún
lá með andlitið við stælta bringuna og heyrði hjartsláttinn,
fann karlmannlegan ilminn. Það var næstum meira en hún
þoldi.
Honum hlaut að hafa fundist þetta jafn æsandi. –Ef þú
heldur áfram að iða svona ofan á mér gerist eitthvað sem
annað okkar vill kannski ekki að gerist.
Guð, þetta var rétt hjá honum. Hún fann það þrátt fyrir
þykkt lag af fötum á milli þeirra. Stinnan karlmannslim.
–Fyrirgefðu, sagði hún lágt.
Eve barðist við freistinguna og hætti að hreyfa sig. Stuttu
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seinna, rólegri við að hlusta á andardrátt hans, tókst henni að
sofna djúpum svefni.
Sam átti ekki í neinum vandræðum með fyrstu vaktina.
Það var ómögulegt að slaka á nógu lengi til að dotta með
Eve svona í fanginu. Ekki þegar hann var svona meðvitaður
um hvað hann þráði hana ákaft. Hún var svo mjúk og hlý
upp við hann, tælandi ilmurinn af rauðbrúnu hárinu við nefið
á honum og þessar kvenlegu boglínur. Fjárinn, þegar hún
hafði hreyft sig við líkama hans hafði hann þráð mest af öllu
að grafa sig djúpt inn í hana. Hafði næstum misst stjórn á
sér.
Viðurkenndu það McDonough. Þú þráir dömuna.
Ekki sniðugt. Alls ekki sniðugt í þessum vandræðum
þeirra því þess vegna þráði hann ósjálfrátt að vernda hana.
Langaði mest til að vernda hana. Það var ekki bara af
skyldurækni. Eitthvað enn sterkara en það, eitthvað meira en
losti sem olli því að hann var afbrýðisamur út í dáinn mann
og reyndi að bæla það niður.
Charlie Fowler. Hafði hann verið kærastinn hennar? Það
var rökrétt að hugsa það því þau höfðu verið ein saman í
skíðaþorpinu. Erfitt að ímynda sér nokkuð annað þegar konan var jafn heillandi og Eve Warren.
Þetta var fáránlegt. Hann hafði engan rétt á að líða svona
vegna konu sem hann hafði ekki þekkt nema í nokkra
klukkutíma. Var ekki nógu slæmt að hafa misst minnið?
Hann gæti sjálfur átt einhvern heima í Chicago sem beið
eftir honum, kannski eiginkonu og börn. Nei, hann var
nokkuð viss um ekki. Hann vissi ekki af hverju hann var
svona viss en fann innst inni að hann var óbundinn.
En já, hann ætti einmitt að einbeita sér að því... að fá
minnið aftur. Hingað til hafði ekkert gerst annað en þessi
snöggu merkingarlausu leiftur. Málverkasafn baðað daufri
birtu. Svo herbergi sem hann þekkti ekki. Ekkert annað.
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Hvað um það. Hann myndi finna út úr þessu. Ef honum
tækist að koma þeim Eve gegnum morgundaginn. Það yrði
ansi erfitt að halda þeim á lífi og tryggja öryggi Eve í þessu
frosna einskismannslandi þegar þau áttu ekkert annað en
eina orkustöng til að skipta á milli sín og voru kannski með
óvin á hælunum.

42

3. kafli
Eve varð vör við daufa en stöðuga birtu í kjallaranum. Ekki
frá olíulampanum. Síðast þegar hún hafði litið í þá átt hafði
hún séð að olían hlaut að hafa klárast um nóttina. Það var
slökkt á honum.
Núna reyndi hún að finna upptök birtunnar og sá að birtan
smaug gegnum mjóar rifurnar milli fjalanna í hurðinni.
Dagsbirta.
Birtan dugði til að sjá á úrið. Það var kominn tími til að
vekja Sam aftur. Þau höfðu skipst á að vaka um nóttina og
Sam hafði ekki sýnt nein merki um heilahristing. Hann virtist vera í lagi.
Þeim hafði samt tekist að hvílast nóg um nóttina. Nú
þurftu þau hins vegar að halda áfram. Þó ekki fyrr en Eve
sinnti annarri þörf. Hún var að komast til að pissa.
Hana langaði alls ekki til að fara úr hlýjunni og örygginu
við hliðina á Sam en hafði ekki um annað að velja. Það var
annað hvort það eða hætta á að verða sér til skammar. Henni
tókst að losa sig úr faðmi hans án þess að vekja hann. Það
væri ekki verra að leyfa honum að sofa þangað til hún kæmi
aftur úr erindagjörðum sínum.
Eve vafði frakkanum hans um hann og stóð upp. Henni
hafði tekist að safna kröftum með þessum slitrótta svefni
sem hún hafði náð en líkaminn greiddi gjaldið fyrir að liggja
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á hörðu gólfi í skrýtnum stellingum. Hún var stirð eins og
gamalmenni.
Eve gaf sér tíma til að koma blóðinu á hreyfingu og liðka
auma vöðva en horfði á Sam. Hann hafði sterk áhrif á hana
þó að hann lægi svona við steinvegginn og hryti lágt. Hún
fann til blíðu innra með sér við að horfa á andlit hans, afslappað í svefninum.
Þú verður að hætta þessu. Það þýðir ekki annað en ástarsorg að lokum.
Hann rumskaði ekki þegar hún sneri sér ákveðin frá honum, opnaði dyrnar og klifraði upp úr kjallaranum. Morgunsólin endurkastaðist af snjónum og var svo skær að hún
blindaðist. Ekkert skrýtið. Þegar hún bar hönd fyrir augu sá
hún að það var orðið heiðskírt.
Það sem rökkrið kvöldið áður og skýin á himninum höfðu
falið var augljóst núna. Langt í burtu, handan skógarins, var
tilkomumikill fjallgarður. Fallegur en í augnablikinu var
eitthvað enn nær sem var mun mikilvægara. Bak við hruninn kofann var útikamar sem þau höfðu ekki séð kvöldið
áður.
Hún sendi þögla þakkarbæn til þeirra sem höfðu byggt
litla skúrinn og flýtti sér yfir rjóðrið. Rétt eins og grænmetiskjallarinn var útkamarinn í þokkalegu ásigkomulagi.
Hún notaði aðstöðuna en það var ekkert vatn svo hún varð
að nota hreinan snjó til að þvo sér. Ískaldur en hún nuddaði
samt andlitið með snjó.
Hún var endurnærð og gekk af stað yfir rjóðrið í frostinu.
Sam var kominn upp úr kjallaranum og stóð efst í stiganum.
Hann brosti glaðlega þegar hún kom til hans.
–Ég saknaði þín, sagði hann. –Hvar varstu?
–Ég varð að sinna kalli náttúrunnar. Ef þú þarft líka... hún
nikkaði að útikarminum.
Sam beið ekki boðanna heldur fylgdi fordæmi hennar.
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Þegar hann kom til baka var hann hættur að brosa. Þess í stað
var gretta á andlitinu.
–Þú hefðir átt að vekja mig, Eve. Við hefðum átt að leggja
af stað fyrir löngu.
Hann hlaut að hafa litið á úrið. Hún svaraði ákveðið og
vingjarnlega, –góðan daginn sömuleiðis.
Brosið kom aftur, frekar vandræðalegt. –Fyrirgefðu, tautaði hann.
Hinn Sam McDonough hefði ekki brosað, ekki beðist afsökunar, hugsaði hún. Bara grett sig. Nei, hana langaði ekki
til að hann fengi minnið aftur en hún vissi að þegar það
gerðist myndi hún ekki finna þessa hlýju við nærveru hans
aftur.
–Enginn morgunmatur áður en við förum? spurði hún og
hugsaði um orkustöngina í töskunni.
–Það er betra að geyma hana þangað til seinna.
Sem þýddi þegar þau gætu ekki komist af lengur. Eve
vissi að þetta var rétt hjá honum.
Þau skiptu með sér afgangnum af bráðnaða snjónum í
dósinni og lögðu af stað yfir rjóðrið. Slóðin sem Sam hafði
verið svo viss um að væri þarna kvöldið áður reyndist raunveruleg í dagsbirtunni.
Skógurinn gleypti þau um leið þegar þau gengu eftir slóðinni sem lá í hlykkjum í suðurátt. Hún var mjó en þau gátu
samt gengið hlið við hlið. Þau töluðu samt lítið saman og,
eins og það væri þögult samkomulag, aldrei um nándina á
milli þeirra kvöldið áður.
Eins gott, hugsaði Eve. Það hafði enga þýðingu núna. Hún
reyndi allavega að telja sjálfri sér trú um það. Þessi Sam var
ekki raunverulegur. Fyrr eða síðar fengi hann minnið aftur.
Rétti Sam kæmi aftur í ljós, sá sem hún vildi ekki vita neitt
af þrátt fyrir líkamlegt aðdráttaraflið.
Allt í einu heyrði Eve hljóð. Í þyrluspöðum einhvers
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s taðar yfir skóginum. Hún stoppaði, togaði í handlegg Sam
og sagði spennt, –heyrirðu?
Hann kinkaði rólega kolli. –Ég heyri.
–Þetta er þyrla, er það ekki?
–Það heyrist mér.
–Gæti verið björgunarþyrla að leita að okkur.
–Eða óvinaþyrlan sem þú sagðir mér frá.
Eve var líka hrædd um það. –Hvað eigum við að gera?
–Ekkert. Þó að þetta sé ekki óvinavél höfum við ekki
möguleika til að gefa henni merki héðan undan trjánum. Þeir
sjá okkur ekki heldur fyrir þessum þétta gróðri.
Eve hafði enga löngun til þess heldur. Ekki ef þyrlan
tengdist Victor DeMarco.
Hljóðið dofnaði og varð að suði í fjarlægð og loks varð
þögn. Eve hlustaði eftir hljóðinu meðan þau héldu áfram en
heyrði það ekki aftur. Klukkustundirnar liðu, sólin færðist í
vestur. Alla leiðina, meðan þau þrömmuðu áfram gegnum
snjóinn, kallaði orkustöngin í veskinu á Eve.
Þegar hún gat ekki leitt það hjá sér lengur eða verkina í
fótleggjunum heimtaði hún hvíld. –Ég er svöng og þreytt.
–Það er rétt hjá þér. Það er tímabært að hvílast.
Þau fundu sveran trjábol handan við beygju á slóðinni.
Sam burstaði snjóinn af honum og þau tylltu sér hlið við
hlið. Eve skipti orkustönginni á milli þeirra.
Hún borðaði sinn skammt með ánægju, vildi ekki hugsa
um að þetta var síðasti maturinn þeirra. Eða hafa áhyggjur af
því að svelta í hel í frosinni auðninni.
Eve sneri sér ákveðin að Sam og fitjaði upp á öðru umræðuefni. –Hefur þér gengið eitthvað að fá minnið aftur?
Adamseplið í hálsinum kipptist til þegar hann kyngdi
síðasta bitanum. Henni fannst eitthvað kynferðislegt við það.
Enginn karlmaður hafði haft svona áhrif á hana áður. Það var
æsandi en kjánalegt. Var það ekki? Jú auðvitað.
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Hann hristi höfuðið. –Bara þessi brot sem hafa enga merkingu ennþá. Ég læt þig vita þegar ég verð kominn með eitthvað bitastætt.
Hún skildi hann. Hann var að segja að hann vildi frekar að
hún hætti að spyrja hann um þetta. Sennilega líka um kúluna
á höfðinu. Það þurfti ekki að spyrja um hana. Hún sá sjálf að
bólgan hafði minnkað töluvert.
–Ertu tilbúin að halda áfram?
Hún hikaði.
–Hvað?
–Sam, hvað ef þessi vegarnefna leiðir okkur ekki neitt?
Ekkert sem kemur okkur að gagni?
–Hún verður að gera það. Sá sem byggði kofann og var
með ræktun í rjóðrinu hefur þurft leið til að komast eitthvað
til að kaupa það sem hann gat ekki ræktað. Það er skynsemi í
því. Hann horfði á hana þegar hún svaraði ekki. –Ertu ennþá
efins um það?
–Ég sagði það ekki.
–Þú þarft þess ekki. Augabrýrnar sögðu mér það.
–Hvað?
–Augabrýrnar. Hann brosti, gullnu flekkirnir í augunum
glitruðu glettnislega. –Það skiptir ekki máli hvað þú hefur
mikla stjórn á svipbrigðunum á andlitinu, augabrýrnar koma
upp um þig. Hefur enginn sagt þér það?
–Nei. Hvað segja augabrýrnar núna?
–Önnur þeirra seig, hin lyftist. Þú ert ekki viss hverju þú
átt að trúa. Samanlagt sýna þær óvissu. Skilurðu?
Hún varð að gefa honum prik fyrir að vera mjög athugull.
Kannski var það alríkislögregluþjálfuninni að þakka. Héðan í
frá yrði hún að reyna að láta augabrýrnar ekki koma upp um
sig. Það voru ýmsar tilfinningar sem hún vildi síður að hann
vissi af.
–Jæja, höldum við áfram? spurði hann.
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Hún vildi miklu frekar vera kyrr og halla höfðinu að
breiðum öxlunum.
Ekki gott að þrá þetta, Eve. Og passaðu augabrýrnar.
Hún stóð upp. –Höldum áfram.
Það leið á daginn og þau héldu göngunni áfram. Hún var
þreytt eftir hvíldarlausa gönguna en vildi ekki kvarta. Reyndi
að hugsa ekki um það sem myndi gerast þegar sólin settist.
En það var ómögulegt annað en að hugsa hvort þau yrðu að
sofa úti næstu nótt. Kannski yrðu þau ekki heppin í þetta
sinn og fyndu annað rjóður með þægilegum gististað.
Henni til undrunar komu þau að öðru rjóðri. Það var töluvert stærra en það fyrra sem var nú marga kílómetra fyrir aftan
þau. Þar var líka miklu bjartara. Nógu bjart til að þau sæju að
þetta var ekki gert af mannahöndum heldur náttúrulegt engi í
skóginum. Í stóru rjóðrinu voru engin ummerki um skjól.
Þau höfðu ekki um annað að velja en að ganga yfir rjóðrið
að slóðinni sem hélt áfram gegnum endalausan skóginn. Sam
rétti fram hendina og stoppaði hana við skógarjaðarinn þegar
þau komu að slóðinni.
–Lánaðu mér farsímann þinn.
–Af hverju? Hann sýnir enga tengingu.
–Þú hefur ekki prófað aftur. Við erum komin svo langt að
hann virkar kannski núna.
Eve gróf símann upp úr töskunni sinni og rétti honum.
–Bíddu hérna eftir mér.
–Með ánægju. Hún var meira en tilbúin fyrir aðra hvíld.
Stór steinn stutt frá kallaði hana til sín. Hún sópaði snjónum
af og settist þakklát á flatann.
Sam tók símann og gekk aftur inn í rjóðrið. Hún horfði á
hann þaðan sem hún sat og hann stoppaði stutt frá, opnaði
símann, kveikti á honum og pírði augun á skjáinn. Það gat
varla verið merki. Þess vegna lyfti hann símanum hærra og
sneri sér rólega í hring í leit að einhverju merki.
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Eve sá að sólin, sem var komin lágt á himininn, endurkastaði geislum sínum af málminum á símanum sem hann hélt
uppi. Það var friðsæl sjón. Allavega þangað til kyrrðin var
rofin, nokkrum sekúndum seinna, með riffilskoti. Henni til
armæðu virtist síminn fara í sundur í hönd Sam.
Hann lét gagnslaust tækið detta og öskraði til hennar.
–Skýldu þér! Hann stökk strax til hennar á fullri ferð og
tókst að forðast kúlnahríð á leiðinni. Fullkomið skotmark
hugsaði hún með hjartað í hálsinum og stökk á fætur. –Skýldu
þér, öskraði hann aftur.
Nú hikaði Eve ekki. Hún stakk sér bak við steininn, dró
hnén upp að bringunni til að gera sig eins litla og hún gat.
Heilinn var farinn að starfa aftur.
Hún hafði ekki séð neitt til skotmannsins. Eða kannski
voru þeir fleiri en einn. Hver svo sem þetta var, og hún var
næstum hundrað prósent örugg um það hverjir þetta voru,
hlutu viðkomandi að hafa laumast að þeim og voru nú í
felum í trjánum hinum megin við rjóðrið.
Henni til léttis kom Sam til hennar við steininn og lét sig
detta við hlið hennar.
–Fékkstu skot í þig? Viltu segja mér að þú hafir ekki orðið
fyrir skoti.
–Ég varð ekki fyrir skoti. En við verðum skotin ef við
komum okkur ekki héðan.
Hann bað hana að elta og skreið á undan á maganum inn á
milli trjánna fyrir framan þau.
–Þú veist hverjir þetta eru, er það ekki? sagði hún andstutt.
–Ó jú. Strákarnir í þyrlunni.
–Þeir hljóta að hafa séð flugvélarflakið.
–Eða frekar rjóðrið þar sem við gistum síðustu nótt. Ef
þeir hafa flogið nær til að skoða það betur hafa þeir séð slóðina okkar greinilega í snjónum. Það eina sem þeir þurftu að
gera var að lenda og elta okkur.
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–Þeir koma auðvitað á eftir okkur.
–Þú getur verið viss um það. Sam var kominn að slóðinni
og kom sér á fætur. Eve líka. –Nú hættum við að tala. Við
verðum að geyma orkuna ef við eigum að hafa möguleika á
að komast undan þeim.
Hún hugsaði smeyk hvort það væri möguleiki því slóðin
eftir þau yrði augljós. Það sem verra var, óvinurinn var vopnaður og gat skotið þau.
Sam greip um hönd hennar og hljóp hratt eftir slóðinni.
Eve var orðin þreytt og hugsaði með sér hvað hún gæti fylgt
honum lengi. Hvað voru mennirnir langt á eftir þeim? Það
var sama þótt þeir færu varlega, þeir yrðu ekki lengi yfir
rjóðrið og að slóð þeirra hinum megin við það.
Þau Sam voru ekki komin nema nokkur hundruð metra
eftir slóðinni þegar hann stoppaði allt í einu. Hún stoppaði
hjá honum, ánægð með að fá tækifæri til að kasta mæðinni.
–Þetta gengur ekki, tautaði hann. –Við bjóðum eiginlega
upp á að láta ná okkur því slóðin er svo greinileg.
Hann horfði snöggt til vinstri, svo til hægri. Þau voru
komin að svæði þar sem hávaxin furutré uxu beggja vegna.
Trén voru svo þétt saman að snjórinn náði varla gegnum trjátoppana fyrir ofan þau og rétt svo til að skilja eftir snjóbletti
hér og þar í skóginum. Mestur hluti skógarbotnsins var þakinn þurrum furunálum.
Eve skildi hvað hann ætlaði að gera. Þau myndu ekki
skilja eftir sig slóð í skóginum. Hún skildi líka hvað hann var
að gera þegar hann fór að ýta snjónum frá miðri slóðinni að
jaðrinum vinstra megin þar sem skógarbotninn var snjólaus.
Það þurfti ekki að hvetja hana til að hjálpa til. Hún gerði
það sama hægra megin. Nokkrum sekúndum seinna voru
þau búin að skilja eftir sig slóð báðum megin á stígnum
þannig að það var ómögulegt að sjá í hvora áttina þau höfðu
farið.
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–Vinstra megin held ég, sagði hann. –Stappaðu af þér áður
en við leggjum af stað. Við viljum ekki skilja eftir okkur snjó
þarna inni.
Þarna inni var dimmt því há trén skyggðu alveg á sólina.
Það var líka hljótt eins og í kirkju sem var sennilega ástæðan
fyrir taugaóstyrku hvísli Eve. –Hvar eru þeir? Ég heyri ekkert.
–Vonandi að eyða tímanum í að rífast um það í hvora áttina við fórum.
Þau héldu áfram inn í skóginn, gættu þess vel að forðast
snjóblettina sem voru á stöku stað. Eve var ákveðin í að
nefna ekki hvað hún var orðin þreytt þegar þau gengu í
krákustíg gegnum endalausa furunálabreiðuna. En orkan var
á þrotum eftir langa göngu þann daginn.
Hún sagði ekkert en skrefin urðu æ styttri svo það varð
augljóst að hún var uppgefin. Sam stoppaði. –Þú ert að
gefast upp.
–Þetta er allt í lagi. Ég get haldið áfram.
–Nei, það getur þú ekki.
–Kannski ef við hvílum okkur aðeins.
–Við getum ekki hætt á það. Þeir gætu verið á slóð okkar
og ef þeir ná okkur... Hún sá að hann var að hugsa um lausn
á þessu. Nokkrum sekúndum síðar, eftir að hafa litið til
hægri og vinstri, fékk hann greinilega hugmynd. –Þangað,
sagði hann og benti með þumalfingrinum í áttina að grunnri
dæld hægra megin við þau.
Eve beið eftir útskýringum en elti hann þangað. Hann settist á hækjur sér og gróf með höndunum í furunálabreiðuna.
–Furunálabreiðan er miklu þykkri hérna, sagði hann. –Hún
hlýtur að hafa safnast hér fyrir á láglendinu í langan tíma.
Hann fór niður á fjóra fætur og sópaði furunálunum aftur
fyrir sig eins og hundur að grafa. –Hjálpaðu mér, sagði hann.
Hún fór hinum megin við gryfjuna sem hann var að búa til
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og niður á hnén til að hjálpa til. –Hvað erum við eiginlega að
gera? spurði hún og jós furunálunum aftur fyrir sig.
–Búa til rúm handa þér.
–Gera hvað?
–Eve, þú ert ekki í ástandi til að halda áfram. Ég ætla að
sópa furunálum yfir þig og fela þig hér meðan ég leiði þá á
villigötur.
Hún varð hrædd við tilhugsunina um að hann skildi hana
eftir. –Nei Sam! Við getum bæði falið okkur undir furunálunum. Svo koma þeir kannski ekki.
–Þeir koma, sagði hann alvarlegur. –Þegar þeir koma vil
ég að þeir haldi áfram.
–Á eftir þér. Þeir skjóta þig ef þeir ná þér. Sam, ekki fórna
þér svona.
–Eitthvað segir mér að lífið sé mér of mikils virði til þess.
Þeir ná mér ekki. Ekki rökræða meira. Þetta er nógu djúpt og
langt til að passa fyrir þig. Líka nógu þurrt. Niður með þig.
Eve leist ekkert á þessa áætlun en var of þreytt til að mótmæla meira. Henni leið eins og líki í kistu þegar hún var
lögst á bakið í holuna. Sam fór að sópa nálunum aftur yfir
hana.
–Ég skil eftir svolitla holu svo þú getir andað án erfiðleika. Ekki hreyfa þig, sama hvað þú heyrir. Ekki hreyfa þig,
sagði hann aðvarandi.
Hún vissi að það yrði erfitt. Hún heyrði að hann stóð upp.
–Ég kem aftur og sæki þig, engill. Treystu því.
Svo var hann farinn.
Ef einhver ætti eftir að spyrja hvernig það væri að vera grafinn lifandi gæti Eve sagt viðkomandi frá því. Alls ekki notalegt. Nú skildi hún vel hvernig fólki með innilokunarkennd
leið. Þeim sem skildir voru eftir.
Það voru tveir kostir við stöðuna. Hún gat andað að sér
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fersku lofti og var hlýtt. Það var reyndar ekkert skrýtið því
sólin hafði skinið svo glatt allan daginn að hitastigið var
þokkalegt þó að komið væri langt fram á dag. Svo var furunálateppið sem lá yfir henni fullkomin einangrun.
Það fór ágætlega um hana. Líkamlega. Tilfinningalega var
önnur saga. Þetta var einmanaleg reynsla og hún var til
skiptis hrædd um að óvinurinn fyndi hana og vonaði að hann
kæmi og létti á þessari hræðilegu spennu.
Mínúturnar liðu löturhægt og þögnin var næstum óhugnarleg. Af hverju heyrði hún ekkert? Þrusk frá litlu dýri í gróðrinum, frosna grein, sem var héluð og þung, brotna. Ekkert.
Kannski hafði Sam rangt fyrir sér. Kannski kæmi enginn.
Hvernig væri hægt að elta þau í þessum stóra skógi þegar
þau höfðu ekki skilið eftir sig nein spor í þetta sinn og það
var að byrja að dimma? Það var ekki hægt.
En Sam hafði haft rétt fyrir sér. Óvinurinn kom, eins og
úlfur sem þefaði bráðina uppi. Eve stirðnaði upp í bráðabirgðagröfinni þegar hún heyrði lágvært fótatak nálgast. Allt
í einu voru þeir komnir. Nálægt, ekki nema smáspöl í burtu.
En sem betur fer ekki nógu nálægt til að taka eftir hrúgunni.
Þeir voru tveir. Hún heyrði það á stuttlegu samtali þeirra.
Hún heyrði ekki orðaskil en heyrði samt blæbrigði raddanna.
Annar hljómaði eins og Evrópubúi. Hún vissi ekki hvaðan.
Hinn var nefmæltur eins og hann væri kvefaður.
Svo var þögn. Fótatakið færðist fjær. Í suður hélt hún. Í þá
átt sem Sam hafði farið í. Hún var ein og örugg á ný. En ekki
áhyggjulaus. Hún beið eftir að heyra riffilskot í fjarlægð.
Nöturlegt hljóð sem þýddi að þeir hefðu séð Sam og gætu
kannski skotið hann.
En riffillinn var þögull. Það dró úr spennunni. Hún varð
eirðarlaus, langaði að stökkva upp úr fangelsi sínu. Gerði
það samt ekki. Þoldi ekki að bíða og vita ekki hvað var að
gerast en hlýddi samt fyrirmælum Sam og var kyrr.
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Tíminn leið, eilífðartími. Það hlaut að vera komin nótt.
Hún burstaði svolítið af furunálunum frá til að sjá betur og
átti ekki von á að sjá neitt nema myrkur. Henni til undrunar
lagði birtu gegnum trén. Sterkur bjarmi frá einhverju sem
hlaut að vera fullt tungl.
Tunglið og ilmurinn af furunálunum höfðu róandi áhrif.
Hún gat slakað á stífum vöðvum. En ekki á huganum. Hugurinn var á fullu því hún hafði ekkert annað að gera. Tilviljunarkenndar hugsanir um eitt og annað. En Sam McDonough
var alltaf í þeim hugsunum sem snerust um tilf inningamál.
Eve fann fyrst núna, án hans, hvað hún var farin að treysta
mikið á hann.
Hvað varð um þetta gríðarlega sjálfstæði þitt?
Allt í lagi, þetta voru óvenjulegar kringumstæður. Hún átti
rétt á að treysta á Sam. Hann var alríkislögreglumaður, ekki
satt? Fenginn til að gæta hennar þangað til hann gæti komið
henni til yfirmanns síns í Chicago? Og kannski, þegar upp
var staðið, voru þau farin að treysta hvort á annað.
Sam, hvar ertu þegar ég þarfnast þín?
Eve vissi ekki hvað hún beið lengi á staðnum áður en hún
heyrði aftur fótatak nálgast. Höfðu óvinirnir snúið aftur eða...?
Fótatakið hætti allt í einu. Hún stífnaði upp af eftirvæntingu og kvíða.
Nokkrum sekúndum seinna heyrðist hást hvísl. –Eve, hvar
ertu?
Hún hafði aldrei orðið svona glöð við að heyra rödd. Hún
reisti sig upp úr furunálabeðinu og upp á hnén og sagði glöð.
–Hérna, Sam.
Hann tók nokkur löng skref til hennar og seig niður á hnén
fyrir framan hana. Allar hömlur hurfu því hún var svo glöð
og hún teygði fram handleggina. Hann tók utan um hana,
vafði henni þétt að sér.
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Endurfundirnir voru bæði blíðlegir og ákafir því hann
þakti andlit hennar kossum. Eve hafði aldrei upplifað svona
dásamlega kossa. Ákafa kossa sem lýstu bæði létti og vaxandi tilfinningum hvort til annars. Kossa sem lýstu löngun
tveggja sálna sem leituðu að tengslum sem voru meira en
bara líkamleg. Inn á milli tókst þeim að tala saman í stuttum
setningum.
–Ég heyrði í þeim í grenndinni og var dauðhrædd um að
þeir hefðu náð þér. Að þú værir dáinn.
–Myndi ég gera þér það? Aldrei. Hann kyssti viðkvæman
blett á hálsinum á henni svo hún fékk sæluhroll. –Mér tókst
að hlaupa þá af mér.
–Hvar... Eve tók andköf þegar hann kyssti hana niður á
kjálkann og svo niður á háls. Hún andaði rólega frá sér, máttvana. –Hvar heldurðu að þeir séu núna?
–Ég hugsa að þeir hafi gefist upp í bili og farið aftur í
þyrluna. Hvað gætu þeir annað gert?
Varir hans fundu augun svo hún lokaði þeim. Hann kyssti
hvort augnlok fyrir sig blíðlega. Hún titraði og sagði hás.
–En þeir koma aftur, er það ekki? Þeir gefast ekki upp?
–Þeir koma aftur, fyrr eða síðar. En þá verðum við löngu
farin. Hefur einhver sagt þér hvað þú hefur falleg augu?
–Ekki nýlega. Ég skil ekki hvernig þú rataðir til baka.
–Tunglskinið hjálpaði til. Og nokkur kennileiti. Ég er
kannski búinn að gleyma fortíðinni en ég mundi eftir kennileitunum. Varirnar hurfu af augnlokunum og niður með nefinu. –Og nefið á þér. Það er líka fallegt.
–Sam, við getum ekki...
–Hættum nú að tala. Leyfðu mér að einbeita mér.
Hann lagði varirnar rétt svo við varirnar á henni. Eitt
augnablik. Færði sig svo þennan millimeter sem eftir var að
vörum hennar. Hann kvaldi hana vísvitandi. Eve logaði öll af
óþolinmæði þangað til hann kyssti hana loksins.
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Kossinn var meira en hún hefði getað ímyndað sér.
Ástríðufull athöfn sem byrjaði þannig að hann nartaði laust í
neðri vörina á henni, strauk svo með tungubroddinum yfir
vörina og kyssti hana svo krefjandi og ákaft, heimtaði svörun. Hún aðskildi varirnar hlýðin, bauð honum inn.
Sam brást við með því að smeygja tungunni inn fyrir, leitaði og fann tungu hennar. Þegar hann dýpkaði kossinn enn
meira missti Eve alla stjórn á sér.
Þetta var brjálæði. Hvernig gat hún gleymt loforðinu til
sjálfrar sín um að fara ekki út í svona náin samskipti. Þetta
var hættulegt því kannski vildi hann hana ekki lengur þegar
minnisleysið lagaðist. Eða hún ekki hann. Útkoman yrði
sársaukafull fyrir þau bæði.
En þetta þýddi ekkert. Hún var hjálparvana. Þrátt fyrir
allar viðvaranir til sjálfrar sín leiddi hún innri röddina hjá sér
og gaf sig á vald heitri nautninni sem fylgdi kossinum, naut
hitans frá honum og karlmannlega bragðsins.
Þegar hann sleit loks kossinum var Eve svo máttlaus að
hún hefði dottið ef hann hefði ekki haldið utan um hana.
Hann lagði ennið við enni hennar svolitla stund og vaggaði
þeim báðum svolítið til. Hló svo lágt.
–Hvað varstu að segja?
Hún var svo ringluð að hún vissi fyrst ekki hvað hann var
að tala um. Skildi svo og færði höfuðið frá.
–Það er þér að þakka McDonough alríkislögreglufulltrúi
að ég hef ekki hugmynd um hvað ég var að segja. Jú annars.
Ég ætlaði að segja að við gætum ekki haldið áfram í kvöld
þrátt fyrir tunglsljósið.
–Það er rétt hjá þér. Við verðum hér í nótt og höldum af
stað þegar birtir.
Eve horfði í kringum sig. –Hérna?
–Einmitt. Þér var nógu hlýtt, er það ekki? sagði hann og
benti á gryfjuna sem hann hafði falið hana í.
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–Jú reyndar.
–Þá verður þér ennþá hlýrra með mig við hliðina á þér.
Tilhugsunin um að hafa hann við hliðina á sér og finna
hitann frá líkama hans kom henni úr jafnvægi. Var líka ómótstæðileg.
–Komdu, sagði hann, –hjálpaðu mér að breikka þetta og
stækka.
Það tók þau ekki langa stund að sópa burtu nógu miklu af
furunálum til að þau kæmust bæði fyrir.
–Við förum úr yfirhöfnunum, stakk hann upp á, –og
notum þær fyrir teppi. –Tvöfalt lag hlýtur að nægja svo okkur verði ekki kalt.
Það var rétt hjá honum. Holan varð þægilegt ból þegar þau
voru komin niður í hana, hlið við hlið, með yfirhafnirnar yfir
sér og furunálabreiðuna þétt að sér.
Hann tók um hökuna á henni og sneri andliti hennar að
sér. Kyssti hana aftur. Í þetta sinn var kossinn ekki brennandi. Ekki heldur langur. Varirnar snertu varir hennar ofurlétt
en það var ekki síður ánægjulegt.
Hann er að kyssa mig góða nótt, hugsaði hún. Það var
rangt. Hann hætti að vísu að kyssa hana en hætti ekki að
snerta hana. Höndin strauk niður og undir yfirhafnirnar og
niður á brjóstin á henni og byrjaði að gæla við hana. Eve
fann að geirvörturnar stífnuðu um leið. Hún gat ekki haldið
aftur af stunu eða hálfkæfðri spurningu sem fylgdi á eftir.
–Hvað ertu að gera mér?
–Eitthvað sem ég vona að þér líki, hvíslaði hann.
Höndin stoppaði ekki við brjóstin. Hún hélt áfram, niður á
maga og strauk þar í hringi. Það var ekki fyrr en hann kom
að buxnastrengnum sem hann hikaði, eins og til að gefa
henni tíma til að skilja hvað hann ætlaði sér og gefa leyfi til
þess.
Eve var alveg ringluð og skildi það ekki. Ekki fyrr en
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höndin smaug fimlega undir buxnastrenginn, undir nærbuxurnar. Hún tók andköf þegar hún fann hitann frá hörundi
hans við viðkvæmt hörundið.
Hún náði ekki að mótmæla eða hugsa sig um hvort hún
vildi mótmæla áður en höndin fór enn neðar og strauk yfir
mjúkar krullurnar milli læranna á henni.
–Sam, þetta er... hún gat ekki talað.
–Viltu að ég hætti? Ég hætti ef þú vilt.
Nei, hún vildi það ekki. Þetta voru kannski mistök en hún
vildi ekki að hann hætti. Hann hlaut að hafa skilið þögul
skilaboðin því fingurnir héldu ferðalaginu áfram og hann
hætti ekki að gæla við hana fyrr en hún náði hámarkinu.
–Þú ert svo falleg, engill, sagði hann. –Falleg á allan hátt.
Hún titraði, gat ekki svarað fyrr en líkaminn varð kyrr.
–Sam, hvað um þig? Við höfum ekki... fullnægt þér.
–Ekki hér. Ekki núna. Við sinnum mér seinna. Við geymum það besta fyrir okkur bæði þangað til. Það er loforð.
Hann virtist svo viss um að það yrði eitthvað seinna. Hún
vildi trúa því. Trúði því þó að svona hugsanir myndu enda
með sorg.
Hann hafði sagt að hún væri falleg. Eve vissi að hún var
ekki fallegri en margar aðrar konur. En allar konur nutu þess
að finnast þær sérstakar á einhvern hátt og Sam fékk henni
til að líða þannig. Eins og hún væri sérstök.
Hún var ánægð með það, örugg í faðmi hans, var hlýtt og
fullnægð og sofnaði.
Sam gat ekki sofnað frekar en kvöldið áður í kjallaranum.
Ekki strax að minnsta kosti. Hann hafði um of margt að
hugsa. Eve auðvitað.
Fjandinn McDonough, geturðu ekki hugsað um neitt
annað?
Nei, það gat hann ekki. Hann bar ábyrgð á henni.
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Eins og þú sért að hugsa um það!
Jæja, þá það. Hann var ekki að hugsa um það núna. Núna
var hann fullur af losta. Og viðkvæmum tilfinningum gagnvart henni sem snerust um eitthvað meira en þörf til að
vernda hana.
Þú hefðir getað haft mök við hana. Hún var mjög fús til
þess.
Kannski en hann ekki. Það var kannski kjánalegt en hann
hafði sagt það sem honum fannst. Þegar þau nytu ásta vildi
hann að það yrði fullkomið á allan hátt. Þokkalega hlýtt og
notalegt til að byrja með og án þess að þau væru í nokkurri
spjör. Eve átti það skilið. Fram að því yrði hann að þola að
neita sér um það.
Honum hafði tekist að rifja aðeins fleira upp meðan hann
forðaðist þá sem eltu þau. Hann hafði séð sjálfan sig á stað
með mörgum málverkum. Nú hafði hann vitað að eitthvað
slæmt hafði gerst þarna en vissi enn ekki hvað það var. Hann
hafði líka rifjað upp annað herbergi með útsýni út á götu í
borg. Vissi að þetta var stofuglugginn hjá honum í íbúð í
Chicago.
Annað hafði ekki rifjast upp. Hann varð að halda áfram að
reyna þangað til minnið kæmi aftur. Þá fyrst myndi hann vita
hvað yfirmaðurinn hafði sagt við hann fyrir sendiförina til
Yukon. Til dæmis af hverju Eve var svona mikilvæg þessum
náunga, Victor DeMarco.
Sam gat ekki reitt sig á neitt nema það sem Eve hafði sagt
honum. Að hún vissi ekki af hverju DeMarco vildi drepa
hana eða taka til fanga. Hann hafði enga ástæðu til að halda
að hún hefði sagt annað en sannleikann.
Ef skósveinar DeMarcos höfðu verið að reyna að skjóta
flugvélina þeirra niður gat hann einungis dregið þá ályktun
að þeir hefðu viljað drepa Eve og að þeir hefðu líklegast
drepið Charlie Fowler. En Sam gat ekki verið viss um það.
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Hann rifjaði upp það sem Eve hafði sagt. Að flugvélin
hefði lækkað sig niður í skýjahulu til að stinga þyrluna af.
Það þýddi að óvinurinn gat ekki vitað hvað hafði gerst eftir
það. Sam gat sér þess til að þeir hefðu frétt að flugvél þeirra
hefði ekki skilað sér til Calgary samkvæmt áætlun og talið
væri að hún hefði brotlent einhvers staðar í auðninni og
kannski hefði einhver komist lífs af. Eve Warren gæti verið á
lífi og þess vegna höfðu tveir skósveinar DeMarco þotið af
stað til að elta hana.
Þetta þýðir að þú getur hætt að hafa áhyggjur af einhverju sem þú getur ekki gert neitt í núna og farið að sofa.
Hann yrði að vera hvíldur daginn eftir. Hann myndi þurfa
á öllum sínum kröftum að halda ef hann átti að eiga einhverja möguleika á að koma Eve frá þessari ógn. Miðað við
hvað hún var farin að skipta hann miklu máli var það lífsnauðsynlegt.
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4. kafli
Fyrsta dagsbirtan var farin að sjást gegnum furutrén þegar
Eve hrökk upp. Hvað var hún að gera þarna utan dyra? Hún
var ringluð í nokkrar sekúndur en svo rifjaðist það upp. Þau
Sam voru á flótta.
Minningarnar um síðustu tvo dagana skýrðu samt ekki af
hverju hún hafði vaknað svona skyndilega. Hætta? Voru
vopnuðu mennirnir tveir að laumast að þeim?
Líkami hennar stífnaði þegar hún heyrði óp gegnum trén.
Svo áttaði hún sig þegar hún heyrði það aftur. Þetta var
skrækskaði, ekkert annað. Eve slakaði á þegar maki skræk
skaðans svaraði og það sannfærði hana um að fuglarnir
hefðu vakið hana.
Hún sneri höfðinu svo andlitið sneri að andliti Sam. Hann
hafði ekki rumskað við fuglana. Augun voru enn lokuð. Hún
vissi að hún ætti að vekja hann, að þau urðu að halda áfram.
En hún stóðst ekki freistinguna að stela smástund til að horfa
framan í hann.
Henni leist vel á það sem hún sá undir úfnu hári. Sveigja
nautnalegra vara sem höfðu kysst hana svo ákaft kvöldið
áður þannig að hún glataði allri skynsemi. Sterklegir andlitsdrættir, friðsælir í svefninum.
Allt svo ólíkt hörkulegu andliti Sam áður en hann missti
minnið. Sá náungi hafði verið eins og vél í lausagangi, tilbú61

inn til að taka við sér. Andlitið á Sam núna var grófgert eins
og áður en samt svo nýtt, eins og hann hefði endurfæðst.
Þú verður að hætta þessu áður en það verður of seint.
Hann hafði ekki vaknað við fuglana en rannsakandi
augnaráð hennar hlaut að hafa vakið hann. Brúnu augun, þar
sem vottaði fyrir kímniglampa, horfðu allt í einu í augu
hennar. Þetta var dásamlegt augnablik þar sem þau tengdust í
hljóði, sem gaf til kynna... hvað?
Nóg um það. Nú var ekki rétti tíminn til að hugsa um hugartengsl, hvorki frá hans hálfu né hennar. Sam hlaut líka að
hafa skilið það því hann reis á fætur og hjálpaði henni að
standa upp.
–Ertu tilbúin að leggja af stað? spurði hann þegar þau fóru
í yfirhafnirnar.
Hún hefði verið tilbúin ef hún hefði fengið eitthvað að
borða fyrst en þau áttu engan mat. Hún vissi að hann hlaut
að vera jafn svangur og hún en hann kvartaði ekki. Það
ætlaði hún ekki að gera heldur, ekki þegar hann horfði svona
áhyggjufullur á hana. Sennilega var hann að hugsa um hvort
hún hefði úthald í aðra erfiða göngu.
–Ég er til, sagði hún glaðlega, –nema að einu leyti.
–Hvað gæti það verið?
–Í hvaða átt förum við?
–Aftur í suður, sagði hann hiklaust.
Hann virtist svo viss um áttirnar að hún var viss um að
hann hefði góða ástæðu til að velja þetta. En áður en hún
náði að spyrja var hann lagður af stað milli trjánna. Hún
flýtti sér að elta.
Hún reyndi ekki að tala við hann eftir það, sparaði orkuna
til að hafa við honum svo þau kæmust sem fyrst af svæðinu.
Það var önnur ástæða fyrir því að hún þagði. Hún var viss
um að Sam hlustaði vel eftir öllum hljóðum sem gætu gefið
til kynna að vinirnir væru að elta þau. Eve var líka á verði
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gagnvart öllum ummerkjum um vandræði en það var ekkert
sem gaf í skyn að þau væru elt. Ekki enn.
Eftir tveggja kílómetra göngu eða svo urðu trén strjálli og
það sást vel til himins. Engin sól, skýjað og útlit fyrir snjókomu. Þau voru í meiri hættu á að verða fyrir skoti frá óvinunum á þetta miklu bersvæði. Samt var einn kostur við þetta.
Það var nægur snjór á jörðinni til að svala þorstanum þó að
sami snjórinn sýndi fótspor þeirra vel.
Eve bjóst ekki við því en hún varð þakklát þegar það fór
að snjóa því það huldi sporin eftir þau. Þetta var létt hríð en
með tímanum varð erfiðara að komast áfram.
Hún vissi að hún ætti að einbeita sér að því að ganga og
eyða orkunni ekki í annað en hugurinn virtist ekki geta hlýtt
því. Hún velti því fyrir sér hvernig henni liði eftir það sem
þau Sam höfðu gert kvöldið áður. Hafði það einhverja merkingu varðandi framtíðina? Eða hafði það snúist um tvo einstaklinga í erfiðum aðstæðum? Eitthvað sem myndi hverfa
um leið og hann fengi minnið aftur?
–Guði sé lof, tautaði hún þegar Sam stoppaði loksins svo
þau gætu hvílt sig.
Þau settust hlið við hlið á fallinn trjábol, í skjóli undir
stóru grenitré. Eve fannst að nú gæti hún talað.
–Ég er ekki svo vitlaus að fagna en getur verið að við
séum búin að týna vinunum?
–Okkur tókst að hrista þá af okkur í bili en þeir eru þarna
einhvers staðar.
–Einhverjar kenningar um það?
Hann yppti öxlum. –Þeir bíða kannski eftir því að það
hætti að snjóa svo þeir geti leitað að okkur með þyrlunni.
Þeir geta ekki farið á loft í þessu veðri.
Eve þurfti að spyrja að öðru. –Er það ímyndun í mér eða
hallar svæðið aðeins niður í móti? Ég er samt ekki að mótmæla. Það er mun auðveldara að fara niður á við en upp.
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–Þetta er ekki ímyndun. Ég tók eftir því í gærkvöldi þegar
mér tókst að forða mér undan náungunum sem elta okkur. Ég
hugsa að þetta sé afrennslissvæði.
–Sem þýðir?
–Að það sé á framundan. Ef svo er rennur hún eitthvað.
Til dæmis að einhverri byggð á árbakkanum.
–Jæja, er það ástæðan fyrir því að þú valdir þessa átt?
–Vonandi er eitthvað framundan sem við getum náð til.
Ef við deyjum ekki úr hungri og kulda, hugsaði hún en
sagði það ekki. Hún sá að hann horfði á hana með kjánalegt
bros á vörunum. –Hvað?
–Mér finnst leitt að segja þér það engill en það rennur úr
nefinu á þér.
Hún hefði ekki þolað öðrum manni að kalla sig engil öllum stundum en því fylgdi góð tilfinning þegar Sam sagði
það.
–Frábært, einmitt það sem konur vilja heyra. Að það leki
úr nefinu á þeim. Hún opnaði töskuna sína og rótaði í henni.
–Ég veit að ég er með pappírsþurrkur einhvers staðar en eins
og venjulega finnst ekkert þegar maður þarf að nota það.
–Kannski var Ken Redfeather með birgðir. Hann leitaði í
vösunum á frakkanum sem hann hafði erft frá flugmanninum. Var að róta í brjóstvasanum þegar hún sá að hann varð
skrýtinn á svipinn.
–Er eitthvað að?
–Nei. Því miður eru engar þurrkur í vösunum.
–Það er allt í lagi. Ég fann pakkann.
Það var satt að hann hafði ekki fundið neinar pappírsþurrkur.
En það sem hann hafði fundið á kafi í brjóstvasanum var enn
áhugaverðara, hugsaði hann þegar þau héldu ferðinni áfram.
Kannski gagnlegt. Vonandi.
Það hefði verið aðeins of áberandi ef hann hefði dregið
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upp einn pakkann. Ekki það að Sam hefði þurfti þess. Fingurnir þekktu innihald svona umbúða nógu vel til að hann
vissi að þetta voru smokkar.
Ken Redfeather, hugsaði hann og brosti með sjálfum sér,
hlaut að hafa hugsað sér að skemmta sér eftir að hann væri
búinn að koma þeim á áfangastað. Kannski beið kærasta eftir
flugmanninum í Calgary. Það var verst að þau myndu ekki
hittast framar.
Hann ætti ekki að hafa gaman af þessu. Ekki síst því það
var svo margt annað sem hann þurfti að hugsa um. Einkum
veðrið. Það var ekki nóg með að snjókoman væri að aukast
og farið að hvessa heldur var orðið ískalt. Hann hafði
áhyggjur af Eve.
–Hvernig hefurðu það? spurði hann.
–Þokkalegt. Þetta yrði samt auðveldara á skíðum. Að fara
niður á við.
Þetta var rétt. Þau voru á leiðinni niður langa brekku þar
sem snjórinn hlóðst svo ört upp að það var sífellt erfiðara að
halda áfram.
–Er það bara í eyðimörkinni sem maður sér hillingar?
sagði hún og pírði augun gegnum hríðina. –Eða er hægt að
sjá þær í hríðarbyl?
–Ég veit það ekki. Því spyrðu?
–Annað hvort er þetta hilling eða áin sem þú lofaðir mér.
Sam sá hana líka fyrir neðan þau. Á sem sýndi að hann
hafði haft rétt fyrir sér. Þetta var engin hilling heldur raunverulegt. Miðað við það sem hann sá í snjókomunni þegar
þau komu niður á árbakkann var áin mjó og hlykkjótt, yfirborðið frosið svo þau voru komin með hraðbraut í óbyggðunum.
–Hvora áttina? spurði Eve.
–Til vinstri. Ekki spyrja af hverju. Mér finnst frekar að
það sé betra að fara með straumnum en á móti.
65

–Þú hefur haft rétt fyrir þér hingað til svo við fylgjum því.
Hún var jákvæð gagnvart því sem hann lagði til en Sam
hafði sífellt meiri áhyggjur af henni eftir því sem snjókoman
jókst á leið þeirra eftir ánni. Hann sá að hún var orðin þreytt.
Hann varð að finna skýli fyrir þau og mat. En það sást ekki í
neina byggð, ekkert annað en endalaus skógur á báðar hliðar.
Eve hélt ótrauð áfram við hlið hans en var farin að hrasa
svo hann þurfti að vera tilbúinn til að styðja við hana þegar
hún hnaut og það gerðist æ oftar.
Það var annað sem Sam leist ekki á. Í staðinn fyrir að
spara orkuna fór hún að tala. Og af öllu, miðað við að þau
höfðu ekki borðað síðan morguninn áður, talaði hún um mat.
Uppáhaldsréttina sína og suðurríkjamatseld. Drauminn um
að opna eigið veitingahús í miðvesturríkjunum.
Honum fannst áhugavert að heyra allt sem hún sagði um
sjálfa sig þótt þetta væri varla rétti tíminn. Minnið var ekki
komið aftur svo hann hafði ekkert markvert að segja um
sjálfan sig. Gat ekki gert annað en hlustað og haft áhyggjur.
Eve var orðin móð. Hann hefði átt að fá hana til að þagna
en hún virtist þurfa að tala. Hann lét það eftir henni, hlustaði
á hana spjalla glaðlega um maísbrauð með sætum kartöflum.
En það voru mistök. Hann áttaði sig þegar hún fór að
rugla. Það var eins og hún væri með óráði. Uppgefin af
hungri og áreynslu. Hann varð að koma henni úr þessu ömur
lega veðri. En hvernig?
Aðstæður gætu varla versnað mikið, hugsaði hann. Kannski
samt hugsaði hann þegar þau komu fyrir beygju á ánni og
fyrir framan þau var hindrun.
–Veggur. Sam, er það ekki skrýtið? Hvað er veggur að
gera hérna á ánni?
Þetta var ekki veggur eins og Eve meinti það. Þetta var
ekki manngert heldur hindrun úr jarðvegi, grjóti og trjábolum. Há hindrun sem lá yfir ána þannig að eina leiðin var
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mjótt bil vinstra megin þar sem vatnið hlaut að hafa runnið
áður en ána lagði. Nú var bilið fullt af íshröngli og stórum
ísklumpum sem voru eins og hnullungar.
Sam sá hvað hlaut að hafa gerst því hríðinni slotaði
augnablik svo hann sá að það hafði fallið skriða úr brattri
hlíðinni og það hlaut að hafa gerst nýlega.
–Þetta er ekki veggur, leiðrétti hann, –heldur afleiðing af
skriðufalli og við höfum ekki um annað að ræða en að klifra
yfir. Heldurðu að þú getir það?
–Er eitthvað hinum megin sem gerir það þess virði að
klifra yfir?
–Vonandi engill, vonandi.
Hann gat ekki sagt annað þó að hann ætti ekki von á öðru
hinum megin en áframhaldi af því sama. Það var ekki málið.
Þau urðu að halda áfram.
–Þá reyni ég, lofaði hún.
En orkan var ekki í samræmi við hugrekkið og viljann til
að halda áfram. Hann hjálpaði til, dró hana upp hindrunina,
greip í hana þegar hún riðaði og var næstum dottin, en hún
gat þetta ekki. Hún datt áður en þau náðu upp á toppinn á
skriðunni sem hindraði för þeirra, datt niður á hnén og hló
gleðisnauðum hlátri.
–Ég get þetta ekki Sam. Því miður, ég get þetta ekki.
Haltu áfram. Það þjónar engum tilgangi að við deyjum bæði
hérna úti.
–Það deyr enginn, sagði hann ákveðinn. –Skilurðu?
–Já en...
–Ekki tala meira. Það er skipun.
Eftir því sem hún sagði var hann alríkislögreglufulltrúi
svo það virtist við hæfi að gefa svona skipanir. Honum létti
þegar hún mótmælti ekki, ekki heldur þegar hann tók hana í
fangið og stóð upp.
Hann bjóst við að hún yrði töluverð byrði í þykkri úlpu og
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með fyrirferðarmikla tösku á öxlinni svo ekki sé minnst á
stígvélin. En einhverra hluta vegna, jafnvel þótt hann þyrfti
að klifra yfir skriðuna með hana í fanginu, var hún ekki
þung. Honum líkaði vel að finna fyrir henni í fanginu með
andlitið við bringuna á honum og handleggina um hálsinn.
Hann var samt feginn að stoppa efst á skriðunni til að
draga andann djúpt. Það var hætt að hríða í augnablikinu.
Hann sá vel úr þessari hæð hvað var framundan og það var
ekki meira af því sama.
Í nokkurra metra fjarlægð frá skriðunni breikkaði áin og
varð að frosnu stöðuvatni sem var umlukið trjám. Sam til
enn meiri undrunar var lítið rjóður í kílómeters fjarlægð eða
svo. Ekki autt rjóður heldur var þar bjálkakofi undir trjálundi.
Kraftaverk? Eða hillingin sem Eve hafði talað um áðan?
Það var ekki gott að segja því nú var farið að snjóa aftur.
Hann ætlaði samt að trúa því að kofinn væri raunverulegur.
–Sérðu Eve? Þarna er kofi við vatnið! Skýlið sem við vorum að vonast til að finna.
Eina svarið var langt andvarp. Ef hún gat ekki meira var
orðið lífsnauðsynlegt að komast í kofann eins fljótt og hægt
var.
Hann hélt á dýrmætum farminum og hikaði ekki á leiðinni
niður hættulegan hallann. Það hefði átt að verða auðveldara
yfirferðar þegar hann var kominn niður skriðuna en svo var
ekki.
Það hafði verið nógu slæmt að finna fyrir vindinum áður
en þarna á opnu vatninu var ekkert skjól og þetta varð enn
verra því hríðin jókst enn meira og var eins og ísnálar í andliti þeirra. Snjórinn huldi kofann í rjóðrinu fyrir þeim.
Hann gat ekki leyft sér að gera mistök og hitta ekki á
rjóðrið og þess vegna fylgdi hann vatnsbakkanum þó að það
hefði verið fljótlegra að fara beint yfir vatnið. Hann vildi
68

ekki heldur treysta því að ísinn væri nógu þykkur þar sem
vatnið var dýpst og gæti kannski ekki borið þyngd þeirra.
–Sam?
Önnur blessun. Það að heyra rödd hennar þýddi að hún
var enn með meðvitund. –Hvað?
–Get ég talað núna?
Hann hló lágt við þetta. –Já, þú getur talað núna.
–Þá ætla ég að segja að þú ættir að setja mig niður. Ég get
gengið. Ég er búin að hvíla mig og ég hlýt að vera of þung til
að þú getir haldið svona á mér.
–Vertu bara kyrr þar sem þú ert.
Hún mótmælti ekki sem þýddi að hún var ekki búin að fá
orkuna aftur. Svo fannst honum gott að finna fyrir henni í
fanginu þó að það væri fáránlegt miðað við kringumstæður,
hún var svo mjúk og full af trausti.
Honum fannst líka gaman að hlusta á rödd hennar þegar
hún fór að blaðra.
–Ég er mjög góður kokkur Sam... ég skal sýna þér hvað ég
er góður kokkur ef ég finn eldavél og hráefni... heldurðu að
það verði matur í kofanum? Ég vona að það verði einhver
matur...
–Ég líka, engill. Ég líka.
Það var ekki fyrr en þau voru komin að kofanum sem Sam
sá lítið hús við vatnsbakkann. Sennilega bátaskýli. Hann leit
snöggt á það en ekki meira. Hafði ekki áhuga á neinu öðru
en kofanum sjálfum undir hávöxnum furutrjám.
Tröppur lágu upp að yfirbyggðri verönd sem var framan
við kofann. Það var stór eldiviðarstafli við einn vegginn og
bekkur við hliðina á dyrunum. Það var ekki fyrr en Sam var
búinn að koma Eve fyrir á bekknum sem hann fann að hann
verkjaði í handleggina eftir að hafa borið hana upp og yfir
skriðuna og niður brekkuna og meðfram vatninu og glímt við
ískaldan vindinn í leiðinni.
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Það skipti ekki máli. Það eina sem skipti máli var að
koma þeim inn og kveikja eld. Það var greinilega hægt
miðað við allan þennan eldivið. Þau þurftu bæði hitann frá
logandi eldi, ekki síst Eve. Hún var þögul, var búin með
orkuna til að tala áður en þau náðu að rjóðrinu. Það var ekki
góðs viti.
–Ég ætla að skilja þig eftir en ekki lengur en ég þarf til að
finna leið inn í húsið. Allt í lagi?
Hún kinkaði kolli, lá upp við vegginn fyrir aftan sig. Hann
þoldi ekki að skilja hana eftir þó að það væri ekki nema í
nokkrar mínútur sem skiptu þau máli en hún var þó komin í
skjól fyrir vindinum.
Dyrnar voru læstar þegar hann tók í handfangið. Hann
hefði átt að vita að þetta yrði ekki auðvelt. Ekki um annað að
ræða en að finna aðra leið inn.
Gluggarnir voru allir lokaðir innanfrá. Hann myndi að
vísu ekki hika við að brjóta rúðu til að ná að opna en ekki
nema í neyð.
Heppnin var með honum þegar hann kom aftur fyrir kofann. Þar var minni verönd og bakdyrnar skröltu þegar hann
tók í þær. Hann notaði öxlina til að brjóta þær upp.
Hann var kominn inn.
Læsingin hafði skemmst en dyrnar voru heilar svo hann
gat lokað á eftir sér og setti stól undir handfangið til að halda
þeim lokuðum.
Hann var í litlu eldhúsi. Öðrum megin voru hillur og þar
sá hann krukkur sem virtust innihalda þurrkuð matvæli.
Hrísgrjón og baunir og þess háttar. Sem betur fer myndu þau
ekki svelta.
Hann gaf sér engan tíma til að skoða í kringum sig en tók
eftir hlöðnum arni á leiðinni gegnum húsið að framdyrunum
sem hann aflæsti og opnaði.
Eve hafði ekki hreyft sig af bekknum. Augun voru lokuð
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sem sýndu hvað það skipti miklu máli að koma henni inn í
hlýjuna. Hann tók hana í fangið og bar hana inn og sparkaði
dyrunum aftur á eftir þeim.
Það var hægindastóll í horninu á stofunni. Eve hreyfði sig
þegar Sam setti hana í stólinn en var svo kyrr. Hann fór að
arninum. Þar var stór karfa full af eldiviði. Hann þurfti samt
ekki að nota hann strax því það var búið að setja við í arininn
svo það þurfti ekkert annað en eldspýtu. Það var eldspýtustokkur á arinhillunni.
Hann hikaði. Að kveikja upp þýddi að það kæmi reykur úr
reykháfnum. Óvinurinn gæti séð reykinn. En varla í þessu
veðri, þegar hríðin var svona mikil, þegar það var byrjað að
dimma. Það var heldur ekki líklegt að þyrlan væri á lofti við
þessi skilyrði. Eve vegna sannfærði hann sjálfan sig um að
taka áhættuna.
Hann settist á hækjur sér við arininn með eldspýtustokkinn í hendinni, opnaði trekkspjaldið, kveikti í langri eldspýtu
og lagði hana við spænina undir eldiviðnum. Það var ekki
fyrr en Sam var viss um að það logaði vel sem hann beindi
athyglinni að Eve.
Hann vissi að það tæki tíma þangað til hitinn næði að
breiðast út í kofanum. Hann varð að færa hana að arninum,
helst á gólfið svo hún gæti notið hitans til fulls. En fyrst...
Sam stóð upp og horfði í kringum sig. Kofinn var lítill.
Það var ekki mjög bjart en hann sá vel hvernig hann leit út.
Stofa hér, eldhús fyrir aftan og tvö svefnherbergi til hliðar,
öll búin fábrotnum húsgögnum.
Í öðru svefnherberginu voru kojur, í hinu tvíbreitt rúm, öll
án sængurfatnaðar. Hann náði í dýnu og dró hana inn í stofu
og lagði hana við arininn. Eve var með lokuð augun meðan
hann lagði hana á dýnuna. Hún virtist samt anda eðlilega.
Honum sýndist að hann gæti alveg skilið hana eftir í nokkrar
mínútur.
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Vatn. Þau þurftu bæði að fá vatn. Og mat. En það yrði að
bíða.
Hann fór inn í eldhúsið og þar var eldavél og steinolíulampar á bekknum. Hvorki rafmagn né vatn. Vaskurinn var
þurr og eina vatnsuppsprettan var vatnsdæla í garðinum.
Hann hafði tekið eftir henni þegar hann fór aftur fyrir húsið.
Hún var hins vegar ekki nothæf á þessum árstíma.
Þau yrðu að treysta á bráðinn snjó.
Hann fann hreina plastfötu í skáp undir bekknum, fór út
og fyllti hana af snjó. Það var lítið hús rétt hjá, undir trjánum. Sennilega útikamar. Það var ekkert baðherbergi í kofanum svo þau yrðu að nota hann.
Hann fór inn aftur með fötuna og setti hana hjá arninum.
Snjórinn yrði einhvern tíma að bráðna en snjórinn sem Eve
hafði safnað á fötin sín á leiðinni var bráðnaður. Hún hlaut
að vera rennandi blaut.
Hann var líka í blautum fötum. Besta lausnin var auðvitað
að þau færu bæði úr fötunum og undir hlý teppi. Hann fór
aftur inn í svefnherbergið og sótti aðra dýnu sem hann setti
við hliðina á þeirri fyrri.
Önnur ferð inn í herbergi til að sækja teppi sem hann henti
á dýnurnar. Nú var orðið nógu hlýtt inni til að fara úr yfirhöfninni. Svo fór hann úr öðrum ytri fötum, kraup niður á
mottuna við hliðina á Eve og byrjaði að klæða hana úr blautum fötunum.
Þetta var nauðsynlegt. Það ætti ekki að vera neitt kynæsandi við það. Hann ætti alls ekki að æsast upp við hverja flík
sem hann fjarlægði af lögulegum kroppnum.
Hann gat ekki að því gert. Hún var svo freistandi, ómótstæðileg kona og hann gat ekki að því gert að þrá hana. Það
versta var að hún opnaði aldrei augun, virtist ekki vita af því
sem hann var að gera. Fjárinn, hann var að misnota aðstöðu
sína.
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Þá datt honum annað í hug. Kannski var hún ekki sofandi.
Hann ætti kannski að hafa áhyggjur af því að hún væri meðvitundarlaus. Þá hefði hann átt að finna til léttis þegar hún
opnaði augun nokkrum sekúndum seinna, um leið og hann
togaði buxurnar niður langa fótleggina. Honum létti en fann
líka til sektarkenndar. Hún hafði gómað hann.
Hún horfði rannsakandi á hann með grænum augum, eina
hljóðið í herberginu var snarkið í eldinum. Það var ekkert
ásakandi í augnaráðinu eða röddinni þegar hún sagði lágt.
–Ertu að draga mig á tálar, Sam?
Hann var hás þegar hann svaraði rólega, –ég er að reyna
að gera það ekki, engill.
–Það var slæmt, en sennilega skynsamlegt. Mig langar til
að njóta ásta með þér Sam en núna er ég svo þreytt að ég er
hrædd um að sofna áður en þú nærð að kyssa mig.
Það var æsandi að hún skyldi láta hann vita af því umbúðalaust að hún þráði hann jafnmikið og hann þráði hana.
En, eins og hún benti á, ekki skynsamlegt.
–Við bíðum, sagði hann treglega.
–Ég lofa að gera betur næst. Hún lokaði augunum. Andvarpaði lágt og sofnaði aftur.
Hann reyndi ekki að klæða hana úr nærfötunum sem voru
einu flíkurnar sem eftir voru þegar hann breiddi eitt teppið
yfir hana. Hann þoldi ekki nema takmarkaðar freistingar.
Hann var sjálfur orðinn uppgefinn. Of uppgefinn til að
hugsa um matinn í eldhúsinu. Það varð líka að bíða í bili.
Hann bætti á eldinn, fór úr blautu fötunum, lagði sig á
hina dýnuna og breiddi ofan á sig.
Það voru ekki nema nokkrir sentimetrar á milli þeirra en
honum tókst að forðast freistinguna að snerta hana. Það var
eina leiðin til að ná að sofna.
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5. kafli
Eve hrökk upp við að óteljandi augu störðu á hana. Augu
sem glömpuðu eins og gler í mjúkri birtunni frá arineldinum.
Eftir að hafa starað til baka í nokkrar sekúndur sá hún að
ástæðan var sennilega sú að augun voru úr gleri. Eða einhverju efni sem uppstopparinn hafði notað.
Veiðiminjarnar voru hér og þar á veggjunum í herberginu.
Aðallega fiskur, sennilega veiddur í vatninu við kofann, en
líka tvö dádýrshöfuð.
Eve fannst þau frekar yfirþyrmandi, kannski út af skuggunum í herberginu. Eina birtan kom frá eldinum sem var að
deyja út nema dauf birtan, sem kom inn um gluggana, væri
talin með.
Hún hlaut að hafa sofið það sem eftir var dagsins eftir að
þau komu í kofann. Það marga klukkutíma að líkamlega var
hún endurnærð. Nú var að koma nótt og hún var þyrst. Mjög
þyrst og banhungruð.
Vatnið var í fyrsta sætinu og þess vegna reisti hún sig upp
á olnbogann til að komast að því hvar vatn væri að finna. Í
fljótandi formi því það var nóg af snjó úti. Snjórinn hafði
dugað þeim fram að þessu og ef þess þyrfti gæti hún...
Eve komst ekki lengra. Hún stoppaði þegar hún sá sofandi
manninn á dýnunni við hliðina á sinni dýnu. Tók andköf við
að sjá hann. Talandi um yfirþyrmandi!
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Teppið sem Sam hafði ofan á sér hafði runnið niður að
mitti svo efri hluti líkamans var nakinn. Kannski líka sá hluti
sem var undir teppinu.
Hún þurfti reyndar ekki að ímynda sér hvernig það sem
var undir teppinu liti út. Það sem var fyrir ofan það var nógu
áhugavert. Breiðar herðar og drekatattú á öðrum upphandleggnum, stælt bringa vaxin dökku, hrokknu hári sem varð
að mjórri línu niður á flatan kvið. Líf mannsins fyrir minnisleysið hlaut að hafa falið í sér reglulega líkamsrækt til að fá
svona karlmannlegan og kynæsandi líkama.
Eve áttaði sig allt í einu á því að hún var sjálf nakin undir
teppinu. Það er að segja ef Sam hefði ekki skilið nærfötin eftir. Hana rámaði í að hann hefði klætt hana úr blautum fötum.
Nú var nóg komið af glápi áminnti hún sjálfa sig ákveðin.
Hún þurfti að fá vatn og Sam líka þegar hann vaknaði.
Það var ekki fyrr en hún var staðin upp með teppið vafið
utan um sig sem hún sá fötu hjá arninum með einhverju sem
var sennilega bráðinn snjór. Sam aftur. Það var kominn tími
til að hún legði eitthvað á sig fyrir þau.
Hún þurfti að sækja glas eða bolla til að taka vatn úr fötunni. Eldhúsið var staðurinn til að finna hann. Kannski, ef
heppnin væri með, fyndi hún eitthvað svo hún sylti ekki í hel.
Það var ískalt í eldhúsinu og bauð ekki upp á frekari rannsóknir. Hún fann skáp og lítinn kassa þar í sem gæti innihaldið matvæli. Tók kassann og könnu og fór aftur inn í stofuna. Það hafði kólnað síðan hún fór fram. Það þurfti að bæta
á eldinn.
Hún setti kassann og könnuna á arinhilluna, bætti viði á
eldinn úr körfunni og lét svo könnuna síga í fötuna. Settist
svo með krosslagða fætur á dýnuna sína með kassann undir
handleggnum, könnuna í annarri hendinni og hin höndin hélt
teppinu kyrru.
Fyrsta verkefnið var að athuga um Sam. Hún leit snöggt
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til hans og sá að hann svaf vært á dýnunni sinni. Þá var hún
tilbúin til að svala þorstanum.
Hún kyngdi vatninu þakklát og skoðaði í kassann sem hún
hafði lagt í kjöltuna. Þetta var fjársjóður. Ef merkingin utan á
var rétt voru pakkar með saltkexi í kassanum.
Snarkið í eldinum hafði engin áhrif á Sam. En hljóðið
þegar hún reif einn pakkann opinn hafði áhrif. Hann settist
svo snöggt upp að teppið seig enn neðar og var næstum komið nógu langt niður til að sýna enn meira en fallega bringu.
Eve Warren, þú ert stjórnlaus þegar þessi maður er annars vegar. Þú veist það, er það ekki?
Hún vissi það vel og flýtti sér að líta framan í undrandi
andlit hans og sagði strax. Kex. Ég fann kex í eldhúsinu og
könnu. Hérna, það er vatn í henni ef þér er sama þótt þú
drekkir úr sömu könnu og ég.
Hann tók við könnunni og sagði hásri röddu sem fékk
magann í henni til að taka dýfu. –Engill, ég vil gjarnan
leggja varirnar þar sem varirnar á þér voru.
Hann kyngdi vatninu úr könnunni. Eve þurfti sjálf að kyngja
nokkrum sinnum meðan hún horfði á hann drekka vatnið.
Var greinilegt að hún hafði áhuga? Var það þess vegna
sem hann lét könnuna síga og sagði, –hvað?
Hann hafði séð að hún starði. Hún reyndi að fela kyn
ferðislegan áhuga sinn með því að segja glaðlega. –Vissirðu
að þú ert með drekatattú á handleggnum? Nei, hinum.
Hann leit á drekann sem hringaðist um upphandleggsvöðvann. –Ég sé það.
Það var ekkert skrýtið þótt hann væri hissa miðað við að
þetta var í fyrsta sinn sem hann afklæddist síðan hann missti
minnið.
–Ég var bara að hugsa hvort það tengdist honum saga,
sagði hún í glataðri tilraun til að þykjast vera saklaus.
–Kannski. Ég þigg kexköku, takk.
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Næstu mínúturnar fóru í að sitja á dýnunum og láta kexið
og könnuna, sem Sam bætti vatni í, ganga á milli sín. Eve
hefði ekki haft mikinn áhuga á kexinu við aðrar kringumstæður en hún var svöng og þetta var eins og veisla.
Milli bita og sopa fann hún hugrekkið til að spyrja. –Ég
sagði eitt og annað ruglingslegt úti á ísnum, er það ekki?
Hún mundi ekki nákvæmlega hvað það hafði verið. Mundi
samt vel hvað henni hafði verið hlýtt í fangi hans og öryggið
sem fylgdi því. En hún var ekki til í að viðurkenna það.
–Mig minnir, sagði hann og brosti stríðnislega, –að þú
hafir lofað mér veislumáltíð um leið og þú hefðir eldavél og
rétt hráefni.
–Ef það er ekkert annað í eldhúsinu en kex verður engin
veisla.
–Ég sá fleira. En ég kvarta ekki yfir því sem þú býrð til
þegar þú kemst í það. Hvað um það, sagði hann og röddin
dýpkaði. –Mér fannst það miklu áhugaverðara sem þú sagðir
þegar ég var að klæða þig úr blautu fötunum.
Augnaráðið var brennheitt og Eve leið eins og fiðrildi á
prjóni. Hún ræskti sig og sagði fljótmælt. –Varðandi það...
–Þú manst þá eftir því loforði?
–Ég... já, ég man það.
Hún fann hitann frá líkama hans þegar hann færði sig nær
og hana svimaði af þrá. –Veistu að ég fór úr blautu fötunum,
öllum fötunum, áður en ég skreið undir teppið?
–Ég sé það.
–Jæja. Fyrst við erum hvorki þyrst né svöng og þú sjálf
næstum nakin myndi ég segja að nú væri tími og staður til að
standa við loforðið.
Hún lagði kexpakkann frá sér. –Svala annars konar hungri
áttu við?
Hann lagði könnuna frá sér. –Ég sé enga ástæðu til annars.
En þú?
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Hún hefði getað það ef hún hefði leyft sér að hugsa um afleiðingarnar sem það hefði þegar hann fengi minnið aftur. En
þessa stundina þráði hún hann of heitt. –Alls ekki, sagði hún
og lét allar hindranir lönd og leið.
Hún ætlaði að hafa áhyggjur af eftirsjánni síðar. Nú hugsaði hún ekki um annað en varir Sam þegar hann kyssti hana.
Blíðlega fyrst, tennur og tungubroddur þreifuðu varlega fyrir
sér.
Hún var farin að stynja af ánægju löngu áður en kossinn
dýpkaði að ráði. Hún var svo upptekin af ánægjunni að hún
tók varla eftir því að hann tók teppið af henni og klæddi hana
úr brjóstahaldaranum. Hún áttaði sig þegar hann horfði á
hana og sagði hás. –Þau eru falleg. Brjóstin á þér eru jafn
falleg og annað við þig, Engill. Mig langar til að...
–Hvað, Sam? Sýndu mér hvað þig langar til að gera við
þau, hvíslaði hún, hissa á eigin dirfsku.
Hann hikaði ekki og hélt áfram að gæla við líkama hennar
þangað til hún náði hámarkinu.
Eve leið eins og hún væri hans eign þegar hún kom niður
á jörðina aftur. Hélt líka að hún fengi smástund til að jafna
sig en það var misskilningur. Hún varð hissa þegar hann
skreið að frakkanum og sótti eitthvað sem hún sá ekki alveg
hvað var í daufri birtunni. Ekki fyrr en hann kom aftur.
–Í boði Ken Redfeather, sagði hann og rétti henni pakka
með verju. –Þú sérð um þennan hluta.
Hann titraði þegar hún kom verjunni fyrir, hægt og rólega
en hún hlaut að hafa gert honum ljóst að hún væri tilbúin
fyrir hann því hann kyssti hana ástríðufullt og þau misstu
alla stjórn á sér.
Þau lágu á hliðinni þannig að hún sneri við honum baki og
hann hélt þétt utan um hana. –Það sem gerðist var frábært.
Þú ert frábær.
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–Hvernig geturðu borið þetta saman við annað, sagði hún
lágt, –þegar þú ert minnislaus.
–Ég veit það innra með mér. Hérna. Hann teygði sig í
teppi og dró yfir þau.
Hún hlustaði á snarkið í eldinum, fann að hann slakaði á
við hlið hennar og heyrði á jöfnum andardrættinum að hann
var sofnaður. Eve var ekki tilbúin til að sofna strax.
Einhvers staðar utan við kofann var óvinur að leita þeirra.
Vindurinn sem gnauðaði fyrir utan minnti hana á það. Hún
hefði átt að hafa mestar áhyggjur af því en svo var ekki. Hún
hafði áhyggjur af Sam. Hvað honum fyndist um hana þegar
hann fengi minnið aftur. Myndi honum finnast hún frábær
þá?
Og hvað myndi henni finnast um hann? Hvaða tilfinningar bar hún til hans núna? Hún var hrædd um að verða særð.
Sá hún eftir ástaratlotunum? Nei, hugsaði hún. Hún sá
ekki eftir þessari dásamlegu stund, hvað svo sem kæmi síðar.
Alls ekki.
Af hverju var hún þá hrædd?
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6. kafli
Sam velti því fyrir sér hvort hann hefði verið í hernum.
Kannski var það þess vegna sem röddin sem vakti hann af
værum blundi minnti á strangan liðþjálfa sem heimtaði að
hann færi á fætur.
–Svona nú Sam, það er kominn tími til að fara á fætur.
Nei það gat ekki verið liðþjálfi. Röddin var ákveðin en
mjúk konurödd. Hann opnaði annað augað til að athuga málið. Jú, veran sem beygði sig yfir hann var greinilega kvenkyns og mjög aðlaðandi.
–Ertu búin að klæða þig, sagði hann.
–Það er langt síðan, tilkynnti Eve.
–Hvað er... Hann lauk ekki við spurninguna. Settist upp
við dogg og sá að hann þurfti ekki að spyrja. Dagsbirtan sem
lagði inn um gluggana sýndi að það var morgunn. –Guð, við
hljótum að hafa sofið klukkutímum saman.
–Og rúmlega það. Við þurftum sennilega á því að halda.
Sam bjóst ekki við að það yrði kelerí í boði og síðan notaleg ástaratlot miðað við hvernig hún stóð yfir honum og
vænti greinilega einhvers. Ansans!
–Hvað varstu að gera?
–Ég hafði nóg að gera.
Hún rétti honum eina flík í einu og það var greinilegt hvað
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hún vildi. Hann átti að klæða sig. Fötin voru þó þurr. Það var
henni að þakka. Hún hlaut að hafa haldið lífi í eldinum alla
nóttina.
Eldinum!
Hann blótaði sjálfum sér fyrir vanræksluna og leit að arninum þar sem reykinn lagði upp skorsteininn.
–Nei Eve. Við verðum að slökkva eldinn. Engan eld á
daginn. Reykurinn gæti sést í margra kílómetra fjarlægð.
–Mér yfirsást það ekki Sam en það er ekki vandamál. Þú
veist hvernig apríl getur verið.
–Engill, um hvað ertu að tala?
–Veðrið. Það hætti að snjóa í nótt og vindinn lægði, sennilega fyrir mörgum klukkutímum. Svo hefur hlýnað því núna
er ekkert að sjá annað en svartaþoku.
Þá skildi hann hvað hún átti við. Þokan gleypti reykinn,
hann blandaðist inn í huluna sem lá yfir öllu. En Sam yrði
ekki ánægður fyrr en hann sæi það sjálfur.
Hann stökk á fætur og hoppaði um á öðrum fæti, svo á
hinum meðan hann klæddi sig í nærbuxur og síðan í buxur,
fór svo að næsta glugga. Þetta var rétt hjá henni. Þokan lá
yfir vatninu svo það sást ekki, huldi kofann og allan reyk frá
honum og úr loftinu.
–Þá er allt í lagi með okkur, sagði hann og sneri sér frá
glugganum.
–En við fyrstu merki um að þokunni sé að létta...
–Slökkvum við eldinn.
Nú gat hann slakað á í bili og fann strax kaffilykt. Lyktin
var svo ómótstæðileg að Sam gat alveg fyrirgefið henni að
hafa verið búin að klæða sig þegar hann langaði að hafa hana
nakta og hjá sér á dýnunni.
–Kaffi, sagði hann. –Raunverulegt kaffi?
–Meira en það, sagði hún spennt. –Við þurfum ekki að lifa
á kexi.
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Það var líka lokkandi að fá loforð um mat í einhverri
mynd. En fyrst þurfti hann að sinna enn mikilvægara máli.
Hann var fullklæddur, tók yfirhöfnina og tók stefnuna á
útikamarinn sem hann hafði séð kvöldið áður. Eve var búin
að heimsækja staðinn. Hann sá sporin hennar liggja þangað
þegar hann var kominn út og að klæða sig í frakkann.
Það var ekki fyrr en Sam var búinn að heimsækja útikamarinn sem hann gerði sér alveg grein fyrir veðrinu. Þykk
þokan var þeim í hag. Ef óvinurinn færi á loft í þyrlunni
sæist ekkert fyrir neðan hana.
Það var ekki það eina. Það var það hlýtt úti að hann var
viss um að snjórinn var byrjaður að hörfa. Mikil breyting frá
deginum áður. Það var samt engin trygging fyrir því að hitastigið héldi áfram að hækka. Eins og Eve hafði bent á var
apríl mánuður sem gat ekki ákveðið hvernig hann vildi vera.
En kannski...
Hann lauk ekki við hugsunina til að hafa ekki slæm áhrif á
heppnina.
Eve var í eldhúsinu að hræra í potti á eldavélinni þegar
hann kom inn aftur. Hún var glaðleg eins og hún hefði uppfyllt metnaðinn um að verða kokkur.
Hann fann til sektarkenndar því henni hafði tekist að
kveikja upp í eldavélinni og það beið eftir honum þvottafat
með vatni við vaskinn sem sýndi að hún hafði brætt heilmikinn snjó. Hvað var eiginlega langt síðan hún fór á fætur, hugsaði hann og setti stólinn aftur undir skemmda dyrahandfangið.
Hún rétti honum handklæði þegar hann var búinn að þvo
sér um hendurnar og andlitið með sápu.
–Ég fann óopnaðan tannbursta hjá sápunni, sagði hún
þegar hann þurrkaði sér. –Bara einn svo við þurfum að skipt
ast á.
Það var ekkert vandamál hugsaði hann, miðað við náin
kynni þeirra nóttina áður.
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–Ég fann líka pakka af einnota rakvélum.
Gott. Ekki hætta á að meiða hana með skeggbroddunum
þegar hann kyssti hana aftur en það hafði hann hugsað sér að
gera við fyrsta tækifæri. Nú var hungur öllu yfirsterkara.
–Hvað er í pottinum?
–Hafragrautur. Við getum fengið okkur hrærð egg líka. Í
duftformi að sjálfsögðu, alveg eins og mjólkin sem fer
saman við svo ég veit ekki hvernig bragðið verður. En Sam,
ég veit að þú trúir ekki hvað við vorum heppin.
Hún opnaði skápa og skúffur og sýndi honum lokuð ílát
með hveiti, sykri, þurrkuðu kjöti og ávöxtum og kryddi. Svo
hafði hann tekið eftir krukkum með hrísgrjónum og baunum
á hillunum daginn áður.
–Allt með langt geymsluþol sem er eðlilegt miðað við að
það er enginn kæliskápur.
Sam kinkaði kolli. –Eigandinn hlýtur að eiga í vanda með
vistir ef hann þarf að flytja þær langt að, sennilega með báti
eftir ánni eða sjóflugvél. Hann henti handklæðinu á bekkinn.
–Fannstu verkfæri?
–Í skúffunni þarna.
Frábært. Nú gæti hann reynt að gera við bakdyralæsinguna svo þau þyrftu ekki að nota stólinn til að halda dyrunum lokuðum. Hann dáðist að dugnaði Eve og öðrum eiginleikum þessarar frábæru konu en hafði fundist hann sjálfur
gagnslaus síðan hún vakti hann. Nú varð hann að bæta úr
því.
Þegar hann var búinn að gera við dyrnar var hún búin að
setja mat á borðið. –Ekki slæmt, sagði hann þegar hann var
búinn að smakka eggin. –Alls ekki slæmt.
–Kryddið bjargar öllu.
–Þú ert frábær kokkur Eve Warren, hvert svo sem leyndarmálið er. Veitingahúsið sem þú ætlar að opna á eftir að slá í
gegn.
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Sam sá að hún varð glöð og honum leið vel þess vegna. Í
bili að minnsta kosti. Honum fannst leiðinlegt að spilla gleði
hennar en yrði samt að gera það áður en þau kláruðu að borða.
Eve spjallaði um krydd og eldavélar og ýmislegt en Sam
hlustaði bara með öðru eyranu.
Loks varð hún vör við að hann þagði og veitti honum
tækifærið sem hann beið eftir. –Hvað er að angra þig, Sam?
Hann lét kaffikrúsina síga, hallaði sér yfir borðið og sagði
ákveðinn. –Engill, þó að það sé freistandi getum við ekki
haldið áfram að dvelja hér.
–Ertu að segja að við verðum að fara? Hvenær?
–Um leið og það lítur út fyrir að þokunni sé að létta. Þegar
það gerist er ekkert sem kemur í veg fyrir að óvinirnir hefji
sig á loft aftur í þyrlunni. Þeir gætu verið komnir á loft að
leita að okkur.
–Þetta er stórt svæði Sam og þeir geta ekki vitað hvert við
fórum.
–Fjárinn, Eve, hér er ekki öruggt að vera.
–Hvert eigum við þá að fara til að vera örugg?
–Niður með ánni. Fyrr eða síðar komum við að einhverri
byggð þar sem við komumst í samband við umheiminn.
–Þeir gætu alveg eins fundið okkur á ánni meðan við
reynum að finna þessa byggð sem þú talar um.
–Við sitjum ekki hér og bíðum eftir þeim, sagði hann.
Hún horfði alvörugefin á hann í nokkrar sekúndur en
kinkaði svo rólega kolli. –Þú hefur rétt fyrir þér, auðvitað.
Við förum um leið og þokunni fer að létta. Hún stóð upp og
fór að taka af borðinu. –En þangað til...
–Þangað til hvað?
–Ætla ég að nota tímann til að taka til mat fyrir gönguna.
Hann sá að það var skynsamlegt. Það jafngilti sjálfsmorði
að leggja af stað án matar. Hann hikaði en spurði svo. –Ertu
til í að sjá um það?
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Hann útskýrði að hann vildi endilega fara niður að vatninu
til að athuga hvort áin rynni áfram hinum megin eða hvort
hún endaði í vatninu. Um leið ætlaði hann að athuga hvort
hann fyndi eitthvað í bátaskýlinu sem nýttist þeim. Svo ekki
væri minnst á að fylgjast með óvinunum.
Sam hafði verið ánægður með það þegar hann kom af útikamrinum að það hafði hlýnað í veðri. En þegar hann kom út
úr kofanum og stóð á veröndinni og hlustaði á dropana falla
af þakinu þar sem snjórinn bráðnaði fór hann að sjá eftir því.
Hann hefði átt að sjá að ef það hlýnaði yrði ísinn kannski
ekki nógu sterkur til að bera þau. Ef áin hélt þá áfram. Hann
hafði ekki séð til enda vatnsins daginn áður og sá það ekki
heldur núna í þokunni. En fyrst áin rann út í vatnið var líklegt að hún héldi áfram hinum megin.
Hann gekk niður af veröndinni og niður brekkuna í áttina
að vatninu, stoppaði af og til og hlustaði eftir flugvél. Ekkert.
Hann gekk varlega út á vatnið og tók áhættuna á að fara
niður úr þegar hann stappaði á ísnum. Það var ekkert lát á
ísnum þar sem hann prófaði. Hann var harður og traustur.
Sam hafði samt áhyggjur af yfirvofandi hláku og ef þau
lentu í því að ísinn brotnaði meðan þau væru á ánni... Já, það
væri slæmt. Þau gætu líka lent í öðrum snjóbyl og án þess að
finna skýli.
Það voru engir góðir kostir í boði, eða hvað?
Það var eins gott að skoða bátaskýlið fyrst hann var þarna.
Kannski fyndi hann vopn til að verja þau með ef þau kæmust
í návígi við þá sem eltu þau.
Hann gekk hringinn kringum skýlið og sá enga glugga.
Hins vegar voru tvær breiðar dyr, sitt hvorum megin.
Hann þurfti ekki að brjótast inn í þetta sinn. Dyrnar við
vatnið voru ólæstar. Hann skildi þær eftir opnar til að fá birtuna og gekk inn. Það fyrsta sem hann sá var léttur kanó úr
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trefjagleri. Þegar þokunni létti og ísinn brotnaði gæti kanóinn flutt þau niður eftir ánni.
Kannski. Of mörg kannski.
Það var lítið annað áhugavert í skýlinu nema veiðigræjur.
Engin vopn.
Hann lokaði á eftir sér og fór aftur að kofanum og þar var
Eve í eldhúsinu að klára að taka til vistir handa þeim.
–Ég fann þetta í skáp, sagði hún og benti á tvær plastflöskur með tappa sem hún var búin að fylla með vatni.
–Hvað mat varðar er þurrkað kjöt þarna og þurrkaðir ávextir
og hnetur. Við getum skipt þessu á milli okkar og kannski
útbúið bakpoka úr teppum til að bera í. Við þurfum teppi ef
við eigum að sofa úti aftur.
Sam horfði á hana, snortinn af ákefð hennar. Óvinurinn
beið eftir þeim fyrir utan. Eve vissi það jafnvel og hann. En
samt var hún full af hugrekki sem hreyfði við honum.
Það væri samt kæruleysi af honum að tjá þannig tilfinningar. Hann gat ekki leyft sér að hugsa alvarlega um hana
þegar hann vissi ekki hver hann var.
Þegar Sam var búinn að segja Eve frá því sem hann hafði séð
við bátaskýlið, raka sig og bursta tennurnar, spurði hún hann
álits um hádegismat.
–Það er ekki að sjá að þokunni sé að létta og ég held að
það sé öruggt að nota eldavélina. Það tekur mig ekki langan
tíma að búa eitthvað til úr núðlum og þurrkuðu kjöti. Við
ættum að fá okkur eina næringarríka máltíð áður en við förum, sagði hún. –Það er aldrei að vita hvenær við getum
borðað svona aftur.
Þetta var rétt hjá henni. Sam sá ekkert athugavert við þetta
ef þau væru tilbúin til að slökkva eldinn strax ef þokan færi
að lyftast.
Hann lét hana um að galdra fram mat í eldhúsinu og fór út
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að sækja eldivið. Það þurfti að mata tvo elda svo eldiviðurinn fór hratt. Það gæti jafnvel orðið nauðsynlegt að höggva
fleiri trjáboli í búta. Það var nóg af þeim bak við húsið.
Hann fann öxi í skáp við hliðina á arninum, fór út, fann
sér stað til að vinna á og fór að höggva niður trjábolina sem
voru bak við húsið og höfðu ekki verið teknir í búta. Vinnan
var kærkomin útrás fyrir innbyggða orku. Gaf honum líka
tækifæri til að reyna að fá minnið aftur. Það var sennilega
ekki hægt að kalla það fram eftir pöntun en honum tókst
samt að rifja eitthvað upp.
Minningabrot, ekkert heildstætt, en það var nóg. Þegar
hann var kominn með stafla af viðarbútum til að bera inn í
kofann var hann búinn að rifja upp atvik úr erfiðri þjálfun
hjá alríkislögreglunni í Quantico. Hann mundi meira að
segja eftir fleiri herbergjum úr íbúðinni í Chicago og yfirmanninum á stöðinni. Ekki annað. Ekki strax.
Sam reyndi að láta ekki sjást hvað hann var spenntur en
hlaut að hafa komið upp um sig með svipnum. Eve horfði
hugsandi á hann þegar hún var búin að kalla á hann í mat,
kannski að hugsa um hvort hann hefði munað eitthvað. Hún
spurði samt einskis og hann var ánægður með það. Hann var
ekki tilbúinn til að segja frá, ekki fyrr en hann hefði fengið
minnið alveg.
Hann hrósaði matnum eftir nokkra bita.
–Ég hugsa að þetta sé alveg ágætt, samþykkti hún.
–Þú vanmetur sjálfa þig. Þetta er meira en bara gott.
Hann hjálpaði henni við að ganga frá eftir matinn.
–Ég ætla að athuga aftur hvernig ísinn er á vatninu, sagði
hann og hengdi viskustykkið á krók.
Eve mótmælti ekki. Hún virtist finna að hann þurfti að
vera einn, ekki til að prófa ísinn heldur til að glíma við
minningarnar sem voru enn í felum.
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Þokan var jafnþétt og áður en hitastigið fór hækkandi. Töluvert. Það höfðu orðið breytingar þessa stuttu stund sem Sam
var inni í eldhúsinu hjá Eve.
Breytingarnar á vatninu voru þó verri. Það var greinilegt
þótt það væri þoka að ísinn var farinn að þynnast og sums
staðar glitti í bleytupolla. Það þurfti ekki annað en hvassveður til að ísinn færi að losna og ræki burtu.
En þó að það væri ekki hvasst var samt hættulegt að
ferðast fótgangandi á ísilögðu vatninu og ánni hinum megin.
Öruggasta aðferðin til að komast burtu væri að nota kanóinn
ef ísinn færi að brotna í sundur. Ef ekki höfðu þau ekki um
aðra kosti að velja en að ganga eftir bakkanum. Gróður sem
óx meðfram ám í skóglendi eins og þessu yrði þungur yfirferðar og það yrði erfitt að komast um, jafnvel ómögulegt.
Nógu erfitt þegar maður sá hvert átti að fara en í þéttri
þoku... Fjandinn, hvenær ætlaði henni að létta?
Á morgun, lofaði Sam sjálfum sér. Það er of seint að reyna
þetta í dag en strax í fyrramálið, sama hvernig skilyrðin
væru, þá færu þau.
Hann ætlaði að snúa aftur í kofann þegar hann heyrði
skvamp í vatninu. Hlaut að vera fiskur í vök hugsaði hann.
Það hlaut að vera mikið af fiski í vatninu. Sennilega silungi
og geddu.
Þetta rifjaði upp minningu. Skýli úti á ísilögðu vatni, við
vök. Drengur sem kraup á ísnum. Drengurinn var hann sjálfur. Pabbi hans og Jack, föðurbróðir hans, voru að kenna honum að nota snigilbor og járnstöng til að bora holu í ísinn. Í
Michigan þar em hann hafði alist upp.
Sam gekk fram og aftur eftir vatnsbakkanum og reyndi að
finna fleiri minningar. Þær komu auðveldlega í þetta sinn,
eins og flóð gegnum opið hlið. Hann valdi brot og kom þeim
fyrir á rétta staði þangað til púslið var tilbúið.
Allt var á sínum stað, líka skýringin á dularfullu málverk88

unum. Málverk á vegg í galleríi í Chicago sem var baðað
daufri birtu frá öryggisljósum. Þarna hafði vanlíðan hans
fæðst mörgum mánuðum áður, í þessu galleríi. Þessa minningu vildi hann ekki.
Nú vissi hann um hvað málið snerist og hvað yfirmaðurinn hafði sagt honum um málið í Chicago. Nú þurfti að
bregðast við.
Sam var kominn í hlutverk alríkislögreglumannsins, sneri
sér snöggt við og þrammaði upp hæðina. Hann heyrði í
henni í eldhúsinu þegar hann gekk inn. Handtaskan hennar
var í stofunni. Blasti við á ruggustól í horninu.
Þarna var tækifæri til að skoða í töskuna meðan hún vissi
ekki að hann var kominn aftur. Rangt. Hún hlaut að hafa
fundið á sér að hann var kominn. Hann var að skoða í
töskuna þegar hún birtist í eldhúsdyrunum.
–Sam? Hvað ertu að gera með töskuna mína?
Hann var hvassmæltari en hann hafði ætlað sér og það
vottaði ekki fyrir sektarkennd. –Hvar er það? Hvar felurðu
það?
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7. kafli
Eve hafði barist við að gefa honum ekki hjarta sitt. Barðist
enn við það að vissu leyti en vissi að það var of seint. Þess
vegna hafði hún orðið hrædd kvöldið áður, eftir að þau nutu
ásta, hrædd um að hafa tapað baráttunni. Það hafði hún
gert.
Viðurkenndu það. Þú varðst ástfangin af honum, ekki satt?
Eða manninum sem hann hafði verið. Sá Sam McDonough
var ekki til lengur. Þetta var hinn Sam.
Eve þurfti ekki að spyrja hvort hann hefði fengið minnið
að öllu leyti niðri við vatnið. Hún vissi það. Heyrði það á
hörkulegri röddinni, sá það í svipnum á andliti hans þegar
hann nálgaðist hana með handtöskuna í hendinni.
–Ætlarðu að segja mér það eða þarf ég að hella úr töskunni á gólfið?
Hún þoldi ekki ásökunartóninn, reiðina. Þagði og settist á
stól með hendurnar í kjöltunni. Hún vildi láta hann halda að
hún væri róleg og yfirveguð.
Kannski vissi hann að hún var það ekki. Kannski var það
þess vegna sem hann kom og stóð yfir henni.
–Ég veit ekki hvað þú heldur að ég sé að fela. Því ekki að
spara okkur tíma og útskýra það fyrir mér? Hún hafði ætlað
að tala reiðilega en hljómaði þreytulega.
Hann var greinilega óþolinmóður eins og hún hafði átt
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von á. –Sjáðu til Eve, við getum haldið áfram í leikjum en
fyrr eða síðar næ ég því út úr þér. Segðu mér það bara.
–Ég sagði þér, ég veit...
–Já já. Þú veist ekki um hvað ég er að tala. Hafðu það eins
og þú vilt. Hann lét töskuna detta á gólfið, greip annan stól
og sneri honum til að setjast öfugt á hann framan við Eve,
krosslagði handleggina á stólbakinu og hallaði sér fram.
–Tölvudiskinn, minnislykilinn, hvað sem það var sem Charlie Fowler lét þig fá til að geyma fyrir sig. Ætlarðu að láta
eins og þú sért ekki með hann?
–En ég er ekki með hann. Af hverju ætti ég að vera það?
–Af því að það er eina rökrétta skýringin þó að ég hafi
þurft að fá minnið aftur til að átta mig.
–Skýring á hverju?
–Af hverju skósveinar Victors DeMarco eru á eftir þér.
Þeir hafa leitað á líki Charlies og í bílnum eftir að þeir drápu
hann. Þegar þeir fundu ekki það sem þeir leituðu hafa þeir
gefið sér að Fowler hafi látið þig fá það til varðveislu. Svo
þeir eltu þig, annað hvort til að ná hlutnum eða sjá til þess að
hann eyðilegðist þegar þeir skutu vélina niður. Gengur þetta
upp?
–Að flestu leyti já. En ef þessi tölvudiskur eða minnis
lykill er til, af hverju er hann svona mikilvægur? Hvað er á
honum?
–Upplýsingar um margra ára skattsvik sem gætu komið
glæpakónginum í fangelsi í mörg ár. Eða ætlarðu að neita því
að hafa vitað að Charlie Fowler var endurskoðandi Victors
DeMarco?
–Ég vissi það, viðurkenndi hún.
–Nú miðar okkur eitthvað.
–Er það? Eva var enn hissa. –Ég skil samt ekki af hverju
einhverjir, þar á meðal þú, halda að Charlie hafi látið mig
hafa þessi mikilvægu sönnunargögn.
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Sam yppti öxlum. –Kannski var hann örvæntingarfullur,
vissi að kónar DeMarcos nálguðust. Hann þurfti einhvern
sem hann treysti. Þig, Eve. Þú bjóst hjá honum í skíðakofanum, var það ekki?
–Og þú heldur... Hvað heldurðu Sam? Að Charlie hafi
verið elskhugi minn? Þú heldur það, er það ekki?
–Þarf ég að benda á það augljósa.
–Jæja, þú hefur rangt fyrir þér. Hún komst ekki hjá því
lengur. Hann varð að vita sannleikann. –Charlie var ekki
elskhugi minn. Hann var faðir minn.
Hún hafði átt von á að sjá undrunarsvip við þessa opinberun, að minnsta kosti undrunarvott. Hvorugt sást. Hann
pírði augun tortrygginn. –Ef þú ert að ljúga að mér...
–Þetta er satt. Charlie var faðir minn.
–Af hverju vissi ég þetta fyrst núna?
–Því Charlie lét mig lofa að segja engum að ég væri dóttir
hans, ekki einu sinni fulltrúa hjá alríkislögreglunni. Hann útskýrði ekki af hverju en hlýtur að hafa óttast að ég væri í
hættu ef rangir aðilar kæmust að því að ég var dóttir hans.
Hann var að vernda mig. Sem, bætti hún við með áherslu,
–var ástæðan fyrir því að hann hefði aldrei látið mig hafa
gögn um skattsvik í neinu formi.
Hún fylgdist með Sam, heyrði að hann dró andann djúpt
og andaði svo rólega frá sér aftur. Hún sá á svipnum þegar
hann færði sig aftar á stólnum að hann trúði því sem hún
sagði. Í bili að minnsta kosti.
–Ef þú ert ekki með rafrænt eintak af þessum gögnum,
hvar eru þau þá? Hann ætlaði að láta alríkislögregluna hafa
þau um leið og hann kæmi aftur til Chicago. Hann horfði
hugsandi á hana, hafði þessa stundina ekki áhuga á neinu
öðru en týndu sönnunargögnunum sem þurfti að finna til að
senda glæpakónginn í fangelsi. Hún skipti hann engu máli
nema sem verkefni. –Ég býst ekki við að hann...
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–Nei, hann sagði mér ekki hvar þau eru. Það eina sem
hann bað mig að gera var að fara til lögfræðingsins hans í
Chicago eftir andlát hans. Ég hafði á tilfinningunni að það
væri í tengslum við erfðaskrá. En ef hann hefur arfleitt mig
að peningum get ég ekki eytt þeim í sjálfa mig. Ekki af því
að hann eignaðist þá á þennan hátt. Ég gef það allt til góðgerðamála, kannski krabbameinsrannsókna.
Sam kinkaði kolli en hún sá að hann hafði ekki áhuga á
því. Hún skipti hann engu nema vegna starfsins.
Honum hlaut að hafa dottið eitthvað í hug. –Bíddu við. Þú
sagðir mér í kjallaranum að pabbi þinn hefði dáið þegar þú
varst unglingur.
–Og hvað heldur þú? Að ég hafi sagt þér ósatt varðandi
Charlie?
–Er það?
–Ég sagði þér sannleikann, bæði í kjallaranum og núna.
Þangað til fyrir nokkrum vikum síðan var George Warren
eini faðirinn sem ég hafði kynnst. Hann ættleiddi mig þegar
ég var ungbarn, stuttu eftir að hann giftist mömmu.
–Langaði þig aldrei að vita um líffræðilegan föður þinn?
–Mamma talaði lítið um hann þegar ég var nógu gömul til
að spyrja. Ég hafði á tilfinningunni að hann hefði dáið áður
en ég fæddist. Ég hugsa að hún hafi ekki viljað að neinn
vissi, allra síst dóttir hennar, að maðurinn sem var faðir minn
ynni fyrir glæpaforingja.
–Svo þú vissir ekki að Charlie Fowler væri á lífi, hafðir
aldrei samband við hann?
–Ég sagði það ekki. Ég vissi að hann var til, hafði samband við hann. Þannig lagað.
–Viltu útskýra það?
Sam ætlaði ekki að hvílast fyrr en sagan væri komin. Eve
sagði uppgefin. –Ég þekkti hann sem Charlie frænda.
Frænda sem ég sá aldrei, sem bjó í Chicago og var alltaf of
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upptekinn til að heimsækja okkur í St. Louis en hafði samt
áhuga á velferð minni.
–Á hvaða hátt?
–Bréf eins og frændi gæti skrifað systurdóttur sinni til að
spyrja um líf hennar. Afmælis- og jólagjafir sem komu
reglulega gegnum árin, meira að segja nokkur símtöl. Ég
held að hann hafi jafnvel borgað fyrir framhaldsskólagönguna mína.
–Frekar skrýtið fyrirkomulag, sagði Sam þurrlega.
Eve lyfti höndunum til að sýna að hún skildi ástandið ekki
sjálf. –Ég get ímyndað mér að mamma og Charlie hafi komist að þessu samkomulagi. Hann myndi sjá fyrir mér, vera
örlátur en halda sig sat fjarri. Eitthvað svoleiðis.
–Og eftir að stjúpi þinn og mamma dóu stóð Fowler við
samkomulagið þangað til... hvenær sagðir þú að það hefði
verið, fyrir nokkrum vikum?
–Þegar Charlie hringdi og bað mig að koma og hitta sig í
skíðaþorpinu, hann sagðist vera með banvænt krabbamein og
langaði að eyða svolitlum tíma með mér áður en hann dæi.
Ég gat ekki sagt nei, ekki fyrst hann var dauðvona. Það var
ekki fyrr en ég hitti hann sem ég komst að því að hann var
líffræðilegur faðir minn.
–Sagði hann þér að hann starfaði fyrir DeMarco?
–Já. Mig langaði að hata hann fyrir það en gat það ekki.
Ekki af því að hann var pabbi minn. Maður sem ég þekkti
eingöngu sem örlátan og góðan.
–Hann á það inni hjá þér, sagði Sam. –Og Fowler var að
vernda þig þegar hann krafðist þess að þið færuð sitt í hvoru
lagi til og frá skíðaþorpinu.
Þær upplýsingar hefði Sam fengið áður en hann fór frá
Chicago, hugsaði Eve. Nú vissi hann allt. Var búinn að gefa
hana upp á bátinn. Það var greinilegt þegar hann ýtti stólnum
aftur og stóð upp.
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Sam hafði samþykkt söguna en hún fann að hann treysti
henni ekki alveg. Myndi sennilega ekki treysta henni aftur.
Hún var nú meiri kjáninn að hafa orðið ástfangin af honum, þrátt fyrir að hafa varað sjálfa sig við.
Það kom Eve ekki á óvart þó að Sam héldi sig fjarri henni
það sem eftir var dagsins, bæði tilfinningalega og líkamlega.
Hún hafði búist við því.
Hún hafði ekki um neitt að velja. Hún tók því þegar hann
virtist allt í einu hafa heilmikið að gera og gekk í allt saman
fullur af eirðarleysi og orku. Slökkti eldinn í eldavélinni,
gróf öskuna í snjónum bak við kofann, lokaði og læsti öllum
gluggahlerum.
Hann útskýrði þetta síðasta þannig. –Ef þokunni léttir
áður en við höfum tækifæri til að fara héðan og þyrlan kemur í leit að okkur vil ég að þeir haldi að hér sé enginn.
Eini glugginn sem hann lét vera var með útsýni yfir
veröndina framan við húsið þar sem hallandi þakið skýldi
honum úr lofti. Eve sá, án þess að hann segði nokkuð, að
ástæðan fyrir því að glugginn mátti ekki vera hulinn var til
þess að Sam gæti fylgst með því sem gerðist framan við húsið.
Eve hafði nóg að gera. Hún sópaði og þurrkaði af og gekk
frá öllu sem þau höfðu notað.
Sam skildi ekki af hverju hún hafði fyrir því en Eve hallaði sér fram á sópinn og útskýrði. –Það er nóg af vegsummerkjum í kofanum og fyrir utan til að eigendurnir sjái að
einhver fór hér inn. Það minnsta sem ég get gert er að skilja
allt eftir eins snyrtilegt og ég get.
Hann kinkaði kolli, mótmælti þessu ekki.
Það var orðið áliðið þegar Sam kom úr síðustu eftirlitsferðinni út að vatninu.
–Það er farið að hvessa, hlý gola úr suðri. Þokunni fer
loks að létta.
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Hann gekk að arninum og notaði fötu með bræddum snjó
til að slökkva eldinn. Eve sá reykinn líða upp um skorsteininn.
–Það verður bráðum dimmt, sagði hún. –Þyrlan fer ekki á
loft í myrkrinu. Ef svo væri gætu þeir ekki séð reykinn.
–Ég tek ekki áhættuna.
Hún hugsaði málið en samþykkti svo. Sneri sér að glugganum og horfði út í þokuna. Eða það sem eftir var af henni.
Hún sá að golan var að feykja leifum hennar burtu.
–Við þurfum ekki eld í kvöld, sagði Sam. –Okkur verður
nógu hlýtt í yfirhöfnunum.
Hann sagði að þau skyldu sofa í tveimur hægindastólum í
stofunni sem þýddi að þau gætu farið með dýnurnar inn í
herbergið.
–Ég vil engar tafir í fyrramálið, sagði hann meðan þau
hjálpuðust að við að fara með dýnurnar inn aftur. –Ís eða
ekki, við förum héðan um leið og það verður nógu bjart til
að sjá til.
Hann hugsaði bara um starfið. Þau myndu ekki deila rúmi
á gólfinu í nótt. Sennilega ekki deila rúmi framar. Eve gerði
sér grein fyrir því og fannst það leitt.
Svo gæti hún ekki eldað fleiri máltíðir á eldavélinni. Hún
fann fyrir kjánalegri eftirsjá þegar þau hentu öskunni úr eldavélinni á snjófláka fyrir utan sem var enn óbráðinn.
Pokar með mat og vatni sem Eve hafði tekið til voru tilbúnir við dyrnar. Það eina sem var til að borða voru hnetur
og rúsínur sem þau mauluðu.
–Þú ert sennilega ekki til í að leyfa mér að kveikja á lugt,
sagði Eve þegar það fór að dimma verulega.
–Alls ekki. Ég vil enga birtu sem gæti sést frá jörðu niðri
eða úr lofti.
Eve fannst hann vera of varkár en mótmælti ekki. Kannski
hafði hann rétt fyrir sér. Hún var of þreytt til að rökræða.
96

Hún vafði um sig teppi, sem var það eina sem Sam vildi að
þau hefðu, og hnipraði sig saman í hægindastól.
Loks tókst henni að sofna. En hrökk upp um miðja nótt
við smelli sem hljómuðu eins og byssuskot. Hún henti teppinu af sér og ætlaði að standa upp.
–Kyrr.
Rödd Sam kom frá glugganum.
Hún sneri höfðinu og sá móta fyrir honum við rúðuna.
–Ísinn er að brotna sundur á vatninu, sagði hann róandi.
–Það er tunglskin. Ég sé hann brotna. Það er hvasst úti og
vindurinn hreyfir ísinn til. Ef heppnin er með verður vatnið
orðið íslaust á morgun.
Loksins!
Eve létti, vafði teppinu um sig aftur og hélt áfram að sofa.
Það var farið að birta þegar hún vaknaði aftur. Hún
hreyfði sig og leit á hinn stólinn. Sam hlaut að hafa orðið
þreyttur. Hann lá í stólnum með hökuna niðri á bringu og
langa fótleggina teygða fram.
Þetta var freistandi sjón en hún stóðst freistinguna að dást
að honum í nokkrar mínútur. Hún yrði að sannfæra sjálfa sig
um að líta ekki á hann öðruvísi en sem alríkislögreglufulltrúa sem hafði það hlutverk að fylgja henni til Chicago. Það
yrði erfitt fyrir hana, jafnvel ómögulegt.
Hvernig er hægt, hugsaði Eve, að slökkva á sterkum tilfinningum þó að maður ætti ekki rétt á að finna til þeirra?
Við þessu var ekkert svar svo hún beindi athyglinni að
öðru. Losaði af sér teppið sem hún var flækt í og stóð á fætur.
Hún braut teppið saman og lagði það yfir handlegginn,
ætlaði að setja það til fóta í eitt rúmið en stoppaði fyrst við
glugga til að horfa út í rökkrið.
Það hlaut að hafa kólnað snögglega fyrir dögun því trjágreinarnar voru hélaðar. Þetta yrði eins og ævintýraland
þegar sólin kæmi upp og hyrfi svo skjótt.
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Hún leit á sofandi manninn í stólnum. Hann hlaut að hafa
verið á verði mestalla nóttina og síðan leyft sér að fá sér
blund. Það var ennþá snemma dags. Henni fannst freistandi
að leyfa honum að sofa svolítið lengur en Sam myndi ekki
þakka henni fyrir það.
Það kom í ljós að hún þurfti ekki að vekja hann. Það sem
þau höfðu kviðið fyrir sá um það.
Eve var á leiðinni að stólnum þegar hún heyrði það.
Hljóðið í þyrluspöðum, lágt en greinilegt, sem nálgaðist úr
norðri. Óvinurinn var mættur. Þeir voru komnir!
Sam glaðvaknaði og stökk á fætur. Hún hlaut að hafa
verið með skelfingarsvip því hann teygði fram handlegginn
og tók um úlnliðinn á henni. Var hann hræddur um að hún
legði á flótta út úr kofanum ef hann héldi henni ekki fastri?
Þau stóðu kyrr, hreyfingarlaus, án þess að tala, grafkyrr
og hlustuðu með athygli á ógnvekjandi hljóðið í þyrlunni.
Það virtist stefna beint að vatninu eins og flugmaðurinn vissi
nákvæmlega hvar þau væru.
Eve horfði í kringum sig í herberginu, sá fyrir sér í huganum hvað gæti verið fyrir utan og komið upp um að þau væru
þarna. Enginn reykur úr reykháfnum. Engir hlerar opnir
nema fyrir einum glugga sem sneri fram að veröndinni og
sást ekki úr lofti undir þakinu. Fótspor í snjónum? Hún vonaði ekki. Vonaði að þau hefðu horfið í hlákunni.
Voru þau örugg?
Það var erfitt að trúa því með þyrluna sveimandi beint
fyrir ofan þau. Miðað við hljóðið hafði hún lækkað sig til að
athuga betur um kofann. Nokkrar erfiðar sekúndur liðu hjá
meðan þau hlustuðu á vélina fyrir ofan sig. Hún sveimaði
um fyrir ofan en sem betur fer fjarlægðist hljóðið fljótlega.
Eve andvarpaði titrandi. –Þeir eru að fara. Þeir reyndu
ekki að lenda.
Sam sleppti henni. –Kannski vegna þess að hér er enginn
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staður til að lenda á því ísinn er farinn af vatninu. Eini staðurinn er brekkan fyrir framan kofann og hún er of brött.
Hún starði á Sam, full kvíða. –Heldurðu að þeir séu ekki
farnir, að þeir viti af okkur?
–Þeir hafa það örugglega í huga. Vilja fullvissa sig. Þeir
verða að finna stað fyrst til að lenda svo þeir geti komið
hingað fótgangandi. En þá ætla ég mér að við verðum komin
langt héðan. Komdu, við erum að fara.
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8. kafli
Sam tók forystuna og þau skokkuðu niður hæðina með pokana sína með vistunum. Hann stoppaði við bátaskýlið, horfði
og hlustaði vandlega eftir þyrlunni. Sem betur fer sá hann
hvorki né heyrði til hennar svo hann vonaði að þeir fyndu
ekki rjóður nema langt í burtu.
Hann togaði opnar dyrnar landmegin og opnaði þær alveg til að hleypa birtunni inn. Eve beið fyrir utan með pokana meðan hann fór inn og yfir draslið að dyrunum vatnsmegin sem hann opnaði svo vatnið kom í ljós rétt fyrir
utan.
Eve var komin inn þegar hann sneri sér við. Birta frá sólinni sem var rétt komin á loft baðaði hana gullnum ljóma.
Hún var greinilega áhyggjufull, úfin eftir nóttina í stólnum
en hann hafði aldrei séð fallegri sjón.
Hvað ertu eiginlega að gera?
Sam tók andköf og minnti sig á að hann hefði engan tíma
til að dást að henni í neins konar ástandi. Það sem þau höfðu
átt saman var liðið. Eina skylda hans nú var að tryggja
öryggi hennar.
–Hvað? spurði hún, skildi ekki af hverju hann hikaði.
–Ekkert. Viltu hjálpa mér að taka kanóinn af grindinni?
Hún lét báða pokana og töskuna sína á gólfið, tók undir
annan enda bátsins og Sam undir hinn. Þau tóku hann niður
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af grindinni og settu pokana í hann. Sam dró kanóinn út úr
skýlinu og setti hann við vatnið, sótti svo róðrarspaða.
Eve hlaut að hafa heyrt hann tauta blótsyrði. Hún kom inn
aftur og setti axlatöskuna á sig. –Hvað er að?
–Róðrarspaðinn, sagði hann og sneri honum í hendinni.
–Blaðið er sprungið þvert í gegn. Það þolir ekkert álag. Það
ætti að vera annar til en ég sé hann ekki í draslinu.
–Þá verðum við að fara aftur í kofann og sækja hitt parið.
Við þurfum báða. Þér hefur kannski ekki dottið það í hug en
ég kann að róa kanó.
Sam horfði tómlega á hana. –Hvaða par?
–Parið sem hangir yfir arinhillunni. Þeir eru krosslagðir
eins og sverð. Sennilega hugmynd eigandans að viðeigandi
skrauti í kofanum. Tókstu ekki eftir þeim?
–Greinilega ekki. Hann var feginn að Eve hafði séð þá. –Mér
sýnist að við höfum ekki um annað að velja en flýtum okkur.
Hann þoldi ekki tafir. Hafði ætlað að vera farinn, ekki á
leiðinni til baka upp brekkuna. Hann fylgdist vel með öllum
ummerkjum um vandræði báðum megin við. Enga hreyfingu
var að sjá, engin hljóð. Hann hefði ekki átt að vera órólegur
út af kyrrðinni en var það samt. Sennilega óþarfa áhyggjur
en skiljanlegar vegna ástandsins.
Hann lét Eve bíða úti á verði þegar þau komu að kofanum.
–Bíddu hér og kallaðu ef þú sérð eitthvað.
Það var dimmt inni því allir gluggar voru byrgðir nema
einn. Það var ekkert skrýtið þótt hann hefði ekki tekið eftir
róðrarspöðunum. Sá þá núna þegar hann gekk inn, skildi
dyrnar eftir opnar og fór að arninum, blótaði svo lágt. Hann
náði ekki upp.
Sam sótti skammel og steig upp á það. Bjóst við að það
yrði auðvelt að taka spaðana niður af festingunum en svo
reyndist ekki vera. Þeir voru festir með sterkum vírum sem
voru festir í skorsteininn. Svo vel festir að hann eyddi nokkr101

um dýrmætum mínútum í rökkrinu við að losa vírana og taka
spaðana niður.
Það var ekki fyrr en hann var kominn aftur á bak niður af
stólnum með sinn róðrarspaðann í hvorri hönd sem hann
varð var við hvað kyrrðin var mikil. Of mikil svo hann varð
allt í einu órólegur.
Það heyrðist ekki laumulegt fótatak fyrir aftan hann. Engir
skuggar sem féllu á ógnvekjandi hátt á gólfið. Annað hvort
var það innsæið eða lykt sem hann áttaði sig ekki alveg á en
hann fann á sér að hann var ekki einn lengur í stofunni. Einhver var þarna inni en ekki Eve.
Hann sneri áfram baki í óboðna gestinn og þóttist vera að
skoða spaðana eins og til að vera viss um að þeir væru
óskemmdir. Reyndi á meðan að reikna út hvað hann ætti að
gera. En það var ekki um nema eitt að velja og það var ekki
góður valkostur.
Það eina sem hann hafði til að verja sig með voru tréspaðarnir. Annar væri ágætis vopn en hinn var til trafala og þess
vegna lét hann annan detta. Hann datt á gólfið með skrölti
um leið og Sam sneri sér snöggt við og sveiflaði hinum
róðrarspaðanum í stóran boga eins og þungri kylfu.
Hann hafði vonast til að koma óvininum á óvart og slá
hann niður áður en hann næði að bregðast við. Það gekk ekki
eftir. Óþokkinn var viðbúinn.
Sam rétt sá glitta í gleraugu og andlit sem minnti á
marðartrýni áður en náunginn skaut. Blaðið á róðrarspaðanum stoppaði ekki kúluna en breytti samt stefnu hennar ofurlítið.
Sam fann skerandi sársauka utan á hægra lærinu og vissi
að hann hafði fengið sár. Lét það ekki stoppa sig og henti sér
á náungann áður en hann náði að hleypa af aftur. Andstæðingurinn skjögraði við þungann. Sam var kominn ofan á
hann áður en hann náði að bregðast við.
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Þeir slógust um byssuna. Annað skot hljóp af. Sam hélt að
kúlan hefði farið út í loftið en svo var ekki. Hann fann að
maðurinn seig saman og féll svo endilangur á gólfið.
Sam var móður, fann að hann var kominn með byssuna í
höndina og starði á lífvana líkamann við fætur sér. Það var
blóðpollur á gólfinu og blóðið streymdi úr sári á brjósti
mannsins en Sam sá á brostnum augum mannsins bak við
gleraugun að hann var dáinn.
Það var enginn vafi á því hver árásarmaðurinn var. Sam
hafði séð glitta í gleraugun hans um kvöldið þegar hann
lokkaði mennina tvo sem eltu þau Eve burt frá henni. Nú var
annar skósveinn DeMarcos fallinn. En hinn. Hvar var...?
Eve!
Sam hljóp eins hratt og særði fóturinn leyfði, yfir veröndina og fékk það staðfest sem hann óttaðist mest. Eve var
horfin.
Þeir hlutu að hafa læðst í gegnum skóginn upp að húsinu
og tekist að ná henni hljóðlaust. Sam hafði verið upptekinn
við róðrarspaðana og ekki heyrt neitt.
Það var erfitt en hann neyddi sig samt til að vera kyrr
augnablik og hugsa málið. Sá sem lá á stofugólfinu hafði
greinilega átt að sjá um Sam en hinn hafði farið burt með
Eve. En hvert? Inn í skóginn? Að kanónum? Eftir vatnsbakkanum?
Hann lagði sig fram um að halda ró sinni og hallaði sér
yfir handriðið og horfði í kringum sig. Þarna! Þau voru á
leiðinni meðfram vatninu, sá sem hélt Eve fanginni rak hana
á undan sér og var með riffil við bakið á henni.
Guði sé lof, hún var enn á lífi. En hve lengi? Þangað til
hann kæmi með hana að þyrlunni og búið væri að leita á
henni og spyrja hana út úr? Eða yrði flogið með hana til
Victor DeMarco sem héldi henni sem fanga þangað til hann
væri búinn að fá það sem hann vildi?
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Sam var að sóa tíma í þessar hugsanir. Hann varð að ná
henni áður en þau kæmu að þyrlunni. Hann vissi vel af byssunni sem hann hélt á og mikilvægi hennar, sneri sér við og
haltraði inn í kofann aftur. Það var nauðsynlegt að fara inn
aftur þótt honum fyndist slæmt að missa dýrmætar sekúndur.
Hann hallaði sér yfir líkið og flýtti sér að leita í vösunum
en fann svo það sem hann vantaði. Skothylki í byssuna.
Svo skoðaði hann sárið. Það var ekki að sjá að kúlan sæti
föst í lærinu en hann yrði að stöðva blóðrásina, annars tækist
honum aldrei að ná Eve og manninum sem hélt henni.
Sam tók af sér trefilinn og batt fast um lærið ofan við sárið. Hann yrði sennilega að losa trefilinn af og til svo hann
stoppaði ekki blóðrásina. Hann sveið djöfullega í sárið en
það skipti ekki máli. Hann ætlaði að þola sársaukann.
Aukaskothylki í frakkavasa, byssan í beltinu, Sam flýtti
sér út aftur. Það gat ekki hafa liðið langur tími en Eve og
fangari hennar voru komin langleiðina meðfram vatninu og
að nálgast skriðuna sem lá yfir ána.
Sam lagði af stað á eftir þeim.
Dugleg ertu, hugsaði hann með sér.
Það var Eve að þakka að bilið á milli hans og þeirra styttist óðfluga. Hún gerði fangara sínum eins erfitt um vik og
hún gat, hægði á þeim með því að hnjóta hér og þar, stoppa
til að ná jafnvæginu eða andanum.
Hún gæti verið að vinna sér tíma en ekki vegna þess að
hún vissi að Sam væri á eftir þeim. Hann passaði sig á að
láta ekki sjá sig, hélt sig við skógarjaðarinn. Faldi sig við
næsta tré þegar fangari hennar leit órólegur í kringum sig en
það gerðist æ oftar.
Hann hlaut að furða sig á því að félagi hans var ekki búinn
að ná þeim, hugsaði Sam. Eve hlaut að hugsa um þetta líka
og hvort Sam væri dáinn. Hún hlaut að vera dauðhrædd.
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Stattu þig Eve, ég er á leiðinni.
En ekki nógu hratt. Sárið logaði, það blæddi gegnum
trefilinn svo það var slóð blóðdropa á eftir honum. Hann gat
leitt sársaukann hjá sér og blóðið en varð að stoppa með
reglulega millibili og losa trefilinn þegar fótleggurinn fór að
dofna upp.
Það virtist taka þau heila eilífð að komast að skriðunni.
Nú var Sam kominn nógu nálægt til að heyra lágt en ógnvænlegt hljóð hinum megin við hindrunina. Ísflekar á ánni
hugsaði hann.
Ísinn hlóðst upp og vatnsborðið hækkaði hinum megin við
stífluna. Opin vinstra megin var stíflað af íshröngli og nægði
ekki til að vega upp á móti þrýstingnum. Annað hvort flyti
íshrönglið yfir skriðuna eða krafturinn myndi ryðja öllu
saman úr vegi.
Hvert hélt þessi mannfjandi að hann væri að fara með Eve?
Sam horfði reiður á manninn reka hana upp torfæruna
með því að reka riffilhlaupið í hana. Hann neyddi hana upp á
topp og ætlaði greinilega að fara yfir. Þyrlan hlaut að bíða
hinum megin, úr augsýn bak við háan árbakkann.
Þetta var hættulegt og varð enn hættulegra með hverri sekúndunni. Skriðan var nefnilega farin að hreyfast eins og lifandi dýr, af völdum íshröngls og vatns sem þrýstu æ fastar á.
Hvað gat Sam gert til að stoppa þetta?
Hann var farinn að haltra það mikið að hann vissi að fótleggurinn bæri hann aldrei upp á skriðuna. Hann var líka
farið að svima af blóðmissinum.
Svona nú McDonough, gerðu eitthvað áður en þú líður út
af.
Nú voru þau komin upp á topp. Svona langt frá gæti
byssan ekki keppt við riffilinn. En ef hann gæti notað hana
til að dreifa athygli náungans nógu lengi fengi Eve kannski
færi á að sleppa.
105

Það lá fallinn trjábolur við hlið hans sem gæti dugað sem
skjól. Hann lagðist á magann bak við rótarflækju, tók ekki
áhættuna á að hitta í Eve heldur miðaði langt frá og skaut
nokkrum skotum í stuttri hrinu.
Þetta dugði eins og til var ætlast. Náunginn, sem var þrekvaxinn og skeggjaður og illilegur á svipinn, sneri sér snöggt
við og skaut nokkrum skotum í áttina að Sam. Sam reyndi að
láta fara enn minna fyrir sér en fannst hann heyra kúlurnar
þjóta yfir höfuðið á sér.
Þegar hann lagði í að líta upp sá hann að Eve hafði áttað sig
á því hvað hann ætlaði sér og vissi að hann var bak við tréð.
Honum til ánægju var hún að færa sig rólega frá fangara sínum.
Sam vissi að hann yrði að halda manninum við efnið nógu
lengi svo hún kæmist í skjól svo hann skaut á móti. Stíflan
var farin að hreyfast það mikið að maðurinn með riffilinn
náði ekki að miða almennilega.
Svo skipti það ekki máli lengur. Það stafaði hvorki hættu
af rifflinum né náunganum lengur. Náttúran ákvað hvernig
leikar skyldu enda. Það heyrðist þrumandi hávaði, áhrifin
voru á við kröftugan jarðskjálfta, og stíflan hrundi.
Vatnsflóðið bar íshrönglið og gróðurleifarnar og skósvein
DeMarcos með sér í vatnið. Sam hugsaði samt ekki um
annað en Eve. Honum létti þegar hann sá hana hinum megin
við ána. Strandaða en örugga á landi. Hún var það síðasta
sem hún sá áður en myrkrið gleypti hann.
Það var við því að búast að hann kæmist til meðvitundar
aftur meðan hann var með buxurnar á hælunum hugsaði Eve.
Hún var hálfbogin yfir honum og sennilega liti það ekki sakleysislega út í hans augum sem hún var að gera þó að þetta
væri í fullkomnu sakleysi.
Hann horfði þegjandi á hana en það var kímniglampi í
augnaráðinu.
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Þegar hann opnaði munninn var röddin hrjúf. –Þetta er
áhugavert. Ætlarðu að notfæra þér mig?
–Já, það er einmitt það sem ég var að gera. Ef þú kallar
það að notfæra sér meðvitundarlausan mann þegar maður
setur umbúðir um sár á læri eftir byssukúlu.
Hann strauk yfir umbúðirnar sem hún hafði sett um lærið.
Hleypti brúnum hissa, leit í kringum sig, áttaði sig á því að
hann lá í kanónum.
–Heyrðu, hvað er þetta? Hvernig komst ég... Hún náði
ekki að stoppa hann í að reisa sig upp við dogg til að sjá umhverfið. Við erum komin aftur í bátaskýlið. Er mig að
dreyma?
–Vertu nú ekki erfiður sjúklingur. Þú hefur verið til nægra
vandræða samt. Hún lagði hendina á bringu hans og ýtti
honum niður á koddana sem hún hafði sett undir axlir hans
og höfuð. –Það er hætt að blæða en ég vil ekki að það líði
yfir þig aftur.
–Og ég þarf svör, heimtaði hann. –Hvernig komst ég
hingað? Missti ég minnið tímabundið?
Það var verst að svo var ekki hugsaði Eve. Henni hafði
líkað miklu betur við hann meðan hann var minnislaus og
dæmdi hana ekki. Þegar hann hafði verið miklu vingjarnlegri
og skilningsríkari.
–Þú misstir blóð svo reyndu ekki að standa upp.
–Er þér ekki sama þó að ég hysji upp um mig aftur?
–Ef þú ferð varlega.
Hann lyfti mjöðmunum og tókst að draga buxurnar upp
um sig og renna upp og festa beltið. Hann ýtti hönd hennar
frá þegar hún ætlaði að breiða teppið yfir hann aftur.
–Hættu þessum hjúkkuleik og svaraðu mér. Það síðasta
sem ég man er að ég var við ána og þú hinum megin við
hana. Hvað gerðirðu? Syntirðu yfir?
Hún settist á hækjur sér og hristi höfuðið. –Það var nóg
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eftir af skriðunni... grjót og fastir trjábolir sem stóðu upp úr
vatninu... svo ég komst yfir.
–Jæja, þú varst þá komin yfir á mína hlið og ég lá þarna
eins og strandaður hvalur. Hvað svo?
–Ég fór auðvitað og náði í kanóinn. Hvernig hefði ég
annars átt að koma þér hingað? Það var nógu erfitt að toga
þig um borð í hann þegar ég var búin að róa til þín.
–En umbúðirnar?
–Það var sjúkrakassi í kofanum. Ég sótti hann og róðrarspaðana og koddana.
Eve rifjaði upp líkið af náunganum í stofunni og hryllti sig
við tilhugsunina.
–Ánægður?
–Já. Nei. Ætlarðu að gera það að vana að bjarga mér kona
góð?
–Ef ég má til. Þú þarft ekki að vera svona fúll út af þessu.
Hvað kallarðu að fá í þig kúlu mín vegna?
–Vinnuna mína.
Þetta var ekki það sem hún vildi heyra. Vissi samt að hún
gæti ekki búist við aðdáun eins og eftir að hún dró hann út úr
brennandi flugvélinni. Sú blíða hafði horfið þegar hann fékk
minnið aftur og það var þýðingarlaust að láta sig dreyma um
það.
Hann hlaut samt að hafa áttað sig á því að hann yrði að
þakka henni fyrir. Það hlaut að vera ástæðan fyrir því að
hann tautaði aðeins blíðlegar, –ég var kannski heldur hvass.
Ég ætti að þakka þér.
–Ertu að því? Að þakka mér?
–Já. Er eitthvað fleira sem ég ætti að vita?
–Við skulum sjá. Já, þyrlan er farin. Hún tók á loft einhvers staðar hinum megin við ána meðan ég var að róa
hingað til að sækja þig. Ég horfði á hana sveima yfir vatninu. Ég held að flugmaðurinn hljóti að hafa séð líkið fljót108

andi í vatninu. Eve hafði sjálf séð líkið og sagði Sam frá því.
Það hafði verið önnur ógeðfelld reynsla.
–Ég býst við, hélt hún áfram, –að flugmaðurinn hafi
ákveðið að hann hefði enga ástæðu til að hanga hér lengur.
Hann flýtti sér allavega á brott. Ég býst við að hann hafi
aldrei látið okkur sjá sig því hann er ekki einn af mönnum
DeMarcos, annars hefði hann líka elst við okkur.
Sam hundsaði fyrri ábendingar hennar og settist upp og
sagði reiðilega, –og þú ert fyrst núna að nefna það við mig!
–Hættu að æsa þig upp. Það hefur slæm áhrif á þig. Við
erum örugg í bili. Ef flugmaðurinn er ekki eingöngu ráðinn
til að fljúga þessari þyrlu, ef hann er hliðhollur Victori De
Marco, þá tekur það tíma fyrir hann að ná í DeMarco og láta
vita hvað gerðist hér.
–Hann er sennilega að tala við hann í talstöðinni núna,
Eve. DeMarco gleymir þér ekki þó að tveimur skósveinum
hans hafi mistekist. Ekki meðan hann heldur að þú sért með
sönnunargögn til að senda hann í fangelsi. Hann sendir aðra
eftir þér.
–Ég veit það. En þeir spretta ekki skyndilega upp.
–Þú getur ekki beðið hérna eftir þeim.
–Hvað finnst þér að ég hefði átt að gera? Skilja þig eftir
særðan á ströndinni og fara ein niður ána?
–Nei en við verðum ekki kyrr hér. Við förum. Núna.
Hann leit á úrið. Leit svo til himins eins og hann treysti
ekki klukkunni. Staða sólar sagði honum að það var komið
fram yfir miðjan morgun.
–Það er ekki komið langt fram á dag, sagði hann. –Ef við
róum bæði og straumurinn hjálpar til, þá ættum við að komast langa leið fyrir myrkur. Kannski finnum við einhvern bæ.
–Þú rærð ekki. Þú þarft að hvíla þig.
–Ég þarf ekki fótinn til að róa. Það verður allt í lagi með
mig.
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–Þú ert sá þrjóskasti...
–Eve, hlustaðu á mig. Hann hallaði sér nær, ákveðinn á
svipinn. –Ég hvíli mig ekki fyrr en ég hef komið þér aftur til
Chicago og undir verndarvæng alríkislögreglunnar. Hvað
sem það kostar. Skilurðu mig? Hvað sem það kostar!
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9. kafli
Áin rann áfram hinum megin við vatnið eins og þau höfðu
talið líklegt og var ekki til vandræða. Straumurinn var nógu
mikill til að hjálpa þeim en ekki svo stríður að þau þyrftu að
hafa fyrir því að sigla rólega áfram. Þau lentu ekki heldur í
streymi inn á milli sem skapaði þeim vandræði.
Eve gat ekki sagt það sama um förunautinn.
Hún hafði krafist þess að Sam sæti fyrir framan hana. Það
var eina leiðin til að hún gæti haft auga með særða fætinum.
Það endaði reyndar með því að hún var farin að veita öðrum
líkamshlutum miklu meiri athygli.
Það var hlýtt. Þau þurftu líka að róa og þetta samanlagt
varð til þess að þau fóru úr yfirhöfnunum. Eve gat ekki tekið
augun af vöðvastæltum öxlum og baki Sam fyrir framan sig.
Það var komið fram yfir miðjan dag þegar þau komu að
lygnum stað á ánni. Þau voru bæði til í hvíld og glorsoltin.
–Passaðu fótinn, sagði hún aðvarandi þegar hann sneri sér
að henni. Hún var hrædd um að hann væri of kærulaus varðandi sárið.
–Hættu að hafa áhyggjur, sagði hann og teygði sig í vistirnar sínar. –Þetta er á batavegi.
Það var kannski rétt hjá honum, hugsaði hún meðan þau
sátu og drukku úr vatnsflöskunum og mauluðu kex og þurrkaða ávexti. Kannski þurfti hún að hafa áhyggjur af sjálfri sér.
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Hún gat ekki losnað við þrána til hans. Að þrá að vera
nakin með honum og finna stæltan líkama hans við líkama
sinn. Þetta var ekki bara líkamlegt heldur líka tilfinningalegt.
Þrá eftir blíðunni sem hann hafði sýnt svo oft áður en minnið
kom aftur.
Eve var viss um eitt. Innsta eðli fólks breyttist ekki. Að
minnsta kosti ekki yfir nótt. Fyrst þessir jákvæðu eiginleikar
höfðu komið í ljós þegar hann missti minnið hlutu þeir að
vera þarna innra með honum, undir tómlætinu.
–Sam, má ég spyrja þig að einu?
–Spyrðu bara.
–Af hverju ertu svona afundinn.
Hann gretti sig. –Um hvað ertu að tala?
–Þú veist hvað ég er að tala um. Ég sá það strax. Eitthvað
þjakar þig og ég er ekki að tala um að koma mér til Chicago.
Væri ekki betra að tala um það?
Hann svaraði hranalega. –Þú ímyndar þér eitthvað. Það
eina sem þjakar mig er fótleggurinn.
Hann vildi ekki ræða þetta. Lokaði á hana, var kannski
reiður við hana fyrir að spyrja um eitthvað sem hann leit á
sem einkamál.
Jæja, hún ætlaði ekki að þrýsta á hann. Ekki núna. En hún
ætlaði ekki að gefast upp.
Það var langt liðið á daginn og Eve verkjaði í handleggina en
svo heyrði hún suðandi hljóð fyrir framan þau. Hún sá á því
hvernig Sam lyfti höfðinu og hlustaði einbeittur að hann
heyrði það líka.
–Hvað er þetta? sagði hún og hvíldi sig aðeins.
–Veit ekki. En þetta er ekki þyrlan.
Þau reru áfram í áttina að hljóðinu sem hækkaði smám
saman og reyndist vera einhvers konar vélarhljóð.
Þau höfðu ekki séð neitt annað en skóglendi alla leiðina
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niður ána. Þegar þau komu fyrir bugðu á ánni sáu þau
skyndilega húsaþyrpingu á bakkanum hægra megin. Byggðina sem Sam hafði verið svo viss um að væri einhvers staðar.
Við árbakkann var stórt grátt hús sem var greinilega hjarta
byggðarlagsins. Þaðan kom hávaðinn. Sögunarmylla.
–Loksins komin í menninguna, sagði hún ánægð.
–Eða það sem telst menning, sagði Sam. –Það nægir
okkur.
Þau stoppuðu við bakkann, drógu kanóinn á þurrt, tóku
dótið sitt og gengu að sögunarmyllunni. Eve var ekki ánægð
með að Sam skyldi stíga í fótinn en hann virtist eiga auðvelt
með gang þó að hann hlífði fætinum.
Ungur maður með hárið í tagl og gullhring í öðrum eyrnasneplinum hallaði sér að húsvegg. Sennilega verkamaður í
reykingapásu hugsaði Eve.
Hann var að merja sígarettuna undir fætinum á sér þegar
hann sá þau. Miðað við svipinn á honum hlutu kanóræðarar
eins og þau Sam að vera sjaldgæf sjón. Sjón sem mátti við
því að fara í bað og skipta um föt.
–Hvaðan komuð þið?
–Við vorum í kanóferð í óbyggðunum, upplýsti Sam.
–Ekki besti árstíminn til þess.
–Já, við komumst að því og erum búin að fá nóg. Er hægt
að ná rútu eða lest hér?
–Ekki hér. Þið verðið að fara til Dalroy til þess. Þaðan fer
rúta til suðurs tvisvar á dag.
–Hvernig komumst við þangað?
–Gangandi. En það viljið þið ekki gera. Það er í rúmlega
þrjátíu kílómetra fjarlægð. Ég bý hér og ef þið nennið að
bíða í klukkutíma, þangað til ég er búinn að vinna, skal ég
skutla ykkur á pallbílnum mínum.
–Við yrðum mjög þakklát, sagði Eve hlýlega.
–Ekkert mál. Ég heiti Howie.
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Hann hafði greinilega engan áhuga á að vita hvað þau
hétu, sem var alveg ágætt, og veifaði kæruleysislega í
kveðjuskyni, fór svo aftur inn í sögunarmylluna.
Eve og Sam tylltu sér á lítinn viðarstafla í sólinni til að
bíða eftir Howie. Hún beið þangað til þau voru búin að svala
þorstanum og maula síðustu kexkökurnar áður en hún sneri
sér að honum og sagði. –Þú spurðir ekki hvar við gætum
fundið síma. Það yrði fljótlegasta aðferðin fyrir þau til að
hafa samband við umheiminn fyrst óvinurinn hafði eyðilagt
farsímann hennar. –Því ekki? Ég hefði haldið að það væri
efst á listanum hjá þér að hafa samband við yfirmanninn í
Chicago og láta vita að við erum enn á lífi.
Hann hristi höfuðið. –Slæm hugmynd.
–Af því að?
–Við erum enn í hættu.
Eve var ekki búin að gleyma ógnuninni sem stafaði af
Victori DeMarco og að þau þurfti að vera stöðugt á ferðinni,
ekki bara á verði.
–Vegna DeMarco, já. En hann hefur ekki hugmynd um
hvar við erum.
–Hann gæti komist á slóð okkar ef við látum vita af okkur
í Chicago og biðjum um hjálp við að komast heim
–Hvernig þá?
Sam sneri sér að henni. –Hefur það aldrei hvarflað að þér
Eve að DeMarco og hans fólk virðast vita ýmislegt sem þau
eiga ekki að vita um? Til dæmis það að Charlie Fowler
ætlaði að svíkja hann, hvar Charlie var að finna og að þú
ætlaðir þangað til að hitta hann? Og að eftir dauða Charlie
sendi alríkislögreglan fulltrúa sem ætlaði að fljúga með þig
til baka? Þau vissu þetta allt saman og notuðu upplýsingarnar.
Eve starði á hann, skildi það sem hún hefði átt að sjá fyrir
lögnu. –Heldurðu að það sé leki í deildinni hjá þér, einhver
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sem kemur upplýsingum til DeMarco um allt sem hann þarf
að vita? Hver?
–Hef ekki hugmynd. Það eina sem ég veit fyrir víst er
nokkuð sem ég hefði átt að ákveða fyrir löngu.
–Sem er?
–Að treysta engum í deildinni, ekki einu sinni yfirmanninum. Ég kem þér til Chicago en ég ætla ekki að koma þér í
vernd hjá FBI fyrr en búið er að finna lekann og handsama
viðkomandi.
–En að fá aðstoð frá yfirvöldum í Kanada?
Hann hristi höfuðið. –Þeir munu krefjast þess að hafa
samband við alríkislögregluna.
–Svo við þurfum að sjá um okkur sjálf þangað til við
komum til Chicago?
–Er þér sama?
–Ég reyni að kvarta ekki yfir því.
Henni var samt ekki sama að einu leyti. Það var ekki auðvelt að vera ein með honum og bera þessar tilfinningar til
hans. Ekki þegar hún þráði hann stöðugt og hann vildi hana
ekki lengur. Það hefði kannski dregið úr spennunni á milli
þeirra að fá fleiri menn til sín eða hafa annan fulltrúa með
þeim.
Kannski ekki. Hún myndi eflaust halda áfram að finna
þessar tilfinningar meðan hann var nálægt, þrátt fyrir að
fleiri væru með þeim.
Þau þögðu smástund. Sam horfði allan tímann á hana.
Hún varð óróleg við augnaráðið en vissi ekki hvað hann
hugsaði.
Hún rauf þögnina með því að segja allt í einu, –ég er með
aðra spurningu?
–Jæja?
–Þú spurðir Howie út í rútu eða lest. Minntist ekki á flugvél.
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–Það passar. Það yrði miklu auðveldara að fljúga til
 hicago. Það yrði líka flóknara því öryggiseftirlitið er svo
C
strangt á flugvöllum og ég hef engin skilríki. Við megum
ekki við því að vekja spurningar um það hver við erum.
Hún skildi hvað hann átti við og hvað var í húfi og kinkaði
kolli. –Upplýsingar sem gætu borist röngum aðilum.
–Einmitt.
–Svo við ferðumst með rútu og lest.
–Ef við getum borgað farið. Hann horfði á axlatöskuna
hennar. –Hvernig er staðan peningalega? Ég er ekki að tala
um kreditkort.
–Nei, eg veit að það myndi skilja eftir rafræna slóð fyrir
þann sem leitar að okkur. Ég er með nokkur hundruð dollara
í seðlum hérna. Hún klappaði á töskuna sína. –Bæði kana
díska og ameríska dollara. Og ef það er ekki nóg...
Hún hikaði.
–Hvað?
–Ég hef ekki sagt þér svolítið, sennilega vegna þess að ég
skammast mín fyrir að segja frá því.
–Lát heyra.
–Ég sótti fleira en róðrarspaðana og sjúkrakassann í kofann. Dauði maðurinn í stofunni... Sam, ég stal peningunum
úr veskinu hans.
Það hafði alls ekki verið auðvelt fyrir hana því henni
fannst svo hræðilegt að sjá hann liggjandi á gólfinu.
Sam starði þegjandi á hana í nokkrar sekúndur. Fór svo að
skellihlæja.
–Þetta er ekki fyndið.
Hún naut þess samt að heyra hann hlæja. Þetta var í fyrsta
sinn sem hann hafði hlegið síðan minnið kom aftur. Það var
jákvætt merki um að einhvers staðar undir þungu yfirborði
væri hann fær um að sýna gleði.
–Og þú skammast þín. Eve, þetta var mjög snjallt. Hvað
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náðirðu miklu? Mundu að þú ert að tala við náunga sem er
ekki með sent á sér.
–Ég taldi það ekki en það eru sennilega nokkur hundruð
dollarar í viðbót.
–Sem þýðir að við ættum að komast burtu ef við bætum
því við það sem þú átt.
Ef við förum varlega, hugsaði hún.
–Pallurinn á bílnum mínum er langur, sagði Howie þegar
hann kom aftur. –Viljið þið að ég taki kanóinn með?
–Takk fyrir boðið en við erum búin að biðja um að hann
verði sóttur, laug Sam.
Howie sagði þeim á leiðinni að það væri engin lest frá
Dalroy. Þau kæmust ekki í lest fyrr en rútan væri komin í
einhvern af stærri bæjunum á leiðinni.
Ungi maðurinn neitaði að taka við greiðslu fyrir farið og
setti þau út við kaffihús sem þjónaði einnig hlutverki rútustöðvar. Þau komust að því að seinni rúta dagsins kæmi ekki
fyrr en eftir klukkutíma svo þau settust við borð úti í horni.
Máltíðin var fyrsta almennilega máltíðin sem Eve hafði
borðað síðan hún fór frá Yukon. Góður kokkur eða ekki, hún
var ánægð með að það var ekkert sem líktist þurrkuðu nautakjöti eða mjólkurdufti í matnum.
Það var annað mál þegar þau settust hlið við hlið í rútuna.
Sam svaf vært meðan þau óku inn í nóttina. Eve var líka
uppgefin en fannst erfitt að sofna með höfuð hans á öxlinni
á sér.
Hann var allt of nálægt henni. Það var of æsandi að finna
líkamlega snertingu þó að hún væri sakleysisleg.
Henni létti morguninn eftir þegar þau fóru út við brautarstöð í lítilli borg á suðurleið. Þau höfðu tíma til að finna búð
og kaupa sér föt til skiptanna og nauðsynlegar hreinlætisvörur, rakvél handa Sam og derhúfu handa Eve.
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–Hárið á þér er of áberandi, sagði hann. –Þú þarft að festa
það undir eitthvað meðan við erum á ferðinni meðal fólks.
Ég vil ekki að fólk verði forvitið um þig og einhver minnist á
að hafa séð þig. Það fréttist ýmislegt.
Hann var heldur varkár en Eve skildi ástæðuna eftir að
óvinurinn náði henni í kofanum. Þau þvoðu sér og skiptu um
föt á salernum á brautarstöðinni og Sam rakaði af sér skeggbroddana.
Þau líktust varla fólki sem hafði verið á ferðinni í óbyggðum þegar þau fóru um borð í lestina. Eve var viss um að þau
litu út eins og venjulegt par. Þau vöktu allavega enga athygli
annarra ef það var ekki talið með hvernig konurnar horfðu á
Sam í nýju, þröngu gallabuxunum. Það var mjög skiljanlegt
því Sam var heillandi.
Sam hélt áfram að vera á verði. Ekki það að ferðin að
landamærunum hefði neina hættu í för með sér, nema fyrir
hjarta hennar.
Sam veitti henni enga ástæðu til að kvarta því hann var
þægilegur í viðmóti og hafði velferð hennar í huga. Bara ef...
Það var kannski ímyndun en henni fannst samt stundum
eins og hann þráði hana enn. Hann lét það samt ekki í ljós
með orðum eða látbragði og kaus eigin hugsanir frekar en
félagsskap hennar.
Eve var sár og gat ekki beðið eftir því að ferðalagið væri
að baki, þar með talið það sem átti eftir að gerast í Chicago,
svo hún gæti reynt að jafna sig á tilfinningum sínum.
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10. kafli
Sam hafði náð sér í ferðahandbók á einni lestarstoppistöðinni.
–Að hverju komstu? spurði Eve þegar hann var búinn að
sitja og lesa í hálftíma meðan lestin ók yfir gresjuna í
Saskatchewan þar sem allur snjór var horfinn.
–Hvar við förum yfir landamærin.
–Hvar er það?
–Ég segi þér það þegar við komum þangað.
Hann horfði framan í hana, á augabrýrnar sem sýndu yfirleitt hvernig henni leið og lyftust núna í blöndu af undrun og
pirringi. –Af hverju þarftu að gera leyndarmál úr öllu?
–Því ég vil vera viss áður en ég tjái mig.
Augabrýrnar hnykluðust óþolinmóðar. Hann sá að óþolinmæðin og stoltið háðu baráttu. Stoltið hlaut að hafa unnið
því hún sneri höfðinu þegjandi.
Þetta var nokkrum klukkutímum fyrr. Nú voru þau komin
úr lestinni og sátu við borð á kaffihúsi í bænum Calhoun sem
var á landamærum Kanada og Bandaríkjanna. Borðið var við
glugga þar sem þau gátu horft á landamærahliðin í nokkur
hundruð metra fjarlægð.
Eve gat ekki þagað lengur. –Jæja, af hverju ákvaðstu að
við færum úr lestinni í Calhoun?
–Sérðu allar búðirnar í bænum?
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–Hvernig var annað hægt því þú dróst mig fram og aftur
um göturnar til að skoða þær?
–Fullt af góðum tilboðum, ekki satt? Eitt og annað sem
Bandaríkjamenn geta ekki keypt sín megin og margir að
versla. Alveg eins og stendur í handbókinni.
–Hvernig skiptir það máli?
–Umferðin yfir daginn Eve. Þeir aka hingað frá Montana
á morgnana og til baka seint um daginn.
Eve leit að hliðunum tveimur þar sem kanadískir og
bandarískir tollgæslumenn höfðu mest lítið að gera. En það
liði ekki á löngu...
–Það verður bráðum mjög mikið að gera Bandaríkjamegin
við að hleypa þeim öllum hingað yfir, sagði hún.
–Brjálað að gera, sagði hann, –svo þeir geta ekki eytt tíma
í einhverja sem líta ekki grunsamlega út eða eru ekki með
rétta pappíra.
Sam vonaði það að minnsta kosti.
Eve horfði áfram á hliðið. Svo leit hún snögglega á hann
með óttasvip. –Sam, sagði hún, –þú ert ekki með pappíra.
Vegabréfið þitt og lögregluskilríkin eyðilögðust í flugvélinni.
–Nei en þú ert með rétta pappíra til að fara í gegn.
–Hvað ertu að tala um? Ætlarðu að senda mig eina til
Chicago?
–Það myndi ég aldrei gera... nema það sé engin önnur leið
fær.
–Hvað þá... svo áttaði hún sig. –Þú ætlar að laumast yfir
landamærin, er það ekki?
–Ef ég get og ef ég bíð fram í myrkur ætti það að vera
hægt.
Þau töluðu lágt sín á milli þó að það væru engir við næstu
borð en Eve fór að hvísla og hallaði sér nær.
–Sam, þetta er hættulegt. Það gætu verið rafmagnsgirð
ingar og gæsla. Þú næst.
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Þetta var ekki rétti tíminn til að skemmta sér en hann gat
ekki annað en brosað. –Eve, landamærin eru mörg þúsund
kílómetrar á lengd. Hvernig heldur þú að það sé hægt að
girða þau og ekki síst í svona strjálbýlu héraði eins og þessu?
Það eru ekki nógu margir til að annast gæslu nema á viðkvæmum svæðum.
–Það er samt hættulegt. Ekki síst út af fótleggnum.
–Viltu hætta að hafa áhyggjur af fótleggnum. Hann er ekki
vandamál. Hann hafði samt áhyggjur af einu. –Það ert þú
sem ert í hættu.
–Um hvað ertu að hugsa núna?
–Að alríkislögreglan hlýtur að velta því fyrir sér hvort við
erum enn á lífi og ef svo er, hvar við erum. Þeir geta hafa
sent út tilkynningu um að það verði fylgst með okkur og ef
nafn þitt er á lista við landamærahliðið...
–Verður of mikið að gera hjá þeim til að fara yfir listana.
Þú treystir á það, er það ekki. Að ég verði ekki stoppuð og
látin bíða?
–Ég vona það. Ég myndi ekki biðja þig að gera þetta
svona ef við hefðum aðra leið.
–Það er önnur leið. Ég gæti laumast yfir landamærin með
þér.
Hann hristi höfuðið ákveðinn. –Alls ekki. Ef ég lendi á
varðmönnum verða þeir vopnaðir. Ef þeir eru ekki þjálfaðir
fagmenn er hætta á að þeir skjóti fyrst og spyrji svo. Nei, þú
verður miklu öruggari þarna við hliðin.
–Mér líst ekkert á þetta, Sam.
–Mér ekki heldur en svona verður það að vera, sagði hann
ákveðinn. Hann leit í kringum sig. –Við drögum athyglina að
okkur ef við sitjum hérna mikið lengur. Ég held að við ættum að blandast mannfjöldanum með því að fara í búðir. Svo
þarftu að líta eins sakleysislega út og hægt er með öðrum
Bandaríkjamönnum í verslunarleiðangri, eins og þú sért ein
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þeirra. Það þýðir að þú þarft að vera með dót. Komdu, sagði
hann og stóð upp. –Við skulum borga og fara og kaupa
nokkrar tilboðsvörur.
Sam fannst leiðinlegt hvað hún var hikandi þegar þau fóru út
af kaffihúsinu. Honum fannst það enn leiðinlegra þegar hún
þurfti að neita sér um að kaupa dýra hnífa í einni búðinni.
–Það sem ég væri til í að eiga þessa, sagði hún og dáðist
að settinu. –Þetta er það sem ég var að leita að og hef ekki
fundið í St. Louis. Ekki segja það, ég veit það. Ég get ekki
notað peningana í að kaupa þá.
Þau keyptu loks nokkra ódýra minjagripi handa henni.
Þegar þau komu að landamærahliðunum var að verða áliðið og bílar stóðu í röðum Kanadamegin og biðu þess að komast yfir landamærin.
–Ég hugsaði ekki út í þetta, tautaði Sam. –Það eru allir í
bílum en þú ert fótgangandi. Þú gætir orðið áberandi þess
vegna.
Eve datt í hug líkleg skýring.
–Ef þeir spyrja þá segist ég ekki hafa nennt að koma á bíl
því ég þurfti þess ekki. Vinur minn keyrði mig að landamærastöðinni og sækir mig þangað aftur á eftir.
Sam hugsaði um söguna. Einfalt en líklegt. –Þetta dugar.
Hann hikaði en sagði svo alvarlegur. –Eve, það er eitt enn. Ef
ég kemst ekki yfir...
–En þú kemur. Þú verður!
–En ef mér tekst það ekki verður þú að fara ein til Chicago.
Hann gaf ákveðin fyrirmæli. –Ekki reyna að komast beint.
Skiptu milli lesta og rútu til að rugla þá sem gætu verið á
eftir þér. Þegar þú kemur til Chicago skaltu fara beint að
hitta þennan lögfræðing sem pabbi þinn sagði þér frá. Ef
Fowler hefði ekki treyst honum fullkomlega hefði hann ekki
sagt þér frá honum. Veistu hvað hann heitir?
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Hún kinkaði kolli. –Alan Peterman. Charlie lét mig leggja
nafnið og heimilisfangið á minnið.
–Gott því ég treysti því að hann hjálpi þér. Ekki hafa samband við neinn annan nema hann fullvissi sig um að það sé
öruggt fyrir þig að gefa þig fram til að fá örugga gæslu.
–Sam, þetta er allt óþarfi. Ég þarf ekki að vita annað en
hvar við ætlum að hittast.
Hann hafði hugsað um að reyna að finna símaklefa eða
kaupa frelsissíma svo þau gætu fundið sér stað til að hittast
á. En þá hefði hann þurft að spyrjast fyrir og einhver gæti
munað eftir því. Svo ekki sé minnst á að skilja eftir sig slóð
sem hann vildi ekki taka áhættuna á. Hann hafði hafnað hugmyndinni aftur án þess að ræða hana við Eve.
Hann horfði á það sem var að sjá hinum megin við landamærin. Var hugsandi smástund. Hún beið með eftirvæntingarsvip, hélt í aðra spöngina á sólgleraugunum og lét þau dingla.
–Mér sýnist að Elbow Bend þarna hinum megin sé næstum jafnstór og Calhoun. Ég er viss um að það eru gisti
heimili þarna. Finndu eitt ódýrt, í útjaðri bæjarins ef þú getur. Fáðu herbergi fyrir einn og bíddu mín þar.
Hann leit á derhúfuna sem hélt þykka, rauðbrúna hárinu
uppi. –Þegar það dimmir skaltu festa húfuna við dyrahandfangið á herberginu þínu. Ég verð kannski svolítið lengi að
finna rétta gistiheimilið og réttu dyrnar en ég finn þig.
Finna hana? Ef hann kæmist ekki yfir landamærin yrði
þetta kannski í síðasta skiptið sem hann sæi hana. Tilhugsunin um að skilja við hana, að senda hana eina af stað, tók á
hann.
–Eitt í viðbót, sagði hann svolítið hás, átti erfitt með að
sýna ekki tilfinningarnar innra með sér. –Hafðu dregið fyrir
og dyrnar læstar. Ekki opna fyrir neinum nema mér.
–Skilið. Hvað heldurðu að þú verðir lengi að komast til
mín?
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–Það er ómögulegt að segja því ég veit ekki hvað gæti
tafið mig. Sennilega einhverja klukkutíma eftir að það
dimmir. Það er best að þú drífir þig.
Hún horfði smástund á hann stórum augum svo hann
barðist við löngun til að kyssa hana. Það var ekki fyrr en hún
setti sólgleraugun á sig og faldi þannig augun sem Sam gat
náð stjórn á sér aftur.
Eve sneri sér þegjandi við og gekk burtu. Hann stóð kyrr,
varð að vera viss um að hún kæmist yfir landamærin.
Hann horfði á hana færast hægt í röðinni, fullur kvíða. Það
voru engar tafir Kanadamegin. Vörðunum var alveg sama
hverjir fóru frá þeim, höfðu bara áhuga á þeim sem vildu
koma til þeirra. Hún fór framhjá þeim að hliðinu Bandaríkjamegin.
Sam hélt niðri í sér andanum þegar Eve tók vegabréfið úr
töskunni, sýndi verðinum það sem skoðaði það lauslega,
skoðaði aðeins í töskuna hennar, sagði eitthvað við hana sem
virtist helst almenns eðlis og veifaði henni svo í gegn.
Hún hafði komist klakklaust í gegn. Sam gat andað aftur.
Hann beið aðeins lengur meðan hún blandaði sér í hópinn
hinum megin og hvarf svo. Þá gekk hann af stað til að finna
sér stað til að bíða myrkurs svo hann gæti farið út fyrir
bæinn. Og komist til Eve.
Sam, hvar ertu?
Klukkan var að ganga tólf og Eve var orðin örvæntingarfull, þoldi ekki að horfa á veggina, fannst hún innilokuð á
gistiheimilinu.
Til að byrja með hafði hún reynt að sýna þolinmæði, líka
eftir að það var orðið dimmt. Sagt sjálfri sér að það gætu
verið margar eðlilegar ástæður til að tefja Sam.
Kannski hafði hann þurft að fara langt frá Calhoun til að
finna stað til að komast yfir. Þá væri löng leið til baka í
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myrkrinu og svo átti hann eftir að finna gistiheimilið með
húfunni hennar á hurðarhúninum. Allt þetta tók tímann sinn.
En svona langan tíma?
Hún var farin að sjá eitt og annað fyrir sér og ekkert af því
átti sér eðlilegar skýringar. Hann hafði villst. Fótleggurinn
hafði gefið sig eða sárið opnast meðan hann skreið yfir
gaddavír. Það hafði sést til hans á leiðinni og hann var kominn í fangaklefa.
Eve var óglatt af stressi, ætlaði að opna dyrnar og athuga
hvort húfan væri ekki örugglega á sínum stað, jafnvel að
hætta sér út til að leita að honum, þegar það var bankað á
dyrnar.
Hún fálmaði í læsinguna, opnaði dyrnar upp á gátt. Hann
náði varla að smeygja sér inn og læsa á eftir sér áður en hún
henti sér í fangið á honum. Það var svo dásamlegt að sjá
hann að henni var sama um afleiðingarnar. Hún vildi að hann
héldi utan um sig, finna líkama hans þétt við sig.
Það besta var að hann virtist líka þurfa faðmlag. Ekki bara
það, hann lét heitum kossum rigna yfir andlit hennar.
Kossum sem hún svaraði í sömu mynd og tókst að hvísla
slitrótt, –ég hélt að þú kæmir ekki, ég hélt að verðir hefði
stoppað þig. Þeir eru með hunda, grimma hunda.
Hann hló lágt og sagði rólega, –engir verðir og engir
hundar. Eina áhættan var að lenda á skynjurum. Ef þeir eru
einhverjir hefur mér tekist að forðast þá.
Ekkert spjall eftir þetta. Ekkert annað en heitir kossar á
vöngum hennar og hálsi, nart í eyrnasneplana. Kossar sem
urðu æ heitari þangað til hann kyssti hana loksins á munninn.
Eve heyrði sjálfa sig stynja þegar kossarnir dýpkuðu.
Þetta var brennheit tenging, maður og kona sem tjáðu
löngun sína hvort til annars eins innilega og hægt var. Gagnkvæmur könnunarleiðangur, ekki bara með rökum vörum og
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tungum heldur snerist þetta líka um bragð, ilm og í Evu tilfelli um tilfinningar sem hún hafði enga stjórn á.
Kannski leið Sam eins. Kannski var þetta það sem lágværar stunur hans sjálfs túlkuðu, að það slaknaði á taumhaldinu
sem hann hafði haft á sjálfum sér síðan hann fékk minnið.
Hver sem skýringin var sagði hann hás, þegar hann hætti
að kyssa hana eitt augnablik. –Það var að fara með mig að
sjá á eftir þér í gegnum hliðið.
–Hvernig heldurðu að mér hafi liðið að skilja þig eftir?
–Við getum gert eitt varðandi þennan aðskilnað.
Að minnsta kosti þessa einu nótt.
Sam sagði þetta ekki upphátt. En hún fann þetta á sér.
Vildi ekki láta það skipta máli. Var tilbúin til að láta nóttina
duga, hvað svo sem morgundagurinn eða næstu dagar bæru í
skauti sér.
Hún naut þess að liggja við hlið hans og finna vellíðunartilfinninguna eftir ástaratlotin flæða um allan líkamann. Það
hefði átt að nægja en gerði það ekki. Ekki þegar ást hennar
var svo sterk að hún þráði skuldbindingar.
Eve vissi að það var ómögulegt. Ekki hægt meðan Sam
hélt dimmu, drungalegu leyndarmáli innra með sér. Kannski
ekki heldur þótt hann segði frá því. En hún þoldi ekki lengur
þessa tilfinningalegu fjarlægð. Fannst hún hafa rétt á að taka
þátt í kvöl hans, skilja hana.
Hún safnaði kjarki með því að draga andann djúpt að sér,
reis upp við dogg og horfði á hann. –Sam?
–Mmm.
–Ég verð að spyrja þig um eitt.
–Já?
Hún fann að hann hagræddi sér órólegur við hlið hennar
eins og hann ætti von á einhverju leiðinlegu. Sem það yrði
sennilega fyrir hann.
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–Ég held að þú vitir hvað það er. Að þú hafir vitað, þegar
við vorum á ánni, að ég léti ekki kyrrt liggja. Ég vil vita
hvað þú hefur falið fyrir mér. Af hverju þjáistu svona innra
með þér?
Hann settist snöggt upp og strauk yfir hárið. –Ég sagði þér
það þá og segi það aftur...
–Ég veit hvað þú sagðir mér, að það sé ekkert sem þjakar
þig. Ég trúði því ekki þá og trúi því ekki núna. Því leyfirðu
mér ekki að hjálpa þér?
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11. kafli
Hann var reiður. Hún sá það á grettunni á andlitinu, heyrði
það í röddinni.
–Af hverju geturðu ekki látið þetta eiga sig?
Eve ætlaði ekki að láta reiðina stoppa sig, ekki í þetta
sinn. Hún settist upp við hlið hans og lagði höndina á handlegg hans, bjóst við að hann myndi hrista hana af sér. Hann
gerði það ekki. Það var góðs viti.
–Af því að mér finnst vænt um þig, sagði hún lágt. –
Kannski allt of mikið en þannig er það.
Hann var þögull. Það var kannski líka góðs viti.
–Sam, við vitum bæði að eitthvað hvílir á þér. Af hverju
geturðu ekki treyst mér?
Hann hló. Stuttlega. –Já, ég veit það. Þú vilt hjálpa mér.
Hvernig heldurðu að þú farir að því þegar besti geðlæknirinn
í Chicagodeildinni hefur ekki verið fær um það á undanförnum tíu mánuðum?
–Þú viðurkennir þó að þú eigir við vanda að stríða. Það er
þó eitthvað.
–Jamm. Ég á í vanda. Það verður minn vandi.
Nú var kominn tími til að taka silkihanskana af hugsaði
hún. Ögra honum þannig að hann skildi það. Vonandi.
–Þú ert hræddur, sagði hún ásakandi. –Er það ekki málið?
Þú ert hræddur um að ég viti að McDonough alríkislögreglu128

fulltrúi, sem getur fengist við verstu glæpamennina af þeim
öllum og sigrað þá, sé í alvörunni viðkvæmur.
–Þú þarna...
Hann var svo reiðilegur á svipinn að Eve hélt að hann ætlaði að grípa í axlirnar á henni og hrista hana þangað til hún
bæði hann að fyrirgefa sér. En það var ekki hans aðferð.
Hann náði einhverri stjórn á sér aftur og horfði uppgefinn
á hana, sagði þreytulega. –Allt í lagi, þú vilt heyra það og
hlustaðu þá. Hún hét Lily.
Hét. Þátíð. Sem þýddi að hún var farin, hver sem hún
hafði verið. Eve var viss um, miðað við tóntegundina, að hún
hefði dáið. Átti enn eftir að komast að því af hverju það
skipti Sam svona miklu máli.
–Alveg eins og blómið, hélt hann áfram. –Ilmandi og viðkvæm. Það er að segja á yfirborðinu. Innra með sér var hún
sterk. Nýútskrifuð frá Quantico og ákveðin í að ná frama.
–Fulltrúi í alríkislögreglunni.
–Sem var sett sem félagi minn þegar hún kom frá deildinni. Það er vaninn að nýir liðsmenn séu settir með eldri og
reyndari fulltrúum. Það er besta aðferðin til að læra á vettvangi.
–Og hún var meira en bara félagi þinn, er það ekki?
Af hverju ætti dauði hennar annars að vera svona sár?
–Þetta voru verstu mistök sem tveir fulltrúar geta gert en
já, það endaði með því að við byrjuðum saman.
–Varstu ástfanginn af henni?
Hann yppti öxlum ofurlítið. –Ég veit það ekki, ég hugsa
það.
Eve hafði engan rétt á að finna til afbrýðisemi þegar aumingja konan var dáin. Það var engin afsökun að hún var sjálf
ástfangin af Sam. Hún var óánægð með sjálfa sig fyrir að
finna til afbrýðisemi og reyndi að finna leið framhjá með því
að spyrja strax. –Hvað gerðist?
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–Ég gerði alvarleg mistök. Við fengum upplýsingar um
listaverkarán sem átti að fremja í listaverkagalleríi í Chicago.
Þjófahópur sem hafði verið að störfum í marga mánuði og
ráðist inn í önnur gallerí og rænt söfnum í einkaeigu.
Ef þjófnaðarmálin höfðu verið svo mörg og svo víða og í
fleiri en einu fylki var það mál alríkislögreglunnar hugsaði
Eve.
–Ég stjórnaði hópnum sem fór inn þetta kvöld, hélt Sam
áfram. –Við veljum verkefni handa nýliðum vel. Ekkert
hættulegt fyrr en þeir hafa öðlast meiri reynslu, þú skilur. En
listaverkaþjófnaðir... þeim fylgja yfirleitt aldrei ofbeldi, ekki
eins og eiturlyfjahandtökum.
Hann hikaði aðeins en Eve beið þegjandi, hugsaði hvort
hann ætlaði að þagna alveg. Þegar hann hélt áfram fór hann
að tala hraðar, snubbótt.
–Lily hafði mikinn áhuga á að taka þátt. Bað mig um að
skilja sig ekki útundan. Ég sá enga áhættu. Hugsaði ekki svo
langt að þetta gæti verið annað en venjulegir listaverkaþjófnaðir. Varkárir náungar sem myndu gefast upp án þess að
stofna sjálfum sér í hættu. Sjaldan vopnaðir og ef svo er nota
þeir vopnin yfirleitt aldrei.
Sam færði andlitið að andliti hennar og augun loguðu.
–Skilurðu Eve? Lily var nýliði. Það var ekki málið að hún
væri kærulaus og lenti í skotlínunni. Ég bar ábyrgðina. Ég
hefði átt að vita betur. Hefði átt að vernda hana. Þetta var allt
mér að kenna, sama hvað innra eftirlitið ákvað eftir á.
–Sam, þú getur ekki refsað sjálfum þér...
–Ekki segja þetta. Ég klúðraði þessu. Þess vegna dó Lily.
Það var ekki nema hálf sagan. Viltu vita alla söguna, Eve?
Svipurinn var fullur af sorg og sektarkennd en hún var
ekki viss um að vilja vita þetta. Hann beið samt ekki eftir því
að hún svaraði.
–Hún var ófrísk eftir mig þegar hún dó. Ég vissi það ekki.
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Hún sagði engum í deildinni frá því. Sennilega hrædd um að
ef einhver vissi það áður en það færi að sjá á henni yrði hún
sett í skrifborðsvinnu.
–Hvenær vissir...
–Við jarðarförina. Mamma hennar sagði mér það. Að það
væri ekki nóg með að ég hefði drepið hana heldur mitt eigið
barn.
–Sam, þú áttir þetta ekki skilið.
–Jú víst. Hún sá það sem aðrir sáu ekki. Að þetta var mér
að kenna. Og hvað gerði ég? Ekkert nema fara út um kvöldið
og drekka mig pissfullan, eins og það hjálpaði eitthvað til.
Hann leit á handlegginn á sér þar sem tattúið af drekanum
hringaði sig, og brosti skakkt. –Þannig endaði ég með þennan þó að ég muni ekkert eftir því. Viðeigandi minjagripur,
ekki satt, eitthvað til að minna mig á það alla ævi hvað ég
var mikill drullusokkur.
Brosið var horfið þegar hann leit framan í hana aftur,
röddin stirðleg, hljómlaus.
–Þarna er það komið Eve. Nú hefurðu heyrt allt. Ertu þá
ánægð?
Angistarsvipurinn skar hana í hjartað. Hana langaði að
opna faðminn, halda honum þétt að sér, en vissi að hann
myndi ekki þiggja það.
–Það eru engin svör Eve, sagði hann hljómlaust. –Hafa
ekki fundist alla þessa mánuði sem ég var í leyfi frá deildinni. En takk fyrir að reyna.
Hann lét sig síga niður við hlið hennar og starði tómlega
upp í loftið. Herbergið hafði verið fullt af töfrum stuttu áður
en nú var þar ekkert nema drungi að henni fannst.
Hún hafði verið tilbúin til að berjast fyrir hann, bjarga
honum frá sjálfum sér. En hún hafði tapað baráttunni. Sársauki hans var enn til staðar. Svo rótgróinn að Sam var tilfinningalega örkumla.
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Eve vissi ekki hvað hún gæti gert annað til að hjálpa
h onum. Hann myndi heldur ekki vilja að hún reyndi það. Var
hann reiður við hana fyrir að neyða sig til að segja frá?
Hún vissi það þegar hún vaknaði um miðja nótt og fann að
Sam var ekki lengur við hlið hennar. Hún lyfti höfðinu frá
koddanum til að finna hann og sá í daufri birtunni frá næturljósinu í baðherberginu að hann hafði flutt sig yfir á snjáða
sófann.
Ef hún hafði einhvern tímann verið niðurbrotin var það
núna.
Þetta var fyrsta heita sturtan sem Sam hafði farið í síðan
hann fór frá Chicago og hann hefði átt að vera feginn. Sem
hann hefði verið ef það hefði verið pláss fyrir fleiri tilfinningar en þær sem æddu um hann.
Hann þoldi ekki að viðurkenna það en hann hafði fallið
fyrir Eve Warren. En kjánalegt af honum.
Hann varð auðvitað að berjast á móti. Varð að standast
þetta, hvað svo sem myndi gerast eftir daginn í dag. Berjast
við að lækna sig af þessari ást. Hann gat ekki tekist á við
þetta. Ekki eftir Lily.
Sam vildi alls ekki láta Eve vita af þessari innri baráttu.
Það var nógu slæmt að hann hafði sagt henni frá Lily og var
nú sjálfur ekki bara auðsæranlegur heldur berskjaldaður í
ofanálag. Ekki sá maður sem hann vildi vera neinni konu,
allra síst Eve.
Hvað hafði eiginlega hlaupið í hann að njóta ásta með
henni aftur? Hann hafði haft afsökun fyrir því áður en hann
fékk minnið aftur. En ekki kvöldið áður. Ekki þegar hann
hefði átt að vita hvernig afleiðingarnar gætu orðið ef hann
léti stjórnast af ástríðunni.
Ástríðan hafði stjórnað honum. Eve hafði verið allt of
freistandi til að standast hana.
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En aldrei aftur, lofaði hann sjálfum sér og sápuþvoði sér
kröftuglega. Ekki fleiri mistök að þessu leyti. Eve átti ekki
skilið að fá rugludall eins og hann. Hún var miklu meira virði.
Sam vissi alveg að hann kunni vel að meta kynlíf. Vissi að
hann gæti ekki verið skírlífur lengi. Þegar hann langaði í
kynlíf næst, sem yrði fyrr eða síðar, ætlaði hann að nota
sömu aðferð og þegar honum leið sem verst mánuðina eftir
dauða Lily. Með konum sem vildu ekkert flóknara en einnar
nætur gaman.
Ekki fleiri tilfinningaleg sambönd sem gæti sært hann eins
og hann hlaut að særa Eve. Eins og hann var sjálfur særður.
Þegar verkefninu væri lokið og Eve komin úr hættu ætlaði
hann að sleppa henni. Það yrði erfitt en einhvern veginn
ætlaði hann samt að yfirgefa hana. En þangað til...
Ferðin til Chicago var löng og hægfara því þau skiptu sífellt
milli lesta og rútu. Eve fannst ferðin erfið.
Sam var nálægt henni líkamlega næstum hverja stund og
alltaf á verði en tilfinningalega hélt hann sig fjarri. Hann var
fjarlægur, alveg síðan þau töluðu saman á gistiheimilinu.
Veggurinn á milli þeirra var þykkri en nokkru sinni fyrr og
Eve leið illa og vissi ekki hvað hún gæti gert í málinu.
Tæki þessi ferð aldrei enda?
–Ég sé ekki af hverju við þurfum að fela slóð okkar svona,
kvartaði hún. –Ef fólk Victors DeMarco er að leita að okkur
hefur ekkert sést til þeirra. Svo neitar þú að hafa samband
við deildina þína svo það er ekki möguleiki á að þessi sem
lekur upplýsingum í DeMarco geti sagt honum nokkuð. Þeir
hafa ekki hugmynd um hvar við erum.
–Það er betra að vera varkár, sagði hann þrjóskur.
Svo varkár að hann var með byssuna, sem hann hafði
tekið af náunganum í kofanum, hlaðna og tilbúna, hugsaði
hún. Sam tók enga áhættu.
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Vorið var ekki alveg komið þegar þau komu á lestarstöðina í
Chicago en það var svo hlýtt að það var engu líkara.
–Við þurfum ekki þessar vetraryfirhafnir, sagði Eve þegar
þau gengu hlið við hlið á brautarpallinum frá lestinni.
–Nei, sagði Sam. –Við gætum meira að segja dregið
athyglina að okkur þó að við höldum á þeim.
��–Við gætum fengið læstan skáp hér á stöðinni til að
geyma þær í, lagði Eve til.
–Já en hvar á ég að geyma byssuna? Hann leit á axlatöskuna hennar. –Hefurðu pláss þarna?
–Ég get troðið henni.
–Allt í lagi en vertu nálægt mér svo ég geti gripið byssuna
ef ég þarf.
Þau biðu þangað til þau voru ein á ganginum við skáparöð
og fluttu svo byssuna yfir. Settu yfirhafnirnar í skáp og fóru
að næstu útgönguleið.
Sam fylgdist vel með öllu á leiðinni út. Það var mjög ólíklegt að einhver á vegum DeMarco væri þarna að fylgjast
með stöðinni. Eve vissi að Sam myndi samt ekki sofna á
verðinum eina einustu sekúndu.
Sólin skein skært þegar þau komu út á gangstéttina. Röð
leigubíla stóð við stéttina til að sinna farþegum. Eve átti von
á að Sam myndi beina henni strax að bíl og varð hissa þegar
hann dró hana með sér upp að húsinu og í skugga þar sem
þau töluðu lágt saman þó að enginn væri að fylgjast með
þeim.
–Af hverju bíðurðu? spurði hún. –Ég hélt að þú myndir
leggja allt kapp á að koma mér á öruggan stað sem fyrst.
–Varstu búin að gleyma að ég kem ekki nálægt alríkislögreglunni með þig fyrr en búið er að finna svikarann?
–Ég var ekki búin að gleyma því. Hvert erum við að fara?
Hann var aftur orðinn leyndardómsfullur og hafði ekki sagt
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henni fyrirfram hvað hann ætlaði sér. Það þýddi ekkert að
vera reið við hann því svona var Sam.
–Fyrst að hitta lögfræðing Fowlers, sagði hann.
–Ég veit að þú skipulagðir það fyrir mig, þegar það gat
komið til greina að þú kæmist ekki yfir landamærin, að ég
yrði að fara þangað ein. En núna...
–Sjáðu til Eve. Ég þarf eitthvað til að semja með, eitthvað
til að sannfæra Frank Kowsloski... hún vissi að það var yfirmaður Sam í deildinni... um að einhver innan deildarinnar
leki upplýsingum og að hann verði að setja allt í gang til að
finna viðkomandi.
–Ég þekki ekki yfirmann þinn en ég get ekki ímyndað mér
að hann verði sáttur við að þú kúgir hann svona.
–Hann verður það ekki en það er ekki mitt vandamál, ég
neita að afhenda þig nema hann spili með.
Hún vissi að það þýddi ekkert að rökræða. –Heldurðu að
lögfræðingurinn sé með eitthvað sem þú getur notað til að
semja? Eins og hvað?
–Helst afrit af fölsuðu skattskýrslunum hans DeMarco.
–Sem þú geymir þangað til búið er að finna þann sem
kjaftar frá. Af hverju heldurðu að Charlie hafi látið Alan
Peterman fá afrit?
–Það hlýtur að vera einhvers staðar og fyrst hann skildi
það ekki eftir hjá þér, því þá ekki hjá lögfræðingnum vini
sínum sem hann treysti? Komdu, við erum að sóa tímanum.
Náum leigubíl.
Þau töluðu ekki saman meðan leigubíllinn ók með þau gegnum miðbæinn og beygði síðan til norðurs. Eve fannst öruggara að horfa ekki á Sam svo hún einbeitti sér að útsýninu sín
megin.
Skrifstofa lögfræðingsins var í fáfarinni götu þar sem tré
uxu í röð beggja megin við. Eve sagði bílstjóranum heimilis135

fangið og útskýrði svo fyrir Sam. –Charlie sagði mér að Alan
Peterman sé kominn á eftirlaun að hluta til og hann vinnur
heima hjá sér. Hann hittir eingöngu fasta viðskiptavini.
Húsið var tveggja hæða, stórt og glæsilegt. Eve borgaði
bílinn úr rýrnandi ferðasjóðnum þeirra. Hún minntist ekki á
það við Sam en hún hafði áhyggjur af peningum. Vonaði
bara að hann hefði aðgang að sínum peningum fyrst hann var
kominn aftur til Chicago.
Hún gekk upp tröppurnar og Sam á hælum hennar, hringdi
svo bjöllunni. Eldri maður kom til dyra, álútur með þunnt
grátt hár og góðlegt andlit. Hann var með blettótta svuntu
bundna um mittið og hélt á stórri sleif eins og hún væri tónsproti.
Þjónn eða lögfræðingur? Eve var ekki viss. –Við erum að
leita að herra Peterman.
–Það er ég.
–Herra Peterman, ég heiti...
–Ég veit hver þú ert. Charlie var með mynd af þér í íbúðinni sinni. Ég átti von á þér. Komdu inn.
Lögfræðingurinn horfði forvitinn á Sam eftir að hann
hafði lokað á eftir þeim. Eve kynnti hann strax. –Þetta er
Sam McDonough.
Hún var ekki viss hvort Sam myndi vilja að hún útskýrði
hver hann var en hann sá um það sjálfur þegar hann tók í
hönd Alan.
–Ég er alríkislögreglufulltrúinn sem fylgdi Eve hingað frá
Yukon.
Það virtist ekki koma lögfræðingnum neitt á óvart hver
Sam var. Hvað vissi hann mikið hugsaði Eve með sér.
–Förum inn á skrifstofu, sagði hann og vísað veginn eftir
breiðum gangi.
Eve sá að húsið var ríkmannlegt en ekki íburðarmikið og
þægindin réðu frekar en formlegheit. Hún hafði meiri áhuga
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á lyktinni sem hún fann, eitthvað með lauk í. Þau höfðu
greinilega truflað lögfræðinginn við stúss í eldhúsinu.
Hann staðfesti það þegar þau komu að skrifstofudyrunum.
–Ég er með spagettísósu á eldavélinni sem þarf að hræra í.
Eve var sest í leðurstól eftir nokkrar sekúndur og Sam við
hlið hennar í eins stól. Báðir stólarnir stóðu framan við risastórt mahóníviðarskrifborð en bak við það voru hillur, sem
náðu upp í loft, fullar af bókum. Sennilega lögfræðilegt efni,
hugsaði hún.
–Ég held að hann hljóti að vita að Charlie Fowler er dáinn,
sagði Sam.
Þau náðu ekki að ræða frekar um það hvað fleira Alan
gæti vitað um áður en hann kom aftur. Hann var búinn að
losa sig við svuntuna og sleifina.
–Ég lækkaði hitann undir sósunni og skildi hana eftir til
að sjóða við hægan hita, sagði hann og settist á skrifborðsstól bak við borðið. –Hún er alltaf betri þegar hún sýður
lengi. En þú veist allt um það.
Faðir hennar hlaut að hafa sagt vini sínum frá áhuga hennar á matreiðslu. Kannski frá miklu meiru en það.
Lögfræðingurinn beindi athyglinni frá Eve og að Sam.
–Alríkislögreglan kom til að yfirheyra mig. Þeir sögðu mér
að Charlie væri dáinn. Engin smáatriði að sjálfsögðu og ég
spurði ekki. Ég bjóst við að það væri ekki af völdum krabbameinsins. Hann leit aftur á Eve. –Við höfum bæði ástæðu til
að syrgja.
Sam hallaði sér fram í stólnum. –Alríkislögreglan. Léstu
þá fá eitthvað?
Lögfræðingurinn leit alvörugefinn á Sam. Eve vissi að
hann hlyti að hugsa með sér að Sam ætti að vita svarið við
þessu því hann var sjálfur fulltrúi alríkislögreglunnar en lögfræðingurinn spurði ekki.
–Já, sagði hann. –Afrit af þessu. Hann opnaði skúffu og
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dró fram skjal sem hann lagði á borðið fyrir framan þau.
–Erfðaskrá Charlie. Þetta er annað afrit sem þið getið tekið
með ykkur. Upprunalega skjalið er í öryggishólfinu mínu.
Ég held að þú vitir innihaldið Eve því hann ætlaði að segja
þér frá því.
–Já, það gerði hann.
–Þá veistu að þú erfir allar eigur hans. Það þarf að ganga
frá erfðafjárskatti og þvíumlíku áður en þú færð eitthvað. Ég
skal sjá um það fyrir þig.
Eve sá enga ástæðu til að segja honum að hún ætlaði sér
ekki að snerta peningana heldur gefa þá alla til krabbameinsrannsókna.
–Svo er það þetta, sagði hann og dró lykil upp úr sömu
skúffunni og renndi yfir borðið til hennar. Á lyklinum var
merkimiði. Eve sá að þar stóð heimilisfang. –Þetta er aukalykill að íbúð Charlie. Íbúðin og allt þar inni er hluti af
dánarbúinu svo þú átt það núna. Það er engin ástæða til
annars en að þú getir farið þangað svo fremi sem þú fjarlægir
ekkert fyrr en búið er að ganga frá erfðamálunum. Mér skilst
að alríkislögreglan sé búin að ljúka sér af.
Já, hugsaði Eve. Þeir hlutu að hafa leitað í íbúðinni. Og
fólk DeMarco hafði sennilega líka fundið leið þar inn og allir
voru í leit að skattskýrslunum.
Þau Sam vildu líka fá afrit að skránum sem erfitt virtist að
koma höndum yfir. Kannski voru þær ekki til en Charlie
hafði þó lofað að alríkislögreglan fengi afritið í hendurnar
þegar hann kæmi aftur frá Yukon. Hún leit snöggt á Sam,
velti því fyrir sér hvort hann hefði orðið fyrir vonbrigðum
með þessa heimsókn. Ef svo var, sást það ekki á svipnum.
–Ég hef samband þegar erfðamálin eru frágengin, sagði
lögfræðingurinn og gaf þannig til kynna að fundinum væri
lokið. –Ertu með símanúmer svo ég geti náð í þig?
–Ekki ennþá.
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–Viltu ekki hringja í mig þegar þú ert komin með númer.
Hann dró nafnspjald upp úr annarri skúffu, stóð upp og kom
fram fyrir borðið til að rétta henni það.
Eve tók við spjaldinu og stakk því í töskuna sína með
lyklinum og erfðaskránni. Þau Sam stóðu upp, tilbúin til að
fara fram með Alan.
–Ég býst þá ekki við að það sé neitt fleira, sagði Eve í
lokatilraun áður en þau þökkuðu fyrir sig.
–Það er ekki annað í bili en eins og ég sagði... hann þagnaði og lyfti annarri hendinni. –Já, ég var næstum búinn að
gleyma því. Það er eitt enn.
Hann hló lágt. –Á mínum aldri er minnið ekki alltaf eins
gott og maður vill hafa það. En samt vonandi nógu gott, til
að muna hvar ég...
Eve horfði á lögfræðinginn ganga yfir að skjalaskáp,
hrædd við að vona að þetta væri mikilvægt.
–Já, þetta var rétt hjá mér. Hér er þetta, sagði Peterman og
tók plastpoka með einhverju í upp úr skúffu. –Charlie lét
mig lofa að láta þig fá þetta ef þú kæmir að hitta mig.
Hann kom með pokann og lét Eve fá. Hún fann af stærðinni og þyngdinni að þetta var bók. Hún leit ofan í pokann og
sá barnabók. Kápan leit svo vel út að bókin hlaut að vera
nýlega keypt. Af hverju í ósköpunum...?
Eve hugsaði með sér að hún hlyti að vera undrandi á svipinn því lögfræðingurinn yppti öxlum. –Gjafir frá Charlie,
blessuð sé minning hans, voru ekki alltaf auðskiljanlegar. Ég
veit það því ég fékk stundum skrýtnar jólagjafir. Jæja, ef við
erum búin...
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12. kafli
Þau stóðu á gangstéttinni utan við hús Alan Peterman og Eve
hélt fast um plastpokann.
–Þú heldur þó ekki...
–Við vitum það ekki fyrr en við skoðum hana, sagði Sam.
Hún ætlaði að opna pokann.
–Ekki hér, sagði hann og tók um hönd hennar.
Hún óskaði þess að hann myndi ekki snerta hana svona.
Þetta var í mesta sakleysi af hans hálfu en öll líkamleg snerting
við hann kveikti löngun í henni sem ekki var hægt að svala.
Kannski skildi hann það því hann dró höndina strax til sín.
–Sjáðu til, sagði hann og horfði upp götuna í áttina að
Michiganvatni. –Lincolngarður er rétt hjá. Förum þangað og
finnum okkur afvikinn stað.
Hún sá að hann var varkár. Þess vegna horfði hann vandlega í kringum sig á leiðinni í garðinn.
Þau fundu bekk í skjóli við hávaxinn dísarunna sem
myndi bráðum blómstra. Núna var þetta öruggur staður þar
sem ekki var auðvelt að liggja á hleri.
–Jæja, sagði Sam þegar þau voru sest. –Eigum við að sjá
hvað er í bókinni.
Eve hafði séð, þegar hún kíkti í pokann á skrifstofu lögfræðingsins, að þetta voru ævintýri. Nú gat Sam séð það líka
þegar hann tók bókina úr pokanum.
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–Hefur þetta einhverja merkingu fyrir þig? spurði hann.
–Ekki hugmynd.
–Er fleira í pokanum?
–Ekkert. Ekki einu sinni kvittun úr búðinni.
–Þá hlýtur það sem hann vildi að þú vissir að vera inni í
bókinni.
Eve tók um bókarkjölinn og hristi bókina rösklega. Ef eitthvað í líkingu við bréf eða miða hefði verið inni í bókinni
hefði það dottið í kjöltu hennar. Hvorugt kom.
–Kannski skrifaði hann eitthvað beint inn í bókina.
Bókin lá opin í kjöltu hennar og hún fletti einni síðu í einu
en Sam fylgdist vel með. Þau fundu engin handskrifuð skilaboð. Ekki heldur undirstrikuð orð sem hefðu getað haft einhverja merkingu.
–Sam, þetta er gagnslaust, sagði hún þegar þau voru
komin á öftustu síðuna. –Það er ekkert hér.
–Prófaðu aftan á kápuna. Kannski skrifaði hann eitthvað
þar.
Hún tók kápuna af og sneri henni við. Ekkert.
–Sjáðu bara Sam. Bókin er jafn hrein og þegar hún fór úr
búðinni og ekki einu sinni áritun fremst. Charlie getur ekki
hafa notað bókina til að segja mér hvar ég gæti fundið afrit af
þessum skattskýrslum. Bókin er enn ein tækifærisgjöfin, eins
og hann var alltaf að senda mér. Þú heyrðir hvað Alan Peterman sagði, að Charlie var alltaf að gefa honum skrýtnar gjafir.
Sam hristi höfuðið þrjóskur. –Nei, ég er ekki sannfærður
um það. Ég held að Fowler hafi notað bókina til að reyna að
segja þér eitthvað.
–Er þetta alríkislögregluinnsæið aftur?
Hann svaraði ekki. Var þögull smástund, sennilega í þungum þönkum.
–Athugaðu hvað sögurnar heita, sagði hann. –Maður veit
aldrei. Kannski rifjast eitthvað upp við eitthvert heitið.
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Það er ekki líklegt, hugsaði hún en lét þetta eftir honum
og fletti upp á efnisyfirlitinu. –Þú sérð, þessi venjulegu,
klassísku ævintýri sem litlar stúlkur gætu haft gaman af og
hann hefði átt að vita að það er langt síðan ég var lítil.
Rumputuski, Öskubuska, Þyrnirós, Hans og...
Hún þagnaði þegar minning skaut upp kollinum. Gat það
verið?
–Hvað? spurði Sam.
–Ég veit það ekki. Kannski...
–Þú veist eitthvað. Segðu mér hvað það er. Hans og Gréta,
sagði hann hvetjandi.
–Ég var vön að safna salt- og piparstaukum. Geri það enn.
–Og?
–Ég hef verið svona níu ára. Ég var búin að fá áhuga á
eldamennsku þá og Charlie vissi það. Ég skrifaði honum um
það og safnið mitt.
–Haltu áfram.
–Jæja, hann sendi mér piparstauk úr keramiki. Hans. Það
var miði með. Falleg skilaboð. Um að hann ætlaði sjálfur að
eiga saltstaukinn Grétu og þannig myndum við alltaf hugsa
hvort til annars. Ég á Hans ennþá heima.
–Og ef hann hefur geymt Grétu öll þessi ár... Eve, þar kom
það! Það hlýtur að vera! Finnum leigubíl. Við ætlum að nota
lykilinn að íbúðinni sem Peterman lét þig fá.
Það var farið að dimma þegar bíllinn setti þau úr við
heimilisfangið á miðanum sem hékk á lyklinum. Húsið var
háhýsi í fínu hverfi. Ekki eins hátt eða rismikið og næstu hús
en þó tilkomumikið.
Charlie hafði haft það gott, hugsaði Eve og horfði upp eftir húsinu þegar hún steig út úr leigubílnum. Því ekki? Hann
hafði verið með mjög góð laun sem endurskoðandi Victors
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DeMarco. Hún vildi ekki hugsa um það að faðir hennar, sem
hafði verið svo örlátur og góður við hana gegnum árin, hefði
lifað á því að vinna fyrir glæpaforingja. Það þýddi ekkert að
taka þetta nærri sér núna eftir lát hans en hún gerði það samt.
Sam hafði fylgst með öllu á leiðinni og gætt þess að grunsamlegir bílar væru ekki á eftir þeim. Hann fór líka varlega
þegar þau stigu út úr bílnum og athugaði vel til beggja hliða
áður en þau gengu að húsinu.
Þarna hefði átt að vera dyravörður en enginn var sjáanlegur. Enginn gerði heldur athugasemd þegar þau gengu að lyftunum.
Eftir miðanum á lyklinum að dæma var íbúðin á tuttugustu hæð. Sam var þögull meðan þau biðu eftir lyftu og jafnþögull á leiðinni upp.
Eve hugsaði með sér hvort hann hugsaði eitthvað svipað
og hún sjálf. Til dæmis um tilganginn með þessari ferð. Það
að Charlie hefði notað svona torskilda leið til að segja henni
hvar hægt væri að finna afrit af skattskýrslunum. Hvort hann
treysti henni til að koma afritinu til alríkislögreglunnar ef
eitthvað kæmi fyrir hann.
Þetta var allt mjög ólíklegt. Ef alríkislögreglan hafði leitað
vandlega í íbúðinni og það hlutu þeir að hafa gert hefðu þeir
fundið afritið nú þegar í hvaða formi sem það var. Ef ekki
FBI þá hafði fólk DeMarcos fundið það.
Nei, þetta var ekki rétt hjá henni hugsaði Eve þegar þau
fóru út úr lyftunni. Miðað við svipinn á andliti Sam vissi
hann að þau voru á réttum stað og hvers vegna.
–Þessa leið, sagði hann þegar hann var búinn að bera
saman númerið á miðanum sem fylgdi lyklinum og númerin
á íbúðardyrunum á ganginum.
Þau beygðu til vinstri og gengu eftir breiðum, teppalögðum gangi. Sam stoppaði framan við síðustu dyrnar.
–Lánaðu mér töskuna þína.
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Hún rétti honum töskuna og horfði á hann draga byssuna
upp. Hélt hann að einhver væri þarna inni og biði eftir að
geta ráðist á þau? Greinilega því þegar hann var búinn að
rétta Eve töskuna benti hann henni á dyrnar hinum megin
við ganginn þar sem stóð Brunaútgangur.
–Bíddu þarna meðan ég athuga staðinn, skipaði hann. –Ef
þú heyrir eitthvað meðan ég er þarna inni skaltu fara niður
stigann þarna, niður í anddyri og út.
Hún hlýddi og beið við brunaútganginn meðan hann stakk
lyklinum í skrána og hvarf inn í íbúðina með byssuna á undan.
Eve heyrði engin hljóð berast innan úr íbúðinni meðan
hún beið eftir að Sam kæmi aftur en hann virtist taka sér ansi
langan tíma. Hún var að verða áhyggjufull þegar hann birtist
loksins.
–Allt í lagi, tilkynnti hann.
–Þú varst svo lengi í burtu.
–Það tók mig svolitla stund að leita að hlerunartækjum.
Ég fann engin og ég þekki öll brögð til að fela þau. Það er
sama, bætti hann við og opnaði dyrnar upp á gátt fyrir henni,
–tölum lágt meðan við erum hér.
Eve gekk á undan honum inn í íbúðina. Hún hafði ekki
hugsað um hvernig smekk Charlie hafði. Kannski eitthvað
hefðbundið eða gamaldags en íbúðin var ekkert lík því. Hún
var mjög nútímaleg. Glerborð og glansandi viður eins og
íbúðin hefði verið keypt með öllu í.
Þar ríkti þögn eins og staðurinn hefði verið yfirgefinn.
Eve fann það strax. Hún varð döpur því hún vissi að eigandinn kæmi aldrei aftur.
–Allt í röð og reglu, sagði hún lágt. Ég gæti næstum trúað
því að hér hefði ekki verið leitað.
–Já, sveit FBI er mjög vandvirk, sagði Sam og stakk byssunni í buxnastrenginn þegar hann var búinn að loka. –Liðs144

menn DeMarco líka ef þeim hefur tekist að komast hingað
inn og þú getur verið viss um það. Hvar eigum við að byrja?
–Í eldhúsinu held ég. Það er rökrétt að geyma saltstauka
þar.
Sam gekk á undan gegnum borðstofurými með háum
gluggum sem sýndu frábært útsýni yfir vatnið. Allur búnaður
í eldhúsinu var úr glansandi stáli.
Þau þurftu ekki að leita í skápunum að Grétu. Saltstaukurinn stóð á áberandi stað við eldavélina.
–Eins og sagt er, sagði Sam og tók staukinn upp, –ef
maður vill fela eitthvað er best að hafa það áberandi. Hann
rétti henni Grétu. –Hérna, þú sérð um þetta.
–Það er hægt að skrúfa höfuðið af til að fylla á, sagði Eve
og sýndi það með því að snúa höfðinu með saltgötunum í
hringi þar til það losnaði af. –Ekkert nema salt sem sést hér,
sagði hún eftir að hafa litið í staukinn.
–Helltu því á bekkinn.
Ef Sam hafði búist við að eitthvað væri falið í saltinu yrði
hann fyrir vonbrigðum. Það eina sem kom í ljós þegar hún
hvolfdi stauknum var salt sem lenti á granítbekkplötunni.
–Skoðaðu inn í hann aftur.
Hún gerði eins og hann bað og varð spennt. –Sam, það er
eitthvað vafið í plast fast við botninn. Ég þarf hníf til að ná
því út.
–Á leiðinni.
Hann opnaði skúffur, fann borðhníf og rétti henni. Eve
stakk hnífnum niður í staukinn og losaði leyndardóminn með
hnífsoddinum. Það sem rann út sást greinilega gegnum plastið áður en hún losaði það utan af.
–Bingó! sagði Sam og tók minnislykilinn.
–Hvað nú, sagði hún.
–Við setjum hann í tölvu til að vera viss um innihaldið.
–Charlie hlýtur að hafa tölvu í íbúðinni.
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–Ekki lengur. FBI hefur fjarlægt allar tölvur... ef DeMarco
hefur ekki orðið á undan.
–Hvert þá?
–Heim til mín í tölvuna.
Sam fylgdist með götunum fyrir aftan þau alla leiðina í
leigubílnum til að vera viss um að enginn elti og þau fóru úr
bílnum framan við fjögurra hæða fjölbýlishús í norðurhluta
Chicago. Þetta var fallegt hverfi hugsaði Eve en þarna var
engin spurning um hvort það væri dyravörður því þetta var
ekki dýrt hverfi.
Sam hafði verið með lyklana í buxnavasanum, öfugt við
veskið sitt og skilríkin, þegar flugfélin brann. Einn lyklanna
gekk að íbúðinni hans á þriðju hæð og hann athugaði íbúðina
áður en hann hleypti Eve inn.
Öfugt við íbúð Charlie var þessi staður dæmigerð íbúð
piparsveins sem var nokkuð sama um hvernig heimilið leit út
meðan það var þægilegt með stóru sjónvarpi og hægindastól.
Eve elti hann að tölvunni sem var á skrifborði í enda stofunnar og stóð hjá meðan hann kveikti á tölvunni og stakk
minnislyklinum í hana. Nokkrar skrár birtust á skjánum.
Hver þeirra var merkt með ártali og þær spönnuðu samanlagt
tuttugu ár.
Eve sá enga aðra titla á skránum þó að hún hallaði sér yfir
öxlina á Sam til að vera viss um að missa ekki af neinu.
–Heyrðu, væri þér sama þó að þú stæðir ekki svona nálægt?
Hún hlaut að hafa andað í eyrað á honum og einhvern tímann hefði hann tekið því vel og sem tilboði um nánari snertingu. Sá tími var liðinn. Nú virtist blíðlegur andardráttur
hennar sem hreyfði við hárinu bak við eyrað á honum gera
hann órólegan. Og Eve dapra.
–Fyrirgefðu, tautaði hún og færði sig í örugga fjarlægð.
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Sam opnaði hverja skrána á fætur annarri svo skjölin
fylltu skjáinn.
–Þetta er allt hérna Eve. Skattskýrslur Victors DeMarco í
tuttugu ár.
Ekki bara skattskýrslur sá hún sem hefðu verið gagnslausar einar og sér heldur nákvæmar útskýringar Charlies á því
hvernig hann hafði skotið undan skatti fyrir glæpaforingjann
og sparað honum hundruð þúsunda dollara.
Sam var ánægður. –Hér eru nægar sannanir og rúmlega
það til að sakfella DeMarco fyrir skattsvik. Núna, sagði hann
og lokaði skránum og tók minnislykilinn úr, –þarf ég bara að
ákveða hvar ég á að fela þetta þangað til búið er að finna
kjaftaskinn.
–Þetta fannst ekki í saltbauknum hjá Charlie. Því felurðu
það ekki í saltbauknum þínum? stakk hún upp á. –Ef þú átt
einn og hann er nógu stór.
–Fullkomið. Ég á einn og ég held það. Hann stóð upp en
stoppaði við stofugluggann á leiðinni fram í eldhús.
Hann er að fullvissa sig um að það sé enginn þarna fyrir
utan sem fylgist með okkur, hugsaði Eve og horfði á hann
standa við hliðina á glugganum og kíkja út. Hann hlaut að
vera ánægður því hann hélt áfram inn í eldhúsið og Eve á
eftir.
Saltbaukurinn var, ólíkt saltstauknum Grétu, venjulegur og
rétt nógu stór til að rúma minnislykilinn. Þegar búið var að
vefja hann aftur í plastið og troða honum niður í baukinn og
festa lokið á leit Sam á klukkuna á eldavélinni. –Það er orðið
of framorðið til að ég nái á yfirmanninum, hann er farinn af
skrifstofunni. Ég verð að mæta í fyrramálið. Ertu svöng. Við
misstum af hádegismatnum.
–Ég er til í að borða.
–Málið er að ég á ekkert annað en bjór í ísskápnum. Viltu
pizzu ef við fáum sent? Ég held að við getum hætt á það.
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–Fínt. Hún hefði getað boðist til að búa til pizzu ef hann
ætti hráefni í hana en miðað við varnarveggina sem hann
hafði hlaðið um sig virtist það aðeins of persónulegt.
Fjörutíu mínútum seinna sátu þau andspænis hvort öðru
við eldhúsborðið með ískaldar bjórdósir fyrir framan sig og
pizzu á milli sín og borðuðu og hlustuðu á Michael Bublé í
geislaspilaranum.
Við getum þó gert þetta saman, hugsaði Eve. Þetta hefði
átt að vera notalegt en var það ekki. Það ríkti spenna í herberginu sem stafaði bæði af nærveru hennar og endalausri
varkárni hans. Reglulegar ferðir að stofuglugganum staðfestu
það síðarnefnda.
–Þú getur ekki komið með mér á morgun, sagði Sam
þegar þau voru búin að borða. –Þeir setja þig í gæslu. Ég vil
ekki yfirgefa þig en þú þarft að vera eftir.
Já, hún vissi að hún yrði að fela sig þangað til búið væri
að finna lekann í deildinni. Sem þýddi að hún þurfti að gista
í íbúðinni hjá honum. Kannski í nokkrar nætur. Nauðsyn sem
hún hlakkaði ekki til.
Vissi hann hvað það gat orðið freistandi? Var það þess
vegna sem hann bætti strax við, –það er aukaherbergi sem þú
getur fengið. Þar er sérbaðherbergi, meira að segja hreint á
rúminu. Ég nota það aldrei.
Hún kinkaði kolli og stóð upp til að ganga frá eftir þau.
–Ég ætla í bað áður en ég fer að sofa.
Hún skildi hann eftir í þeirri trú að henni fyndist þetta
ekkert mál en svo var ekki. Baðið hefði átt að róa hana en
hún gat ekki látið fara vel um sig þegar hún var komin upp í
rúm.
Það var ekki dýnunni að kenna að hún svaf illa. Heldur
manninum í næsta herbergi. Hún var allt of meðvituð um
hann hinum megin við vegginn.
Hún sá hann fyrir sér liggjandi í rúminu sínu. Sá hann ein148

hvern veginn ekki fyrir sér í náttfötum og hugsaði hvort hann
svæfi nakinn eins og í kofanum. Hún sá hann fyrir sér eins
og hann hafði verið þar, stæltir vöðvar og hlýtt hörund og
sviksamlegt ímyndunaraflið tók við sér.
Það versta var samt ekki hvað líkami hans var fallegur.
Heldur það að hún hafði orðið ástfangin af manninum sem
hafði birst þegar minnið hélt ekki aftur af honum. Sam
McDonough sem gat verið fyndinn og viðkvæmur og sterkur, var búinn öllum bestu eiginleikum sem karlmaður getur
haft.
Ef þessi indæli og umhyggjusami maður hafði verið til
áður en Lily dó hlaut hann að vera þarna ennþá, undir allri
angistinni. En það var sama hvað hún reyndi eða þráði, hún
náði ekki til hans.
Loks tókst Eve að sofna en þurfti að gjalda fyrir það með
nokkrum erótískum draumum. Hún var nakin í þeim öllum
og reiðubúin í fangi Sam.
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13. kafli
Sam vildi að fundurinn með yfirmanninum yrði eins faglegur og hægt var. Þess vegna var hann í dökkum jakkafötum,
sem virtist vera staðlaður einkennisbúningur alríkislögreglumanna, þegar hann bankaði á dyrnar hjá Eve morguninn
eftir.
Hann var næstum búinn að missa stjórn á sér þegar hún
kom til dyranna og hann sá í hverju hún var. Hann hafði
skilið eftir gamla skyrtu í fataskápnum og hún fundið skyrtuna til að sofa í. Hún var ekki í neinu öðru nema hún væri í
nærfötum innan undir sem hann vildi helst ímynda sér að
hún væri ekki.
Hann tók andköf við þessa æsandi sjón, naktir langir
leggir undan skyrtunni, úfið hár, andlitið rjótt eftir svefninn.
Fjandinn!
Hún kveikti aftur allt það sem hann hafði eytt nóttinni í að
bæla niður. Brennandi þrá til að fara fram úr, hlaupa inn í
herbergið til hennar og skella sér upp í rúmið.
Nú varð hann að koma þessu óbjöguðu út úr sér, –ég er búinn að hella á kaffi og fann frosnar vöfflur í frystinum. Við
eigum ekkert annað í morgunmat fyrr en ég kemst til að versla.
–Gefðu mér tíu mínútur, sagði hún og lokaði svo dyrunum
á hann.
Sam létti þegar hún kom inn í eldhús í buxunum og boln150

um sem hún hafði keypt á leiðinni að landamærunum. Hún
var girnileg, líka fullklædd.
–Ég var að hugsa um þetta með að skilja þig eftir eina,
sagði hann yfir kaffinu og vöfflunum. –Það er ekki nógu
gott. Ef einhver kemur að leita að þér er þetta fyrsti staðurinn
til að leita á.
Enginn hafði birst enn. Sam hafði gætt þess að athuga
götuna fyrir utan með reglulegu millibili. Það var sama...
Eve hristi höfuðið. –Það eru ekki nægir peningar eftir til
að borga fyrir hótelherbergi.
–Þess þarf ekki. Ég hef fullkominn felustað handa þér.
Íbúðina hinum megin við ganginn. Ég er með lykilinn á
lyklahringnum.
–Hvernig kom hún til? spurði hún og teygði sig í kaffikönnuna til að fá sér meira.
–Náunginn sem býr þar fór erlendis í nokkra mánuði.
Hann skildi eftir lykil ef eitthvað kæmi fyrir. Ég efast um að
hann hafi verið með svona uppákomu í huga en ég ætla að
líta þannig á það.
Þegar þau voru búin að ganga frá eftir matinn fylgdi Sam
Eve yfir ganginn og inn í hina íbúðina. Hún var eins að öðru
leyti en því, viðurkenndi hann fyrir sjálfum sér, að hún var
betur búin húsgögnum.
–Verður allt í lagi með þig hér? spurði hann þegar hann
var búinn að líta í kringum sig. Til öryggis.
–Því ætti það ekki að vera?
–Engin ástæða. Ég þarf ekki að segja þér að hafa dyrnar
læstar. Ef einhver bankar, sem á ekki að gerast, skaltu ekki
svara. Eins með símann. Og haltu þig frá gluggunum. Það er
líka betra að sleppa því að kveikja á sjónvarpi og útvarpi. Hann
horfði í kringum sig í stofunni. Ólíkt íbúð hans sjálfs var fullt af
bókum þarna megin. –Þú getur kannski fundið þér bók að lesa.
–Jamm.
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Hann horfði á hana þar sem hún stóð með töskuna sína á
öxlinni. Hún er ekki ánægð með þetta hugsaði hann. Hann
ekki heldur en hvað gat hann gert?
–Ég skil byssuna eftir hjá þér. Hann lagði byssuna á stofuborðið.
–Ég vona að þú ætlist ekki til þess að ég noti hana.
–Ef ég héldi það myndi ég ekki skilja þig eina eftir. Þetta
er varúðarráðstöfun. Svo vil ég ekki mæta með hana í vinnuna. Þeir eru ekki nógu ánægðir með að fulltrúar beri vopn
sem þeir hafa ekki fengið með formlegum hætti.
–Skilið.
–Ekki hafa áhyggjur þótt ég komi ekki næstu klukkutímana. Ég veit ekki hvað þetta tekur langan tíma hjá Kowsloski.
Þegar ég losna þaðan þarf ég í bankann til að ná í peninga og
svo kaupi ég í matinn.
–Eitthvað annað?
–Ég held ekki.
–Þá skaltu drífa þig.
Hann fór en ekki að lyftunni fyrr en hann heyrði Eve læsa
á eftir honum. Á leiðinni skrifaði hann bak við eyrað að fara
á lestarstöðina um morguninn til að sækja yfirhafnirnar úr
skápnum.
Bíllinn hans stóð þar sem hann hafði skilið hann eftir, nálægt innganginum. Fjarveran hafði kostað hann brotið framljós sem hann hafði tekið eftir, sér til skapraunar, þegar
leigubíllinn setti þau úr við húsið daginn áður. Nú hafði hann
minnstar áhyggjur af því.
Hann leit upp í glugga nágrannans rétt áður en hann settist
inn í bílinn. Eve sást hvergi. Hann sagði sjálfum sér að hann
hefði enga ástæðu til að hafa áhyggjur af henni.
Hún er ekkert barn McDonough. Hún er kona sem er fullfær um að sjá um sig sjálf. Hún þarf ekki að hafa þig hangandi yfir sér.
152

Þetta voru góð rök. Nú þurfti hann bara að sannfæra
sjálfan sig.
Chicagodeild alríkislögreglunnar var í háhýsi sem í var
meira af gleri en gegnheilum veggjum.
Sam lagði á stæðinu við hliðina, læsti og gekk að innganginum.
Öryggisgæslan var ströng. Hann átti samt ekki í neinum
vandræðum með að komast framhjá öryggisvaktinni þótt
skjöldurinn og skilríkin hefðu brunnið í Kanada. Verðirnir
þekktu hann vel og svo var hann með merki með mynd af
sér, sem hafði orðið eftir heima þegar hann fór til Kanada,
fest í frakkalafið.
Ein lyftan bar hann upp á hæðina þar sem deildin hans var
staðsett. Það hlaut að hafa frést að hans væri saknað og enginn hafði heyrt frá honum þannig að fólk veitti því athygli
þegar Sam gekk meðfram básum starfsmanna á leiðinni að
skrifstofu yfirmannsins. Það var þó ekki nema einn fulltrúi
sem talaði við hann.
Whit Cooper, sem tuggði tyggjó ótt og títt, spratt á fætur
og sagði hátt. –Þú ert kominn aftur. Við höfum aldeilis haft
áhyggjur af þér.
Öllu sem Cooper gerði fylgdi hávaði og hann var oft pirrandi. Sam hafði reyndar ekkert á móti honum. Cooper hélt
bara að hann væri fyndinn. Það var hann ekki.
Bud Lowry veifaði líka í kveðjuskyni og brosti glaðlega.
Sam líkaði vel við Bud sem var með eldrautt hár og freknur
og allan pakkann. Hann var góður liðsmaður.
Þeir voru ekki nánir vinir en fóru þó af og til saman út og
þess vegna vildi hann helst stoppa til að spjalla en fundurinn
með Kowsloski varð að ganga fyrir. Sam hægði ekki á sér en
veifaði til baka, sagði –seinna, hljóðlaust og lofaði sjálfum
sér því að koma við hjá Bud á leiðinni út.
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Frank var í símanum þegar Sam gekk inn. Hann sneri að
glugganum en hafði furðulega hæfileika til að finna það á
sér þegar fulltrúi birtist inni á hans einkasvæði. Það var eins
núna nema hann hefði orðið var við viðbrögðin frammi.
Hvort heldur sem var þá sneri hann stólnum snöggt við.
Kringlótt andlitið sýndi engin svipbrigði þegar hann sá Sam
fyrir framan sig, rétt innan við dyrnar.
–Ég þarf að hringja í þig seinna, sagði hann við þann sem
var í símanum. Lagði á og sagði rólega. –Er allt í lagi með
þig?
–Lít ég ekki þannig út?
–Jú reyndar. Svo breyttist bæði svipur og fas, hann varð
eldrauður í framan og röddin varð að öskri. –Af hverju í andskotanum hafðirðu þá ekki samband við mig? Og hvar er
Eve Warren?
–Á öruggum stað í borginni.
Raddir bárust vel og stundum í röng eyru. Sam vissi það
svo hann lokaði dyrunum á eftir sér áður en hann gekk að
skrifborði Frank. Lagði hendurnar á borðið og hallaði sér að
yfirmanninum.
–Ætlarðu að halda áfram að öskra á mig eða viltu heyra
hvað gerðist eftir að þú sendir mig til Yukon?
–Ég veit hvað gerðist. Þið Eve Warren voruð í vél sem
brotlenti í óbyggðum. Eina skýrslan sem ég fékk frá Kanada
var um það að flakið hefði ekki fundist.
–Yfirvöld fundu það ekki en skósveinar DeMarco áttu
ekki í neinum vandræðum með að finna okkur. Það voru þeir
sem skutu vélina niður. Hefurðu áhuga á afgangnum?
–Ég hlusta en það er eins gott fyrir þig að mér líki það
sem ég heyri. Annars gætirðu endað með að sópa vinnusvæðið þarna frammi í staðinn fyrir að ganga um með skjöld.
Sam hóf frásögnina, sagði yfirmanninum allt sem hann
þurfti að vita og eins skýrt og hann gat.
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Frank þagði smástund eftir að Sam hafði farið fram á að
hann léti innra eftirlitið um að finna lekann í deildinni. Var
yfirmaðurinn viss um að hjá þeim væri engin kjaftatífa? Sam
vissi það ekki. Það eina sem Frank sagði lágt og reiðilega
var, –ég vil fá minnislykilinn McDonough.
–Þú færð hann ekki og ekki heldur dvalarstað Eve Warren
fyrr en búið er að finna lekann.
–Þú veist hvað þú leggur undir, er það ekki?
–Ég veit það. Skipti á starfsframanum fyrir kúst.
Sam hafði hugsað um að láta yfirmanninn fá minnislykilinn, allt frá því þegar hann opnaði skrárnar. Frank vildi það,
þurfti lykilinn. En það myndi ekki tryggja öryggi Eve.
Meðan sá sem lak upplýsingunum var enn virkur og fóðraði
DeMarco á upplýsingum var hún í hættu.
Glæpakóngurinn var óútreiknanlegur. Ef hann tryði því að
Eve vissi eitthvað meira um starfsemi hans en að afritin af
skattskýrslunum væru til og gæti þar af leiðandi borið vitni
gegn honum gæti hann ráðið leigumorðingja til að drepa
hana.
Nei, Sam ætlaði ekki að taka áhættuna. Hann hafði tekið
áhættuna með Lily og hvernig hafði það ekki endað. Það
eina sem hann hafði til að semja með var minnislykillinn,
eina leiðin til að vernda Eve þangað til sá seki var fundinn.
Hann rétti úr sér, hallaði sér frá skrifborðinu. –Jæja?
Frank sagði treglega. –Ég fæ innra eftirlitið í málið. En ég
vara þig við McDonough, þú færð á baukinn ef þetta
klúðrast.
Sam mundi að hann hafði heitið sjálfum sér því að stoppa
hjá Bud þegar hann væri búinn að ræða við yfirmanninn. En
Bud var ekki í básnum sínum. Hann spurði annan fulltrúa
sem sat í næsta bás. –Angie, veistu um Bud?
Hún virtist niðursokkin í skýrslu sem hún var að skrifa á
155

tölvuna sína. Leit upp og sagði stuttlega, –hann fór til tannlæknis, ein tönnin hefur verið að plaga hann alla vikuna.
Þá sá Sam að Whit var líka horfinn. –Hvar er Whit?
–Veit ekki. Hann tautaði eitthvað um erindi og hvarf.
–Takk. Segðu Bud að ég hitti hann seinna.
Það var ekki fyrr en á leiðinni niður með lyftunni sem
Sam fór að finnast eitthvað skrýtið við skyndilegt brotthvarf
Whit Cooper frá skrifborðinu sínu. Tilfinningin varð sterkari
þegar hann kom niður í anddyrið.
Gat það verið? Nei, þetta stóðst ekki. Hann var vænisjúkur. Það skipti ekki máli þótt Whit væri þreytandi, hann hafði
hreinan feril og gat ekki verið á launum hjá Victori De
Marco.
Hann gat að vísu hafa heyrt í Sam áður en hann lokaði
skrifstofudyrunum, þegar hann sagði að Eve væri á öruggum
stað. Það þýddi samt ekki að Whit væri sá sem lak upplýsingunum því það voru fleiri fulltrúar þarna sem hefðu getað
heyrt það sama.
Grunsemdirnar jukust stöðugt á leiðinni út og að bílnum.
Ekkert tilefni sagði hann við sjálfan sig. Nema...
Það rifjaðist eitt upp. Eitt sem var slæmt fyrir Whit. Hann
var spilafíkill. Eða hafði verið það því nokkrum vikum áður
hafði hann haldið því fram að hann hefði læknað sig af fíkninni. En ef það var lygi? Hvað ef hann var svo skuldugur að
hann hafði látið Victor DeMarco fá upplýsingar í staðinn
fyrir peninga sem hann þurfti sárlega á að halda. Jafnvel
unnið fleiri störf fyrir glæpaforingjann?
Þetta var tilgáta, ekki beinharðar sannanir en nóg til þess
að Sam ók hratt út af stæðinu og fannst að honum lægi á, gat
ekki losnað við tilfinninguna þótt hann segði sjálfum sér að
Eve gæti ekki verið í hættu. Whit gat ekki haft hugmynd um
það hvar hún væri.
Svo rifjaðist eitt upp fyrir honum á leiðinni heim og hann
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fékk kvíðahnút í magann. Whit vissi að Sam var með lykil að
íbúð nágrannans.
Sam og Bud Lowry fóru stundum í handbolta eftir vinnu.
Fyrir nokkrum vikum hafði Bud farið með honum heim svo
Sam gæti skipt um föt. Whit Cooper bauð sér sjálfur með
þeim. Hann hafði séð Sam reyna að opna með röngum lykli,
hlustað á lauslega skýringu hans á því af hverju hann var
með nær eins lykil og sinn á kippunni sinni en sem gekk að
annarri íbúð.
Whit Cooper hefði getað giskað á hvar Eve var.
Sam braut hverja einustu umferðarreglu því hann varð að
komast heim til Eve. Hann bað þess alla leiðina að hann
kæmi nógu snemma. Nógu snemma til hvers leyfði hann sér
ekki að hugsa um en ef mannfjandinn snerti hana...
Hann var heppinn þegar hann kom að húsinu. Bílastæðið
var ennþá laust. Kraftaverk. Hann hefði reyndar ekki hikað
við að leggja ólöglega.
Hann beið ekki eftir lyftunni. Hljóp upp stigann, vissi á
hlaupunum að Cooper ætti ekki í neinum vandræðum með
að komast inn í nágrannaíbúðina. Það eina sem Whit þurfti
að gera var að hafa upp á húsverðinum, veifa skilríkjum og
honum yrði hleypt inn.
Þetta reyndist raunin þegar Sam kom að dyrunum og kom
að þeim opnum. Óttinn varð varkárninni yfirsterkari og hann
þeytti hurðinni opinni en inni var dauðaþögn.
Það fyrsta sem hann sá var að byssan á stofuborðinu var
horfin. Næst sá hann tösku Eve á gólfinu og innihaldið út
um allt.
Farin! Cooper hafði farið með hana. En hvert og hvað var
langt síðan?
Sam fór snögga ferð um íbúðina til að fullvissa sig um að
hún væri tóm, að Cooper héldi Eve ekki inni í einu herberginu.
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Hann var kominn að minna herberginu. Var að troða sér á
milli rúms og veggjar í áttina að baðherberginu og þurfti að
styðja hendinni á gluggakistuna til að komast. Þannig sá
hann það í sundinu við hlið hússins.
Dökkgrænn jeppi sem sneri út að götunni. Hann trúði ekki
eigin augum. Þetta var ekki bíll Coopers heldur Bud Lowry.
Lowry var þarna og ekki einn á ferð. Hann var með Eve með
sér. Neyddi hana til að setjast undir stýri með því að beina
byssu að henni.
Byssan. Lowry hafði náð í byssuna af stofuborðinu og
notaði hana en ekki vopnið sem hann hafði fengið hjá FBI.
Það var hægt að rekja kúlurnar úr þeirri byssu til hans ef
hann þyrfti að skjóta fangann.
Ekki Eve! Hann gat ekki misst Eve eins og hann hafði
misst Lily. Það yrði hans bani.
Sam hafði engan tíma til að velta því fyrir sér af hverju
vinur hans hafði gerst uppljóstrari. Hann var fullur örvæntingar og lofaði sjálfum sér því að bjarga konunni sem hann
elskaði þótt hann vildi það ekki, elskaði þrátt fyrir að hann
viðurkenndi það ekki einu sinni núna, og hljóp af stað út úr
íbúðinni og niður stigann. Hann hlaut að hafa verið á leiðinni
upp um leið og Lowry var á leiðinni niður í lyftunni með Eve
og út á götu.
Það sást ekkert til jeppans þegar Sam kom út á götuna.
Hann hlaut að vera farinn úr sundinu með dauðhrædda Eve
við stýrið. Hvert, sagði Sam við sjálfan sig og hljóp að bílnum sínum. Hann vissi það ekki. Ekki fyrr en hann var lagður
af stað á mikilli ferð eftir einstefnugötunni. Þá hafði hann
nokkuð góða hugmynd um hvert Lowry ætlaði.
Eve var dauðhrædd um að það yrði farið með hana til De
Marco. Hún yrðu notuð sem gísl í skiptum fyrir skattgögnin.
Eða eitthvað enn verra.
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Hún hafði reynt að fá staðfestingu á því en fangari hennar
vildi ekkert segja, ekki heldur hver hann var. Hún gat samt
giskað á það. Hann var klæddur á svipaðan hátt og Sam. Í
jakkafötum eins og alríkislögreglufulltrúar klæddust. Svikarinn sem hafði svikið þau. Hlaut að vera.
Það var líka dularfullt hvernig hann hafði fundið hana í
íbúðinni... komið að henni sofandi á sófanum við að reyna
að vinna upp svefnleysi næturinnar. Ekki að það skipti máli.
Það eina sem skipti máli var hræðslan og henni tókst varla að
keyra jeppann um göturnar.
–Þarftu að beina byssunni að mér? Þú hræðir mig. Þú vilt
ekki að við lendum í slysi, er það?
–Þegiðu og keyrðu, urraði hann. –Beygðu næst til vinstri.
Eve gerði eins og hann skipaði. Það var ekki um annað að
velja.
Stuttu seinna var hún komin út í umferðina til norðurs. Hún
var vön borgarumferðinni í St. Louis en umferðin í Chicago
var hræðileg. Hún þurfti að nota alla sína einbeitingu.
Kannski var það þess vegna sem það tók hana tíma að
taka eftir því í baksýnisspeglinum. Sportlegum silfurgráum
Mustang. Ekki hvaða bíl sem var heldur var vinstra framljósið á þessum brotið.
Það hlaut að vera Sam.
Hún mundi að hann hafði kvartað yfir framljósinu þegar
leigubíllinn stoppaði við húsið kvöldið áður. Mundi að hann
sagði í nöldurtón, –sennilega krakkar í boltaleik á götunni
enn einu sinni þó að það sé völlur rétt hjá.
Umferðin varð æ þéttari og bílar tróðu sér inn á milli
þeirra og Mustangsins.
Það komu nokkur spennuþrungin augnablik þegar hún
missti sjónar á bílnum í baksýnisspeglinum. Henni til léttis
birtist hann alltaf aftur, annað hvort beint fyrir aftan eða í
nokkurra bíla fjarlægð á annarri akrein.
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En hvað gæti Sam haldið lengi áfram að elta jeppann áður
en hann missti sjónar á honum? Nema...
Eve lyfti fætinum á bensíngjöfinni aðeins upp svo bíllinn
hægði á sér.
–Hvað ertu að gera? spurði rauðhærði fangari hennar.
Þetta voru mistök. Hann hafði átt nóg með að beina byssunni að henni og fylgjast með öllum hennar hreyfingum og
umferðinni fyrir aftan þau. En ef hann hafði orðið tortrygginn við þetta...
–Reyna að lenda ekki á bílnum fyrir framan mig.
–Farðu hægra megin og þá gerirðu það ekki. Og haltu
hraðanum.
Hún hlýddi en reyndi að upphugsa eitthvað annað til að
hjálpa Sam. Fangari hennar veitti henni tækifærið þegar þau
voru komin tæpan kílómetra í viðbót eftir hraðbrautinni.
–Við tökum þarnæstu afrein út af hraðbrautinni. Farðu á
ystu akreinina svo þú verðir á réttum stað.
Eve gerði eins og hann sagði. En beygði á fyrstu afrein en
ekki annarri.
–Ekki hér, öskraði maðurinn þegar hún beygði út af.
Næsta! Ég sagði næsta á eftir þessari!
–Hættu að öskra á mig. Þú ruglar mig.
–Farðu aftur upp á hraðbrautina. Núna!
Hafði bragðið heppnast? Hún kíkti í baksýnisspegilinn.
Það sást ekkert í Sam. Hún gat ekkert annað gert en að reyna
að tefja. Vonað að hann næði þeim.
–Hvað ertu að gera? Þetta er ekki leiðin á hraðbrautina aftur.
–Er skrýtið þó að ég finni ekki rétta leið þegar þú öskrar á
mig? Ég þarf að finna stað til að snúa við.
–Þá skaltu finna stað og það strax.
Hún fann þröngt húsasund þegar þau voru komin aðeins
lengra. Það var hálflokað miðja vegu með ruslagámum. Eve
hikaði ekki við að beygja inn í það.
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–Heimska tík! Nú ertu búin að koma okkur í blindgötu.
Bakkaðu!
Of seint. Mustanginn var kominn og ók inn í húsasundið á
eftir þeim. Nú sá maðurinn við hlið hennar bílinn.
Eve fann byssuhlaupið í síðunni.
–Út, skipaði hann. –Ekki reyna að hlaupa nema þú viljir fá
kúlu í bakið.
Hún losaði bílbeltið með skjálfandi höndum, opnaði dyrnar og steig út. Byssan var kyrr við síðuna því hann færði sig
yfir í bílstjórasætið og þaðan út á eftir henni.
Sam var kominn út úr bílnum en lagði ekki í að nálgast
þau. Hann horfði á þau meðan fangari hennar færði byssuna
að höfði hennar, tók um mittið á henni með hinum handleggnum og bakkaði að ruslagámunum.
–Ég skýt hana ef þú hleypir okkur ekki burt héðan. Ég
sver það.
Sam svaraði lágt og rólega en það var stálharka í röddinni.
–Nei það gerir þú ekki. Þessu er lokið, Bud. Þú ert búinn að
vera. Vertu skynsamur og slepptu henni. Þú getur samið ef
þú ert samvinnuþýður. Sennilega færðu nokkurra ára
fangelsisdóm, getur stytt refsinguna með góðri hegðun.
–Þú gleymir því hver heldur á byssunni.
–Eða, hélt Sam áfram eins og hann hefði ekki heyrt hvað
Bud sagði, –þú getur gert mistök sem þýða lífstíðarfangelsisvist.
–Ekki ef ég drep ykkur bæði og skil ykkur eftir í þessu
húsasundi. Hér eru engin vitni, Sam.
–Það gerir þú ekki. Heyrirðu í sírenunum? Þegar ég ók út
af hraðbrautinni var ég á fullri ferð og ég passaði að löggan í
löggubílnum sem ég sá sæi það líka. Löggan heldur að þeir
séu að elta mig en þegar þeir koma hingað og öllu verður
lokið flytja þeir þig á brott í járnum.
Sam var ekki að blekkja. Sírenuhljóðið hækkaði stöðugt
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og boðaði komu þeirra. Það var þögn í húsasundinu,
óákveðni. Sennilega ekki nema í nokkrar sekúndur en Eve
fannst tíminn miklu lengri þangað til byssan seig og svo
heyrði hún hana detta á stéttina og fylltist létti þegar fangari
hennar sleppti.
Þá sá hún blikkandi ljós lögreglubílsins og annars bíls til
við enda húsasundsins og heyrði bílhurðum skellt. Hún sá
það þó ekki greinilega því hún átti nóg með að forðast að
detta eftir að maðurinn sem kallaður var Bud sleppti henni.
Fæturnir hlutu að hafa látið undan því allt í einu var Sam
kominn og búinn að taka utan um hana. Styrkjandi og verndandi faðmlagið var dásamlegt jafnvel þótt Eve vissi að þetta
yrði í síðasta sinn sem hún upplifði það.
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14. kafli
Eve var agndofa þegar hún sá hvað FBI gat starfað hratt og
fagmannlega eins og gerðist þegar þau voru komin á skrifstofuna í Chicago.
Einn fulltrúinn, sem kynnti sig sem Angelu Carter, vísaði
Eve inn á skrifstofu. Konan líktist frekar sýningarstúlku en
fulltrúa var samúðarfull en vildi fá söguna í smáatriðum og
skráði allt í tölvu.
Viðtalið var svo langt og nákvæmt að Eve hafði engan
tíma til að hugsa um hvað hefði orðið um Sam. Kannski var
hann að gefa skýrslu um atburði dagsins annars staðar og
hafði líklega sagt yfirmanninum það helsta áður.
Þegar þær voru búnar prentaði Angela skýrsluna út, lét
Eve lesa hana yfir og bað hana að undirrita.
–Yfirmaðurinn bað um að hitta þig þegar við værum búnar, sagði konan. –Viltu koma með mér.
Hún fylgdi Eve yfir sameiginlegt svæði á aðra skrifstofu
þar sem hún var kynnt fyrir Frank Kowsloski sem stóð upp
og kom til hennar með framrétta höndina.
–Ég vil, fyrir hönd alríkislögreglunnar, þakka þér fyrir
hjálpina ungfrú Warren. Má bjóða þér sæti? Þú átt rétt á að
vita hvað hefur gerst síðan Sam McDonough fulltrúi lét
Carter fulltrúa taka við þér.
Sam var inni á skrifstofunni, hallaði sér að gluggasyllunni
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með krosslagða handleggi. Það var ekkert í svipnum sem gaf
til kynna hvað hann hugsaði eða fann. Það eina sem hann
sagði var, –Eve, er allt í lagi með þig?
Hún kinkaði kolli og settist í stól, tilbúin að hlusta á yfirmanninn sem var sestur við skrifborðið.
Næsta hálftímann heyrði Eve fleira en hún kærði sig í rauninni um að vita og fann augnaráð Sam hvíla á sér allan tímann.
Upplýsingar um að minnislykilinn og það sem á honum var,
játning Bud Lowry og að hann væri tilbúinn til að bera vitni
gegn Victori DeMarco hefði sannfært saksóknarann um að
ákæra DeMarco. Einnig að kanadísk yfirvöld væru tilbúin til
að sjá um allt sín megin sem sneri að líkum skósveina DeMarcos. Alríkislögreglan lofaði að bæta eigendum kofans, sem
voru tveir bræður frá Winnipeg, allt tjón og það sem vantaði.
Henni var líka sagt hvaða ástæðu Bud Lowry hafði fyrir
því að veita upplýsingar. Það var einföld, allt of algeng skýring. Hann átti kærustu sem hann var vitlaus í. Konu sem
hafði dýran smekk. Allt of dýran fyrir laun lögreglufulltrúa.
Afleiðingin hafði verið sú að hann þáði háar fjárhæðir frá
DeMarco í skiptum fyrir upplýsingar.
Eve hafði í rauninni engan áhuga á þessu. Eina spurningin
sem hún hafði fyrir yfirmanninn var áhyggjufull, –hvað um
Ken Redfeather, flugmanninn okkar?
–Líkamsleifar hans verður sóttar og fluttar til fjölskyldu
hans, var svarið.
–Það verður gefin út handtökuskipun á Victor DeMarco
en ég er hræddur um að það sé orðið of áliðið til að dómari
geti gefið hana út í dag. Þess vegna ætla ég að senda þig á
hótel í nótt með fulltrúana McDonough og Carter þér til
verndar. Ég tel þig ekki örugga ungfrú Warren fyrr en De
Marco og lögfræðingur hans hafa séð að gögnin sem við höfum velta ekki á þér á neinn hátt.
Eve var orðin of þreytt til að efast um eða mótmæla
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ákvörðun Frank Kowsloski. Það gafst heldur ekkert tækifæri
til einkasamtals við Sam þegar þau voru komin á hótelið.
Ekki þegar Angela Carter var alltaf hjá þeim.
Hafði Sam viljað hafa þetta svona? Hún vissi það ekki.
Þegar hún fór að sofa var hún sorgmædd en búin að sætta
sig að það sem hana langaði mest til að fá fengi hún sennilega ekki.
Af hverju þurfti ég að verða ástfangin af þér Sam Mc
Donough?
Frank Kowsloski birtist á hótelinu rétt eftir hádegi daginn
eftir og sagði glaðlega. –Þú mátt fara ungfrú Warren. Það er
búið að handtaka Victor DeMarco og ákæra hann. Þér stafar
ekki hætta af honum lengur.
–Þarf ég að bera vitni við réttarhöldin?
–Ég sé ekki að þess þurfi, ekki með öll þessi sönnunargögn sem við höfum. Við getum alltaf haft samband síðar ef
það kemur í ljós að þess þarf. Ég er viss um að McDonough
er tilbúinn til að fara með þig hvert sem þú vilt.
Eve var ekki of viss um það. Þau voru vandræðaleg hvort
við annað. Hann hikaði samt ekki við að taka af skarið þegar
þau fóru út af hótelinu. –Við getum farið heim til mín og
getum fengið okkur að borða á leiðinni.
Hann hafði sótt axlatöskuna hennar og innihaldið kvöldið
áður og fært henni á hótelið eftir að hann var búinn að sækja
yfirhafnirnar þeirra á lestarstöðina. Hann hafði líka komið
við í hraðbanka og tekið út peninga. Eve hafði enga ástæðu
til að fara heim til Sam. Þar var ekkert fyrir hana.
Hafði aldrei verið hugsaði hún döpur.
Var það ímyndun eða létti honum þegar hún afþakkaði?
–Hvert þá? spurði hann.
–Það væri gott ef þú gætir þá ekið mér heim til Charlie.
Hann spurði ekki af hverju en varð undrandi á svipinn.
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Hún svaraði því kæruleysislega. –Ég ætla að sækja Grétu.
Alan Peterman sá ekkert að því að ég sækti saltstaukinn
þegar ég hringdi í hann í gærkvöldi meðan þú varst að útrétta. Það er það eina sem ég vil eiga.
–Endurfundir Hans og Grétu?
Eva kinkaði kolli. –Sennilega kjánaleg tilfinningasemi en
ég vil gjarnan eiga eitthvað frá Charlie sem tengist góðum
minningum.
Þau töluðu ekkert á leiðinni. Andrúmsloftið var þvingað.
Sam hleypti henni út við innganginn að húsinu.
–Það er bannað að leggja á götunni, sagði hann. –Ég þarf
að finna stæði eða bílastæðahús. Þú getur beðið í anddyrinu.
–Það gæti tekið of langan tíma. Ég er með lykil og get
farið upp og opnað sjálf.
Hann náði ekki að mótmæla áður en hún fór út úr bílnum
og var lögð af stað að lyftunum. Þegar hann kom inn í húsið
var hún komin niður aftur með saltstaukinn.
–Hádegismatur? spurði hann.
Eve dró andann djúpt og andaði rólega frá sér aftur til að
reyna að finna hugrekkið sem hún vissi að hún þurfti. Þetta
var tímabært, var það ekki? Að segja hreint út það sem hann
vildi sennilega ekki heyra en hún ætlaði að segja áður en
leiðir þeirra skildu. Hún átti það skilið.
–Ég vil ekki fara í hádegismat. Ég vil ekki fara neitt með
þér, Sam. Það þjónar engum tilgangi.
Hann hleypti brúnum, skildi þetta greinilega ekki. –Um
hvað ertu að tala?
–Ég held að þú vitir það. Ég held að þú hafir vitað það
lengi. Þú vilt bara ekki viðurkenna það.
Sam starði, annað hvort skildi hann ekkert eða þóttist ekki
skilja neitt. –Ég skil þetta ekki. Í þetta skipti segja augabrúnirnar mér ekkert.
–Við Sam. Þú og ég. Þú hlýtur að vita að ég er ástfangin
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af þér. Og ef þú ímyndar þér að það hafi verið auðvelt fyrir
mig að segja þetta, þá var það alls ekki þannig.
–Eve...
–Nei, hlustaðu á mig því ég held að þú sért kannski ástfanginn af mér. En þú leyfir þér ekki að viðurkenna það
heldur er það? Eftir þetta með Lily ertu hræddur við allar
skuldbindingar.
Hann var þögull, allt í einu var erfitt að lesa nokkuð úr
svipnum. En það var eitthvað í augnaráðinu sem sagði henni
að tilfinningarnar væru í uppnámi innra með honum. Og að
hann væri mjög dapur þess vegna. Hún hefði átt að taka það
nærri sér en gerði það ekki. Ætlaði ekki að láta það stoppa
sig. Það var kominn tími til að hann heyrði sannleikann.
–Stundum held ég að þú njótir þess að velta þér upp úr
eigin eymd, Sam, og að þú viljir ekki að neinn hjálpi þér að
yfirvinna óttann sem heldur þér föngnum.
–Þetta er nóg, sagði hann hás.
–Ekki ennþá. Það er eitt í viðbót. Elskarðu mig Sam?
Geturðu sagt mér það?
Hann gat það ekki. Gat ekki annað en starað á hana biðjandi augnaráði til að reyna að fá hana til að hætta. Nú aumkaði hún sig yfir hann. Þau bæði því hún þjáðist líka. Hún
hafði lagt allt undir og tapað.
–Allt í lagi Sam. Ég er hætt. Ég angra þig ekki framar. Ég
er farin.
–Hvert?
–Heim aftur. Ég gerði annað í gærkvöldi, hringdi á lestarstöðina. Það er lest til St. Louis seinnipartinn. Ég ætti að ná
henni.
–Ég sæki bílinn.
Hún hristi höfuðið. –Ég vil frekar taka leigubíl.
Hann stoppaði hana þegar hún ætlaði út. –Þú átt varla
næga peninga til að borga lestarmiðann. Leyfðu mér...
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–Ég þarf ekki reiðufé. Ekki gleyma að ég get notað krítarkortin mín núna.
Hún vildi ekki kveðjustund. Vildi ekki taka áhættuna á að
fara að gráta. Þess vegna gekk hún á brott þó að það tæki
hana sárt og skildi hann einan eftir í anddyrinu.
Sam dofnaði allur upp meðan hann horfði á hana ganga út
um glerdyrnar og út á gangstéttina. Hún þurfti ekki að leita
að leigubíl. Hann sá óljóst að leigubíll stoppaði fyrir utan og
hleypti þremur farþegum út.
Eve náði bílnum. Nokkrum sekúndum síðar var hann farinn með Eve út úr lífi hans.
Sam var þakklátur fyrir að vera alveg úti á þekju meðan
hann gekk út á gangstéttina því hann vissi að öðruvísi kæmist hann ekki gegnum þetta. En einhvers staðar undir þokumóðunni sem bar hann að bílastæðinu þar sem hann hafði
skilið bílinn sinn eftir varð hann smám saman var við tómleikann innra með sér. Eins og eitthvað sem var honum lífsnauðsynlegt hefði verið tekið úr líkama hans og hann væri
fyrst núna farinn að finna fyrir missinum.
Hann var ekki kominn að bílastæðinu þegar hann stoppaði
á gangstéttinni, þokunni létti snögglega og hann sá skýrt, gat
ekki leitt það hjá sér lengur. Hann var steinhissa á eigin
heimsku og þrjósku.
Eve hafði haft rétt fyrir sér. Um allt. Hann var gunga sem
vildi ekki sigrast á því sem þjakaði hann. Ófær um að láta
eitthvað skipta sig máli, of hræddur við að missa ástvin eins
og þegar hann missti Lily.
Einhvern eins og Eve sem var vel gefin, sterk og ekki
hrædd við að ögra honum á allan hátt. Sem hafði allt sem
hann þurfti til að verða heill aftur. Því Eve fullkomnaði hann
en það hafði Lily aldrei gert.
Guð, af hverju hafði hann ekki séð þetta? Af hverju hafði
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hann beðið þangað til núna með að skilja að fullu að hann
var rétti maðurinn fyrir hana? Að hann elskaði hana en ekki
bara það heldur var þetta, ólíkt tilfinningunum sem hann
hafði borið til Lily, sterk og einlæg ást.
Eve Warren er það besta sem hefur nokkurn tímann komið
fyrir þig og þú ætlar að láta hana sleppa.
Aldeilis ekki!
Nokkrum mínútum síðar ók Sam í loftköstum í áttina að
brautarstöðinni en í þetta sinn vonaði hann að lögreglan sæi
ekki til hans. Vonaði og bað að hann næði þangað áður en
lestin færi. Að hann gæti sannfært Eve um að hann væri tilbúinn til að hætta hjarta sínu á ný.
Honum var alveg sama hvar hann lagði bílnum, löglega
eða ekki, það skipti ekki máli. Eve var það eina sem skipti
máli hugsaði hann og hljóp inn á stöðina.
Hann stoppaði rétt nógu lengi til að finna skjá með upplýsingum um komur og brottfarir. Honum til léttis var ekki
búið að hleypa um borð í lestina til St. Louis. Hann hafði
nokkrar mínútur en þær liðu hratt meðan hann leitaði að Eve.
Hvar var hún í mannfjöldanum?
Sam var orðinn örvæntingarfullur þegar hann sá hana loks
í litlum biðsal þar sem farþegar biðu eftir að vera kallaðir að
réttu hliði. Hjartað tók kipp af gleði þegar hann sá hana.
Hann hafði ekki misst hana. Myndi ekki glata henni ef hann
væri nógu ákveðinn og það ætlaði hann að reyna.
Eve sat ein á bekk í horni, vansæl að sjá en samt mjög
þokkafull. Sam setti í herðarnar og gekk að bekknum. Hún
horfði út í loftið, tók ekki eftir honum fyrr en hann stóð yfir
henni. Þá hrökk hún við og sá hann.
–Sam! Hvað ertu að gera hér?
–Vonandi að sannfæra þig um að fara ekki um borð í lestina.
–Ég hélt að við værum búin að ræða þetta.
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–Það var þá. Þetta er núna.
Taskan hennar, yfirhöfnin og saltstaukurinn voru við hlið
hennar á bekknum. Sam færði dótið frá til að fá pláss. Hann
beið ekki eftir að vera boðið, því hún gæti sagt nei ef hún
fengi tækifæri til þess, heldur settist á bekkinn við hlið
hennar.
Hún mótmælti ekki, reyndi ekki að færa sig frá. Hann var
tilbúinn til að líta á það sem jákvætt tákn.
Hún sneri sér að honum og það var áskorun í röddinni.
–Hvað getur hafa breyst svona skyndilega síðan áðan?
–Ég. Ég hef breyst. Hann þagnaði aðeins til að koma reglu
á hugsanir sínar. –Nei, það er ekki rétt. Ég breyttist ekki allt í
einu og upp úr þurru. Það gerðist fyrir löngu, við landamærin, kannski fyrr. Eins og þú sagðir neitaði ég bara að viðurkenna það. Það var ekki fyrr en þú skildir mig eftir í fjandans
anddyrinu.
Hún horfði aðvarandi á hann. –Sam, ég þoli ekki að verða
oftar fyrir vonbrigðum. Ég get það bara ekki. Og ef þetta
endar þannig...
–Það gerir það ekki, lofaði hann og hallaði sér að henni,
einlægur. –Ég læt það ekki fara þannig. Fyrir hvorugt okkar.
Hann teygði sig í hendur hennar, vonaði að hún myndi
ekki reyna að draga þær að sér þegar hann tók fast um þær.
Honum létti þegar hún gerði það ekki.
–Eve, hlustaðu á mig. Ég fékk vitið. Það var ekki fyrr en
þú fórst sem ég áttaði mig á því hvað ég var mikið fífl. Að ég
hafði svo rangt fyrir mér.
Hann sagði henni hvað honum hafði liðið illa þegar hún
skildi hann eftir í anddyrinu. Að hann hefði áttað sig á því
fyrir utan húsið að ef hann glataði henni myndi hann glata
sálu sinni.
–Ég vissi löngu áður hvaða tilfinningar ég ber til þín,
viðurkenndi hann. –En ég var líka viss um að þú ættir mun
170

betra skilið en mig. Og núna... ég held að ég gæti verið sá
rétti fyrir þig. Nei, ég veit að ég er sá rétti fyrir þig. Að við
hentum hvort öðru.
Sam reyndi eins og hann gat að vinna hana aftur en gat
ekki verið viss um að það dygði til. Hún hlustaði þegjandi á
hann, hallaði undir flatt. Var þetta efi í augnaráðinu? Hann
varð dauðhræddur.
Hann tók fastar um hendur hennar og reyndi enn betur.
–Eve, ég veit að með þinni hjálp get ég sigrað púkana sem
hafa haldið okkur aðskildum. Ég get gert allt meðan þú ert
með mér. Hann endaði á að segja, og var hræddur um að það
hljómaði ræfilslega. –Ef þú vilt mig, það er að segja.
Löng þögn.
–Eve, segðu eitthvað. Þú ert að gera út af við mig.
–Er þetta allt?
–Hvað viltu meira? Nefndu það bara.
–Sam, það er ekki nema eitt sem mig langar að fá frá þér.
Og það hef ég ekki fengið. Ennþá.
–Hvað... Hann þagnaði, skildi það allt í einu. Hún þurfti
ekki að segja það. Hann vissi hvað hún þurfti að heyra.
Hjarta hans þrútnaði og hann fann að hann brosti. Af létti.
–Jæja, sagði hann. –Að ég segi þér hvað ég elska þig
mikið?
–Það myndi hjálpa.
–Þá færðu það. Ég elska þig, Eve Warren. Elska þig svo
mikið að ég er að verða vitlaus af þrá. Ánægð?
–Ekki alveg.
Ef hún var að biðja hann að sanna það var hann meira en
tilbúinn til þess. Það gerði hann. Losaði hendurnar til að taka
utan um hana og kyssa hana.
Það var ekki nóg. Honum var alveg sama þótt aðrir störðu
á þau og dró hana í fangið. Þá fyrst gat hann kysst hana eins
og hann vildi. Kossinn var blíður en um leið ákafur og eins
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fullur af ást og hann gat haft hann. Hann gladdist þegar hún
brosti um leið og hann rauf kossinn.
–Hvað gerum við þá núna, Sam?
Hann flýtti sér ekki að sleppa henni en hugsaði málið og
hélt utan um hana á meðan. –Ég hugsa, sagði hann, –að ég
ætti að athuga um flutning til St. Louis.
–Já, þú gætir það. Eða...
–Eða?
–Ég gæti hugsað um að opna veitingahúsið sem mig hefur
alltaf langað í, hér í Chicago.
–Við finnum lausn á því. Heima er þar sem við erum
bæði. Saman, engill.
–Þú kallaðir mig engil. Ég saknaði þess.
–Þú átt eftir að heyra það oft héðan í frá.
–Ég treysti því McDonough alríkislögreglufulltrúi. Til
dæmis... það sem eftir er ævinnar.
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Endurkoma Cains Paxton til bæjarins olli
nokkru uppnámi og það var ekki nema von...
skapofsi hans hafði orðið til þess að hann var
dæmdur í fangelsi! Merritt Miller ákvað að halda
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