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Prvi osumljenec

Mary Scott je prestrašeno vstopila. Bala se 
je, da jo bo kdo videl, kako je vstopila v policij-
sko postajo, namesto da bi šla po kruh, kakor je 
rekla, preden je zapustila Kelly's. Sedla je na stol 
in stisnila torbico v svoje naročje. 

»Nekoga sumim,« je začela brez ovinkarje-
nja.

»Kako?« je Declan vprašal, presenečen nad 
neposrednostjo.

»Mislim, da poznam nekoga, ki je morda želel 
Brendanu Nolanu smrt.«

»Koga?« je Declan vprašal.
»Bodočo dedinjo njegovega premoženja: 

njegovo kuharico Anne Boyle.«
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Jasno je bilo, da Mary Scott ni vedela, da 
je Nolan zadnji hip spremenil oporoko v korist 
spletne neveste.

»To ni res,« jo je prekinil Mcneill.
»Kaj pravi ta fant?« je Mary vprašala. 
»Nič, nič,« je policist z gestami nakazal Bri-

anu, naj utihne, a je Brian vseeno nadaljeval. 
»Dedinja je Kira, hologram,« je ravnodušno 

sporočil.
»Ne, ne,« mu je oporekala ženska. »Pred leti 

mi je Anne Boyle zaupno povedala, da Brendan, 
ker ni imel družine, namerava njej podariti vse 
svoje premoženje.«

»Ali to ve še kdo drug?« je Declan vprašal.
»Ne. Znam ohraniti skrivnost.«
»Še naprej jo hranite, saj je na kocki vaše 

življenje,« je svetoval Connolly.
»No, to zdaj ni več skrivnost, ker ste jo pove-

dali nama,« je poudaril Mcneill.
»Dobro, ampak midva sva preiskovalca,« 

ga je opomnil policist. »In tega, kar izveva, ne 
smeva razkriti nikomur,« ga je opozoril Declan. 
Nikomur, niti gospe Scott.
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»Hmm. V redu,« je odgovoril deček.
»Gospa Scott ali menite, da bi ga bila kuha-

rica zmožna ubiti?«
»Na to dediščino je čakala leta in leta, Bren-

dan pa je bil zdrav kot riba.«
»Hvala lepa za vse informacije,« je dejal 

Declan.
Mary je obsedela na stolu.
»Želela bi vas še nekaj vprašati.«
»Povejte.«
»Imam prijateljico, ki uporablja Love.com in 

ima fanta iz Grčije.«
Declan se je popraskal po čelu. Pa kaj ljudje 

počno!
»In je ta njen fant tudi hologram?« je vprašal.
»Mislim, da,« je odvrnila.
»Gre za to, da jo je Andros, to je ime njene 

ljubezni,« je rekla in težko pogoltnila slino, »za-
prosil za roko.«

NEVARNOST.
»Prijateljici povejte, naj takoj prekliče poro-

ko in preneha uporabljati Love.com,« je odredil 
agent.


