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1. poglavje

K sreči sem odprte glave, sicer bi kot barmanka hitro 

pogorela. Nihče me namreč ni naučil najpomembnejše stvari: 

ko vstopi skupina moških, moraš pogruntati, kateri izmed njih 

je alfa samec.

Če spraviš v red njega, boš morda deležen malce spoštovanja 

tudi od ostalih. Nocoj ga lahko prepoznam brez težav. Je 

najvišji in najbolj čeden in v očeh ima navihano iskrico. Kako 

predvidljivo. 

V iskanju novih dogodivščin je s prijatelji pobegnil z 

bližnjega študentskega žura. Vsi so oblečeni v pastelne polo 

majice. Kar pripnite se, dekleta. Če znate igrati na prave karte, 

bodo stvari postale sila vznemirljive. Bar Hudičev konec ni za 

strahopetce. Opazim, da si je nekaj motoristov okoli mize za 

biljard izmenjalo nasmejane poglede. Naš varnostnik, ki sedi ob 

vratih, se vzravna. Čudno, da imamo največ težav takrat, kadar 

k nam zaide take sorte mularija. 
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Al� se ne nasmehnem. »Ste se izgubili, otroci?«

»Hej, gospod,« se pošali na račun moje kratke frizure in 

njegovi prijatelji planejo v smeh ter vzdihnejo o, sranje. 

Ime mi je Darcy, on pa je nevede povedal enega od štosov, ki 

krožijo o Jane Austen. Dvomim, da je to sploh dojel. Njegov 

smeh malce zbledi, ko zožim oči in ga pogledam še bolj trdo. 

Alfa fant se spomni, kdo nadzoruje točenje alkohola. »Ampak 

resno, na tebi deluje seksi.«

Moja sodelavka Holly se začne umikati. Za tole še nima 

dovolj izkušenj in na sebi čuti njihove oči. »Iskat grem še par … 

blagajniških zvitkov.« Ko izgine skozi vrata, za njo ostane oblak 

pršila za telo z vonjem po gardenijah. 

Še vedno neizprosno strmim v alfo in prevzame me 

zmagoslaven občutek, ko svoj pogled prvi odvrne on. Zdaj sem 

glavna jaz. »Očitno hodiva k istemu brivcu, ker tudi ti nisi slab 

na pogled. Zdaj pa nekaj naroči ali pa se poberi.«

Vodja mladeničev ni vajen slišati takih besed od ženske, toda 

na njegovo presenečenje mu to ugaja. Z odprtimi usti žveči 

žvečilni gumi in me poželjivo gleda. »Kdaj končaš?«

Pomislim, da spominja na igračo Kena, ki so jo predolgo 

pustili na soncu, in si predstavljam, da pohodim tisti mehko 

porjaveli fris kot cigaret. »Ob svetem nikoli.«

Opazno je zmeden. S svojim čednim videzom je konec 

koncev dobil doživljenjsko prepustnico za katero koli zakulisje. 

Zakaj to ne vžge pri meni? Je kaj narobe z mano? Svetloba 

oplazi njegov bež obraz, na katerem ni nobenih senc, in prešine 
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me, da ga ne bi pogledala dvakrat. Kar zadeva obraze, sem velik 

snob. Vse je v sencah.

»Kaj boš?« Kozarce za žgane pijače imam že pripravljene.

»Sambuco,« zavpije eden od fantov. Kajpada. Eliksir kretenov.

Nalijem, zaračunam in kozarec za napitnine se še bolj 

napolni. Uživajo, če z njimi delaš kot z drekom. Izkušnjo 

safarija v baru za motoriste hočejo doživeti na polno in jaz sem 

njihova vodička. Njihov vodja še naprej �irta z mano, odločen, 

da me bo izmučil, toda jaz se sredi stavka obrnem in odidem 

drugam. 

Čeprav je nedelja zvečer, si gostje ne delajo skrbi, če bodo 

naslednji dan v službi utrujeni.

Moja babica Loretta je nekoč dejala, da če znaš nalivati 

pijačo, lahko kjer koli dobiš službo. V mladih letih je bila tudi 

ona barmanka. Njen nasvet ni bil slab; pijače sem točila po 

vsem svetu in srečala vse možne različice alfa samcev. 

Zanima me, kaj bi rekla Loretta, če bi me lahko videla, kako 

zdaj točim pivo in v mislih pripravljam naslednjo žaljivko. 

Zasmejala bi se in zaploskala, rekoč, lahko bi bili dvojčici, 

Darcy Barrett – to je vedno govorila. Na njenem pogrebu smo 

imeli diaprojekcijo fotogra�j in takrat sem čutila, kako so vsi 

pogledovali proti meni. 

Ja, tako sva si bili podobni. Zdaj spim v njeni spalnici in 

mlatim njene dobrote v pločevinkah. Če s seboj začnem vlačiti 

še kristale in brati iz kart, bom tudi uradno njena reinkarnacija. 

Holly je šla po tiste zvitke najbrž v tovarno. Enega od 
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motoristov v usnjeni jakni mineva potrpljenje in postrani 

pogleda pastelne junce. Prikimam mu in dvignem prst, češ 

takoj bom. Negoduje in piha, vendar sklene, da zaenkrat ne bo 

povzročal hujših telesnih poškodb. 

»So hlače usnjene?« Fant v pastelni majici se nagne čez pult in 

gleda spodnji del mojega telesa. »Spominjaš na poredno Sandy 

iz Briljantine.« Njegove oči se osredotočijo na mojo priponko 

z izmišljenim imenom, ki sem si jo pripela nad dojko. »Joan.« 

Njegove dvomeče oči zdrsnejo niže. Najbrž nisem videti kot 

Joan.

»Očitno sem Rizzo, bedak. In če se ne boš nehal takole 

sklanjati in buljiti v moje oprsje, bom poklicala Keitha. On je 

tisti tam, pri vratih. Visok je dva metra, pa še dolgočasi se.«

S prsti pomigam Keithu in s stola mi pomaha nazaj. 

»Vsem je dolgčas: njemu, meni, še najbolj pa možakarjem v 

usnjenih jaknah.« Premaknem se vzdolž pulta in z zanimanjem 

opazujem izmenjavanje pogledov. Mladci v pastelnih majicah 

se zdrznejo in začnejo buljiti v svoje telefone. Z motoristom se 

zareživa, ko predenj na račun hiše potisnem pivo. 

Sita sem tega, kako se gnetejo pri pultu. »Sambuca vam bo 

skrčila majhna jajca. Ne, počakajte. Že prej ste imeli majhne. 

Zdaj se pa speljite.« Ubogajo me. 

Ko se je prah polegel, okoli vrat pokukajo Hollyjine velike 

oči. V rokah nima ničesar. Suha je kot trlica in najel jo je naš šef 

– brez vsakršnega razgovora. Obrazi, kakršen je njen, so izredno 

zaposljivi. Ne zna prešteti drobiža, naliti pijače ali spraviti 

moških v red. 
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»Vedno mi odleže, ko vidim, da sva skupaj na izmeni.« Holly 

se usede na klop in izdihne dolgo in globoko sapo, kot da je 

utrujena od trdega dela. Na njeni priponki, kamor je dodala 

svetlečo roza nalepko v obliki srčka, piše HOLLY. »Kadar sem s 

tabo, se počutim varneje. Stavim, da paziš tudi na Keitha.«

»Ja, bo držalo.« Ujamem Keithov pogled in opazim, da v 

odgovor dvigne brado ter se na svojem stolčku nasloni na steno. 

Še en nasvet barmanke? Z varnostniki bodi v dobrih odnosih. 

Jaz tipe opijanim, Keith pa poskrbi, da stvari ne uidejo izpod 

nadzora. Prešine me, da bi te bisere modrosti morala zaupati 

tudi Holly, ampak nočem, da bi se držala te službe dlje, kot bi 

bilo treba. »Ko dam odpoved, bi se lahko še kdaj dobili.«

Holly našobi ustnice. »Koliko časa boš še tu?«

»Prenova babičine hiše se začne čez dva meseca, razen če 

spet kaj ne pride vmes. In potem me ne bodo več videli tu.« 

Hollyjina lesketajoča se nalepka mi gre na živce. »Jaz si v takem 

lokalu nikoli ne bi pripela pravega imena.«

Glavo nagne postrani. V popolnoma beli obleki in s tiaro na 

glavi bi bila krasen model za nevesto. »Niti na kraj pameti mi ni 

padlo, da bi si izmislila ime zase. Kdo bi lahko bila?«

Če je mojemu staremu kolegu, ki nam dostavlja pisarniški 

material, ostal še kakšen prazen zvitek samolepilnih etiket, bi 

bil to pravi čudež. Ta zajetni kup priponk z imeni je dober 

dokaz, da je nenehno menjavanje osebja Anthonyjeva zadnja 

skrb. Nabralo se jih bo najbrž še kakšnih sto, preden bo začel 

resneje razmišljati o tem. 
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»Bila bi krasna Doris.«

Holly naguba nos. »To je za stare mame.«

»Bi rada seksi lažno ime? Daj no, Hol.« Godrnjaje vzamem 

drugo priponko. Ko ji jo podam, nekaj časa molči.

»Misliš, da bi bila lahko Bertha?«

»Vsekakor.« Postrežem nekaj novih strank.

»Bolj bi mi pristajalo nekaj kot Gwendolyn. Ali Violet.« 

Kljub temu si jo ubogljivo pripne.

Ko mi izroči svojo staro priponko, jo vržem v smeti. Če bo 

tako poslušna tudi v bodoče, bom na svoji izmeni morda lahko 

celo malce zadihala.

»Nekega dne boš dr. Bertha Sinclair. Svetovala boš 

zagrenjenim papagajem in hodila spat ob devetih zvečer.« 

Zvenim kot zaščitniška sestra, zato nadaljujem: »Ali pa boš 

morda veterinarka v neki južnoameriški džungli, kjer boš učila 

are, kako naj se imajo spet rade.«

Roke si zatlači v ozke žepe in se zareži. »Na veterini ne 

preučujemo samo papig. To sem ti že stokrat povedala.«

»Hej, miška,« reče nekdo Holly. Podli fantje obožujejo pridna 

dekleta.

»Če ti tako praviš,« ji rečem. Njemu pa: »Odjebi.«

Holly nadaljuje z najino besedno igro. »Stavim, da ko bom 

laparoskopsko pregledovala staro mačko, boš ti z velikim 

nahrbtnikom na rami hodila po neki južnoameriški džungli 

in se prebijala skozi ovijalke.« Naredi gib, s katerim posnema 

sekanje. 
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»V bistvu sem to že počela v Andih,« priznam in pazim, da 

ne zvenim preveč bahavo. Ni hujšega kot domišljav svetovni 

popotnik. »Oh, mačeta bi mi zdajle še kako prišla prav,« rečem, 

ko pogledam najino klientelo v sobi. 

»Malce sem si ogledala tvoj pro�l na Instagramu. Držav, ki si 

jih obiskala, je toliko, da sem jih nehala šteti.«

»Če ne bi založila potnega lista, bi ti lahko preštela vse žige.« 

Začnem pobirati umazane kozarce. V mislih spet preletim tloris 

hiške. Z mano se najbrž poigrava Lorettin duh. Če ni to, potem 

ga je skril moj brat Jamie. 

Že sama misel na to, da bi moje nekdanje življenje gledale 

Hollyjine lepe oči, zbode moj občutek za zasebnost. Kaj, če so 

po njem brskali tudi moji bivši? Radovedni tipi, s katerimi sem 

preživela samo eno noč. Stare stranke. Ali celo huje, Jamie. Tisti 

račun moram zakleniti. Ali ga izbrisati.

»Na nekaj fotogra�jah sem videla tudi tvojega brata. Ne 

morem verjeti, da sta si tako podobna. Zelo je čeden. Lahko bi 

bil maneken.« Zadnje besede so zvenele, kot da se je zarekla. To 

sem slišala že ničkolikokrat. 

»Enkrat se je poskusil v tem, ampak ni maral poslušati, kaj 

mora narediti. Kakor koli že, hvala. To je kompliment tudi 

zame,« rečem, ampak ona tega ne dojame.

Z Jamiejem sva si tako zelo podobna zato, ker sva dvojčka. Pri 

dvojčkih obstaja določena hierarhija, toda midva se nahajava na 

dnu. Ne moreva se enako obleči niti zamenjati vlog. Dolgčas, 

kajne, če se rodiš kot dvojajčni dvojček? 
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Pa vendar, nekaterim se zdiva zelo zanimiva, kadar omenim 

to dejstvo. Vedno vprašajo, kdo je prvi prijokal na svet. Ali 

lahko drug drugemu bereva misli? Ali čutiva, kadar drugega 

nekaj boli? Trdo se uščipnem v nogo. Upam, da zdajle kriči v 

kakem nobel baru v mestu, ker se je polil s pijačo. 

Če je čeden, bi morala biti v teoriji čednega videza tudi 

jaz. Osebno tega ne verjamem, zlasti zato, ker so me v šoli 

prevečkrat klicali Jamie z lasuljo. Če bi naju postavili enega ob 

drugega in jaz ne bi imela naličenega obraza, bi mislili, da sem 

njegov mlajši brat. To vem zato, ker se mi je to že zgodilo. 

»Kam te bo odneslo v prihodnje?« Holly je nedvomno tip 

dekleta, ki bi se z baretko na glavi sprehajalo po tlakovani ulici. 

Ali v košari na biciklu peljalo bageto. 

»V japonski gozd smrti, imenovan Aokigahara, kjer bom 

zakopala vse svoje priponke z imeni. Šele potem se bo moja 

duša osvobodila bara Hudičev konec.«

»Pariz torej odpade,« reče, ko s svojim belim športnim 

copatom drsa po madežu na tleh, jaz pa se skoraj zasmejem, 

ker se nisem dosti zmotila. Na njeno nogo naslonim metlo za 

pomivanje tal, a jo samo prime z obema rokama in pritisne 

palico na svoje lice kot nekdo v muzikalu, ki bo vsak čas začel 

peti. 

Še vedno razmišlja o tem, kar je izvohala o meni. »Bila si 

poročna fotogra�nja. Kako to?« Premeri me od glave do peta.

»Čisto preprosto je. Poiščeš damo v beli obleki in narediš 

takole.« V zrak pridržim nevidni fotoaparat in s prstom 

potisnem navzdol.
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»Ne, hočem reči, ali nisi ves čas potovala?«

»To sem počela v mesecih, ko je največ porok, in takrat sem 

živela tu, pri svoji babici. Potovala sem ostali del leta.« Moji 

dohodki so bili resda borni, toda tako mi je uspelo živeti šest 

let. »V barih delam, kadar potrebujem gotovino. Fotogra�ram 

tudi utrinke s potovanj, ampak take slike ne gredo dobro v 

promet.«

»No, brez zamere …«

»Ljudje na tem mestu običajno rečejo nekaj žaljivega,« skočim 

v besedo, nato pa me reši eden od starejših motoristov z modro 

tetovažo na podlakti in rjavo packo na bradi. Je pravo utelešenje 

odvratnega, vendar ne reče nič, ko mu nalijem pijačo, zato ga 

nagradim z nasmehom. Videti je nervozen.

Ko odide, grem na stranišče, se pogledam v ogledalo in 

se sama sebi vljudno nasmehnem. Zdi se, kot da tega nisem 

poskusila že celo večnost. Moj odsev je videti kot dokumentarec 

o morskih psih. 

Holly se ne pusti zmotiti. Nekaj časa si urejam lase, si 

nanesem črtalo na oči in si neskončno dolgo umivam roke, a ko 

se vrnem, spet neutrudno nadaljuje: »Ampak navzven deluješ, 

kot da poročne ceremonije niso zate.«

»Le zakaj ne, Bertha?« Ta komentar sem slišala od nešteto 

pijanih tipov na poročnih pogostitvah, ki so se prerivali okoli 

mojega komolca, medtem ko sem skušala uloviti posnetke 

prvega plesa. 

Holly reče: »Poroke so romantične. Ti pa nisi ravno 

romantične sorte.«
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»Ni treba, da sem romantična, samo vedeti moram, kaj 

stranka misli, da je romantično.« Ne bi smela biti užaljena, a 

vseeno brcnem kartonsko škatlo pod pultom in srepo gledam 

rajo v sobi. 

Prav zdajle se neki par mečka na zadnji steni zraven stranišč. 

Ob pogledu na njegove zibajoče se boke bi najraje kozlala. 

Ampak sem ter tja, ko pridejo po zrak in se njihove ustnice 

ločijo … ko je njegova roka v njenih laseh in si zreta v oči – 

takrat bi pritisnila na gumb. Celo take bedake bi lahko naredila 

lepe.

Nato bi vzela gasilno cev in jih pregnala s curkom vode.

»Si romantična s tistim Vinceom? Težko verjamem.« Ko je 

prvič pricapljal sem, je rekla, da se ji ne zdi prijeten. Odvrnila 

sem: V jeziku ima pirsing, tako da je na njem vsaj nekaj prijetnega. 

Ostala je brez besed.

V bližnjem hladilniku preverim stanje zalog. »V zadnjem 

žepu imam sonet. Ko ga naslednjič vidim, mu ga bom prebrala.«

»Ampak nisi zaljubljena.«

V odgovor se zasmejem. Nad tem, da bi do moškega čutila 

vsaj nekaj, sem obupala. 

»Z njim si krajšam čas. Tukaj sem že precej dlje, kot sem 

načrtovala.« Lepo prosim, da me zdaj ne vprašaš, ali sem bila že 

kdaj zaljubljena. »Hm, okej, najbrž res nisem romantična.« 

»Zakaj si nehala fotogra�rati poroke?«

Beseda nehala je zame občutljiva točka in Holly to vidi v 

mojih očeh. Pogleda navzdol in se začne igrati s svojo priponko. 
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»Oprosti. Na tvoji spletni strani piše, da si za nedoločen čas 

zaprla podjetje. In zdaj se ukvarjaš s fotogra�ranjem izdelkov. 

Kaj je sploh to?«

»Zakaj ne poguglaš, Bertha?« Iz tega skušam narediti šalo, 

ampak sem jezna. Zakaj se tako trudi postati moja prijateljica? 

Mar ne razume, da odhajam?

Vso tisto spletno stran bom popolnoma izbrisala. 

»Nikoli mi ne poveš po pravici,« se pritožuje s tihim glasom. 

»Nikoli nisi resna.« Njen lepi obraz je zdaj rožnat in zaskrbljen. 

Sprehodim se do skrajnega konca pulta in se obrnem proč od 

nje. S police vzamem vrč za pivo, v katerem so moje priponke 

z imeni. Naveličana sem biti Joan. Sklenem, da bom do konca 

izmene Lorraine. 

Naveličana sem biti Darcy.

»Oprosti,« še enkrat reče Holly s tihim glasom.

Skomignem in v hladilnik na koncu začnem zlagati steklenice 

vodke. »Že v redu. Sem pač …« Ujeta, brez potnega lista ali 

rezervirane letalske karte. Nekdo, čigar življenje je prava nočna 

mora. »Kuzla. Ne meni se zame.«

S kotičkom očesa opazim, da svetloba pada na steklenico 

viskija in spreminja njegovo barvo v lesketajoče se zlato. V 

spodnjem delu trebuha začutim zbadanje in izdihnem sapo, 

dokler v sebi nimam več zraka. Zadnje čase so me pestili 

ponavljajoči se težki in žalostni vzdihi, zlasti kadar razmišljam o 

porokah. Česar se pa na vso moč otepam. 

Vrsto let sem bila sam svoj šef in zdi se mi, kot da imam 
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rentgenski vpogled v stvari, iz katerih se bodo razvili hudi 

problemi. Holly še vedno ni dobila obrazcev za izplačilo plač. 

Stanje zalog je alarmantno nizko. Morda pa alkohol sploh ni 

glavni vir Anthonyjevega zaslužka. Odidem v pisarno v zadnjem 

delu lokala in na samolepilni listič napišem Anthony – ali naj 

naročila oddam jaz? D.

Za odrezavo kuzlo, kakršna sem, imam neverjetno dekliško 

pisavo. Tipov, ki delajo na dnevni izmeni, zagotovo ne vidim 

kot ljudi, ki bi šefu vestno pisali sporočila. Zmečkam ga. 

Ko se vrnem za pult in začnem šteti gotovino v blagajni, se 

Holly skuša vrniti na tisti del pogovora, kjer je pogorela. »Vince 

po mojem ni pravi zate. Mislim, da bi se bolj ujela z enim od 

tistih.« V mislih ima tipe v usnjenih jaknah.

Še vedno štejem denar. Petsto, petsto petdeset. Iz njenih ust 

se to sliši zanimivo. Boji se jih kot hudič križa. Če kdo razbije 

kozarec, sem vedno jaz tista, ki se s smetišnico in omelom 

odvleče tja. »Zakaj tako misliš?«

Holly skomigne. »Potrebuješ nekoga, ki je bolj trdoživ kot 

ti. Kaj pa on? Ves čas te gleda in vedno se usede tako, da ga 

postrežeš ti.«

Sploh se ne trudim pogledati navzgor, da bi videla, koga 

ima v mislih. Šeststo, šesto petdeset. »Raje umrem sama, kot 

pristanem z enim od tistih bebcev.«

Pomaha nama mladenič v usnjeni jakni, ki mi je pomagal 

prestrašiti študente. Zastonj pivo mu očitno dobro teče po grlu. 

»Nocoj si pa žejen,« rečem in mu tokrat nalijem njegov 

običajni viski.
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»Zelo,« reče na način, ki zveni seksi, a ko ga pogledam, je 

njegov obraz resen. »Se pravi zdolgočasen in žejen.«

»No, zato si pa tu. Če boš kasneje obračunal s tistimi fanti, te 

prosim, da to narediš na parkirišču.«

Njegove kristalno modre oči se spustijo na mojo priponko 

z imenom. »Ni problema. Se vidiva, Lorraine.« Plača, navrže 

napitnino in odide.

»To je tisti, ki te ima rad,« reče Holly nekoliko preglasno.


