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Tudi tokrat: moji ženi Jamie 
ter otrokoma Lily in Nicholasu.



Tisti, ki živi nemoralno življenje, tudi umre nemoralne smrti.

 − Korziški pregovor
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PIANA, KORZIKA

Ponjo so prišli konec avgusta, na Korziko. Točnega časa se ni 
dalo določiti – enkrat med sončnim zahodom in dvanajsto uro 
naslednjega dne, so povedali sostanovalci. Ob sončnem zahodu 
so jo namreč zadnjič videli, ko je na rdečem skuterju odbrzela 
po privozu vile in je tanko belo bombažno krilo zafrfotalo nad 
njenimi zagorelimi stegni. Opoldne so opazili, da je njena 
postelja prazna, razen napol prebranega šund romana v mehki 
vezavi, ki je rahlo vonjal po kokosovem olju in rumu. Minilo 
je nadaljnjih štiriindvajset ur, preden so vendarle poklicali 
žandarje. Bilo je pač takšno poletje in Madeline je bila pač 
takšno dekle.

Na Korziko so prišli pred dvema tednoma, in sicer štiri 
čedna dekleta in dva resna fanta, vsi zvesti podaniki britanske 
vlade ali pa trenutno vladajoče politične stranke. Imeli so en 
sam avto, skupno Renaultovo kombilimuzino, kjer je bilo 
komaj prostora za pet ljudi, in rdeč skuter, ki je bil izključno 
Madelinin in s katerim se je prevažala brezglavo, malodane 
vratolomno. Nastanjeni so bili v oker vili, ki je stala na pečini 
nad morjem, na zahodnem robu naselja. To je bila manjša, 
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urejena hiška, kakršni nepremičninski posredniki radi pravijo 
»očarljiva«. Imela pa je bazen in ograjen vrt, poln rožmarinovih 
grmičkov in poprovcev, tako da so že v pičlih nekaj urah po 
prihodu zapadli v ožgano polgolo blaženost, k čemur stremijo 
vsi britanski turisti, ne glede na cilj popotovanja. 

Čeprav je bila Madeline najmlajša med njimi, je bila 
neuradno vodja, in to breme je sprejela brez ugovora. Prav ona 
je poskrbela za rezervacijo vile, jim pripravljala dolga kosila, 
pozne večerje in izlete v divjo notranjost Korzike ter jih na 
svojem rdečem skuterju vodila po nepredvidljivih, nevarnih 
cestah. Niti enkrat si ni pomagala z zemljevidom. Obširno 
znanje o otoških zemljepisnih značilnostih, zgodovini, kulturi 
in kulinariki si je nabrala med intenzivnim poglabljanjem in 
pripravami nekaj tednov pred popotovanjem. Zdelo se je, da ni 
Madeline ničesar prepustila naključju. Sicer pa to zanjo ni bilo 
nič novega.

Na sedež stranke na londonskem nabrežju Millbank je prišla 
pred dvema letoma, potem ko je na univerzi v Edinburgu 
diplomirala iz ekonomije in socialne politike. Kljub drugoligaški 
izobrazbi – večina njenih sodelavcev in sodelavk je prihajala iz 
elitnih zasebnih šol in Oxbridgea – se je naglo vzpenjala po 
karierni lestvici in nazadnje napredovala v vodjo oddelka za 
družbeno angažiranje. Med njene delovne obveznosti, kot je 
večkrat dejala sama, je spadalo nabiranje glasov med tistimi 
Britanci, ki niso imeli razloga, da bi podpirali stranko, njen 
načrt ali njene kandidate. Veljalo je splošno mnenje, da je to 
delovno mesto zgolj postajališče na njeni poti do česa boljšega. 
Madeline je čakala svetla prihodnost – »svetla kot sonce«, 
je nekoč pripomnila Pauline, ki je vzpon mlajše sodelavke 
spremljala z obilico zavisti. Šušljalo se je, da je Madeline vzel 



- 13 -

Angleško dekle

pod okrilje nekdo v samem vrhu stranke. Nekdo, ki je blizu 
premierju. Mogoče celo sam premier. Bila je čedna kot TV-
zvezda, pronicljiva, bistra in polna energije, tako da so jo počasi 
pripravljali na malone zagotovljen sedež v parlamentu in tudi 
ministrovanje. Bilo je le vprašanje časa. Tako se je vsaj govorilo.

Prav zato je bilo toliko bolj čudno, da je bila Madeline 
Hart pri sedemindvajsetih letih še vedno samska. Kadar 
jo je kdo povprašal po njenem puščobnem ljubezenskem 
življenju, je odvrnila, da za moške nima časa. Fioni, nekoliko 
pretkani temnolasi lepotički iz vladnega urada, se je zdela 
ta razlaga sumljiva. Pravzaprav je menila, da jih Madeline 
zavaja – zavajanje je bila veščina, s katero si je Fiona pogosto 
pomagala iz težav, zato se je tudi vrgla v strankarsko politiko. 
Svojo teorijo je podprla z argumentom, da je Madeline, ki je 
o vseh drugih možnih temah sicer zelo zgovorna, ob omembi 
svojega zasebnega življenja nenavadno zadržana. Ja, je dejala 
Fiona, vsake toliko res navrže kako neškodljivo podrobnost 
o težavnem otroštvu – o groznem občinskem stanovanju v 
Essexu, o očetu, čigar obraza se komajda spomni, o zapitem 
bratu, ki svoj živi dan ni delal – vse drugo pa skriva za jarkom 
in kamnitim obzidjem. »Naša Madeline bi bila lahko morilka 
s sekiro ali pa draga cipa,« je dejala Fiona, »pa ne bi nihče od 
nas niti slutil.« Alison, pripravnica z notranjega ministrstva, 
ki je bila večkrat razočarana v ljubezni, pa je imela drugačno 
teorijo. »Ubožica je zaljubljena,« je oznanila neko popoldne, 
medtem ko je v zalivčku pod vilo opazovala Madeline, ki se je 
kot boginja prikazala iz vode. »Problem je v tem, da ji srčni 
izbranec ne vrača čustev.«

»Zakaj jih pa ne bi?« je dremavo vprašala Fiona spod roba 
ogromnega senčnika.
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»Mogoče ji jih ne sme.«

»Poročen?«

»Kaj pa drugega.«

»Prasec.«

»A ti še nisi?«

»Kaj, ljubimkala s poročenim?«

»Ja.«

»Samo dvakrat, me pa mika še tretjič.«

»V peklu se boš cvrla, Fi.«

»Srčno upam, da res.«

In takrat, popoldne sedmega dne, so si tri dekleta in dva 

fanta, ki so z Madeline Hart bivali v najeti vili na obrobju 

Piane, na podlagi najbolj trhlega dokaza zadali nalogo, da 

ji najdejo ljubimca. Pa ne kar enega, je rekla Pauline. Najti 

morajo moškega, ki bo primernih let, prijetnega videza in 

porekla, stabilnih �nanc in duševnega zdravja, brez skrivnosti 

in drugih žensk med rjuhami. Fioni, najbolj izkušeni v srčnih 

zadevah, se je naloga zdela neizvedljiva. »Takega moškega ni,« 

je pojasnila z utrujenim glasom ženske, ki ga že dolgo išče. »In 

če že kje je, je ali poročen ali pa tako zagledan sam vase, da za 

ubogo Madeline sploh ne bo našel časa.«

Vsem tem pomislekom navkljub se je Fiona z vso vnemo vrgla 

v izziv, če že ne zaradi drugega, pa zato, da v dopust vnese ščep 

intrige. Na srečo ji potencialnih tarč ni manjkalo, saj se je zdelo, 

da je polovica prebivalstva jugovzhodne Anglije namočeni otok 

zamenjala za korziško sonce. Tu je bila kolonija �nančnikov 

iz Cityja, nastanjenih v razkošnih hiškah v severnem delu 

Portskega zaliva. In truma umetnikov, ki so po cigansko živeli v 

hribovitem mestecu v predelu Castagniccia. Pa krdelo igralcev, 
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ki so se nastanili na plažah Campomora. Zatem še delegacija 
opozicijskih politikov, ki so v vili na pečinah Bonifacia snovali 
povratek na oblast. Fiona, ki je s pridom unovčila svoj položaj 
v vladnem kabinetu, je v kratkem poskrbela za vrsto naključnih 
srečanj. In ob vsakem takem dogodku – bodisi na večerji, 
gorniškem izletu ali okajenem popoldnevu na plaži – je izvohala 
najprivlačnejšega samskega moškega in ga potisnila k Madeline. 
A nikomur ni uspelo preplezati njenega obzidja, celo mlademu 
igralcu, ki je na West Endu ravnokar nastopil v glavni vlogi v 
najbolj priljubljenem muzikalu sezone, ne.

»Očitno je zatreskana do ušes,« je sklenila Fiona, ko so se 
nekega poznega večera za Madeline na tistem rdečem skuterju v 
temi vračali v vilo.

»Kaj misliš, kdo je?« je vprašala Alison.
»Pojma nimam,« je zavistno zamomljala Fiona, »ampak 

gotovo je nekaj posebnega.«
Ravno v tistem času, dober teden pred predvideno vrnitvijo v 

London, je Madeline začela vse več in več časa preživljati sama. 
Zgodaj zjutraj je odhajala iz vile, običajno še preden so drugi 
vstali, in se vračala pozno popoldne. Če jo je kdo povprašal, 
kje je bila, se je ogibala direktnemu odgovoru, pri večerji pa 
je bila pogosto poklapana ali zamišljena. Alison se je seveda 
bala najhujšega, in sicer da je Madelinin ljubimec, kdor koli 
že je, sporočil, da ga ne zanima več. A že naslednji dan sta ji 
Fiona in Paulina ob vrnitvi z nakupovanja veselo oznanili, da 
se je motila. Vse je kazalo, da je Madelinin ljubimec prispel na 
Korziko. In Fiona je lahko trditev podprla s fotogra�jami.
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***

Opazili sta jo deset čez drugo, in sicer v pristaniškem lokalu 
Les Palmiers ob promenadi Quai Adolphe Landry v Calviju. 
Madeline je sedela za mizo in se nekoliko obračala proti morju, 
kot da sploh ne vidi moškega nasproti nje. Oči je imela skrite 
za velikimi temnimi očali. Slamnik z razkošno črno pentljo ji je 
metal senco na brezhibni obraz. Pauline je hotela že pristopiti k 
njeni mizi, toda Fiona, ki je zaznala napeto intimo trenutka, je 
predlagala, da se rajši hitro odstranita. Zadržala se je le še toliko, 
da je z mobilnim telefonom skrivaj posnela prvo obremenilno 
fotogra�jo. Zdelo se je, da Madeline ni opazila, moški pa je. 
V trenutku, ko je Fiona pritisnila tipko fotoaparata, je naglo 
obrnil glavo, kot da ga je neki živalski čut opozoril, da je 
njegova podoba ujeta v elektronsko obliko.

Fiona in Pauline sta se hitro pobrali v bližnji bistro in si tam 
pozorno ogledali moškega na fotogra�ji. Imel je peščeno blond 
lase, zmršene od vetra in deško goste. Padali so mu na čelo in 
uokvirjali oglat obraz z izrazitimi usti, ki so bila videti precej 
neusmiljena. Njegova oblačila so se spogledovala z mornarskim 
slogom: bele hlače, modro-bela črtasta srajca, velika potapljaška 
zapestna ura, platneni mokasini, ki na ladijski palubi ne 
bi puščali sledi. To je pač moški takega kova, sta ugotavljali. 
Moški, ki nikdar ne pušča sledi.

Domnevali sta, da je Britanec, čeprav bi bil lahko tudi 
Nemec ali Skandinavec ali celo, kot je pomislila Pauline, 
potomec poljskega plemstva. Denar očitno ni bil problem, kar 
je dokazovala steklenica dragega šampanjca, ki se je svetila v 
vedru z ledom ob robu mize. Premoženje si je prislužil, ni ga 
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podedoval, sta napletali, in to ne nujno s povsem čistimi posli. 
Kockar je. Bančni račun ima v Švici. Potuje na nevarne kraje. 
Predvsem pa je diskreten. Njegova razmerja, prav tako kot 
njegovi mokasini, nikjer ne puščajo sledi.

Toda najbolj ju je vseeno vznemirjala Madelinina podoba. 
Ni bila več dekle, ki sta ga poznali iz Londona, niti dekle, s 
katerim sta zadnja dva tedna sobivali v vili. Zdelo se je, da se 
vede popolnoma drugače. Bila je igralka v povsem drugem 
�lmu. Druga ženska. Takole zgrbljeni nad mobilnik kot dve 
šolarki sta Fiona in Pauline spisali dvogovore in likoma ustvarili 
podobo. V njuni različici zgodbe se je razmerje začelo precej 
nedolžno, z naključnim srečanjem v imenitnem butiku na New 
Bond Streetu. Spogledovanje je trajalo lep čas, skok med rjuhe 
je bil skrbno načrtovan. A konca zgodbe za zdaj nista poznali, 
kajti v resničnem življenju se je moral še spisati. Strinjali sta 
se, da bo tragičen. »Takšne zgodbe se vedno končajo tako,« 
je iz izkušenj prikimavala Fiona. »Punca spozna fanta. Punca 
se zaljubi v fanta. Punca ostane strtega srca in se na vso moč 
potrudi fanta uničiti.«

Fiona je tisto popoldne še dvakrat fotogra�rala Madeline 
in njenega ljubimca. Na eni fotogra�ji se v slepečem soncu 
sprehajata po promenadi in se na lahno dotikata s členki prstov 
na roki. Na drugi se poslavljata, ne da bi se sploh poljubila. 
Moški je nato sedel v gumenjak in se zapeljal v pristanišče. 
Madeline je na svojem rdečem skuterju odbrzela nazaj proti 
vili. Ko je prispela, je bila brez slamnika s tisto vpadljivo črno 
pentljo. Zvečer jim je pripovedovala, kaj se ji je dogajalo čez 
dan, a niti z besedo ni omenila izleta v Calvi ali kosila z bojda 
premožnim moškim v restavraciji Les Palmiers. Njena predstava 
je na Fiono naredila precejšen vtis. »Naša Madeline je izvrstna 
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lažnivka,« je dejala Pauline. »Mogoče jo res čaka tako svetla 
prihodnost, kot se govori. Kdove, mogoče bo pa nekega dne 
celo predsednica vlade.«

***

Tisti večer so nameravala štiri čedna dekleta in dva resna 
fanta iz najete vile na večerjo v bližnje mestece Porto. Mizo je 
s svojim osnovnim znanjem francoščine rezervirala Madeline, 
ki je še celo pritiskala na lastnika, naj jim prihrani najboljšo 
mizo, tisto na terasi z razgledom na skalnati zalivček. Bilo je 
samoumevno, da se bodo do restavracije zapeljali v klasični 
zasedbi, a malce pred sedmo uro je Madeline oznanila, da gre 
še prej v Calvi na pijačo s starim prijateljem iz Edinburga. 
»Dobimo se v restavraciji,« je še zaklicala čez ramo in odbrzela 
po dovozu. »In lepo vas prosim, bodite enkrat za spremembo 
točni.« In že je ni bilo več. Nikomur se ni zdelo čudno, ko 
je pozneje ni bilo na večerjo. In nihče se ni vznemirjal, ko so 
zjutraj ugotovili, da je njena postelja nedotaknjena. Bilo je pač 
takšno poletje in Madeline je bila pač takšno dekle.


