
Greer Hendricks in Sarah Pekkanen 

ANONIMNO DEKLE

Prevod:
Anja Bakan



Greer Hendricks in Sarah Pekkanen sta tudi avtorici 
romana Žena med nama



Od Greer:
Za moje starše, Marka in Elaine Kessel

Od Sarah:
Za Rogerja



PRVI DEL



Ženske, stare od 18 do 32 let, vabimo k sodelovanju v 

raziskavi o etiki in morali, ki jo izvajajo priznani newyorški 

psihiatri. Dobro plačilo. Anonimnost zagotovljena. Za več 

informacij pokličite.

Ni težko obsojati odločitev drugih. Matere z nakupovalnim 
vozičkom, polnim sladkornih kosmičev in čokoladnih piškotov, 
ki vpije na svojega otroka. Voznika dragega kabrioleta, ki izsili 
počasnejše vozilo. Žensko v mirni kavarni, ki brez konca in kraja 
žlobudra v mobilni telefon. Moža, ki prevara ženo.

Kaj pa, če bi izvedeli, da je tista mati ravnokar ostala brez 
službe?

Kaj pa, če je voznik obljubil sinu, da bo pravočasno prišel na 
njegov šolski nastop, pa ga je šef privil, da mora na sestanek, sklican 
na vrat na nos?

Kaj pa, če je žensko v kavarni ravnokar poklical moški, ki je 
ljubezen njenega življenja, moški, ki ji je strl srce?

In kaj, če prešuštnikova soproga že dlje časa zavrača njegov 
dotik?

Mogoče bi kdo brez nadaljnjega obsojal tudi žensko, ki se odloči, 
da bo nekemu tujcu za denar razkrila svoje najgloblje skrivnosti. A 
vzdržite se domnev, vsaj za zdaj.

Vsi imamo svoje razloge za svoje početje. Tudi če te razloge 
skrivamo pred tistimi, ki mislijo, da nas najbolje poznajo. Tudi če 
so ti razlogi skriti tako globoko, da jih še sami ne prepoznamo.
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PRVO POGLAVJE

Petek, 16. novembra

Mnogo žensk si želi, da bi jih svet videl v določeni luči. Moja 
naloga je, da poskrbim za to preobrazbo, in to v petinštiridesetih 
minutah.

Ko opravim svoje delo, se zdijo moje stranke drugačne. 
Običajno postanejo samozavestnejše, bolj žareče. Celo srečnejše.

Toda jaz lahko poskrbim samo za začasno spremembo. Ljudje 
slej ko prej spet postanejo podobni sami sebi.

Za resnično preobrazbo je potrebnega mnogo več od 
pripomočkov, s katerimi delam.

Dvajset do šestih, petkov popoldan. Prometna konica. To je 
obenem tisti čas v dnevu, ko si mnogi želijo biti kot iz škatlice, 
zato ta termin redno izločam iz svojega osebnega urnika.

Ko se vrata podzemne železnice na postaji Astor Place 
odprejo, sem prva zunaj, in tako kot po vsakem napornem 
dnevu me desna roka zaradi težkega kozmetičnega kovčka že 
pošteno boli.

Črni kovček si zavihtim za hrbet, da se lahko prebijem skozi 
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ozki prehod – danes grem že petič skozi vrtljivi križec na izhodu 
in moj gib je samodejen – nato pa pohitim gor po stopnicah.

Ko pridem na ulico, iz žepa usnjene jakne vzamem telefon. 
Dotaknem se zaslona in prikaže se moj urnik, ki se z aplikacijo 
BeautyBuzz ves čas posodablja. Jaz samo vnesem razpoložljive 
termine in dobim povratno sporočilo, kdaj imam stranko.

Zadnje današnje naročilo me napoti nekam proti Osmi 
ulici in univerzitetnemu trgu. Naročeni imam dve stranki, kar 
pomeni dvojno tarifo – devetdeset minut. Imam naslov, imeni 
in telefonsko številko. Kljub vsemu pa nikoli, ko potrkam na 
kakšna vrata, nimam pojma, kdo me bo pričakal.

Pred tujci vseeno nimam strahu. Ugotovila sem, da ti lahko 
znani obrazi naredijo veliko več hudega.

Zapomnim si točno lokacijo, nato pa se odpravim po ulici in 
se mimogrede izognem smetem, ki so se razsule iz prevrnjenega 
smetnjaka. Neki trgovec z mrežnimi vrati ravno zapira svojo 
trgovino in kovina se ob glasnem rožljanju spusti na svoje 
mesto. Mimo gre trojica študentov z nahrbtniki čez ramo in se 
igrivo preriva.

Še dve ulici me ločita od cilja, takrat pa mi zazvoni telefon. 
Na zaslonu se izpiše, da me kliče mami.

Čez pet dni jo boš videla, ko boš za zahvalni dan doma, si 
rečem.

Toda ne morem je ignorirati.
Od vsega, kar nosim s seboj, je slaba vest vedno najtežja.
»Živijo, mami, je vse okej?«
»Vse je v redu, ljubica. Samo oglašam se ti.«
Kar predstavljam si jo v kuhinji predmestne hiške v 

Filadel�ji, kjer sem odraščala. Na štedilniku na hitro premeša 
omako – zgodaj večerjajo in ob petkih je vedno pečenka in 
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krompirjev pire – nato pa izvleče zamašek iz steklenice vina, da 
si bo natočila tisti kozarec, ki si ga privošči ob koncu tedna.

Okence nad kuhinjskim koritom krasijo rumene zavese in 
čez ročico pečice visi kuhinjska krpa, na kateri nad izvezenim 
valjarjem piše Sam‘ rolaj! Tapete s cvetličnim vzorcem se ob 
stikih luščijo in ob vznožju hladilnika je vdolbina, kamor je 
brcnil moj oče, potem ko so Eaglesi v končnici izgubili.

Večerja bo na mizi, ko se vrne moj oče, zavarovalniški agent. 
Mama ga bo pričakala s hitrim poljubčkom. K večerji bosta 
poklicala še mojo sestro Becky in ji pomagala razrezati meso.

»Becky si je zjutraj zapela jakno,« reče mama. »Brez vsake 
pomoči.«

Becky je stara dvaindvajset let, šest let je mlajša od mene.
»To je pa res enkratno,« rečem.
Včasih si želim, da bi živela bližje, tako da bi lahko pomagala 

staršem. Spet drugič me je sram, ker sem tako vesela, da ni tako.
»Poslušaj, te lahko pokličem pozneje?« nadaljujem. »Mudi se 

mi v službo.«
»O, so te angažirali še za kakšno predstavo?«
Oklevam. Mama zveni živahneje.
Ne morem ji povedati po pravici, zato bleknem: »Ja, neka 

manjša produkcija je. Najbrž je sploh ne bodo nikjer omenjali. 
Ampak maska je blazno zahtevna, res nekonvencionalna.«

»Tako sem ponosna nate,« reče mama. »Komaj čakam 
naslednji teden, da mi boš vse povedala!«

Občutek imam, da želi še nekaj dodati, a čeprav še nisem 
čisto na cilju – študentsko naselje newyorške univerze – 
prekinem klic.

»Daj Becky en poljubček še zame. Rada te imam.«
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Še preden prispem, grem na hitro čez vsa pravila, ki se jih 
dosledno držim.

Stranke ocenim v hipu, ko jih zagledam – opazim obrvi, ki 
bi bile privlačnejše, če bi bile temnejše, ali nos, ki bi ga bilo 
treba osenčiti, da bo videti tanjši – vendar vem, da tudi stranke 
ocenjujejo mene.

Prvo pravilo: moja neuradna uniforma. Nosim izključno 
črno, s čimer se zjutraj izognem kombiniranju oblačil. Poleg 
tega ta barva izraža prikrito avtoriteto. Izbiram udobne, v stroju 
pralne tkanine, ki bodo ob devetnajsti uri videti enako sveže 
kot ob sedmih zjutraj.

Glede na to, da pri ličenju osebni prostor izgine, so moji 
nohti kratki in popiljeni, zadah svež in kodri počesani v nizko 
�go. Od teh standardov ne odstopam.

Razkužim si roke, v usta dam osvežilni draže in pozvonim na 
domofonu stanovanja 6D. Prispela sem pet minut predčasno. 
Še eno pravilo.

Z dvigalom grem v šesto nadstropje, nato pa po hodniku 
sledim glasni glasbi – Roar pevke Katy Perry – in spoznam 
stranki. Ena je v kopalnem plašču, druga v majici in boksaricah. 
Zavoham dokaze njunih pravkaršnjih lepotnih posegov – 
kemikalije za posvetlitev pramenov v laseh tiste, ki ji je ime 
Mandy, in sušeči se lak za nohte na rokah, s katerimi krili 
Taylor.

»Kam se odpravljata nocoj?« vprašam. Na zabavi bo najbrž 
svetleje kot v klubu, in če gresta s kom na večerjo, to zahteva 
manj vpadljivo ličenje.

»Šus,« reče Taylor.
Ker samo debelo pogledam, doda: »To je v Meatpacking 

Districtu. Ravno sinoči je bil tam Drake.«
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»Kul,« rečem.
Prebijem se čez nastlana tla – tu je dežnik, zmečkan 

siv pulover, pa nahrbtnik – nato pa z nizke kavne mizice 
odmaknem škatlo s pokovko in napol prazne pločevinke red 
bulla, da odložim kovček. Odpnem zaponko in stranice se 
razprejo kot harmonika, tako da se prikažejo predalčki z ličili 
in čopiči.

»Kakšen videz si torej želita?«
Nekateri umetniki ličenja se v posel vržejo na vrat na nos 

in poskušajo v urnik zbasati čim več strank. Jaz si vzamem več 
časa, da postavim nekaj vprašanj. Lahko da si kakšna ženska 
želi dimasto sive oči in nenaličena usta, a to še ne pomeni, da si 
kakšna druga ne bo zamislila drzno rdečih ustnic in minimalen 
nanos maskare. S temi začetnimi minutami, ki jih vložim v 
pogovor, na koncu veliko prihranim.

Obenem pa se zanesem na svoj šesti čut in opažanja. Kadar 
takšnele punce rečejo, da bi rade seksi plažni videz, vem, da 
bi bile v resnici rade podobne Gigi Hadid, ki je na naslovnici 
revije, zabrisane čez dvosed.

»In kaj študirata?« ju vprašam.
»Komunikologijo. Obe zanima piarovstvo.« Mandy zveni 

zdolgočaseno, kot da sem zoprna odrasla oseba, ki jo sprašuje, 
kaj bi rada postala, ko bo velika.

»Sliši se zanimivo,« rečem in primaknem stol na svetlobo, 
točno pod vgradno stropno svetilko.

Začnem s Taylor. Na voljo imam petinštirideset minut, da 
ustvarim podobo, ki jo želi videti v ogledalu.

»Čudovito kožo imaš,« ji rečem. Še eno pravilo: pri vsaki 
stranki najdi kaj, kar lahko pohvališ. Pri Taylor to ni težko.

»Hvala,« reče, ne da bi dvignila pogled s telefona. V živo začne 
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prenašati dogajanje z instagrama: »A hoče res kdo gledati sto 

enakih posnetkov kolačkov? Jules in Brian sta tako zaljubljena, 

da je za kozlat. Navdihujoč sončni zahod, kapiramo … hudo, 

da si v petek zvečer daješ duška na domačem balkonu.«

Medtem ko delam, klepetanje deklet zbledi v zvok v ozadju, 

podobno kot brnenje sušilnika za lase ali prometni vrvež. 

Izgubim se v plasteh različnih podlag, ki sem jih nanesla 

na Taylorino čeljust, da bom našla popolnoma ujemajoč se 

odtenek, in v mešanici bakrenih in peščenih odtenkov, ki jih 

pomešam v dlani, da bom z njimi poudarila zlate okruške v 

njenih očeh.

Na ličnice ji nanašam kremo za porjavitev, takrat pa ji 

mobilnik zazvoni.

Taylor neha drsati po zaslonu in dvigne telefon. »Neznana 

številka. Naj se oglasim?«

»Ja!« reče Mandy. »Lahko da je Justin.«

Taylor naguba nos. »Ampak kdo se pa v petek zvečer še oglaša 

na telefon? Saj lahko pusti sporočilo.«

Nekaj trenutkov zatem preklopi na zvočnik in v sobi se zasliši 

moški glas:

»Ben Quick na tej strani, asistent dr. Shields. Potrjujem vaša 

termina ta konec tedna, jutri in v nedeljo od osmih do desetih 

dopoldne. Naslov je Hunter Hall, predavalnica 214. Počakal 

vas bom v preddverju in vas pospremil gor.«

Taylor zavije z očmi in jaz odmaknem ščetko maskare.

»Si lahko nekoliko bolj pri miru, prosim?« rečem.

»Oprosti. Kaj mi je pa bilo, Mandy? Jutri bom čisto preveč 

mačkasta, da bi zgodaj vstala.«

»Pa odpovej.«
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»Itak. Ampak to je petsto �ik. Mislim, to sta, kaj pa vem, dva 
puloverja iz rag & bone.«

Te besede mi porušijo koncentracijo; jaz moram k desetim 
strankam, da zaslužim petsto dolarjev.

»Ah. Pozabi. Samo zato, da bom izpolnjevala neke trapaste 
vprašalnike, si pa res ne bom nastavljala budilke,« reče Taylor.

To mora biti pa krasno, si mislim in pogledam zmečkani 
pulover v kotu.

Kljub vsemu se ne morem zadržati: »Vprašalnik?«
Taylor skomigne. »Na oddelku za psihologijo potrebujejo 

študentke za raziskavo.«
Zanima me, kakšna vprašanja so zajeta. Mogoče je podobno 

testu osebnosti Myers-Briggs.
Stopim nazaj in si ogledujem Taylorin obraz. Klasična 

lepotica je, z zavidljivo izklesanimi obraznimi potezami. 
Petinštirideset minut zanjo je več kot preveč.

»Glede na to, da bosta dolgo zunaj, bom pred nanosom 
bleščila občrtala ustnice,« rečem. »Tako bo barva obstojnejša.«

Vzamem svoje najljubše bleščilo z logotipom BeautyBuzz 
na pokrovčku in ji ga nanesem na polne ustnice. Ko končam, 
Taylor vstane in se gre pogledat v kopalnico, Mandy pa za njo. 
»Vav,« slišim Taylor. »Res je dobra. Narediva sel�.«

»Najprej me mora namazati!«
Medtem ko pospravljam kozmetiko, ki sem jo uporabila za 

Taylor, in razmišljam, kaj bom potrebovala za Mandy, opazim, 
da je Taylor pustila telefon na stolu.

Jaz si bom ta petkov večer dala duška s sprehajanjem svojega 
mešančka Lea in spiranjem čopičev – potem ko se z avtobusom 
odpeljem čez vse mesto do svoje micene garsonjere na Lower 
East Sidu. Tako sem zbita, da bom najbrž v postelji, še preden 
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Taylor in Mandy v klubu naročita prvi koktajl.
Spet pogledam dol, k telefonu.
Nato ošinem vrata kopalnice. Priprta so.
Stavim, da se Taylor ne bo ljubilo poklicati in odpovedati 

sestanka.
»Moram si nabaviti senčilo, ki ga uporablja,« govori Taylor.
Petsto dolarjev bi mi ta mesec pri najemnini prišlo zelo prav.
Urnik naslednjega dne znam na pamet. Prvo stranko imam 

šele ob dvanajstih.
»Rekla ji bom, naj mi dramatično poudari oči,« pravi Mandy. 

»Kdo ve, ali ima s sabo tudi umetne trepalnice.«
Hunter Hall od osmih do desetih dopoldne – tega se 

spomnim. Ampak kako se že pišeta tisti strokovnjak in njegov 
pomočnik?

V bistvu se mi sploh ni treba odločati; še maloprej buljim 
v telefon, v naslednjem hipu je že v moji roki. Minila je manj 
kot minuta, ni se še zaklenil. Vseeno pa moram pogledati dol, 
da pridem do glasovne pošte, kar pomeni, da moram odvrniti 
pogled od vrat kopalnice.

Dotaknem se zaslona, da se predvaja zadnje sporočilo, in 
telefon dvignem k ušesu.

Vrata kopalnice se premaknejo in prikaže se Mandy. Zasučem 
se in v ušesih začutim bobnenje srca. Ne bo mi uspelo vrniti 
telefona, ne da bi ona to videla.

Ben Quick.
Lahko bi se pretvarjala, da je padel s stola, živčno pomislim. 

Taylor bom rekla, da sem ga samo pobrala.
»Mandy, počakaj!«
Asistent dr. Shields … od osmih do desetih dopoldne …
»Naj me raje našminka s temnejšim odtenkom?«
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Daj že, si mislim in priganjam sporočilo, naj se hitreje odvrti.
Hunter Hall, predavalnica 214.
»Mogoče,« reče Mandy.
Počakal vas bom v preddv…
Prekinem in telefon položim nazaj na stol, ravno ko vkoraka 

Taylor.
Ga je pustila s hrbtno stranjo navzgor? Ali z zaslonom? A še 

preden se imam čas spomniti, je Taylor že ob meni.
Zastrmi se v svoj telefon in mene zvije v želodcu. Zasrala 

sem. Zdaj se spomnim, da ga je odložila z zaslonom navzdol. 
Narobe sem ga postavila.

Debelo pogoltnem in se trudim najti kak izgovor.
»Hej,« reče.
Počasi dvignem oči in prestrežem njen pogled.
»Navdušena sem. Ali lahko vseeno poskusiva s temnejšim 

bleščilom?«
Poči se nazaj na stol in jaz počasi izdihnem.
Dvakrat ji popravljam ustnice – prvič jih obarvam temno 

rdeče, nato se vrnem k prvotnemu odtenku in si z levo dlanjo 
ves čas podpiram desni komolec, da ne bi s tresočimi se prsti 
razpacala linij – in ko končam, imam spet običajen srčni utrip.

Ob odhodu iz stanovanja, potem ko od punc ne dobim 
napitnine, pač pa samo medel hvala, sem trdno odločena.

Budilko na telefonu nastavim na 7.15.

Sobota, 17. novembra

Naslednje jutro temeljito premislim o svojem načrtu.
Včasih lahko hipna odločitev spremeni potek tvojega 

življenja.
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Ne bi rada, da se to ponovi.

Ustavim se pri Hunter Hall, čakam in gledam v smer, kjer 

je Taylorino stanovanje. Oblačno je, zrak je gost in siv, zato 

neko drugo mlado žensko, ki hiti proti meni, za hip pomotoma 

zamenjam z njo. A to je le neka tekačica. Ko je ura pet čez osem 

in vse kaže, da Taylor še spi, stopim v preddverje, kjer neki tip v 

kaki hlačah in modri srajci gleda na zapestno uro.

»Oprostite, da zamujam!« vzkliknem.

»Taylor?« reče. »Jaz sem Ben Quick.«

Pravilno sem domnevala, da Taylor ne bo poklicala in 

odpovedala.

»Taylor je bolna, zato me je prosila, če grem lahko jaz 

namesto nje izpolnit vprašalnik. Jaz sem Jessica. Jessica Farris.«

»Aja,« zamežika Ben. Premeri me od nog do glave in si me 

pozorneje ogleda.

Namesto gležnjarjev sem obula visoke Conversove superge in 

čez ramo imam črn nahrbtnik. Zdelo se mi je, da bi bilo dobro, 

če sem vsaj približno podobna študentki.

»Lahko za hip počakate?« reče naposled. »Vprašati moram, 

kaj pravi dr. Shields.«

»Itak.« Trudim se govoriti rahlo zdolgočaseno, tako kot je 

sinoči Taylor.

V najslabšem primeru mi bo rekel, da ne morem sodelovati, 

se opomnim. Pa kaj, bom šla pač po rogljič in peljala Lea na 

dolg sprehod.

Ben stopi vstran in vzame mobilnik. Rada bi slišala, kaj 

govori, vendar je njegov glas pridušen.

Nato pride nazaj. »Koliko ste stari?«

»Osemindvajset,« povem po pravici.
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Skrivaj pokukam proti vhodu, da ne bo Taylor v zadnjem 

hipu planila noter.

»Ali trenutno živite v New Yorku?« vpraša Ben.

Prikimam.

Ben ima še dve vprašanji: »Kje ste še živeli? Kje izven 

Združenih držav?«

Odkimam. »Samo v Pensilvaniji. Tam sem odraščala.«

»Okej,« reče Ben in pospravi telefon. »Dr. Shields pravi, da 

lahko sodelujete v raziskavi. Najprej mi morate povedati svoje 

polno ime in naslov. Imate kak dokument?«

Preprimem nahrbtnik in brskam, dokler ne najdem 

denarnice. Pokažem mu vozniško dovoljenje.

Na hitro ga fotogra�ra in si zapiše preostale podatke. »Plačilo 

vam lahko nakažem jutri po drugem terminu kar prek venma, 

če imate račun.«

»Imam,« rečem. »Taylor je rekla, da je petsto dolarjev, drži?«

Prikima. »Posredoval bom vaše podatke in nato vas bom 

pospremil gor do sobe.«

Je možno, da je vse tako preprosto?


