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0. dan – petek

Milano

Piero Manzano je zavil kot nor in do konca pohodil 
zavoro svoje alfe, ki je s sprednjim delom bliskovito drsela 
proti svetlo zelenemu avtu pred njim. Z obema rokama se je 
krčevito oklenil volana in v mislih že slišal grozljivi pok ob 
trčenju dveh karoserij. Cviljenje zavor, sledi pnevmatik, v 
vzvratnem ogledalu luči avtomobilov za njim, v naslednjem 
hipu trk.

Ves ta čas pa je Manzano kdove zakaj razmišljal o 
čokoladi, o vroči prhi, ki si jo je nameraval privoščiti čez 
kakšnih dvajset minut, ko pride domov, pa o tem, da se bo s 
kozarcem vina udobno zleknil na kavč, in o zmenku s Carlo 
ali Paolo ta konec tedna.

Alfa se je sunkoma ustavila, in to le nekaj milimetrov od 
odbijača drugega avta. Manzana je na sedežu vrglo naprej. 
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Ulica je bila v trdi temi, kajti semaforji, ki so še maloprej 
svetili zeleno, so ugasnili in za seboj pustili le še bledeč sij, 
vtisnjen v Manzanove roženice. Vsenaokrog se je razlegel 
peklenski trušč avtomobilskih hup in mečkanja kovine. Z 
leve strani so proti njemu pridrveli žarometi dostavnega 
tovornjaka. Od silnega udarca je z glavo treščil ob stransko 
okno. Njegov avto se je zavrtel kot na vrtiljaku in se ustavil 
šele ob drugem trku.

Omotičen je pogledal gor in se poskusil zbrati. Žaromet 
njegovega avta je osvetljeval poplesujoče snežinke nad 
črnim, mokrim asfaltom. Del pokrova motorja je manjkal. 
Nekaj metrov naprej so svetile zadnje luči tovornjaka.

Manzano ni smel predolgo razmišljati. S tresočimi se 
prsti je odpel varnostni pas, potipal za mobilnim telefonom 
in skočil iz avta.

V prtljažniku je poiskal komplet prve pomoči in varnostni 
trikotnik. Mimogrede si je ogledal svoj avto. Tovornjak je 
zmečkal večino prednjega dela in maske, sprednje kolo je 
bilo zarinjeno globoko v pločevino. Alfa je bila uničena.

Voznikova vrata tovornjaka so bila na stežaj odprta. 
Manzano je stekel do kabine in okamnel.

Žarometi vozil na nasprotnem voznem pasu so zlovešče 
osvetljevali prizorišče. Tudi tam je bilo več manjših trkov 
in promet je obstal. Svetlo zeleni avtomobilček je bil na 
voznikovi strani popolnoma udrt in se je zataknil pod 
tovornjakov odbijač. Spod pokrova motorja oziroma 
njegovih ostankov se je kadilo. Nizek, čokat možakar v 
brezrokavniku je vlekel za ročaj zveriženih voznikovih vrat. 
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To bo najbrž voznik tovornjaka, je domneval Manzano. 
Nerodno je stekel proti avtu, a ob pogledu nanj je obstal.

Voznikov sedež je od sile ob trku odtrgalo s sidrišča, tako 
da je dobesedno sedel v sovozničinem naročju. Voznik, ki 
je bil še vedno pripet z varnostnim pasom in čigar glava je 
visela pod nenavadnim kotom, je bil negiben, varnostna 
blazina pred njim mlahava. Sovoznice se praktično ni 
videlo, le glavo in eno roko. Imela je okrvavljen obraz in 
počasi, mukoma je poskušala odpreti oči. Ustnice so se 
komaj opazno zganile.

»Ambulanza!« je Manzano zavpil vozniku tovornjaka. 
»Pokličite rešilca!«

»Ni signala!« je zaklical tovornjakar.
Sovozničine ustnice se niso več premaknile. Le majhni 

krvavi mehurčki v kotičkih njenih ust so nakazovali, da je 
še živa.

Medtem se je nabrala takšna množica zijal, da je 
prizorišče nesreče le tu in tam osvetljeval kak snop svetlobe 
avtomobilskih žarometov. Ljudje so stali na snegu in buljili.

Manzano jih je nadrl, češ, naj se poberejo, a nihče se 
ni niti premaknil, pravzaprav se je zdelo, kot da ga sploh 
niso slišali. Šele zdaj je opazil, kar je moral tik pred nesrečo 
zaznati le mimogrede. Ulična razsvetljava je odpovedala. 
Zato je bilo tako temno. Tudi sicer se je zdela noč temnejša 
kot sicer. »Sveta nebesa, kakšni pa ste,« ga je vprašal neki 
moški v vetrovki. »Ste bili v vozilu?«

Manzano je odkimal. »Zakaj?«
Možakar je pokazal na Manzanovo levo sence. »K 

zdravniku morate. Sedite.«
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Šele v tistem se je Manzano zavedel kljuvajoče bolečine 
v glavi, od koder mu je po vratu curljalo nekaj toplega. 
Zvrtelo se mu je.

Opotekel se je proti razbitinam svetlo zelenega avta 
in se trudil ostati pri zavesti, v tistem pa se je iz zverižene 
pločevine razlegel predirljiv zvok hupe kot poslednji, 
razvlečeni klic na pomoč v črni noči.

Rim

Valentina Condotto je strmela v zaslon monitorja, 
na katerem je utripala vrsta lučk, alarm pa je tulil brez 
prekinitve.

»Kaj hudiča se dogaja?« je vzkliknila in mrzlično klepala 
po tipkovnici. »Frekvenca je na vsem lepem podivjala, nakar 
se je zagnal avtomatični izklop. Vsa severna Italija je v temi! 
Kar naenkrat, brez opozorila!«

Pred tremi leti se je pridružila ekipi sistemskih operaterjev 
v nadzornem središču Terna na obrobju Rima. Vse odtlej 
je osem ur na dan nadzirala pretok električne energije po 
italijanskem prenosnem omrežju in pa izmenjavo električne 
energije z omrežji sosednjih držav. Na ogromnem, šest 
krat dva metra velikem zaslonu je na črnem ozadju svetilo 
nešteto barvastih črt in kvadratkov. Italijansko prenosno 
omrežje. Levo in desno od zaslona so stali monitorji z 
aktualnimi podatki. Na pisalni mizi Condottove so bili še 
štirje, ki so prikazovali stolpce številk, grafe in diagrame.

»Preostanek države je v rumenem,« je vzkliknil njen 
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sodelavec Giuseppe Santrelli. »Iz Milana me kličejo. Radi bi se 
spet priključili, vendar od Enela ne dobijo stabilne frekvence. 
Sprašujejo me, kaj lahko storimo.«

»Zdaj je tudi Sicilija v rdečem!«
V centru so nadzirali mrežo semaforjev: zelena luč je 

pomenila, da je vse v redu. Rumena je oznanjala težave. 
Rdeča – izpad električne energije. Zahvaljujoč vseevropskemu 
opozorilnemu sistemu, je lahko vsak operater nemudoma opazil, 
kje v električnem omrežju preži nevarnost krize. Dandanašnji, 
v času mednarodnih integracij, kamor spada tudi električno 
omrežje, je bilo to naravnost nujno. Večino dela so opravili 
računalniki, ki so se v milisekundi odzvali, če je bilo treba 
povečati ali zmanjšati pretok električne energije, končni nadzor 
pa je bil na plečih sistemskih operaterjev v centrali. Sistem je 
bil zastavljen tako, da so se pri prevelikih obremenitvah deli 
omrežja avtomatsko izključili.

Rdeče osvetljeni del velikega zaslona je Condottovi sporočal, 
da je računalnik iz omrežja izključil skoraj vsa območja severno 
od Lacija in Abrucev. Isto je bilo na Siciliji. Le še spodnja 
polovica škornja je bila oskrbljena z električno energijo. Več kot 
trideset milijonov ljudi je ostalo v temi.

V naslednjem trenutku se je dotok električne energije v 
preostanek omrežja povečal, zaradi nevarnega nihanja frekvenc 
se je sistem aktiviral in drugo za drugim začel izklapljati še 
preostala območja.

»Puf! Pa so šle,« je bil kratek in jedrnat Santrelli. »Kalabrija, 
Bazilikata, deli Apulije in Kampanje so v rdečem. Vse drugo je 
rumeno. In poglej to! Tudi Francozi in Avstrijci imajo težave!«
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Ybbs-Persenbeug

Herwig Oberstätter je dvignil pogled znad nadzorne plošče 
in zastrigel z ušesi. Visoko nad njim se je kot v kakšni gotski 
stolnici bočil jekleni in betonski strop elektrarne in krepil 
odmev brnečih generatorjev.

Čez ograjo ozke kovinske pohodne ploščadi, ki se je krožno 
vila ob steni južnega dela elektrarne, je pogledal dol k trem 
rdečim generatorjem. Njihova orjaška valjasta ohišja so bila 
komaj vrh celotne konstrukcije. Navzven so bili podobni 
ogromnim, nepremičnim velikanom, a je kljub temu čutil 
energijo, ki je brbotala v njihovem drobovju. V vsakem 
posamičnem generatorju so se z več sto vrtljaji na minuto sukali 
večtonski magneti in kilometri prepletenih žic. Poganjale so 
jih kot deblo debele jeklene gredi, ki so jih povezovale s spodaj 
ležečimi Kaplanovimi turbinami. Tako je nastajalo magnetno 
polje in v prevodnikih statorja ustvarjalo električno napetost, 
s čimer se je kinetična energija pretvarjala v električno. 
Oberstätter je sicer študiral strojništvo, a tega čudeža vseeno ni 
nikoli povsem razumel. Od tod naprej je tekla moč, ki poganja 
sodobno življenje. Takoj ko se ta pretok ustavi, obstane tudi 
zunanji svet.

Več deset metrov pod njim je hrumela Donava. Vsako 
sekundo je skozi kot tovornjak velike turbine elektrarne steklo 
prek tisoč kubičnih metrov vode, in čeprav je bil vodostaj v tem 
letnem času najnižji, so še vedno delovale s polovično močjo.

Oberstätter je že kot šolar izvedel, da je elektrarna Ybbs-
Persenbeug iz petdesetih let dvajsetega stoletja ena prvih in 
največjih avstrijskih elektrarn na Donavi. Med Ybbsom in 
Persenbeugom na Spodnjem Avstrijskem je stal štiristo šestdeset 
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metrov dolg jez s 34-kilometrskim akumulacijskim jezerom, 
toda to je izvedel šele pred devetimi leti, ko je začel delati tukaj. 
Odtlej je budno bdel nad rdečimi velikani in skrbel zanje, kot 
da so njegovi otroci.

Še enkrat je pozorno prisluhnil. Človek v devetih letih 
dodobra spozna svoje stroje. Nekaj ni bilo v redu, čeprav še ni 
znal točno določiti, kaj.

Bil je petkov večer, ko se ljudje vračajo iz služb, željni toplote 
in luči, posledica česar je največja dnevna potreba po električni 
energiji. In čeprav so avstrijske elektrarne delale s polno paro, je 
bilo v tem času vseeno treba uvažati dodatno energijo. Elektrike 
se navsezadnje ne da shranjevati na zalogo, zato so morali taki, 
kot je on, v elektrarnah po vsem svetu poskrbeti, da je je točno 
toliko, kot je je v danem trenutku potrebno. To je povzročalo 
nenehna frekvenčna nihanja in za enakomerno frekvenco v 
omrežju so bili med drugim odgovorni generatorji in število 
vrtljajev njihovih rotorjev.

V tistem trenutku se mu je posvetilo, kaj je ravnokar slišal. 
Po radiu je poklical kolege v nadzorni sobi.

»Tule je nekaj narobe!«
Zaradi silnega prasketanja in pokanja v zvočniku je komaj 

razločil odgovor sodelavcev.
»To vidimo tudi mi! Frekvenca je v celotnem omrežju kar 

naenkrat padla!«
Brnenje v prostoru je zdaj tu in tam prekinjalo neenakomerno 

butanje. Oberstätter je živčno ošinil valje in zatulil v mikrofon: 
»Tule se sliši, kot da se je frekvenca pretirano povečala! 
Generatorji bodo preč! Storite kaj!«

Kaj so vendar klobasali, kakšen upad frekvence? Ti generatorji 
so bili obremenjeni preveč, ne premalo. Kdo bi lahko na vsem 
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lepem potreboval toliko električne energije? Če je bila frekvenca 
v prenosnem omrežju res tako nestabilna, da se je to poznalo 
celo na generatorjih, so bile nekje zunaj gromozanske težave. Je 
na večjih območjih zmanjkalo toka? V tem primeru je bilo več 
deset tisoč avstrijskih gospodinjstev zdajle v temi.

Oberstätter je zaprepadeno opazoval rdeče orjake, ki so začeli 
vibrirati, nato pa celo poskakovati. Če se bo število vrtljajev 
tako drastično povečalo, bo stroje uničila lastna centrifugalna 
sila. Bil je že skrajni čas za avtomatično izključitev.

»Izključite jih,« je zavpil v radio, »in to takoj, sicer bo šlo vse 
v zrak!«

Zamaknjeno je strmel v ta prikaz čedalje večje moči, katere 
hrup je preglasil malone vse drugo. Vse tri meganaprave 
so se neenakomerno dvigale in spuščale, tako da je samo 
čakal, da bodo odfrčale skozi strop hale kot ventil s pokrova 
ekonomlonca.

Nato pa je začel ropot popuščati.
Oberstätter je spremljal pešanje tresljajev in orjaki so se 

umirili. Vse skupaj je moralo trajati le nekaj sekund, toda 
njemu se je zdelo, da je minila cela večnost.

V trenutku je zavladala srh vzbujajoča tišina. Šele v tistem se 
je zavedel, da prostora ne osvetljujejo več neonske luči. V temi 
so rdeče brlele samo še opozorilne lučke.

Brauweiler

»Švedska, Norveška in Finska na severu, Italija in Švica na 
jugu … vse je šlo,« je pojasnjeval operater, medtem ko mu 
je Jochen Pewalski gledal čez ramo. »Prav tako deli sosednjih 
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držav, se pravi Danske, Francije, Avstrije pa tudi nekatera 
območja Slovenije, Hrvaške in Srbije. E.ON javlja posamične 
izpade, Vattenfall in EnBW sta oba v rumenem. Isto velja za 
Francijo, Poljsko, Češko in Madžarsko. In nekaj območij 
Britanskega otočja.«

Jochen Pewalski, vodja sistemskih operaterjev prenosnega 
omrežja pri družbi Amprion GmbH, je že več kot trideset 
let delal v kompleksu blizu Kölna, ki so ga zgradili leta 1928 
kot centralo za vodenje omrežja takratne RWE, Elektrarne 
Porenja in Vestfalije, in ki je bil dolgo znan kot »glavni obrat 
Brauweiler«. Pewalskega so na veliko odgovornost celotne ekipe 
v objektu vsak dan opozarjali ogromen, šestnajst krat štiri metre 
velik pano z rdečimi, rumenimi in zelenimi črtami ter številni 
monitorji na delovnih mestih operaterjev.

V Brauweilerju so nadzirali, usmerjali in vodili celotno 
Amprionovo omrežje, eno izmed štirih velikih nemških in s tem 
tudi eno največjih evropskih prenosnih omrežij za napetostna 
nivoja 220 oziroma 380 kilovoltov.

Poleg tega so koordinirali konstanten prenos električne 
energije štirih največjih ponudnikov v Nemčiji in obenem 
uravnavali sistem za celotni severni del evropskega omrežja. 
Sem so spadale Belgija, Bolgarija, Nemčija, Nizozemska, 
Avstrija, Poljska, Romunija, Slovaška, Češka in Madžarska.

Z liberalizacijo električnega trga pred nekaj leti so te naloge 
postale vse težje in obenem čedalje bolj zapletene. Električna 
energija se je dandanes pretakala po vsej Evropi, vse od vira pa 
do odjemalcev. Pretok je bil prilagojen potrebam, toda ravno to 
ravnovesje, se je zbal Pewalski, je bilo v tem trenutku porušeno. 
Zaslon mu je sporočal, da je zavladal kaos.

»Še huje je kot leta 2006,« je pripomnil drugi operater.
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Pewalski se je dobro spominjal večera 4. novembra 2006, ko 
je podjetje E.ON brez opozorila sosednjim omrežjem izključilo 
elektriko, ker so želeli kturistično križarko varno prepeljati 
pod kabli po kanalih do obale. Sosednje povezane linije so 
bile v trenutku preobremenjene, tako da so se avtomatično 
izključile, s tem pa se je sprožil domino efekt po vsej Evropi. 
Kljub silnemu trudu Pewalskega in njegovih sodelavcev, da bi 
preprečili izpad, je petnajst milijonov ljudi ostalo brez elektrike. 
Kar uro in pol je trajalo, da so s kolegi iz drugih držav znova 
vzpostavili normalno stanje, in le za las je šlo, da se ni sesulo 
celotno omrežje.

Trenutne razmere so bile veliko bolj dramatične.
»Tudi Češka je vsa v rdečem,« je sporočil mladenič.
Pred dvajsetimi minutami je Italija kot prva sporočila, da 

imajo težave. Malone v istem trenutku so se težave pojavile na 
Švedskem, hip zatem po vsej Skandinaviji. Že tako ali tako so 
dobivali obvestila, da so neusmiljene zimske razmere zahtevale 
več žrtev po vsej Evropi.

»Nemško omrežje moramo ubraniti za vsako ceno, da se ne 
sesuje še vez med vzhodom in zahodom,« je bil jasen Pewalski.

V centrali je vladal kaos. Operaterji so preusmerjali električno 
energijo na proste vode, izklapljali elektrarne, priključevali 
druge, presežno energijo pošiljali v obrate s skladiščno 
zmogljivostjo, če so ti še imeli kaj prostora. Če je bilo nujno, 
so se zatekli k redukcijam in s tem pahnili nekaj tovarn ali par 
tisoč ljudi v temo. In ko je že kazalo, da bo šlo na bolje, je 
Pewalski opazil, da je na zaslonu pordečelo še več črt.

Na vse kriplje si je prizadeval ohraniti mirno kri, čeprav so 
mu misli švigale kot nore. Dokler je bilo v preostalih delih 
Evrope proizvedene in porabljene dovolj električne energije, 
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se je dalo razmeroma hitro spet aktivirati tudi izpadla omrežja. 
Pri popolnem izpadu je bilo drugače. Jedrskih reaktorjev 
in termoelektrarn se pač ni dalo znova zagnati v pičlih nekaj 
minutah.

»Španija v rumenem.«
»Okej, dovolj bo,« je odločil Pewalski. »Nemčijo bomo 

odrezali.« In nekoliko tiše dodal: »Če je to sploh še mogoče.«

Nekaj kilometrov pred Lindauom

»Upajmo, da bo bencina dovolj,« je rekla Chloé Terbanten.
Sonja Angström, ki je doslej skozi avtomobilsko okno 

opazovala pokrajino, je preusmerila pozornost na armaturo. 
Z Laro Bondoni sta sedeli zadaj, Chloé je bila za volanom, na 
sovoznikovem sedežu pa se je Fleur van Kaalden tapljala po 
stegnu v ritmu glasbe z radia.

»Mogoče bi bilo bolje, da se za vsak primer ustavimo na 
črpalki, dokler smo še v Nemčiji,« je predlagala Fleur. Bile so tik 
pred avstrijsko mejo, še morda uro vožnje do smučarske koče, 
ki so jo najele za ves teden. Levo in desno so se v soju mesečine 
že svetlikali vrhovi Alp, ki so tu in tam kukali iz oblakov. Sonja 
je razločila obrise posamičnih kmetij, kjer so očitno hodili 
zgodaj spat, vsaj po temi sodeč.

Prtljažnik Chloéjinega citroëna, s katerim so potovale, je bil 
zvrhano poln velikih kovčkov, potovalk, smuči in snežnih desk. 
Na poti so enkrat že dotočile gorivo, spile kavo in se malce 
spogledovale z mladimi Švedi, ki so šli deskat v Švico.

»Še kilometer do naslednje črpalke,« je Fleur pokazala na 
tablo ob cesti, po kateri je Chloé drvela dobrih sto osemdeset 
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na uro.
Sonja je s pogledom iskala luči bencinske črpalke, videla pa 

ni drugega kot z mesečino obsijano pokrajino.
Chloé je zapeljala na izvoz in počasi zavila.
»Najbrž je na drugi strani avtoceste,« je pripomnila Lara, v 

tistem pa so pred seboj zagledale morje rdečih luči.
Chloé je pohodila zavoro. »Kaj se dogaja?«
Črpalka je bila zavita v temo. Osvetljevali so jo le žarometi 

avtomobilov, ki so v koloni čakali pred njo. Sem ter tja je 
poblisnilo, bržkone žepne svetilke.

Ne da bi ugasnile žaromete, so izstopile.
Sonjo, ki je bila v kavbojkah in puloverju, je takoj zmrazilo 

do kosti. Na avtu pred njimi so bile nemške registrske tablice. 
Sonja ni najbolj obvladala jezika, a je šla vseeno vprašat, kaj se 
dogaja.

»Zmanjkalo je elektrike,« ji je skozi priprto avtomobilsko 
okno pojasnil voznik.

Isti odgovor je dobila od gospoda v delovnem kombinezonu 
ob enem od točilnih mest.

»Mar to pomeni, da ne moremo natočiti bencina?« je vprašala 
nekoliko prestrašeno.

»Črpalke točilnih mest delujejo na elektriko. Brez elektrike 
ne moremo načrpati goriva iz rezervoarjev spodaj.«

»Ali nimate agregata za nujne primere?«
»Ne.« Opravičujoče je skomignil. »Prepričan sem, da bo tok 

kmalu nazaj,« jo je pomiril.
»Kako dolgo pa tole že traja?« je vprašala Sonja in s pogledom 

ošinila dolge kolone čakajočih vozil in zatemnjeno obcestno 
restavracijo. Petkova gneča pred smučarskim koncem tedna.

»Kakšnih petnajst minut, recimo.«
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Recimo, si je mislila Sonja, medtem ko se je vračala k 
puncam. Povedala jim je, kar je izvedela.

Chloé je potolkla po strehi avta in vzkliknila: »Vse v avto! 
Gremo na naslednjo črpalko!«

Berlin

»Kaj se to pravi, da ne veste?«
Notranji minister je v smokingu stal pred zaslonom; bil je 

visok možakar z rdečim obrazom in sila redkimi lasmi, in zdel 
se je razjarjen. Očitno je moral predčasno z nekega slavnostnega 
dogodka, če je bilo mogoče sklepati po njegovih oblačilih. 
Frauke Michelsen se ni mogla spomniti, da bi ga že kdaj videla 
v krizni sobi notranjega ministrstva. Morda je bil razlog v tem, 
da tudi sama ni velikokrat stopila vanjo.

Zdaj se je v prostoru trlo ljudi. Tu so bili zaposleni z oddelka 
za javne zadeve, za informacijsko tehnologijo, zvezna policija, 
strokovnjaki za državno varnost kot tudi služba za reševanje 
kriznih razmer. Frauke Michelsen je poznala bolj ali manj vse.

Na zaslonu je bil Helge Brockhorst iz Zveznega urada za 
informiranje in poveljstvo v Bonnu, in ta je jedrnato odgovoril: 
»Vse skupaj ni tako preprosto.«

Napačen odgovor, je pomislila Frauke.
»Če dovolite, gospod minister,« se je vmešal državni sekretar 

Holger Rhess. »Tule je gospod Bädersdorf, ki bi vam lahko 
morda na kratko razložil situacijo.« 

Pa prav Bädersdorf, si je mislila Frauke. Vrsto let je bil 
zaposlen na Zveznem uradu za energijo in vodno gospodarstvo, 
dokler ga ni lobistom uspelo zriniti neposredno na ministrstvo.
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»Predstavljajte si, da je prenosno omrežje kot človeško ožilje,« 
je začel Bädersdorf. »Morda le s to razliko, da nima enega srca, 
temveč več src. To so elektrarne. Iz elektrarn gre električna 
energija po vsej državi, kot gre kri po telesu. In kot kri teče po 
žilah, elektrika teče po napeljavi. Visokonapetostna napeljava 
je primerljiva z arterijami, kjer se na daljše razdalje prenaša 
večje količine. Potem so tu vodi s srednjo napetostjo, po katerih 
gre električna energija v regionalna omrežja, od tam naprej 
pa do posamičnih končnih odjemalcev, podobno kot kapilare 
dovajajo kri v posamične celice.«

Med govorjenjem se je suvereno tapljal po različnih delih 
telesa. Tega ni razlagal prvič in Frauke je morala nehote priznati, 
da je uporabil precej dobro analogijo.

»Pri tem sta ključna dva vidika. Prvič: če naj omrežje ostane 
stabilno, mora biti frekvenca konstantna. Primerjajmo jo s 
krvnim tlakom. Če je naš krvni tlak previsok ali prenizek, 
smo lahko ob zavest. To se je na žalost zgodilo z električnim 
omrežjem. Drugič: elektrike se tako rekoč ne da shranjevati. 
Zato se mora nenehno pretakati, tako kot kri, torej se mora 
proizvajati, da se lahko porablja. Če se kar naenkrat poženemo 
v tek, mora srce bíti hitreje, elektrarne pa ob večji porabi 
proizvajajo več električne energije, sicer je treba vključiti 
dodatne elektrarne. Sem doslej vse povedal razumljivo?«

Ozrl se je naokrog in bolj ali manj vsi so mu prikimavali, le 
notranji minister je še vedno gubal čelo. »To že, ampak kako se 
lahko to zgodi po vsej Evropi? Mislil sem, da je nemško omrežje 
varno!«

»V principu tudi je,« je odgovoril predstavnik združenja, 
kot ga je sama pri sebi poimenovala Frauke. »To se kaže že s 
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tem, da je Nemčija med zadnjimi državami, ki je ostala brez 
oskrbe z elektriko, in med prvimi, ki so začele znova priklapljati 
posamična območja. Toda nemško prenosno omrežje ni otok 
sredi Evrope.«

Pritisnil je nekaj tipk na tipkovnici računalnika in na velikem 
platnu se je prikazal zemljevid Evrope, prepreden z gosto mrežo 
različno obarvanih črt.

»Tule vidimo pregled električnih omrežij po Evropi. Več kot 
očitno je, da so med seboj povezana.«

Sliko na steni je zamenjala modra gra�ka, ki je prikazovala 
mrežo elektrarn, transformatorskih postaj, tovarn in hiš.

»Nekdaj smo imeli državnega dobavitelja električne energije, 
ki je elektriko tako proizvajal kot tudi distribuiral. Vodenje 
celotne oskrbe je bilo na enem mestu. Z liberalizacijo trga 
električne energije se je ta struktura bistveno spremenila. Danes 
imamo na eni strani proizvajalce električne energije.« Točke v 
gra�ki, ki so predstavljale elektrarne, so spremenile barvo – iz 
modre v rdečo.

»Na drugi strani imamo upravljavce.«
Povezovalne linije na gra�ki so se obarvale zeleno. 

»Tokokrog, bi se lahko reklo, po novem sklepajo trgovci z 
energijo.« Na mreži so se pojavile nove točke, na katerih je 
bil znak za evro. »Tu potekajo pogajanja glede cene električne 
energije. Oskrbo z elektriko dandanes sooblikuje tudi mnogo 
različnih akterjev, ki pa jih je treba kot vse druge koordinirati.«

Frauke se je čutila dolžno, da dopolni to razlago: »In njihova 
prvotna naloga ni optimalna oskrba ljudi in industrije z 
električno energijo, temveč čim večji dobiček. To pomeni, da je 
treba uskladiti številne različne interese. In če nastopi kriza, je 
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treba to storiti v nekaj minutah.«
»Vzroka za izpad elektrike za zdaj še ne poznamo, vendar ste 

lahko prepričani, da vsi delamo s polno paro. Trenutna situacija 
konec koncev ne ustreza nikomur.«

»Kako to, da še ne poznate vzroka za izpad?« je vprašal 
sodelavec iz službe za javno varnost.

»Sistem je mnogo prezapleten, da bi bilo to takoj jasno.«
»In kako dolgo naj bi trajalo, da bo oskrba z električno 

energijo spet stekla?« je vprašal državni sekretar.
»Po naših informacijah bi morala biti elektrika jutri zjutraj 

na večini območij.«
»Nočem zveneti pesimistično,« jih je posvarila Frauke, 

»toda govora je o skoraj celotni Evropi. Podjetja nimajo 
praktično nobenih izkušenj s krizo takšnih razsežnosti.« 
Potrudila se je spregovoriti bolj umirjeno. »Jaz sem odgovorna 
za krizni menedžment in varnost ljudi. Če jutri navsezgodaj 
sredstva javnega prevoza še ne bodo vozila, če bo železniški 
in letalski promet obstal, če bodo uradi in šole zaprti, če bo 
oskrba z vodo za večino prebivalstva motena in če bodo 
motnje v telekomunikacijah in informatiki, se bomo soočili z 
neznanskimi težavami. Zdaj je še čas, da se vsaj malo pripravimo 
nanje.«

»Kako bo oskrba z električno energijo znova zagotovljena?« je 
vprašal notranji minister.

Odgovoril mu je Bädersdorf: »V splošnem gre to postopoma, 
sprva vzpostaviš manjša omrežja okrog elektrarn in poskrbiš, da 
ohranjajo stabilno frekvenco, nato pa to počasi širiš. Zatem se 
začnejo delna omrežja povezovati in se sinhronizirati.«

»Kako dolgo trajajo ti posamični koraki?«
»Odvisno, lahko da nekaj sekund, lahko pa nekaj ur. 
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Sinhronizacija steče razmeroma hitro.«
»In prizadeta so območja po vsej Evropi?« je vprašal minister. 

»Smo v stikih z drugimi državami?«
»Prav zdaj,« je potrdil Rhess.
»Dobro. Oblikujte krizno skupino in me sproti obveščajte.« 

Minister se je zasukal, da bo odšel. »Prijeten večer še naprej, 
dame in gospodje.«

Kar zase govori, si je mislila Frauke. Za nekatere od nas bo 
noč zelo dolga.

Schiphol

Zamuda.
Zamuda.
Zamuda.
Vse letalske družbe so v zadnji uri oznanile zamude letov.
»Bomo še dolgo čakali?« je vprašala Bernadette in stiskala k 

sebi najljubšo punčko.
»A ne vidiš,« je zaničljivo zabrusil njen starejši brat. »Tamle 

gor piše, da ima naš let zamudo.«
»Saj veš, da še ne znam brati.«
»Dojenček,« je prhnil Georges.
»Nisem dojenček!«
»Dojenček, dojenček!«
Bernadette se je nakremžila. »Mami!«
»Dovolj!« ju je nahrulil François Bollard. »Georges, nehaj 

jeziti sestro.«
»Čez polnoč bo že, ko bomo končno v Parizu,« je zavzdihnila 

njegova žena Marie. Videti je bila utrujena.
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»Petek zvečer,« je pripomnil Bollard. »In to ni prvič.«
Stali so v veliki množici pred tablo z razporedom letov. 

Že pred eno uro bi morali odleteti proti Parizu. Zdaj je bila 
navedena nova ura odhoda, in sicer 22.00.

Vrste stolov na terminalu so bile zasedene do zadnjega. 
Drugi, ki niso dobili prostora, so sedeli kar na kovčkih. Pred 
lokali s hitro prehrano so se nabrale dolge kolone. Bollard se 
je razgledoval naokrog, kje bi se dalo najti kak miren kotiček, 
vendar je bila povsod nepopisna gneča.

»Kaj pa zdaj piše?« je vprašala Bernadette.
Bollard je slišal, da je njegova žena zamrmrala: »No, krasno,« 

in pogledal gor na tablo.
Odpovedan.
Odpovedan.
Odpovedan.

Pariz

Lauren Shannon je s kamero spremljala Jamesa Turnerja, 
dopisnika CNN iz Francije, ki je pomolil mikrofon pod nos 
sogovorniku.

»Smo pred centralo pariških gasilcev na Place Jules Renard,« 
je govoril Turner. »Z mano je zdaj François Liscasse, poveljnik 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, kot se imenujejo gasilci v 
francoski prestolnici.«

Snežinke so v soju žarometa poplesovale kot kresničke.
Turner se je obrnil k Liscassu.
»Poveljnik Liscasse, Pariz je že več kot pet ur brez elektrike. 

Imate že kakšne informacije, kdaj se bo stanje spremenilo?«
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Liscasse je bil kljub hladnemu vremenu samo v modri 
uniformi. Ob pogledu na njegovo čepico je Lauren pomislila 
na de Gaulla in se ob tem spomnila, da so pariški gasilci enota 
vojske, ki spada pod notranje ministrstvo.

»Teh informacij še nimam. Po vsem Parizu in okolici so na 
terenu vse razpoložljive ekipe, torej več tisoč ljudi. Navsezadnje 
se lahko pohvalimo z drugo največjo gasilsko organizacijo 
na svetu, takoj za New Yorkom. Parižani se lahko zato kljub 
nastalemu kaosu počutijo varne. Trenutno imamo največ dela 
z reševanjem ujetih v podzemni železnici in dvigalih, poleg 
tega se je pripetilo mnogo prometnih nesreč, ponekod je tudi 
zagorelo.«

»To pomeni, da bodo morali nekateri do jutra čakati, da jih 
izvlečete?«

»Predvidevamo, da bo elektrika v kratkem nazaj. Vseeno pa 
dajem besedo, da bomo rešili vsakega posameznika.«

»Poveljnik …«
»Hvala. Oprostite, prosim, zdaj se moram posloviti.«
Turner se je rutinirano obrnil nazaj proti kameri. »Toliko za 

zdaj iz Pariza: James Turner in Noč brez elektrike.«
Takoj ko je dal Lauren znak, naj neha snemati, se je zasukal in 

si krzneni ovratnik plašča potegnil gor. Čez ramo ji je zaklical: 
»Čas je, da tipe z notranjega ministrstva povprašam par stvari. 
Pridi, greva kar tja.«

Kot Turnerjeva snemalka in voznica se je Lauren v preteklosti 
naučila spretno vijugati po pariških uličicah, vsaj mislila je, 
da jih obvlada, dokler ni pred nekaj urami zavladal prometni 
kaos. Situacija se je vmes že nekoliko umirila, vseeno pa sta 
potrebovala več kot dvajset minut, da sta prevozila razdaljo, ki 
bi jo prehodila v desetih.
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Lauren je zadnji dve leti živela v Parizu. Po študiju se je 
odpravila na popotovanje po svetu, ostala pa je tu. V začetku 
je želela študirati novinarstvo, toda potem je dobila službo kot 
Turnerjeva snemalka, kar ji je odžiralo preveč časa. Turner je bil 
navaden aroganten prasec, ki se je imel za Boba Woodwarda, 
toda Lauren je bila veliko na terenu in se je ogromno naučila. 
Kljub temu da je bila boljša raziskovalka, da je izbrskala boljše 
zgodbe in da jih je znala tudi prikazati, ji Turner ni pustil pred 
kamero; zato je v prostem času pač delala svoje prispevke in jih 
objavljala na spletu.

Potem ko je parkirala kar na pločnik, sta pritekla do blokade, 
kjer je stal policist.

»Sedma sila,« se je pobahal Turner in mu pokazal akreditacijo.
»Žal mi je,« je odvrnil policist, »stopita vstran, prosim.«
Lauren je zagledala kolono avtomobilov, ki so se jim 

približevali.
Ne da bi upočasnili, so zapeljali mimo njih in skozi ozek, 

na hitro pripravljen policijski prehod. Lauren jim je sledila s 
kamero, se obrnila za njimi, ni pa mogla razločiti, kdo sedi za 
zatemnjenimi šipami.

»Torej?« je vprašal Turner.
»Vesela sem, da mi jih je uspelo posneti,« je odvrnila. »Za 

opazovanje si bil zadolžen ti. Kdo je bil v avtu?«
»Pojma nimam, pretemno je.«

Saint-Laurent-Nouan

»Presneto sranje!« se je pridušala Isabelle, medtem ko si je 
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njen soprog Yves Marpeaux čez topel volnen pulover oblačil še 
debelo bundo. »Moj mož dela v elektrarni, in to pičlih petnajst 
kilometrov proč, midva pa sediva tu v temi, brez elektrike.«

Pod številnimi sloji oblačil se je zdela v soju sveče še bolj 
brezoblična kot sicer.

»Kaj pa naj bi po tvoje naredil?« je zarobantil in skomignil. 
»Pri otrocih ni nič drugače,« je ponovila že menda stotič.
Sina je poklicala na mobilni telefon kakšno uro in pol po 

izpadu elektrike, nekaj minut zatem še hčer. Sin je z družino 
živel v okolici Orléansa, hči blizu Pariza. »Sto let sem poskušala 
dobiti zvezo,« je pojasnjevala, »ampak mobilno omrežje …«

Marpeaux svojima otrokoma ni mogel povedati drugega, kot 
da so tudi pri njih brez elektrike.

»Lahko si predstavljata, kako se vajina mama pritožuje.«
Bil je vesel, da gre končno ven. Že ure in ure je poslušal njeno 

nerganje. Vrata je zaprl za seboj in ženo pustil v hladni, temni 
hiši. Njegova sapa se je belo zvrtinčila v mrzli zrak. Nebo je bilo 
brez zvezd.

Renault je vžgal brez težav. Med vožnjo je poskušal Marpeaux 
po radiu najti kaj več novic. Številne postaje so molčale, na 
drugih so predvajali glasbo. Kmalu je obupal.

Ob pogledu na temno zimsko pokrajino in gola drevesa si je 
človek težko predstavljal, da se vozi po eni najbolj priljubljenih 
francoskih turističnih destinacij. Spomladi se bodo sem usule 
trume obiskovalcev, ki bodo kupovali vina in spominke ter 
upali, da bodo v osrčju Francije doživeli ščep savoir-vivre in 
sledili zapuščini minulih generacij aristokratov, ki so poselili 
gradove po gričih vzdolž Loare. Marpeaux se je priselil pred 
petindvajsetimi leti, pa ne zaradi lepot pokrajine, temveč ker 
je dobil dobro plačano službo inženirja v tukajšnji jedrski 
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elektrarni.
Po dvajsetih minutah vožnje je pred seboj zagledal obrise 

mesteca Saint-Laurent-Nouan, ki je bilo ta večer neobičajno 
temno, kajti v nobenem oknu ni gorela luč, ulične razsvetljave 
prav tako ni bilo. V ozadju sta se, kot v posmeh, osvetljena 
dvigala hladilna stolpa reaktorja. Pravzaprav je nenavadno, je 
znova pomislil ob pogledu na kolosa, da nismo v dvestotih 
letih nadalje razvijali osnov te tehnike ali je nadomestili s čim 
modernejšim. Jedrska elektrarna v svojem bistvu pravzaprav ni 
nič drugega kot orjaški parni stroj, ki ga je človek uporabljal 
že v začetku osemnajstega stoletja, le da se kot gorivo zdaj ni 
uporabljalo premoga, temveč razcepljeni uran ali plutonij, ki 
poganjata generatorje.

Z nekaj manj kot tisoč megavatov moči se je elektrarna 
uvrščala med manjše v državi. Obe reaktorski črpalki sta bili 
neposredno na Loari, od koder sta črpali vodo za hlajenje. Ko 
je začel Marpeaux konec osemdesetih let delati v elektrarni, sta 
obratovala še oba stara reaktorja UNGG. Od hude nesreče, v 
kateri se je stalil eden od gorivnih elementov in je bila stavba 
kontaminirana, elektrarna pa poltretje leto ohromljena, je tedaj 
minilo že sedem let. V začetku devetdesetih je družba Electricité 
de France zaprla oba stara bloka.

Marpeaux je zapeljal mimo kontrolne točke pri vhodu in 
parkiral na istem mestu, od koder se je pred petnajstimi urami 
odpeljal, potem ko je vodenje nočne izmene predal sodelavcu iz 
dopoldanske ekipe.

Francija je osemdeset odstotkov električne energije dobivala 
iz jedrskih elektrarn. Če so bile novice zadnjih nekaj ur resnične 
in se je omrežje tako rekoč v celoti sesulo, se bo večina reaktorjev 
ustavila, je tuhtal Marpeaux. Avtomatizirani mehanizmi bodo 
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med gorivne palice spustili kontrolne palice, da prekinejo 
jedrsko verižno reakcijo – kolikor se jo pač da. Marpeaux je že 
desetletje vedel nekaj, česar večina ljudi ni vedela oziroma kar 
do katastrofe v Fukušimi ni bilo obče znano, in sicer da tudi 
ugasnjen reaktor nekaj časa še vedno proizvaja toploto in da 
ga je treba zato ohlajati, sicer se lahko reaktorska sredica stali. 
Varnostni in hladilni sistemi so se običajno napajali z električno 
energijo, v primeru izpada pa so se vključili pomožni sistemi. 
Jedrska elektrarna v Saint-Laurentu je imela v vsakem bloku 
tri, ki so bili medsebojno neodvisni in so jih poganjali dizelski 
motorji, katerih zaloga goriva je zadostovala za sedem dni.

Ko je odprl vrata kontrolne sobe, ga je pozdravilo piskanje in 
utripanje raznih opozorilnih lučk. Marpeaux je bil po dvajsetih 
letih v tej službi pravi rutiner, zadnjih osem let je bil vodja ene 
izmed treh dnevnih izmen, tako da ni spričo videnega niti trznil. 
Zakorakal je v prostor s stotinami lučk, kjer so njegovi sodelavci 
mirno in zbrano sedeli ali stali vsak na svojem delovnem mestu. 
Nekateri so preverjali številke, kazalce in lučke, drugi preučevali 
merilne instrumente in si belili glavo, kaj naj bi to pomenilo, 
vsi pa so hladnokrvno poskrbeli vsak za svoje naloge. To so bili 
sila izkušeni ljudje, ki so se najmanj dva tedna na leto dodatno 
izobraževali in urili za krizne primere. Trenutni vodja ekipe mu 
je segel v roko.

»Kaj je narobe?«
»Eden od dizelskih motorjev v drugem bloku je odpovedal. 

Takoj na začetku.«
»Preostali delujejo?«
»Brez težav.«
»Ima to kakšno zvezo s testi?«
Pred tremi dnevi so preverjali dva pomožna sistema napajanja 
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za nujne primere. Vodja izmene je skomignil.
»Saj veš, kako je. To bomo mogoče izvedeli čez dva meseca, 

ko bomo vse raziskali in izvedli rekonstrukcijo.«
Ob misli na vso birokracijo je Marpeaux samo zagodrnjal, 

nato pa si pripel značko nadzornika in prikimal sodelavcem, naj 
se zberejo na krajšem sestanku.

Milano

»Globoko dihajte – vdih, izdih,« je naročila zdravnica.
Manzano je na hrbtu začutil hladni stetoskop.
»Saj sem vam že povedal, da mi nič ni,« je ugovarjal.
Zdravnica, ki je bila videti kot zvezda iz kakšne TV-serije, se 

je postavila predenj in mu z lučko posvetila v oči.
»Glavobol? Omotica? Slabost?«
»Ne, nič od tega.«
Manzano je z golim prsnim košem sedel v sobici urgentnega 

bloka milanske bolnišnice Maggiore. Čeprav se je po izgubi 
zavesti na prizorišču nesreče hitro ovedel, so reševalci vztrajali, 
da ga bodo odpeljali. Njegov avto je bil tako ali tako za odpis – 
zanj so že poskrbeli gasilci.

»Odprite usta.«
Manzano je ubogal in zdravnica si je ogledala njegovo grlo. 

Kakšno zvezo naj bi imelo to z ureznino na njegovem čelu, je 
bila zanj nerazrešljiva uganka.

»Zašijte mi rano, da grem lahko domov,« ji je rekel.
»Imate doma koga, ki lahko skrbi za vas?«
»Je to ponudba?«
»Ne.«
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»Kakšna škoda.«
»Ste prepričani, da nočete ostati tu?«
»Če bi z mano spili steklenico dobrega vina, z veseljem 

ostanem.«
»Mikavno,« se je hladno nasmehnila, »toda tukaj uporabljamo 

alkohol samo za razkuževanje.«
»No, v tem primeru predlagam, da si pri meni privoščiva 

steklenico barola. Upam, da bo šlo brez rentgena.«
»To pa vsekakor,« je rekla in izvlekla injekcijo.
Ob pogledu na iglo je Manzana obšla slabost.
»Dala vam bom lokalno anestezijo, blizu rane, nato pa lahko 

greste. Pazite, malo bo bolelo.«
»Je to res nujno?« je vprašal.
»Bi radi, da vam rano zašijem brez anestezije?«
Manzano se je začel znojiti. Krčevito se je oprijel roba nosil in 

pogled uperil v tla, da mu ne bo treba gledati zdravnice. »Tudi 
pri vas ni elektrike?« je vprašal, samo da se z nečim zamoti.

»Videti je, da je vse mesto brez. Zadnjo uro hodijo sem 
samo taki, kot ste vi. Zunaj jih čaka še cela vrsta. Udeleženci 
prometnih nesreč, ker so semaforji na vsem lepem odpovedali. 
Ljudje, ki so padli, ker se je vlak kar naenkrat ustavil. Takole, pa 
sva. Najbrž bo ostala manjša brazgotina, nič hujšega. Moški z 
brazgotinami so še zanimivejši.«

Manzano se je znova sprostil. »Približno tako zanimivi kot 
Frankensteinov stvor.«

Tokrat ji je obraz spreletel pristen nasmešek. Manzano je 
oblekel srajco z okrvavljenim ovratnikom, nato plašč s krvavimi 
madeži na rokavih. Zahvalil se je zdravnici in se odpravil.

Zunaj je zaman iskal taksi. Ko se je pozanimal pri pultu z 
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informacijami, je uslužbenec samo skomignil.
»Če mi bo uspelo dobiti zvezo, vam z veseljem pokličem 

taksi, toda trenutno se čaka najmanj eno uro. Javni prevoz je 
ohromljen, tako da so taksiji preobremenjeni. Takole je bilo 
tudi ob velikem izpadu elektrike leta 2003.«

Takrat je bila vsa Italija brez elektrike skoraj štiriindvajset ur. 
Tega se je spominjal vsak Italijan. Manzano je upal, da bo šlo 
tokrat hitreje mimo.

Zahvalil se je moškemu, si ovratnik plašča zavihal navzgor in 
odkrevsal.

Zunaj na ulici so se žarometi avtomobilov zlivali v en sam 
snop svetlobe, ki je lenobno prebadal temne reže med stavbami. 
Leden veter se mu je zaganjal v plašč.

Počasi in ob nenehni spremljavi neskončnega koncerta 
avtomobilskih hup v ozadju je vijugal med uličicami proti 
katedrali. Ko je bil mimo cerkve, je zavil na Vio Dante proti 
Parco Sempione. Hupanje je postajalo vse glasnejše, kajti 
vozniki so bili čedalje bolj živčni, ker so jim pot zapirali obtičali 
tramvaji. Taval je naprej skozi temo, po ohromelih ulicah, in 
včasih se je moral preriniti skozi ozke reže med fasadami in 
avtomobili tistih, ki so v želji, da nadaljujejo pot, zapeljali kar 
na pločnik. Večina trgovin je bila zaprtih, četudi so izveski na 
vratih, na katerih je bil izpisan delovni čas, govorili drugače.

Z navdušenjem je ugotovil, da odkriva reči, ki jih pri belem 
dnevu ali luči sicer ne bi niti opazil. Domiselne reklamne 
napise nad trgovinami, denimo, ali stavbe, ob katerih se je 
zdaj ustavljal in si ogledoval pročelja. V majhni samopostrežni 
trgovini je zagledal drobno postavo; v soju sveč je nekdo brkljal 
po sobi. Na zastekljenih vratih je visel napis: chiuso. Zaprto. 
Manzano je kljub temu potrkal. Postava je nehala brkljati in 
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nekdo je stopil k vratom. Bil je starec v beli delovni halji. Nekaj 
trenutkov je sumničavo motril Manzana, potlej pa odprl. Nad 
vrati je zacingljal zvonček.

»Želite?«
»Se da še kaj kupiti?«
»Samo z gotovino. Kartični sistem ne deluje.«
Manzano je zavohal klobase in sir, salamo in kruh. Izvlekel je 

denarnico in preštel bankovce.
»Štirideset. Toliko še imam.«
»Za vas bi moralo zadostovati. Nisem dobil vtisa, da veliko 

pojeste. Kaj se vam je zgodilo na čelu?«
Na stežaj je odprl in stopil za prodajni pult.
»Manjša prometna nesreča zaradi izpada elektrike.«
Manzano je nabavil bresaolo, salamo �nochietta, poltrdi 

sir taleggio, kozji sir, gobice v marinadi, artičoke in pol štruce 
belega kruha. Starec mu je vse lepo zložil v vrečko, na kateri je 
pisalo Alimentari Pisano. Vse to za šestnajst evrov. Manzano se 
je poslovil in z dobrotami v roki zapustil trgovino.

Zadnja tri leta je živel v tretjem nadstropju stare stavbe na 
Vii Piero della Francesca. Pred vhodom ni bilo luči, zato je na 
stopnicah komaj kaj videl. Ko pa je prišel do svojega stanovanja, 
ga je spreletelo, da se tu premika skoraj samodejno – roko je 
dvignil na točno pravo višino, da je poiskal ključavnico, plašč 
je na slepo obesil na kljuko, odložil je torbo s prenosnikom 
in vrečko s špecerijo, se odpravil v kopalnico – čeprav ni videl 
praktično nič.

Potem ko je potegnil vodo, je v kotličku neprijetno zaškrtalo. 
Obrnil je staromodno pipo nad umivalnikom in ta se je odzvala 
z enakim zvokom kot stranišče. Priteklo je nekaj kapljic, nato 
pa je bilo vse tiho.
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»No, krasno.«
Ugotovil je, da mu gre vse skupaj počasi na živce. Brez 

elektrike bo nekaj časa že potrpel. Ampak brez vode? Takole 
umazan?

V tistem je na vratih potrkalo in Manzano se je zdrznil.
»Bu, duh je!« je s hodnika zaslišal glas soseda Carla Bondonija. 

Sveča v njegovi roki mu je ravno dovolj osvetljevala obraz in 
zmršene bele lase, sredi katerih se je delala pleša, da je bil videti 
kot nekdo s Caravaggieve slike. Ko je zagledal Manzana, je ves 
pretresen vzkliknil: »Ljubi bog, kaj se ti je pa zgodilo?«

»Nesreča.«
»V vsem mestu ni ene same luči,« je poročal Bondoni. »Tako 

so rekli po radiu.«
»Vem,« je odgovoril Manzano. »Semaforji ne delajo. Moja 

alfa je za odpis.«
»Saj je bila že prej.«
»Ti pa res znaš pomiriti človeka.«
»Izvoli, prižgi ji svečo v spomin,« je rekel Bondoni in jo 

izvlekel iz žepa. »Zdaj ti ne bo treba sedeti v temi.«
Manzano jo je prižgal ob njegovi sveči.
»Hvala. Nekje imam cel zavoj sveč in takole jih bom laže 

poiskal.«
»Hej, ti se spoznaš na računalništvo in elektriko in te reči. 

Ne bi mogel kako rešiti te zmešnjave? Ni televizije, ni interneta 
– saj sploh ne vem več, kje sem. Po moje so vsega krivi tile 
novodobni števci …«

Manzano je bil lačen. Bondonija je poznal že dovolj dolgo, 
da je uganil, kam pelje ta pogovor. Starec se je brez televizije 
dolgočasil in bil je željan družbe. No, pa naj bo. Tako ali tako ni 
imel posebnih načrtov.

»Vstopi,« mu je rekel. »Na hodniku je prehladno. Si že kaj 



- 32 - - 33 -

BlackoutMarc Elsberg

jedel?«

Blizu Bregenza

»Tudi tu nič ne dela! Na nobeni črpalki se ne da natočiti 
goriva!« je vzkliknila Chloé. »Saj ne morem verjeti!«

Sonja se je nagnila med sprednja sedeža in opazovala kaos. 
Vse bolj in bolj je snežilo. Kot že na prejšnji bencinski črpalki 
se je tudi tu trlo avtomobilov, parkiranih vsevprek, in številni so 
iskali pot iz zmešnjave. Ošinila je kazalec za gorivo na citroënovi 
armaturi. Rumena lučka jim je sporočala, da je bencina le še za 
vzorec.

»S temle, kar je v rezervoarju, ne pridemo do koče,« je 
ugotovila. »Ostaneta nam dve možnosti: lahko počakamo tu, 
da začne črpalka delati …«

»Kar lahko traja vso noč,« je pripomnila Chloé.
»Lahko pa zapeljemo z avtoceste in poiščemo prenočišče,« je 

predlagala Fleur.
»Ampak dolgo ne moremo iskati,« je ugovarjala Chloé, »ker 

ne bomo prišle daleč. V tem vremenu nočem obtičati kje bogu 
za hrbtom. Tu bomo vsaj zmrznile v bližini zalog.«

Sonja je strmela v zaslon mobilnega telefona, s pomočjo 
katerega je želela preveriti nastanitvene možnosti v bližini. 
»Prekleto, še vedno ni internetne povezave,« je zastokala in 
spravila telefon nazaj v torbo.

Ura je kazala 22.47.
»V resnici bi si zdajle najbolj želela sedeti pred kaminom, s 

skodelico vročega punča v roki,« je zavzdihnila. »OK, katera je 
za to, da poiščemo hotel, in katera za to, da počakamo tukaj? 
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Tri, štiri … zdaj!«
In štirje glasovi naenkrat so oznanili: »Počakamo tu.«
»Lačna sem,« je dodala Lara.
»Kot kaže, sta trgovina in restavracija zaprti,« je ugotavljala 

Chloé.
»No, pogledat grem, ker moram tako ali tako na stranišče. 

Kdo gre zraven?« je vprašala Lara.
»Jaz,« se je oglasila Fleur.
Sonja in Chloé sta se spogledali, si prikimali in vse štiri so se 

odpravile.
Bencinska črpalka je bila res zaprta, večina avtomobilov pa 

praznih. Obhodile so stavbo in zadaj našle vhod v stranišče. Ko 
so odprle vrata, jim je v nosnice butnil oduren smrad. Videle 
niso nič, ker je bilo pretemno.

»Lepo vas prosim, tule pa res ne grem na stranišče,« je 
oznanila Sonja.

Obrnile so se in krenile proti restavraciji. Skozi matirana stekla 
velikih dvojnih vrat je silila medla svetloba. Vstopile so in Sonjo 
je spreletel vznemirljiv občutek, da so na pragu pustolovščine – 
nekoliko otročje pustolovščine, kot če te denimo na poletnem 
taboru ujame neurje in se zatečeš v zapuščeno kolibo. Vse mize 
so bile zasedene in na nekaterih so migljale sveče. Nekateri 
gostje so kramljali, drugi so v tišini sedeli ali pa spali. V zraku je 
bil zatohel vonj, a je bilo vsaj topleje kot zunaj. Neki moški je 
vstal in se jim približal. Nosil je puhovko in ohlapno zavezano 
kravato.

»Polni smo,« je rekel. »Luči, voda, stranišča, pečica, hladilnik, 
gretje, plačilni sistem – nič ne dela. Že pred tremi urami 
bi moral domov, toda ljudi ne moremo zakleniti ven. Če si 
poiščete kotiček zase, ste dobrodošle.«


