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Prvo poglavje

»Ko si z njim, imej oči na pecljih, Luise Young. Zapomni 

si moje besede.« Karin iz oddelka za Računovodstvo me 

pomenljivo pogleda in nagne glavo proti pisarni mojega ljubega 

šefa. »Okrog zadnje asistentke se je spletel pravi škandal, veš.«

Nisem vedela.

Nasloni se naprej in se ozre okrog sebe ter se prepriča, da je 

nihče ne more slišati. Ni prav verjetno, da bi kdo poslušal, saj 

sva tukaj le ona in jaz. 

»Po vsej pisarni se je govorilo, da imata afero.« Zadnjo besedo 

kar zašepeta, kot da bi se hotela pretvarjati, da je diskretna, v 

resnici pa zelo neprikrito širi govorice. »Bila je prijetno dekle, v 

vseh pogledih.«

Prepričana sem, da je bila res.

»Po tistem so ji vsi govorili Debbie brez gat.« 

»Kaj takšnega!«

»Aha.« Karen frcne okrasni trak iz bleščic, ki ga nosi okrog 

vratu kot boo in se zagleda v svoje negovane nohte. V pisarni 
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velja za neke vrste orakelj, kar ji je v ponos. Spoznala sem jo 

pred nekaj tedni, ko mi je prijazno pomagala pri poizvedbi o 

enem izmed Tylerjevih klientov, in že se mi zdi, da sva postali 

dobri prijateljici. Pokaže mi, kdo je kdo pri podjetju Fossil Oil, 

in vesela sem njenega pronicljivega uvida. Ni stvari, ki je ne bi 

vedela.

In zdaj upam, da je Karen tista, ki bo razbremenila trenutne 

mučne razmere. Edino pošteno je, da povem, da imam v Fossil 

Oil določene težave, toda doslej sem jih poskušala urejati sama, 

zdaj pa ne zmorem več. Sploh pa sem vzela pogum v obe roki 

in se zaupala Karen. Zdaj ve vse. In sploh ni videti presenečena, 

kar me še posebej zaskrbi.

Globoko vdahnem. Že prihaja. Na živce mi gre, toda priznati 

moram, da moj šef Tyler Benson izrabi vsako priložnost, da 

se me dotika, me otipava, in se podrgne obme. Česa takšnega 

nisem še nikoli doživela in sem kar izgubljena. On je vendar 

moj šef, moj nadrejeni. Moral bi mi biti za vzgled, morala bi 

se učiti od njega. Moral bi biti moj mentor, da bi me vpeljal v 

posel. In jaz ne bi smela cele dneve letati okoli pisalne mize, da 

mu uidem kot v kakšni ceneni komediji Bennyja Hilla. Temu 

moram narediti konec in upam, da ima Karen, ki pozna vse 

tukaj pri Fossil Oil, kakšen pameten nasvet.

Sploh pa, komu še lahko povem? Nova sem in ne zdi se mi 

primerno, da bi že kar takoj stekla v kadrovsko, ko gre nekaj 

narobe. Kako bi pa bilo to videti? Mislili bi si, da sem prešibka 

za to službo. Odgovorna odrasla oseba sem in pokazala jim 



- 11 -

Božična zaBava

bom, da lahko sama opravim s Tylerjem. Toda verjemite mi, vse 

sem naredila, da bi mu razložila, naj ohrani distanco in svoje 

tace drži k sebi. Vse skupaj je kot bob ob steno. Poleg tega je 

zadeva na moč nerodna. Novo službo imam zares rada in z njim 

moram ohraniti dober odnos. Po drugi strani pa ne maram, da 

gre tako naprej. 

»Pri Tylerju bodi previdna,« me posvari Karen. »On je ena 

takšna grozna sluzasta krastača, to vsi vedo, pa mu nihče nič ne 

more.«

»Zakaj?«

»Ker je fantastičen prodajalec. In podjetju je pomembno 

izključno samo to.« Karen nama je obema prinesla čaj iz 

bližnjega avtomata. S plastično žličko meša nekaj časa sem, 

potem v obratno smer, ob tem pa je globoko zamišljena. »Ne 

prenesem ga, vendar je res, da obvlada igro v korporaciji.«

Mislim, da sem to opazila prvi dan, ko sem bila tukaj.

»Ko je vse skupaj počilo, je bila uboga Debbie tista, ki je 

morala pobrati šila in kopita, ne Tyler z zlatimi jajci.« Zdaj, 

ko je čaj dobro premešan, se Karen znova začne poigravati z 

okraski okrog vratu. »In ti ne želiš končati kot ona.«

Prav gotovo ne.

S Karen sva si privoščili premor ob čaju, da bi spoznala ostale 

sodelavce, toda prosila sem jo, naj pride raje v mojo pisarno. Če 

je ne bom v zadnjem hipu malce okrasila, je ne bo nihče. Jutri 

je božični večer in moram se zmigati, sicer bom prepozna. Saj 

imamo v glavnem atriju obešenih nekaj čudovitih, ogromnih 
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kroglic, sicer pa je stavba gola in neokrašena. Žal bi mi bilo, če 

niti svoje pisarne ne bi vsaj malo okrasila. Kako bedno bi bilo 

sicer?

»Sploh ne vem, zakaj se trudiš,« reče Karen in pokima v smeri 

proti kupu okraskov, ko napihnem še en balon.

Zavežem balon in se pripravim, da napihnem še enega. »Ker 

je božič. Rada bi, da bi bilo čedno.«

Karen z roko pomaha proti mojim okraskom. »Pa naj bo 

božič.«

»Ti je všeč?«

»Norišnica. Tole je prelepo za ta kraj.«

Saj ni nič posebnega, le nekaj drobnarij, ki sem jih prinesla 

od doma. Mama in oče imata na podstrešju na kupe škatel 

z okraski in vse sta ljubeče zbirala skozi leta in leta. Samo to 

lahko rečem, da sta kralj in kraljica božičnega kiča in brez težav 

sta mi odstopila nekaj drobnarij, da si okrasim pisarno in to reč 

malce poživim. Mama si je kar oddahnila, ker sem ji pobrala 

nekaj okraskov. Naše podstrešje je kot veleblagovnica. Toliko 

božičnega kiča se je nabralo v hiši, da je komaj še kaj prostora 

za ljudi, potem ko vse skupaj okrasita. Vendar pa moram reči, 

da ni videti slabo. Sploh ne.

»Lepo bo,« zagotovim sodelavki.

Karen skomigne in pokaže, da ji je vseeno glede mojih 

naporov, da bi se počutila praznično. Tukaj v Fossil Oil 

Corporation še nisem dolgo, le nekaj mesecev, in zdaj me je 



- 13 -

Božična zaBava

Karen vzela pod svoje okrilje, za kar sem ji iskreno hvaležna. 

Podjetje je ogromno, hitro se spreminja in je glamurozno, torej 

si želim vse narediti prav.

»Tyler Benson je veliko preveč pomemben, da bi si ga 

privoščili izgubiti. Kadar pride do sitnosti, smo mi, običajni 

ljudje, tisti, ki potegnemo kratko.«

Zavzdihnem. »Kako zelo depresivno je vse skupaj!«

»Pokrij si joške in zapri go�jo, drži ga čim dlje od sebe, 

kolikor dolgo moreš. Lahko da se bo naveličal in te bo potem 

pustil pri miru.«

»Ja, potem bo pa šel in nadlegoval kakšno drugo. To je 

spolno nadlegovanje ali nekaj podobnega. Sploh mu ne bi smeli 

dovoliti, da odnese celo kožo.«

Karen znova skomigne. »Lahko se poskusiš postaviti po robu, 

če že ravno hočeš, vendar nikar ne reci, da te nisem posvarila, 

ko boš dobila odpoved.«

»Saj. Tega si res ne morem privoščiti. To je prva spodobna 

služba, ki jo imam, odkar se je rodila Mia.«

»In zdaj je stara štiri leta?«

Prikimam. »Še malo, pa bo pet.«

Karin s pogledom ošine fotogra�jo, ki jo imam na mizi. 

»Čedna kot mamica.«

Mia je res čedna deklica, in tega ne govorim zato, ker sem 

njena mama. Ima temno rjave lase kot jaz in globoke modre 

oči. Po mami je, pa še nekaj več ljubkosti je v njej. Pravzaprav 
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ni podobna očetu, za kar sem hvaležna. Mia je nedvomno hči 

svoje matere. Srce se mi ogreje, ko mislim nanjo, in pogrešam jo 

vsak trenutek, ko nisva skupaj. »Septembra je šla v šolo in zdaj 

sem lahko stopila nazaj v veliki grdi svet dela.« In po nekem 

božjem čudežu mi je uspelo dobiti to zares neverjetno službo.

»Kaj si počela, preden si imela otroka?«

»Delala sem za okencem v banki. Biti blagajničarka ni ravno 

med najboljšimi službami na svetu. Saj jih vidiš, kajne. Toda ni 

mi bilo mar. Delovni čas je bil v redu, tudi plača je bila dobra 

in obstajala je možnost napredovanja. Vsaj do takrat, ko sem še 

hodila tja v službo.«

»Zakaj si torej odšla?« 

»Ko sem prišla s porodniškega dopusta, se je moja 

poslovalnica zaprla in od mene so pričakovali, da bom začela 

delati v Bedfordu, kar je pomenilo, da bi se morala vsak dan 

voziti vsaj eno uro v eno in potem še uro v drugo smer. In z 

dojenčkom to ne bi šlo.«

»Ah, smola.«

»To pa res.«

Za pisarno sem kupila čedno božično drevesce, ki ga zdaj 

postavim na nizek predalnik, kot da bi bilo namenjeno ravno 

tja in nikamor drugam. To je bilo edino, za kar sem odprla 

denarnico, pa še to sem dobila zares poceni v Home Bargains. 

Sveti se v različnih barvah in na vrhu ga krasi prelepa zvezda. 

Enega sem kupila tudi za Mio, v rožnati barvi, za njeno sobo. 

Za hip pustim balone in splezam na pisalno mizo, da bi pritrdila 
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še eno čedno zlato girlando v kot.

»Že doma sem imela dovolj dela,« omenim Karen, ko se 

trudim, da bi zapičila pritiskač v steno, in upam, da bo držal. 

»Pojma nisem imela, koliko dela je z dojenčkom, dokler nisem 

imela Mie.« Nasmehnem se lastni naivnosti.

»Zakaj pa misliš, da jaz nimam otrok?« Karen kar strese ob 

misli na otroke.

»Banka mi ni mogla ali pa mi ni hotela ponuditi dela za 

polovični delovni čas, kar bi mi vendarle vsaj malo pomagalo, 

četudi bi bila ob polovico plače.«

Če sem iskrena, je bilo moje življenje tedaj prava zmeda. 

Zdaj, ko se oziram na tisto obdobje, se mi zdi, da sem trpela 

zaradi poporodne depresije, toda no, človek si tega prav zares ne 

želi priznati, kajne? In tako sem bila trdna in pogumna, četudi 

sem bila na smrt utrujena in obupana.

Skočim na tla, prečkam pisarno in za seboj vlečem girlande, 

nato pa uporabim stol namesto lestve in po diagonali pritrdim 

na strop drugi konec girlande. Morda bi morala prositi mamo, 

naj si vzame pol urice in mi pride okrasit pisarno. To bi bil 

dober načrt. Bila bi v svojem elementu in kako rada bi se ji 

pobahala s svojo nobel pisarno. Tako zelo mi je pomagala, ko 

sem bila brez službe, in zdaj si želim, da bi bila ponosna name. 

Želim si, da bi me videla in da bi bila ponosna name, ker sem si 

tako lepo uredila življenje.

»Ali na sceni ni bilo nobenega gospoda Younga?« vpraša 

Karen. »Ni mogel on pomagati?«
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»Mia je bila krasen dojenček, toda s Stevom sva šla skozi 

težavno obdobje. No, najin odnos nikoli ni bil enostaven in po 

tistem, ko se je rodila Mia, je bilo samo še slabše.« Skomignem, 

kot da me še vedno boli, kadar govorim o tem. »Mama in oče 

sta mi poskušala pomagati, toda okrog Steva sta morala hoditi 

po prstih, saj ju ni maral v hiši. Govoril je, da vdirata v najino 

zasebnost. Saj sta res tečna, veš, vendar imata zlato srce. Steve ni 

nikdar videl te plati: le na živce sta mu šla, in to tako močno, da 

si ni mogoče niti zamisliti.«

»Pravi cepec.«

»Aha.« Seveda se moram strinjati z njeno oceno. Še vedno se 

sprašujem, kaj sem sploh videla na njem. Bil je baraba, in ko 

sem ga spoznala, bi morala na vrat na nos steči proč od njega. 

Da si preženem to podobo izpred oči, se znova raje posvetim 

okraševanju. Balone spnem skupaj z elastiko. Rada bi rekla, da 

obstaja kakšne vrste barvna shema pri vsej zadevi, vendar je ni. 

Gre za paket balonov izbranih barv za zabave, tako da jih na 

slepo jemljem iz vrečke in napihujem. Poleg tega pa, ko gre za 

božič, je barvna usklajenost strahovito precenjena.

»Ob vsem tem res ne vem, ali bi se sploh lahko ubadala s 

stresno in naporno službo v modernem bančništvu,« priznam. 

Moje samozaupanje in samozavest sta bila na tleh. Če mi je kdo 

pokazal kriv prst, sem se kar razjokala. »Skoraj ni več bančnih 

uslužbencev, ni več okenc, le vrste pred bankomati so in 

ogromno sitnih strank, ki se po pravici pritožujejo, da ni dovolj 

uslužbencev. Nisem imela moči, da bi se ukvarjala z večno 
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nergavimi strankami, in sem raje dala odpoved. Upala sem, da 

bom brez težav našla drugo službo, a se je izkazalo, da sem bila 

preveč optimistična. Nisem računala na to, kako močno se je v 

zaposlitvene možnosti vrezala recesija.«

»Res ni enostavno,« se strinja Karen. »Moja sestra je že celo 

večnost brez službe, pa je študirala na univerzi in to.«

Še en razlog je, zakaj imam takšno srečo, da sem našla to 

službo. Koliko mladih je doštudiralo, diplomiralo in so se nato 

zaposlili kot �zični delavci za minimalno plačo? Ali še huje, 

mnogi sploh niso dobili niti takšne službe.

»In kje je zdaj Mijin oče? Predvidevam, da nista več skupaj.«

Zmajem z glavo in pritrdim šopke balonov v vsak kot sobe. 

»Zapustil naju je, ko se je vse to dogajalo, in od tedaj ga nisva 

niti videli niti slišali. Nazadnje, ko sem slišala o njem, je bil v 

Španiji, imel je bar, se potapljal in srfal, in to je ravno prav za 

Steva.«

Še dobro, da sem se ga rešila. Bil je obseden s tem, da me je 

nadzoroval. In ko je odšel, sem prvikrat po letih začutila, da 

lahko svobodno zadiham, ne da bi morala kogar koli prositi za 

dovoljenje.

»Saj mi lahko pomagaš, ni ti treba sedeti na zadnjici,« rečem 

Karen.

»Kje pa. Božič ni zame. Ne prenesem ga. Ljudje iz tega delajo 

cel cirkus. Človeka to kar spodnese.«

Edina težava – vendar precej velika – je bila to, da je na dan, 

ko je odnesel pete, prenehal plačevati polovico kredita za najino 
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hiško. 

Moji dolgovi so, seveda, začeli temu primerno naraščati. 

Nisem bila zaposlena, poleg tega nikakor nisem mogla dobiti 

službe. Ves dan sem prebila doma z Mio in to me je počasi 

najedalo. Poskusila sem se znajti, ko sem ostala sama, vendar je 

bilo tako težko. Ko sem na banki razložila svojo situacijo glede 

kredita za hišo, so mi zaprli pipico in mi ni preostalo drugega, 

kot da prodam hišo.

Prodala sem jo za manj, kot sva s Stevom plačala zanjo, tako 

da sem bila že v začetku v negativnem stanju. Pa kljub temu mi 

je srce krvavelo, ko sem se morala izseliti. Saj je bila res čisto 

majhna, vrt je bil malo večji kot robček, toda bila je na lepem 

mestu in bila je moj dom. Moj dom. Moj in Mijin. Imela sem 

jo tip top urejeno, ker sem od mame podedovala gen za to, da 

sem iz hiše naredila dom.

»Potem sva se morali preseliti nazaj k mami in očetu,« povem 

Karen. »To je bila edina slaba plat.«

Kaj bi pa lahko storila? Na manjše nisem mogla iti, ker 

manjšega od tega, kar sem imela, ni bilo mogoče imeti. In da bi 

si najela stanovanje, je bilo nesmiselno sploh razmišljati, saj so 

najemnine dražje od kredita za nakup hiše. In tako sem slednjič, 

močno nerada, zgrabila edino možnost in se vrnila domov k 

očetu in mami. K sreči sta me bila pripravljena sprejeti. Bog 

jima povrni.

Vendar pa tega Karen ni treba vedeti. Nekatere stvari raje 

obdržim zase.

»Če bi jaz morala živeti pri starših, bi se že prvi teden pobili 
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med seboj,« poseže v mojo pripoved.

»Če sem iskrena, sem se globoko oddahnila. Oba, oče in 

mama, sta privršala v najino življenje in zares lepo poskrbela za 

naju.«

»Slišati je, da sta krasna človeka.«

»Saj sta res.« Skozi vse moje življenje sta stoično prenašala 

vse, kar sem vrgla vanju. »Mama je pazila na Mio in jaz sem 

dobila službo v trgovini Boots, kjer sem v glavnem zlagala stvari 

na police. Ni bilo čudovito, toda vsaj nekaj sem zaslužila.« Ne 

dovolj, da bi odplačala dvajset tisočakov dolga za hišo, ki mi 

je ostal. No, vsaj k pameti sem prišla. Starši so mi pomagali, 

da sem se znova postavila na noge, in začenjala se mi je vračati 

samozavest. »Nekaj časa je bilo odlično. Opravljala sem delo, 

ki ni bilo zahtevno, in sem se lahko osredotočala na to, da bom 

omogočila Mii dober začetek. S �nančno podporo mame in 

očeta sem lahko preživela z njo več časa, res pa je, da se nisem 

mogla nanju zanašati na vekov veke. Ni bilo pošteno.«

Če sem iskrena, se nikoli nista potožila. Niti z besedo. Toda 

prišla sem do točke, ko sem začela verjeti, da imam svetu 

ponuditi še veliko več, in tudi želela sem si več kot to, da imam 

vedno pri roki svojo najljubšo zobno kremo. Saj ne, da bi bilo 

s tem kaj narobe, ne. Toda želela sem nekaj več izziva in več 

možnosti za napredovanje.

»In tako je zdaj Mia čez dan v šoli, ti imaš pa čas, da greš v 

napad,« pribije Karen.

»Aha. Ker sem mati samohranilka, to še ne pomeni, da sem 
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za na odpad. Še vedno imam kakšnega asa v rokavu, in hči mi 

daje tisti zagon, ki ga potrebujem. Tako rada bi imela dovolj 

denarja, da bi lahko Mii kupila majhne priboljške in da bi bila 

deklica ponosna name.«

Rada bi naredila preobrat v svojem življenju. Rada bi 

bila nekdo, ki potuje. Rada bi odplačala dolgove. Rada bi si 

zagotovila dobre in redne prihodke in lastni dom.

Stopim korak nazaj in občudujem delo svojih rok. »Misliš, 

da sem dovolj okrasila?« 

»Odvisno od tega, na kaj ciljaš. Z baloni si prešla vse meje 

dobrega okusa, toda še vedno nisi dosegla božične prezasičenosti 

s kičem.«

»Potem potrebujeva še več okraskov.« Znova sežem v mamine 

škatle. Zagledam trio belih lesketajočih se kipcev jelenčkov, ki 

sva jih skupaj kupili pred nekaj leti. Odlično.

Zato sem vesela, da sem imela takšno srečo, ko sem dobila to 

službo pri Fossil Oil po tem, ko sem bila tako dolgo brezposelna. 

Četudi so mi starši govorili, da bo vsako podjetje, ki me bo 

zaposlilo, lahko srečno, da so me dobili, sem bila velikokrat 

zavrnjena in vsaka zavrnitev je bila zame kot modrica. Bilo me 

je groza, da so moje spretnosti že preveč zarjavele. Vendar sem 

kljub najhujšim strahovom in negotovosti tokrat precej hitro 

prišla do te službe.

»Le pet razgovorov sem imela za to službo.«

»To pa je nekaj.«

»Tole je strma pot navzgor in občutek imam, da mi gre 



- 21 -

Božična zaBava

dobro.«

»Tukaj te imajo vsi radi,« reče Karen.

Kar je lepo slišati.

»Plača je dobra, služba je fantastična, nič se ne pritožujem.«

»Edini problem je, da ima Tyler svoje tace vsepovsod, in 

potem so tu še njegove obscene nespodobne pripombe,« 

zaključi Karen mojo misel.

»Točno.« Največjega jelenčka objamem in stisnem k sebi. 

»Zdaj, ko imam priložnost, bi res rada nekaj naredila iz sebe.« 

Zadnjih nekaj let je bilo peklenskih. Resnično peklenskih. Če 

ne bi imela mame, očeta in Mie, ne vem, kako bi preživela.

Seveda ni bilo preprosto. Kdo si pa pri devetindvajsetih želi 

nazaj k staršem, pa še z otrokom? Vendar sta bila čudovita. 

Najboljša. Niti enkrat mi nista oponesla, da sem si izbrala 

tistega cepca, in prav nikoli nista omenjala, kako me preganjajo 

dolgovi. In da, najboljša stara starša sta, kar jih je. Mio ves 

čas obsipavata z ljubeznijo in ona ju v zameno obožuje. Vem, 

da imam srečo, neverjetno srečo, da imam njuno ljubezen in 

podporo. Toda še vedno drži dejstvo, da živim v sobi, kjer sem 

živela, ko mi je bilo osemnajst let.

Zato mi še na pamet ne pade, da bi dovolila nekemu sluzavcu, 

kakršen je Tyler Benson, da mi vse pokvari.


