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Prvo poglavje

Daisy je tekala sem ter tja po veliki dnevni sobi, pobirala 

igrače, zlagala odeje, stresala blazine in se tako trudila preusmeriti 

svoje misli. Trajalo je celo večnost, da je �omasa, triletnega sina 

svoje prijateljice Maddie, spravila v posteljo, saj je bil mali ves iz 

sebe od navdušenja, ker je danes pazila njega in njegovo sestrico 

Hailey. Daisy je molila, da se ji preostanek večera ne bo več 

treba ukvarjati z njima, saj se je pripravljala na posebnega gosta.

Ko je pomislila nanj, jo je začelo zvijati v želodcu. Kaj, za 

vraga, jo je pičilo, da ga je povabila, naj ji dela družbo, ko bosta 

otroka zaspala? In zakaj, za boga, je kot nora tekala po Mattovi 

in Maddiejini čudoviti hiši in pospravljala po njej, kot da bi bila 

njena?

Ko je Maddie spoznala Matta in se poročila z njim, je zadela 

terno. Pa ne, da bi ji Daisy zavidala srečo. Ravno nasprotno. 

Maddie je bila ena od njenih najboljših prijateljic in nihče si ni 

bolj zaslužil sreče kot ona. 
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Šlo je le zato, da se je Daisy včasih spraševala, ali bo tudi 

sama kdaj našla takšno srečo. Njeno zadnje razmerje s Truckom 

Henryjem se je spreobrnilo v katastrofo, ko je postal nasilen 

do nje. In takšnih nasilnih izbruhov je bilo več. Ampak tega 

razmerja je bilo zdaj konec. Za vedno.

Dobila je svojo lekcijo, kar se tiče dajanja druge priložnosti 

ljudem, ki si je niso zaslužili. Škoda le, da je morala najprej 

utrpeti nekaj poškodb reber in še cel kup drugih poškodb, 

preden je prišla k pameti.

O teh neprijetnih spominih ni hotela razmišljati, še zlasti, ker 

je bil njen novi prijatelj David Lawrence že na poti, da bi ji delal 

družbo.

Zakaj ga je povabila?

Bilo je prejšnji večer v trenutku slabosti. Peljal jo je na večerjo 

v Stephaniejino restavracijo in jo vprašal, kaj bo počela naslednji 

dan po službi. In tako ji je vabilo kar samo spolzelo iz ust.

Zdaj pa se je počutila kot neumna najstnica, ki čaka, da se 

pojavi kapetan nogometnega moštva. V enem od redkih prostih 

večerov je imel nedvomno precej pametnejše opravke, kot se 

dolgočasiti z njo. Verjetno se je čutil dolžnega sprejeti vabilo in 

vse skupaj bo izpadlo sila neprijetno.

Če je dobro pomislila, nista imela prav nič skupnega. Sama 

je bila marljiva, a revna vodja osebja v hotelu McCarthyjevih, 

on pa edini zdravnik na otoku. Prihajala je iz družine, ki je bila 

sinonim disfunkcionalnosti, medtem ko je on odraščal s svojimi 
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sestrami na otoku, obiskoval vrhunski kolidž in nato zaključil 

študij na medicinski fakulteti v Bostonu.

Vsi njeni fantje so bili zgube, on pa je bil zaročen z Macovo 

sestro Janey McCarthy Cantrell, ki je bila zdaj poročena z 

Joejem Cantrellom in je konec poletja pričakovala svojega 

prvega otroka.

Daisy ni nikoli prišlo na ušesa, kje se je med Davidom in 

Janey zalomilo, a njuno dolgotrajno razmerje se je pred dvema 

letoma nenadoma končalo. Lahko bi vprašala Maddie in večkrat 

je bila že tik pred tem, vendar se ni mogla pripraviti do tega.

In David je bil tako prijazen do nje. Skoraj vsak dan jo je 

obiskal, da bi preveril, kako je z njenimi poškodbami in ali dobro 

okreva. Med njima se je stkalo nepričakovano prijateljstvo, ki se 

je nadaljevalo s tem, da se je Daisy večkrat ustavila pri njem 

na kliniki, da bi z njim delila kupe hrane, ki so ji jo prinesli 

prijatelji. David je delal cele dneve in pogosto pozabil jesti, zato 

se ji je zdelo edino prav, da mu po vsem, kar je storil zanjo, na 

tak način povrne dobroto.

Zavedala se je, kako nespametno je bilo, da si je dovolila, da 

ji zaradi moškega, ki je bil prijazen z njo zgolj zato, ker je to 

njegovo delo, trepeta srce. Še bolj nespametno pa je bilo, da je 

upala, da se bo iz njunega prijateljstva razvilo kaj več.

Ljubezen, je pomislila Daisy, skriva toliko nevarnosti. Vsaj pri 

njej je bilo vedno tako. Enostavno je vedno izbirala napačne 

moške. Ta navada je izvirala še iz srednje šole, ko je hrepenela po 
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fantu, ki se je izkazal za nezvestega prasca. Za njim je prišel na 

vrsto privlačen fant, ki je pod vplivom alkohola pokazal svojo 

temno plat, in nato tip, ki je bil odvisen od iger na srečo, kar je 

ugotovila šele, ko je izpraznil njen varčevalni račun.

In potem je prišel Truck s svojo odvisnostjo od drog in težkimi 

pestmi.

Daisy je zmrazilo ob misli na tisti grozljivi večer, ko bi jo 

Truck po vsej verjetnosti posilil in ubil, če ne bi načelnik otoške 

policije, Blaine Taylor, vdrl v njeno hišo in ga ustavil.

Trkanje po steklenih drsnih vratih jo je vrglo pokonci. Je res 

zapravila ves svoj dragoceni čas za razmišljanje o stvareh, ki jih 

ni bilo mogoče spremeniti? In zdaj je bil David že tu in verjetno 

je bila po borbi z otrokoma videti katastrofalno. S prsti si je šla 

skozi dolge blond lase v upanju, da jih bo spravila v red, preden 

mu bo odprla vrata.

»Hej,« jo je pozdravil, ko je vstopil dišeč po svežem zraku 

in kančku kolonjske vodice, ki je v njej prebudila željo, da bi 

se privila k njemu. Oblečen je bil v mornarsko modro srajco z 

izvezenim grbom otoka Gansett in v kargo kratke hlače.

Daisy ga še nikoli ni videla v tako ležernih oblačilih. »Hej.«

»Že spita?«

»Mislim, da ja. Ampak to se lahko že v naslednji sekundi 

spremeni.«

David se je nasmehnil in pri tem razkril svoje ravne, bleščeče 

bele zobe in malo je manjkalo, pa bi Daisy glasno zavzdihnila. 

Všeč so ji bili moški z lepim nasmehom in David Lawrence 
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je imel enega najlepših, kar jih je kdaj videla. V kombinaciji 

z njegovimi gostimi, temnimi lasmi in resnimi rjavimi očmi je 

imel ta nasmeh neverjetno moč. Celo majhna grba na njegovem 

sicer popolnem nosu je bila privlačna.

»Je to …« Dotaknil se je njene rame in vzdražil njene živčne 

končiče. »Bruhanje?«

»Oh, sranje.« Daisy se je spačila in v lica ji je butnila vročica. 

»Čisto sem pozabila, da me je Hailey pobruhala, ko sem jo 

poskušala poleči v posteljo. Mislim, da ne bo imela Maddie nič 

proti, če si izposodim kaj njenega.«

»Ni potrebe.« Prijel jo je za roko in jo odpeljal v kuhinjo, kjer 

je zmočil papirnato brisačo in začel čistiti madež na njeni rami.

Daisy še nikoli ni tako močno čutila, kako kisik polni 

njena pljuča, kot v tem trenutku, ko se je David z obrazom, 

le nekaj centimetrov oddaljenim od njenega, osredotočal na 

odstranjevanje madeža z njene koščene rame. S pogledom, 

usmerjenim v njegove bleščeče temne lase, je svojo energijo 

usmerjala v pridobivanje zraka v pljuča, da bi ostala pri zavesti, 

ne da bi pri tem glasno sopla. 

»Tako,« je rekel čez nekaj minut, ki so trajale celo večnost. Ko 

se je odmaknil od nje, so se njegovi prsti dotaknili njenega vratu 

in čutil je, da lovi sapo. »Oprosti.«

»Ne opravičuj se. Jaz sem … mmm …«

»Kaj je narobe, Daisy?« Pogledal jo je s svojimi prodornimi, 

resnimi očmi.
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»Nič,« je odgovorila z veselim tonom, ki je še njej sami zvenel 

prisiljeno. »Bi pivo ali kozarec vina ali kaj drugega?«

»Raje bi izvedel, zakaj ti je tako neprijetno. Mislil sem, da 

sva včeraj skupaj preživela lep večer, in veselil sem se, da te bom 

danes spet videl, ampak če ti ni do tega, lahko tudi grem.«

»Ne, nočem, da greš.« Daisy si je z dlanmi pokrila obraz. »Vse 

sem pokvarila.«

»Povej mi, kaj je narobe.« Svoje dlani je položil na njene in jih 

nežno odmaknil z obraza, da se ji je lahko zazrl v oči.

»Nervozna sem, zato se obnašam kot trapa.«

»Zakaj si nervozna?«

»Ker si ti tukaj. Ker sem te povabila in nisem bila prepričana, 

ali si resnično hotel priti ali si rekel, da boš prišel, samo zato, ker 

sem te prosila, čeprav nisi hotel …«

In potem jo je poljubil in Daisyjine možganske celice so se 

scvrle v trenutku, ko so se njegove ustnice dotaknile njenih.

Znal se je res dobro poljubljati, a to je ni presenetilo. Njegove 

ustnice so bile odločne, vendar nežne, s pravo mero čutnosti. 

To je bil preprosto eden najboljših poljubov, kar jih je kdaj 

doživela. Toda ko se je končno nekoliko sprostila in mu začela 

vračati poljub, se je odmaknil.

»Oprosti,« je rekel in naslonil čelo na njeno glavo. »Tega 

nisem nameraval narediti.«

»Vesela sem, da si.«

»Kaj res?«
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Daisy se je nasmehnila. Kako ne bi bila vesela? Bil je tako 

sladek. »Boš to še kdaj ponovil?«

»Morda bi se lahko dogovorila.«

Daisy se je zavedala, da je njegova bližina ne dela več nervozne. 

Zdaj je bila nervozna iz povsem drugega razloga. Veliko boljšega. 

»Si za to, da si ogledava kak �lm?«

David je stopil korak nazaj. »Seveda.«

»Maddie je pustila nekaj �lmov na mizi v dnevni sobi. Lahko 

si pogledaš, če se ti zdi kateri od njih zanimiv. Pokovka?«

»Ne bom se je branil.«

»Kaj pa piva?«

»Ga boš tudi ti?«

»Jaz bom raje kokakolo.«

»Potem jo bom tudi jaz.«

David je odšel v dnevno sobo, da bi pregledal �lme, Daisy 

pa je medtem pripravljala pokovko v starem aparatu, ki ga je 

Maddie uporabljala že vse od srednje šole, a je še vedno deloval 

brezhibno. Podoživljala je poljub in se pri tem še kako zavedala 

Davidove prisotnosti.

Kaj je pomenil ta poljub? Kaj si je zdaj mislil o njej? Je bil 

na lovu za poletno romanco ali za čim trajnejšim? In kaj si je 

želela sama? Nič resnega. O tem je bila prepričana. Po tistem, 

kar ji je naredil Truck, je bila pripravljena za vedno narediti križ 

čez moške. A potem se je pojavil David, ki je obisk za obiskom 

počasi podiral njen obrambni zid. 
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»To so sami ženski �lmi,« se je oglasil David.

»Če morda nisi opazil, sem jaz ženska.«

»Oh, še kako sem opazil.«

Daisy je zastal dih.

»Si že gledala Ljubezen in druge droge?« je vprašal, kot da 

ji s svojo pripombo ne bi pravkar zamajal tal pod nogami. 

»Sliši se zanimivo. Dekle s Parkinsonovo boleznijo se zaljubi v 

narkomana.«

»Zdravnik seveda izbere �lm, ki govori o bolezni.«

»Mislim, da gre bolj za ženski romantični �lm, ki vključuje 

tudi bolezen. Nekaj mora biti tudi zame.«

»Kdo pa igra?«

»Jake Gyllenhaal in Anne Hathaway.«

»Verjetno bi ti morala že na začetku povedati, da obožujem 

Jaka Gyllenhaala. In nočem, da bi se počutil ogroženega.«

»Mislim, da me je dovolj v hlačah, da bom temu kos.«

Ko je odnesla skledo pokovke in dve pločevinki kokakole v 

dnevno sobo, se je poskušala spomniti, kdaj je nazadnje tako 

uživala v pogovoru z moškim, kot je uživala z njim. Nikoli je 

ni gledal zviška ali ji dajal občutka, da ni dovolj pametna zanj, 

čeprav je bil v resnici veliko pametnejši od nje.

Ko je odložila skledo in pijačo na mizo, ji je podal �lm, ki 

ga je vstavila v DVD-predvajalnik. Nato se je usedla na zofo, 

pri čemer je pazila, da je med njima pustila vsaj pol metra, in 

iztegnila roko proti skledi s pokovko.

David je odprl pločevinki in ju postavil na podstavka. Ko je 

segla v skledo, so se njeni prsti dotaknili njegovih in v trenutku 



- 13 -

Čas za ljubezen

je izmaknila roko. Zakaj se je obnašala kot najstnica na prvem 

zmenku?

Ravno ko je �lm začenjal postajati napet, je Daisy zaslišala 

ropot na vrhu stopnic. Podala je skledo Davidu, vstala in se 

povzpela do vrha stopnic, kjer je našla �omasa, ki je sedel na 

tleh za varovalno ograjo, z odejo in plišastim medvedom v roki. 

»Kaj počneš pokonci, ljubček?«

»Hočem mamico.«

»Mamica in očka se zabavata s prijatelji, ampak bosta kmalu 

doma.«

»S kom pa se pogovarjaš?« jo je vprašal �omas in pogledoval 

za njen hrbet, da bi videl, kdo je na obisku.

»Saj poznaš zdravnika Davida, kajne?«

»On mi je dal injekcijo,« je rekel �omas in prikupno namrščil 

svoje košate obrvi. »In to je bolelo.«

»Pridi k meni, srček.« Daisy je iztegnila roke, ga dvignila čez 

ograjo skupaj z odejo in medvedom ter ga odnesla v dnevno 

sobo. »Imava obiskovalca,« je rekla Davidu. 

»Pozdravljen, �omas,« je rekel David.

�omas je zakopal obraz v njen vrat.

»Mislim, da te �omas nima v najlepšem spominu. Omenjal 

je nekaj v zvezi z injekcijo.«

»Oh, saj res. Oprosti. Hotel sem samo poskrbeti, da bi ostal 

zdrav.«

»Ampak je bolelo,« je rekla Daisy in si s tem prislužila Davidov 

nasmeh. 
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»In veš, kaj je še pomembno, da ostaneš zdrav?« je vprašal 

David. 

�omas se je obrnil proti njemu.

»Kaj?« je vprašala Daisy.

»Spanje. Potrebujemo veliko spanja, še posebej pri treh letih, 

ko naše telo potrebuje ogromno energije za rast.«

»Jaz sem že zrastel,« se je oglasil �omas. »Mamica me je 

zmerila ob steni.«

»Ampak če hočeš še naprej rasti in biti nekoč tako velik, kot 

je tvoj očka, moraš zdaj oditi spat,« mu je poskušala pojasniti 

Daisy. Ogrnila mu je odejo čez rame in ga pobožala po hrbtu. 

�omas si je vtaknil palec v usta in stisnil k sebi medvedka.

Ko se je Daisy z ustnicami dotaknila njegovih las, so ji njeni 

padli čez obraz. Še preden bi jih lahko umaknila, ji jih je David 

zataknil za ušesa. Ko je začutila konice njegovih prstov na svojih 

licih in ušesih, jo je oblila kurja polt. Dvignila je pogled in 

opazila, da s svojimi seksi očmi spremlja vsak njen gib.

Oh, moj bog.


