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Irma Kukovič



Knjige K. A. Tucker

Deset kratkih vdihov

Ena mala laž

Izgubiti v štirih sekundah

Pet načinov padca

Tesno ob njej

Zakopana voda

Postati Rain

Ulovila te bom, River

Premagani led

He Will Be My Ruin

Until it Fades

Keep Her Safe

Preprosto divji

Be the Girl

Say You Still Love me



Lii in Sadie

Če se od mene ne bosta naučili ničesar drugega, upam, da se 

bosta naučili ceniti odločnost.

Stacey

Ker si se smejala z menoj.

Juaniti

Naj bo blagoslovljeno tvoje srce.
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Prvo poglavje

November

»Torej … predvidevam, da te bom videl, ko te bom pač 

videl.«

Mimo cmoka v grlu ne zmorem spraviti nobene besede, zato 

samo prikimam. Zadnji štirje dnevi z Jonahom v Torontu so 

bili zamegljeni. Zamegljeni z blaženostjo, ki je še ne mislim 

izpustiti. Šofer Uberja me bo potem, ko se bova poslovila, 

odpeljal domov in imela bom privilegij, da se bom zjokala na 

njegovih zadnjih sedežih.

Jonahove ledeno modre oči je prešinil neberljivi pogled. 

Nisem se ga še navadila brez brade, čeprav priznam, da 

občudujem njegovo izklesano čeljust in jamice v licih. Globoko 
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je zajel sapo in se obrnil, z nahrbtnikom, ki mu je visel z ene 

široke rame, kontrolni kupon in potni list pa sta mu visela med 

prstoma.

Opazujem ga, kako preda dokumente agentu pri vhodu 

v ZDA, ki ju v eni sekundi pogleda, preden mu pomahne 

proti steklenim varnostnim vratom. Na drugi strani ga čaka 

štirinajsturni let domov. Čez nekaj sekund mi bo Jonah izginil 

izpred oči.

Kdo ve, kdaj ga bom spet videla? Sem je priletel, da mi je 

osebno povedal, kako bedno se je počutil zadnja dva meseca, 

odkar sem odšla z Aljaske, in da ne želi biti takšen kot moj oče 

– ki je vse življenje žaloval za mojo mamo – da bi rad našel 

'naju' tako, da bo delovalo. Rad bi me imel ob sebi.

Nisem mu še odgovorila, preveč me je bilo strah narediti ta 

korak.

Do zdaj.

Čutim, da se v meni dviga beseda – čustvo, ki bo vsak čas 

izbruhnilo. »Da!« Utrip mi bobni v ušesih.

Jonah se obrne in me nagradi s privzdignjeno obrvjo.

Sem znorela? Morda.

Vendar mislim povsem resno.

Stopim korak naprej in pogoltnem živčnost. »Vrnila se bom 

na Aljasko.« Kajti želja, da bi bila spet z Jonahom – se z njim 

smejala, obujala spomine, ga imela ob sebi, da bi se se držala 

za roke med sprehodom – je samo potrdila, kar sem že več 

mesecev domnevala: globoko sem zaljubljena vanj in življenje v 

Torontu, ko ga ni z menoj, nima nobenega smisla več.
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Naveličala sem se poslavljati od tega moškega.

Jonah je izstopil iz vrste, stopil nekaj korakov nazaj in spustil 

torbo na tla. Ura je pet zjutraj in ustvarjava prepreko, potnike 

prisiliva, da vijugajo okoli naju, da bi ujeli lete. Do ušes mi 

prinese njihovo negodovanje, toda v tem trenutku mi je povsem 

vseeno.

Resno mrščenje, ki se Jonahu zareže v čedno čelo, ko strmi 

vame, mi da vedeti, da misli enako. »Resno misliš?«

Prikimam. »Ja. Hočem reči, če ti misliš resno glede selitve v 

Anchorage …«

»Kdaj?« želi z nenadoma hripavim glasom takoj vedeti.

»Ne vem. Takoj, ko bom lahko?« Koliko časa traja, da spakiraš 

svoje življenje in se preseliš v drugo državo? V državo, kjer sem 

se rodila in v kateri imam še vedno državljanstvo, vendar nisem 

živela tam več kot dvajset let.

V očeh mu poblisne odločnost. »Pridi za božič.«

Zasmejem se. »Še mesec dni je do takrat!«

»In? Kaj drugega boš počela?« To je izziv, ki ga Jonah poda 

v čisto svojem slogu. »Ne bom več obiskoval mame v Oslu. In 

Aggie in Mabel bi te radi imeli tam. Še zlasti, ker bo to prvi 

božič brez Wrena. Morala bi priti.« Adamovo jabolko mu je 

poskakovalo ob trdem goltanju sline. »Pridi.«

Nekje med njegovimi besedami, glasom in načinom, kako 

me je gledal, sem slišala tiho prošnjo. V resnici je zamisel, da 

bi bila z ljudmi, ki so bili pokojnemu očetu najbližji, skupaj za 

paznike, vsako sekundo zvenela bolj vabljivo – in bolj verjetno. 
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»Okej,« rečem, ko izdihnem in se mi glas zatrese. »Če mi bo 

uspelo vse urediti, pridem. Prišla bom takoj, ko bom lahko.«

Potegne me k svojemu trdemu telesu in se nagne naprej, da 

se s čelom dotakne mojega. »Prekleto, Calla, res znaš moškega 

pripeljati do tega, da se pošteno spoti.«

Nasmehnem se in sežem navzgor, da ga s prsti podrgnem po 

bodeči čeljusti. Pred dvema dnevoma sem mu skrila britvico, da 

se ne bi več bril. To dejanje je kričalo po poetični pravičnosti, 

potem ko je vse tedne tisto poletje na podstrešju skrival 

mojo kozmetiko. Na žalost pa Jonaha to ni motilo. »Oprosti, 

odločila sem se šele pred nekaj sekundami.« Čeprav, po pravici 

povedano, sva oba to vedela že kar nekaj časa.

»Ali si prepričana? Ker mi ne moreš povedati nečesa takšnega, 

potem pa stisniti rep med noge. Hišo bom začel prodajati takoj, 

da se bova lahko do naslednjega poletja preselila …«

»Ne bom stisnila repa med noge,« obljubim. »Stoodstotno 

sem prepričana, da sem …« Ugriznem se v ustnico, da ustavim 

priznanje, ki mi je skoraj izletelo, in močno zardim.

Jonah napne čeljust, ko me pozorno gleda. »Si kaj?«

Zaljubljena vate. Ti besedi sta mi ležali na konici jezika vse 

od prve sekunde, ko sem zaslišala njegov smeh na verandi, pa 

vendar nimam živcev, da bi ju izrekla. Res noro. Imam pa živce, 

da se zanj preselim na Aljasko. Najverjetneje zato, ker me je 

to prosil. Če bi mi Jonah rekel, da me ljubi, bi mi isto čustvo 

v utripu srca izletelo iz ust. Vendar ga še ni izrekel, vsaj ne v 

besedah.
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»Prepričana sem o tem,« rečem namesto tega.

Priprl je oči na svoj ocenjevalni način, kot bi mi skušal 

prebrati misli. »Okej.«

»Okej.« Živčno se zasmejem. »Presneto sranje, storila bova 

to!«

»Bova, in spet bo čudovito, boš videla.« Spet me poljubi, 

počasi in globoko, z dlanjo mi objema zadnji del glave in s prsti 

brede skozi spuščene lase.

Nekdo zagodrnja. »Odjebita s poti,« in Jonah se odmakne, 

da ga prestreli s pogledom. Mali moški z izmučenim obrazom 

skloni glavo in se pretvarja, da ni bil on.

»Iti moram.« Jonah pogleda na uro. »Že tako zamujam. Poleg 

tega pa mislim, da sem razpizdil polovico letališča.«

Dvignem se na prste, da mu ukradem še en poljub. »Pokliči 

me takoj, ko pristaneš.«

V odgovor dobim namuznjen nasmešek, takšnega, ki sem 

mu ga nekoč hotela izbrisati z obraza, zdaj pa si ga kar naprej 

želim. »Nežno povej Susan.«


