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Prvo poglavje

Čokolada poganja svet

Grace Brooks se je utrujena in razdražena, v strahu, da ji 

nikoli ne bo uspelo spraviti življenja v srečnejše tirnice, sesedla 

v zadnji separe v okrepčevalnici in se potopila v rdeči vinilni 

sedež. »Res bi se mi prilegla pijača.«

Mallory, ki je pravkar prišla z nočne izmene na urgenci in je 

še vedno nosila pomečkano uniformo medicinske sestre, se je 

tudi sama skobacala v separe in prhnila. »Osem zjutraj je.«

»Hej, nekje na svetu je prav zdaj vesela urica,« se je oglasila 

njihova tretja mušketirka Amy, ki je nosila črno majico, črno 

džins krilo s številnimi zadrgami in hude škornje. Podobo 
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upornice je mehčal svetlo rožnat predpasnik z napisom Ugrizni 

me, ki ga je bila prisiljena nositi med strežbo. »Izberi si strup.«

»V bistvu sem razmišljala o vroči čokoladi,« je rekla Grace, ki 

se je borila z zehanjem. Slabo je spala, saj jo je vso noč skrbelo 

njeno �nančno stanje. In plačevanje položnic. In ohranjanje 

strehe nad glavo …

»Tudi z vročo čokolado bo šlo,« je rekla Amy. »Takoj bom.«

Kakor je obljubila, se je čez nekaj trenutkov spet pojavila s 

pladnjem vroče čokolade, iz katere se je še kadilo, in velikih, 

puhastih čokoladnih palačink. »Čokoholičarke se vedno 

podpiramo med seboj.«

Grace se je zaradi bančniške službe v Seattlu pred štirimi 

meseci preselila iz New Yorka na zahod, nato pa je odkrila, 

da naj bi bil del službene ponudbe tudi, da je šefu na voljo za 

spolne usluge. Ponudbo je pustila na mizi, se spravila v avto, se 

odpeljala, kolikor daleč je z enim tankom goriva lahko prišla, 

in tako pristala v majhnem obmorskem mestecu v zvezni državi 

Washington, imenovanem Lucky Harbor. Še isto noč je med 

ponorelim snežnim viharjem obtičala v prav tej okrepčevalnici 

skupaj z dvema popolnima tujkama.

Mallory in Amy.

Brez elektrike in s porušenim drevesom, ki jim je onemogočalo 

pobeg, so skupaj preživele nekaj strašljivih ur, med katerimi so 

si živce mirile tako, da so se poskušale pregristi skozi zelo veliko 

čokoladno torto. Od tedaj jim je sestajanje ob čokoladi prešlo v 

navado – dokler niso v določenem incidentu s svečo, o katerem 
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nikoli ne govorijo, po nesreči uničile notranjosti okrepčevalnice. 

Jan, lastnica okrepčevalnice Ugrizni me, jim ni več pustila, da 

bi se sestajale ob torti, in tako so čokoholičarke preklopile na 

čokoladni kolač. Grace je razmišljala, da bi čokoladni kolač 

naslednjič zamenjale za čokoladne ma�ne. Pomembno je bilo, 

da so imele pravo hrano za te sestanke, saj je bilo razčlenjevanje 

njihovih življenj – posebej neobstoječih ljubezenskih življenj 

– trdo delo. Le da sta te dni Amy in Mallory dejansko imeli 

ljubezenski življenji.

Grace pa ne.

Amy je spet izginila in se nato vrnila z maslom in javorjevim 

sirupom. Razvezala si je predpasnik, ga odvrgla in sirup 

potisnila proti Grace.

»Obožujem te,« je s slastjo rekla Grace, ko je zagrizla v prvi 

grižljaj sladke dobrote.

Amy, ki ji še na misel ni prišlo, da bi zapravila svoj odmor, 

ji je nazdravila s s palačinkami obloženo vilico, s katere je 

čokolada kar kapljala, in z užitkom napravila prvi grižljaj.

Mallory si je še vedno previdno mazala maslo na palačinke. 

»Nama boš povedala, kaj je narobe, Grace?«

Grace je za trenutek zmrznila, presenečena, da jo je Mallory 

uspela prebrati. »Nisem rekla, da je kar koli narobe.«

»S kupom šestih palačink se bašeš, kot da je od tega odvisno 

tvoje življenje.«

»Ker so odlične.« In v bistvu ni bilo nič kaj narobe. Razen … 

vsega.
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Vse svoje življenje je trdo delala in se gnala za izmikajočo se 

prihodnostjo. Da sta jo ob rojstvu posvojila raketna znanstvenica 

in spoštovan raziskovalni biolog, ji je postavilo visoke standarde 

in poznala je svojo vlogo. Doseči čim več. »Službo sem iskala 

pri vseh bankah, investicijskih podjetjih in računovodstvih med 

Seattlom in San Franciscom. Ničesar ni.«

»Nobene priložnosti?« je sočutno vprašala Mallory in se 

stegnila po sirup, pri čemer se je svetloba ujela v njen zaročni 

prstan.

Amy si je zakrila oči. »Jezus, Mallory, nehaj mahati s to rečjo 

naokrog – zaslepila naju boš. Ni Ty našel nobenega diamanta, 

ki bi bil manjši od povprečne države v tretjem svetu? Ali ki bi 

bil manj svetlikajoč?«

Mallory je zažarela ob pogledu na dragi kamen na prstancu, 

sicer pa se ni pustila premotiti in je le ignorirala Amyjino 

pripombo. »Vrnimo se k priložnostim,« je rekla Grace.

»Nič takega, da bi o tem pisala staršem. Samo nekaj 

potencialnih intervjujev v naslednjem tednu – enega v Seattlu, 

enega v Portlandu.« Nobena od teh služb ni bila natanko tisto, 

kar si je Grace želela, toda službe v bančništvu za ljudi z njeno 

izobrazbo skorajda niso več obstajale. Tako se je torej znašla na 

tej točki: tri tisoč kilometrov od doma se je utapljala v kreditih, 

s katerimi naj bi pokrila študij in računovodski strokovni izpit, 

ker sta bila njena oče in mama vselej nekako osebi, ki sta živeli 

po načelu »izgradi si osebnost in si sama tlakuj svojo pot«. Jezila 

se je sama nase, da je sploh sledila tisti ponudbi za službo v 
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Seattlu, a želela si je dobrega, trdnega položaja v podjetju – ne 

le položaja, ki bi ga lahko našla v Kama Sutri.

Zdaj se je pozna pomlad prevesila v pozno poletje in še vedno 

je bila v Lucky Harborju in živela od začasnih del. Ostalo ji je le 

še nekaj sto dolarjev, njeni starši pa so mislili, da je sprejela tisto 

službo v Seattlu, v kateri naj bi se preživljala s preštevanjem 

tujega denarja. Grace se je trudila, da bi dosegala standarde 

družine Brooks, toda nobenega dvoma ni bilo, da ji to ni 

uspevalo. Globoko v srcu je čutila pripadnost staršem, toda 

njeni možgani – del nje, ki je razumel, da je Brooks samo na 

papirju – so vedeli, da ji nikoli ne bo zares uspelo.

»Nočem, da bi zapustila Lucky Harbor,« je rekla Mallory. 

»Toda na enem od teh intervjujev se ti bo izšlo. Vem, da se ti 

bo.«

Tudi Grace si ni zares želela zapustiti Lucky Harbor. Majhno, 

čudaško mestece se ji je zdelo bolj domačno kot kateri koli kraj, 

kjer je bila kdaj prej, toda za to, da bi ostala, ni bilo pravih 

možnosti. Tukaj si nikoli ne bi mogla ustvariti blešče kariere. 

»Upam.« S pladnja je piknila še eno palačinko in si jo naložila 

na svoj krožnik. »Grozno mi je, da lažem staršem, da ju ne 

bi skrbelo, moji skromni prihranki pa kopnijo. Sploh pa je v 

vsakem pogledu bedno, če si tako potisnjena v kot.«

»Mja, nič od tega ni tvoj pravi problem,« je rekla Amy.

»Ne?« je vprašala Grace. »Kaj pa je moj pravi problem?«

»Ne daješ se dol.«

Grace se je ob patetični resničnosti te trditve potegnila vase, 
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situacijo pa je le še poslabšalo dejstvo, da sta se tako Amy kot 

Mallory dajali dol.

Veliko.

»Se spomnita nevihte?« je vprašala Mallory. »Ko smo prav 

tukaj skoraj umrle?«

»Itak,« je suho rekla Amy, »od preveč čokoladne torte, 

mogoče.«

Mallory jo je ignorirala in v Grace uperila vilico. »Tedaj 

smo vse nekaj obljubile. Jaz sem rekla, da se bom naučila biti 

tudi nekoliko poredna, za spremembo. Amy naj bi živela svoje 

življenje, namesto da njeno življenje živi njo, in ti, gospodična 

Grace, naj bi našla več kot le novo službo – se spomniš? 

Obljubila si, da boš nehala loviti lasten rep in šla na lov za srečo 

in zabavo. Čas je, bejba.«

»Saj se zabavam tukaj.« Vsaj bolj, kot si je dopustila kdaj koli 

prej. »Sploh pa je zdajle čas za delo.« S hrepenečim pogledom 

proti zadnjemu kupčku palačink je Grace vstala in si s poletne 

obleke otresla drobtine.

»Kaj pa je tvoje današnje delo?« je vprašala Amy.

Ko je Grace spoznala, da bo morala dobiti začasno delo ali pa 

nehati jesti, se je namerno odločila za nekaj novega. Nekaj, pri 

čemer ji ni bilo treba nositi togih, ozkih kril ali čevljev z visokimi 

petami ali pa petnajst ur sedeti za računalnikom. Kajti če že 

ni napredovala v začrtani smeri in je bila nekoliko izgubljena, 

se je ob tem dejansko nameravala zabavati, presneto. »Gospe 

Burland moram dostaviti rože za njen osemdeseti rojstni dan. 

Nato poziram na risarskem tečaju v Lucillini galeriji.«
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»Poziraš na likovnem tečaju?« je vprašala Mallory. »Hočem 

reči … gola?«

»Danes rišejo roke.« Akt so risali na jutrišnji uri in Grace 

je resnično upala, da se bo pred tem nekaj zgodilo, da bo, na 

primer, zadela na loteriji. Ali pa jo bo prežarčilo na drugi planet.

»Če bi jaz imela tvoje telo,« je rekla Amy, »bi de�nitivno 

pozirala za akte. In za to mastno računala.«

»Zveni, kot da govoriš o nečem drugem kot o poziranju,« je 

suho rekla Mallory.

Grace je zavila z očmi in vstala. Na mizo je položila še zadnje 

bankovce, ki jih je imela pri sebi, in se odpravila na dostavo 

rož. Ko je delala v banki, je vstajala pred zoro, se dve uri vozila 

z vlakom, dvanajst ur preživela v pisarni, nato pa se je vrnila 

domov in splezala v posteljo.

Tukaj so bile stvari povsem drugačne.

Za začetek se je lahko nagledala dnevne svetlobe.

Morda si res ni več mogla privoščiti Starbucksa, a vsaj ni 

več imela ponavljajočih se nočnih mor, v katerih se je dušila v 

morju penijev, ki jih je skušala prešteti enega po enega.

Dve uri kasneje je Grace ravno zaključevala svojo zadnjo 

dostavo, ko ji je zazvonil telefon. Kličoče številke ni prepoznala, 

tako da je na hitro preigrala miselno ruleto in se oglasila. »Grace 

Brooks,« je rekla v svojem najbolj profesionalnem tonu, kot 

da bi bila še vedno na vrhu sveta. Seveda – odpovedala se je 

dizajnerskim oblačilom, ni pa izgubila ponosa. Vsaj ne še.

»Kličem v zvezi z vašim letakom,« je rekel moški na drugi 
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strani. »Potrebujem sprehajalko psa. Osebo, ki je točna, 

odgovorna in ni usekana.«

Njenim letakom? »Sprehajalko psa?« je ponovila.

»Ja in začeti bi morala danes.«

»Danes kot … danes?« je vprašala.

»Ja.«

Moški, kdor koli je že bil, je imel hudičevo dober glas, nizek 

in malo hrapav, s senčico nepotrpežljivosti. Očitno je poklical 

napačno številko. In enako očitno je bilo, da je bil v Lucky 

Harborju še nekdo, ki si je skušal pridobiti delo.

Grace se je imela za dobro osebo. Sponzorirala je otroka v 

Afriki, odvečni drobiž pa je dajala v zbiralnike v trgovinah. 

Nekdo v tem mestecu je izobesil te letake in skušal najti delo, in 

ta nekdo si je zaslužil ta telefonski klic. Ampak sprehajanje psov 

… Grace bi z veseljem sprehajala pse. Na tihem se je sama pri 

sebi opravičila za krajo službe in rekla: »Lahko začnem danes.«

»Na letaku so navedene vaše kvali�kacije, ne pa tudi, kako 

dolgo ste to počeli.«

Škoda – to bi prav rada vedela tudi sama. V bistvu ni nikoli 

imela psa. Izkazalo se je namreč, da raketne znanstvenice in 

ugledni biologi v življenju nimajo veliko časa za neprilike, 

kakršna je pes.

Ali otroci …

Pravzaprav, če dobro pomisli, Grace nikoli ni imela niti zlate 

ribice, ampak resno – kako težko je pa lahko? To reč pripneš na 

povodec in hodiš, ne? »Malo nova sem še pri sprehajanju psov,« 

je priznala.
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»Malo nova?« je vprašal. »Malo ali zelo nova?«

»Zelo nova.«

Sledil je premor, kot da razmišlja, da bi prekinil. Grace je 

pohitela in napolnila tišino. »Ampak sem zelo marljiva,« je 

hitro rekla. »Ničesar ne pustim nedokončanega.« Razen če jo 

kdo vpraša, kaj si misli o tem, da bi med malicami nudila oralne 

spolne usluge. »In povsem sem zanesljiva.«

»Pes je v bistvu mladiček,« je rekel. »In nov v našem 

gospodinjstvu. Ni še povsem ubogljiv.«

»Ni problema,« je rekla in stisnila pesti v upanju, da je to res. 

Oboževala je pasje mladičke. Oziroma: oboževala je vsaj idejo 

psičkov.

»Danes sem šel zgodaj v službo in domov me ne bo do 

poznega večera. Psa bi morala sprehoditi okoli kosila.«

Mhm, res je imel hudičevo dober glas. Nizek in avtoritativen, 

da si je skoraj želela stopiti v pozor in mu salutirati, ampak bil je 

tudi zelo … seksi. Med razmišljanjem o tem, ali se preostanek 

njega ujema z njegovim glasom, se je dogovorila, da pride čez 

nekaj ur do njegove hiše, kjer jo bo nekdo počakal in spustil 

noter. Plačilo štiridesetih dolarjev v gotovini jo bo čakalo na 

jedilni mizi.

Štirideset dolarjev za sprehajanje psička …

Zadetek.

Grace ni vprašala, zakaj oseba, ki ji bo odprla vrata, ne more 

sprehoditi psička. Svojega novega delodajalca ni hotela odvrniti 

od tega, da jo najame, ker, halo, štirideset dolarjev. Če bi bila 

nekoliko pazljiva, bi s tem lahko jedla ves teden.
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Točno ob dogovorjenem času se je ustavila na naslovu, ki ga 

je prejela, in globoko zajela sapo. Imena moškega ni ujela, toda 

živel je v zelo dragem predelu, v najbolj severnem delu mesteca, 

kjer se je skalnata plaža razprostirala kilometre daleč kot na 

prečudoviti razglednici iz Paci�c Northwest. Temno zelene 

pečine in skalne formacije so se kot darovi iz nebes vrstile, 

kolikor daleč je segal pogled. No, kolikor daleč so lahko videle 

njene oči, kar pa ni bilo tako zelo daleč, saj je potrebovala očala.

Čakala je, da se najprej pojavi dobra služba z bonitetami.

Hiša se je nahajala nasproti plaže. Zgrajena je bila iz kamna 

in stekla in bila je čudovita, četudi se ji je zdelo čudno, da je 

bila pritlična, medtem ko so bili sosednji domovi v dveh ali treh 

nadstropjih. Še bolj nenavadno je bilo, da se je ob stopnicah, 

ki so vodile do vhoda, nahajala klančina. Klančina za invalidski 

voziček. Grace je potrkala na vrata, nato pa zagledala listič, 

pripet na steklo v vratih.

Draga sprehajalka psov,

vrata sem vam pustila odklenjena. Prosim, kar vstopite. Oh – in 

prosim, če bi lahko vrgli ta listič v smeti in mojemu bratu ne bi 

povedali, da sem hišo pustila odklenjeno, to bi bilo super, hvala. Pa 

tudi: ne česa ukrasti.

Anna

Grace je obstala pred vrati in si v redkem trenutku 

neodločenosti grizla spodnjo ustnico. Tega ni dovolj dobro 
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premislila. Hudiča, bodimo iskreni. Tega, razen da si je rekla 

lahko delo, sploh ni premislila. Opomnila se je, da zna v kriznih 

situacijah ravnati preudarno in da se lahko prebije skozi kar 

koli.

Toda da bi zakorakala v hišo popolnega tujca, se ji je zdelo 

problematično, če že ne naravnost nevarno. Kaj, če bi jo opazil 

kakšen radovedni sosed in poklical policijo? Pogledala se je. Ker 

je trenutno uživala v svobodi, da ji ni treba nositi poslovnih 

oblačil, je imela na sebi poletno obleko, mrežaste nogavice in 

srčkane gležnjarje. Ni bila sicer videti kot bančnica, upala pa je, 

da ni videti niti kot vlomilka …

Kljub temu; kaj pa, če je to past? Kaj, če je tukaj živel 

pokvarjenec, ki je v svoje domovanje privabljal lačne, nekoliko 

obupane, deluj-zdaj-misli-kasneje ženske, ki jim je potem počel 

strašne reči?

Okej, mogoče je res gledala preveč nočnih maratonov 

Zločinskega uma, ampak to bi se totalno lahko zgodilo.

Nato se je iz globin hiše razlegel srečen visokotonski lajež. In 

nato še eden, za katerega se je zdelo, da sporoča: »Pohiti, ženska. 

Lulati moram!«

Ah, hudiča. Kamor je šel bik … Grace je odprla vhodna vrata 

in pokukala noter.

Dnevna soba je bila enako čudovita kot zunanjost hiše. Široko 

odprt prostor v temnem, možatem lesu in nevtralnih tonih. 

Pohištvo, postavljeno na prelepa spraskana tla iz masivnega 



- 16 -

jill shalvis

parketa, je bilo veliko in minimalistično razporejeno. Cela stena 

oken je gledala na poznopoletno nebo in Paci�k.

Ko je Grace vstopila, je lajanje, ki ga je zdaj prekinjalo 

upajoče cviljenje, postalo glasnejše. Zvoku je sledila v veliko 

sodobno kuhinjo, ob kateri si je zaželela, da bi znala skuhati še 

kaj več kot le osnove, kakršni sta juha in sendvič s popečenim 

sirom. Zraven kuhinje je bila pralnica, vrata pa so bila zaprta z 

varnostno ograjo za otroke.

Na drugi strani ograje je bil prašiček.

Prašiček, ki je lajal.

Okej, sploh ni bil prašiček, ampak eden tistih psov, katerih 

obrazi so videti kot pomečkani. Drobceno telo je bilo večinoma 

rjavo, obraz pa črn z norimi izbuljenimi očmi in jezikom, ki 

je ob strani gobčka visel ven. Medtem ko se je vrtel v krogih, 

poplesaval pred njo in si poskušal z dobrim prvim vtisom in 

očarljivostjo izboriti pot iz ujetništva, je bil psiček videti kot lik 

iz kakšne risanke.

»Živijo,« mu – ji? – je rekla. To je bilo težko oceniti, saj se je 

kuža s trebuščkom skorajda dotikal tal.

Ta stvarca je zatem zakrulila in zapihala ter se v srečnem 

deliriju najprej kotalila in valjala po tleh kot hot dog, nato pa 

poskakovala kot mehiški žele bombonček.

»Oh, nobene potrebe po vsem tem ni,« je rekla Grace in 

odprla ograjo.

Napaka številka ena.
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Psiček/prašiček/vesoljec je mimo nje zdirjal z osupljivo 

hitrostjo in nemudoma zdivjal iz kuhinje in izven njenega 

vidnega polja.

»Hej!« je zaklicala. »Počakaj.«

Ampak napravil ni ničesar takšnega in uh, kako hitro so se 

lahko premikale te čokate tačke. Ko mu je nori pobeg uspel, 

je od čistega veselja zakrulil in Grace je bila prisiljena še enkrat 

premisliti teorijo o prašičku. Razrešila pa se je tudi skrivnost 

glede njegovega spola. Od zadaj je ujela pogled na njegove 

bingljajoče predele.

Tekal je okoli kavča in lajal s prešernim navdušenjem. 

Pognala se je za njim in se spraševala, kako je mogoče, da ima 

več univerzitetnih diplom, a se kljub temu ni spomnila, da bi 

se morala pozanimati o imenu presnetega psa. »Hej,« je rekla. 

»Hej ti. Ven greva na sprehod.«

Psiček je kot strela zdrvel mimo nje.

Prekleto. Vsa zadihana je spremenila smer in mu sledila nazaj 

v kuhinjo, kjer je okoli čudovite kuhinjske mize iz temnega lesa, 

na kateri sta na gladki površini ležala dva bankovca za dvajset 

dolarjev, preganjal neko namišljeno pošast.

Počasi je začenjala razumeti, zakaj je bila služba tako dobro 

plačana.

Po isti poti se je vrnila v pralnico in našla povodec in 

ovratnico, ki sta visela na kljuki nad varnostno ograjo. Popolno. 

Ovratnica je bila pretežno modra in na obesku je pisalo TANK.

Grace se je na glas zasmejala in šla poiskat Tanka.



- 18 -

jill shalvis

Izkazalo se je, da je Tank pokuril presežne zaloge energije in 

je tičal pred vhodnimi vrati ter utrujeno sopel.

»Priden fantek,« se mu je dobrikala Grace in se mu približala 

z ovratnico. »Kako priden fantek.«

Nasmehnil se ji je.

Iii. Vidiš? si je rekla sama pri sebi. V primerjavi z 

računovodskimi analizami ali golim poziranjem bo tale služba 

mala malica. V mislih se je še vedno trepljala po rami, ker 

je sprejela to službo, ko je Tank prav tam, na tleh predsobe 

počepnil, se nagnil naprej in …

»Ne!« je vzkliknila. »Oh ne, ne notri!« Lovila se je z 

odpiranjem vhodnih vrat, kar je prestrašilo Tanka, da se je 

ustavil sredi opravljanja velike potrebe. Stekel je nekaj metrov 

stran od vhodnih vrat in še enkrat počepnil. Tokrat je bil 

hitrejši. Grace je z od šoka in groze odprtimi usti še vedno 

stala tam, ko je mali Tank napravil drobcen korak stran od 

svoje druge umetnine, s svojimi kratkimi zadnjimi tačkami kot 

matador popraskal po lesenem podu in nato z visoko dvignjeno 

preveliko glavo kot kralj odkorakal skozi vhodna vrata.

Grace se je opotekla za njim, pri čemer so se ji oči solzile od 

neznosnega smradu. »Tank! Tank, počakaj!«

Tank ni počakal. Očitno se je počutil nekaj kilogramov 

lažjega in tako je stekel čez dvorišče in čez cesto. Dosegel je 

plažo, pri čemer so, ko je praktično poletel čez pesek, namenjen 

naravnost proti vodi, njegove drobne tačke drvele kot gazelje.

»Oh, bog,« je zakričala. »Ne, Tank, ne!«
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Toda Tank se je potopil v prvi val in izginil.

Grace si je spustila torbico z ramena in pustila, da ji je padla 

v pesek. »Tank!«

Pohitela je bliže k vodi. Val jo je zadel ob bok in jo prestavil 

korak nazaj, medtem ko je mrzlično iskala izginulo pasjo glavo.

Nič. Malček je popolnoma izginil; pred očmi ji je storil 

samomor.

Naslednji val jo je zadel v višini prsi. Ponovno se je med 

iskanjem male črne glavice opotekla za korak nazaj ter ob 

vodnem udaru zajela sapo.

Tretji val jo je povsem preplavil. Pljuvajoč se je prebila na 

površje, stresla z glavo, da ji je voda stekla iz ušes, nato pa se 

je, v obupanem upanju, da bo tako našla psička, potopila pod 

vodo.

Nič.

Končno je bila prisiljena zlesti iz vode in priznati poraz. Iz 

torbice je potegnila telefon in zaklela, ker se je nepričakovano 

izključil. Najbrž zato, ker ji je kar naprej padal na tla.

Ali ker ga je, da bi našla utapljajočega se psička, odvrgla na 

kamnito plažo.

Ponovno ga je vključila, si požvečila spodnjo ustnico, nato pa 

poklicala moškega, ki ji je zaupal, da bo točna, odgovorna in da 

ne bo norica. Z razbijajočim srcem in kepo v grlu je počakala, da 

se je oglasil.

»Doktor Scott,« je rekel nizki, globoki moški glas.

Doktor Scott. Doktor Scott?
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»Halo?« je rekel. »Je kdo tam?«

Oh, bog. To je bilo slabo. Zelo slabo. Tega človeka je namreč 

poznala.

No ja, okej, ne zares. Tu in tam ga je videla, ker je bil dober 

prijatelj z Malloryjinim in Amyjinim fantom. Doktor Joshua 

Scott je imel štiriintrideset let – kar je vedela, ker mu je Mallory 

za rojstni dan pred enim mesecem podarila štiriintrideset 

čokoladnih ma�nov, kar je bila šala, saj je bil sicer precej 

obseden z zdravjem. Bil je visok, s postavo, ki bi bila primernejša 

za ameriški nogomet kot za delo na urgenci, a je izbral slednje. 

Celo v svoji pomečkani zdravniški halji, po dolgem delovniku, 

ko so bili njegovi temni lasje že razkuštrani, njegove temne oči 

pa utrujene, je bil za umret seksi. Nekajkrat, ko sta se njuna 

pogleda srečala, se je ozračje naelektrilo od napetosti, kakršne z 

moškim že dolgo ni čutila.

In ravnokar mu je ubila psička.

»Em, živijo,« je rekla. »Grace Brooks pri telefonu. Vaša … 

sprehajalka psa.« Pogoltnila je prestrašen hlipaj in se prisilila, 

da je nadaljevala ter ga seznanila z resnico. »Mislim, da sem 

mogoče pravkar izgubila vašega psička.«

Sledila je trenutek osuple tišine.

»Tako zelo mi je žal,« je zašepetala.

Še več tišine.

Mehkih kolen se je spustila na pesek ter si s tresočimi prsti 

umaknila mokre pramene mokrih las z obraza. »Doktor Scott? 

Ste me slišali?«
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»Ja.«

Med čakanjem na preostanek njegovega odziva se je obupano 

oklepala telefona.

»Mogoče ste izgubili Tanka,« je ponovil.

»Ja,« je mehko rekla in se sovražila zaradi tega.

»Ste prepričani, da ste ga izgubili?«

Grace je pogledala po plaži. Prazni plaži. »Ja.«

»No, potem vam pa dolgujem en dolg poljub.«

Grace si je potegnila telefon od ušesa, se za trenutek zastrmela 

vanj ter si ga nato prislonila nazaj na uho. »Ne,« je rekla in 

zmajala z glavo, kot da bi jo lahko videl. »Ne razumete. Izgubila 

sem Tanka. V vodi.«

Zamomljal je nekaj, kar je zvenelo kot: »Ko bi le imel to 

srečo.«

»Kaj?« je vprašala.

»Nič. Dve minuti stran sem. Na urgenci imam odmor in 

ravno sem nameraval oditi domov, da preverim, ali ste se 

prikazali.«

»No, seveda sem se prikazala …«

Prekinil je.

»Zakaj se ne bi prikazala?« je vprašala v prazno. Spustila 

je telefon nazaj v torbico in vstala. Dve minuti. Imela je dve 

minuti, da najde Tanka.


