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Prvo poglavje

Bila sem pripravljena, zelo pripravljena, da me bo zaprosil. 

Tako pripravljena, da sem praktično žarela in si predstavljala 

rdeča lica, ko bom najverjetneje videti vsa rožnata kot otroci v 

romanih Charlesa Dickensa, ki se dobro znajdejo v mestu – kot 

paradižnik z razbijajočim srcem. Pred samo petimi minutami 

je bilo vse popolno, in ne uporabim pogosto te besede, saj nič, 

četudi je čudovito – ljudje, poljubi, sendviči s slanino – v resnici 

nikoli ni. Vendar je bilo. Restavracija, s svečami razsvetljena 

miza, obala za ograjo in tiho udarjanje valov, vino, po okusu 

tako podobno tistemu, kot sva ga imela pred devetimi leti na 

večer svojega štiriindvajsetega rojstnega dne, a se vse od takrat 

ne morem spomniti imena. Čarobne luči. Morski vetrič. Celo 

moja pričeska je bila popolna prvič, odkar, no, najverjetneje od 

edinkrat, ko je res bila dobra, in to takrat, ko sem poslušala 
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walkman, prepričana, da se bo Bon Jovi nekako znašel na 

kratkem oddihu v Ramsgatu, se zaletel vame in me povabil v 

Wimpy na hamburger in ocvrt krompirček. In Lucas. Seveda, 

Lucas, toda takrat je bil vedno videti tako blizu popolnosti, kot 

je sploh mogoče. Zdaj zaprem oči, dlani si pritisnem na čelo, 

kolena pokrčim na hladnih tleh stranišča in razmišljam o njem, 

ki je v sosednjem prostoru.

Čeden na tisti njegov strupeno angleški način. Koža nekoliko 

porjavela od francoskega sonca. Snežno bela srajca zlikana in 

odpeta pri ovratniku. Ko sva prišla, pred samo nekaj urami, 

in hitro naročila vino in dva aperitiva, sem se zazrla vanj in se 

sanjavo vprašala, kako naju ob zahajajočem soncu vidijo drugi 

gosti. Kdo sva bila tujcem, ki so se sprehajali po pesku mimo 

verande, kjer sva sedela, ko so jim čevlji bingljali s prstov? 

Kot da sva si namenjena, bi rekla. Videti sva bila kot srečen 

par, na večerji, na plaži. Morda na obletnici. Ali kot da nekaj 

proslavljava. Celo večerni zmenek, otroka sta ostala doma. Dva. 

Deček in deklica.

»Živčen sem, Em,« je med hehetanjem začel Lucas, dlani je 

prepletal na mizi, s prsti vrtel prstan na kazalcu, »da bi te vprašal.« 

In v tem trenutku, ob tisti mizi v tej restavraciji – v stranišču, 

kjer se zdaj skrivam – sem mislila, da sem bolj pripravljena, 

bolj gotova, kot sem bila kdaj koli za kar koli. Pripravljena 

in čakala, da bom rekla ‚da‘. Načrtovala sem celo, kako bom 

izgovorila, čeprav je Rosie rekla, da če bom preveč vadila, bo 

zvenelo zategnjeno. Naredila bom vtis, da v resnici ne želim reči 
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‚da‘ in da ‚nocoj ni pravi večer, da bi to storil, ker govoriš kot 

brzostrelka nekega obsedenca, ki ti jo pritiska v hrbet, Emmie, 

zato ker včasih ravno to storiš, ko si živčna, kajne‘? Vendar sem 

vadila v glavi, čeprav samo malo, to jutro na trajektu. Rekla 

bom nekaj čudovitega in pametnega, vrednega romantične 

komedije: »Zakaj je toliko časa trajalo, Lucas Moreau? Nič 

drugega si ne želim tako močno.« In čez mizo bi mi stisnil dlan 

– čez isti namizni prt z volančki, ki ga ima Le Restaurant na 

vsaki okrogli mizi že toliko časa, kolikor prihajava sem, in zunaj, 

na poti domov, bi se sprehodila po plaži. Lucas bi se ustavil kot 

po navadi, da bi mi pokazal, kje je pred toliko leti našel balon. 

Prepričana sem, da bi me tudi poljubil. Pri svojem avtomobilu 

bi se najverjetneje ustavil, se sklonil počasi oklevajoče, da bi me 

poljubil, s kazalcem in palcem bi me držal za brado. Lucas bi 

me prvič po štirinajstih letih poljubil, oba bi okušala klapavice 

in v zlat papir ovite mentol bombone, ki jih dajo na mizo 

skupaj z računom, in končno bi lahko zadihala. Kajti vse to bi 

bilo vredno. Štirinajst let prijateljstva, pet let zatiranja želje, da 

bi mu povedala, kako v resnici čutim, bi se nocoj izlilo iz mene. 

No, vsaj to sem pričakovala. Ne pa tega, ne sebe, tukaj, zvite na 

stranišču, na popolni večerji, ki zdaj strmi vame, prežvečena in 

izbruhana v straniščno školjko restavracije, kot umetniško delo 

‚prekleta nesreča, ki uničuje srečo‘. Pričakovala sem, da bom 

rekla ‚da‘, da napredujeva od dolgoletnega prijateljstva do fanta 

in dekleta. Do para. Na predvečer najinega tridesetega rojstnega 

dne. Kajti kaj drugega bi me sicer Lucas želel vprašati, česar me 
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ne bi mogel po telefonu?

Mislim, da sem dobro prikrila tako šok, ki sem ga občutila 

kot trdo zaušnico ob vprašanju, kot tudi slabost ter dolgo 

bolečino, ki mi je prestrelila trebuh, ko so se njegove besede 

počasi pogrezale vame kot gost sirup na torti. Zazijala sem. Prav 

gotovo sem, kajti njegov nasmešek je izginil, oči je priprl, kot je 

to počel vedno, ko ga je kaj začelo skrbeti.

»Emmie?«

Potem sem izgovorila. Ker sem vedela, ko sem ga opazovala 

čez mizo, da ne bom mogla izgovoriti ničesar drugega.

»Da.«

»Da?« je ponovil, privzdignil obrvi peščene barve in od 

olajšanja sprostil ramena.

»Da,« sem spet rekla, in še preden bi zmogla izgovoriti še 

kakšno besedo, so me zalile solze. Solze, to moram priznati, pa 

sem mojstrsko obvladala. V tem trenutku je Lucas mislil, da 

niso solze obupa, žalosti ali strahu. Temveč solze sreče. Solze 

prekomerne sreče, ker sem bila ponosna na svojega najboljšega 

prijatelja in na to pomembno odločitev, ki jo je sprejel; ganjena, 

ker sem del tega. Zato se je olajšano nasmehnil. Potem je vstal, 

obšel s svečami razsvetljeno mizo, pokleknil ob meni in me z 

močnimi rokami objel.

»Ah, daj no, Em,« se je zasmejal v moje uho. »Ne cmeri se 

preveč, da ne bodo mislili, da sem kreten, ki je pri večerji zlomil 

dekletu srce.«

Smešno. Kajti natanko tako sem se počutila.
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In potem se je zgodilo: vroče dvigovanje iz želodca proti 

prsnemu košu. »Na stranišče moram.«

Lucas se je naslonil nazaj, še vedno sključen, in molila sem, 

da ne bo spraševal, da me ne bo pogledal v oči. Vedel bi. Takoj 

bi vedel.

»Že od jutra sem nekoliko omotična,« sem se zlagala. »Rahla 

migrena, saj veš, kakšna sem. Vzeti moram tableto proti 

bolečinam, si z vodo osvežiti obraz …« Kot da bi res. Kot da bi si 

res razmazala make-up. Toda nekaj podobnega rečejo v �lmih, 

kajne? In takrat se to ni zdelo kot iz resničnega življenja. Še 

vedno se mi ne, ko objemam javno straniščno – četudi bleščečo 

– školjko, odtok je umazan od večerje in vina, ki sva ga naročila 

vsa smehljajoča in vznemirjena, in to pred komaj slabo uro. 

Poroka. Lucas se bo poročil.

Čez devet mesecev se bo moj prijatelj zadnjih štirinajstih let, 

moški, v katerega sem zaljubljena, poročil z žensko, ki jo ljubi. 

Žensko, ki nisem jaz. In stala bom ob oltarju, ob njem, kot 

njegova priča.
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Drugo poglavje

Na vrata kabine nekdo potrka.

»Excusez-moi. Ça va?«

Že od nekdaj sem bila glasna bruhalka; takšna, ki se 

ji v želodcu vzdiguje tako glasno, da je slišati, kot da me 

profesionalni rokoborec pretepa od znotraj navzven, in 

predvidevam, da bi ta oseba – ta zaskrbljena dobrohotnica 

z druge strani vrat – rada preverila, ali se ne dogaja ravno to, 

medtem ko si umiva dlani.

»Da,« zavpijem. »Jaz … okej sem. Samo nekoliko, oh … 

slabo mi je – malade. Da, hm … Je suis malade.« 

Ženska me je vprašala nekaj v francoskem jeziku, česar nisem 

razumela, vendar sem ujela besedi ‚partner‘ in ‚restavracija‘. 

Potem se ustavi in slišim njene čevlje, ki udarjajo po keramičnih 

ploščicah, vrata zaškripajo, kot bi se naslonila z ušesom nanje, 
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da bi bolje slišala. »Ali pokličem koga? Ste res okej?« Slišati je 

mlada. Mirno zaskrbljena. Verjetno ena od tistih, ki v življenju 

vedno pomagajo. Kot je Marie. Marie je vedno tista, ki se ustavi, 

da pomaga opotekajočemu se pijancu, ki se mu večina izogne, 

mu prigovarja z mirnim, prijaznim glasom, brez strahu, ne da 

bi se ji skozi misli pretakale besede: ‚ta človek bi lahko imel 

preklet nož in jaz bi rada živela vsaj do upokojitve, hvala‘. Saj ni 

nič čudnega, kajne, da ni? Nič čudnega, da sta spet skupaj. Nič 

čudnega, da se bo poročil z njo.

»Halo?« spet reče.

»Oh. Oh, ne, dobro sem,« odgovorim z nekoliko stisnjenim 

in visokim glasom. »Nič ne skrbite. Okej sem. Merci. Merci 

beaucoup.«

Okleva. »Ste prepričani?«

»Da. Vendar vseeno hvala. Iskrena hvala.«

Reče nekaj, česar ne razumem, potem pa slišim škripanje 

tečajev in vrata nežno nihajo ob tihi spremljavi romantične 

glasbe, ki jo prinaša skozi zvočnike. Spustim vodo in se 

počasi poberem, noge mi gomazijo od krvi, ki se spet požene 

po žilah, konci kodrov so spuščeni ob obrazu. In mokri. Ne 

morem verjeti, da mi je bilo slabo. Tako nenadoma. Tako 

silovito. Natanko tako, kot to storijo v Emmeralde; se vržejo čez 

pomivalno korito, potem ko so prejeli slabo novico, in potem 

nekaj časa strmijo v odtok. Kako dramatično, kako pretirano in 

neresnično, pomislim zdaj, kot bi bila neki karakter iz limonade. 

Vendar se zdi, da mi je vseeno uspelo preživeti trideset let, ne 
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da bi čutila takšno bolečino v drobovju. Izvlečem mobilnik, 

ga odklenem in najdem najino pogovorno okno v aplikaciji 

WhatsApp. Prsti se poženejo, še preden lahko moji možgani 

registrirajo. Navada. Vedno moj prvi klic. Lucas Moreau, 

nazadnje aktiven ob 18.57. Nedosegljiv. Seveda je nedosegljiv. 

Sedi na drugi strani straniščnih vrat, na pravljično razsvetljeni 

verandi s pogledom na obalo, nasproti praznega stola in napol 

pojedene skodele školjk s česnom, ter me čaka. Strmim v najina 

zadnja sporočila izpred samo sedmih ur.

Emmie: Na trajektu ob meni sedi moški, ki jé kalamare iz 

zamrzovalne vrečke wtf???? NA POMOČ!

Lucas: Hahahaha, resno?

Emmie: Od smradu se bom onesvestila.

Lucas: Čakal te bom z dišečo soljo v rokah. To boš zmogla, 

Emmie Blue! Iz trdega testa si!

Tako vedno reče. To je Lucasov odgovor na toliko mojih 

dvomov in skrbi. Ko sem bila stara sedemnajst let in sama za 

božič, sem ga poklicala z domačega telefona iz svojega malega 

stanovanja in upala, da se bo oglasil, le zato, da bi lahko 

slišala človeški glas – in to so bile besede, ki jih je spregovoril 

po liniji. Pa tudi, ko sem zapustila Ramsgate in se preselila v 

drugo mesto, da bi ušla vsemu šepetanju, dreganju in strmenju 

na šolskih hodnikih. Pred štirimi leti, ko me je zapustil moj 

fant Alex in se izselil iz majhnega stanovanja, ki sva ga imela 
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skupaj v najemu. Nazadnje pa je to izrekel – če ne upoštevamo 

zamrzovalne vrečke – pred osemnajstimi meseci, ko sem 

končno obupala, da bom lahko to malo stanovanje vzdrževala 

sama, in sem preselila vse stvari v majhno v-vsakem-vremenu-

vročo dvoposteljno sobo, z nekoliko zateženo, zadržano lastnico 

spodaj. »To boš zlahka premagala,« je rekel iz svoje postelje 

proti moji, po FaceTimu. »Iz trdega testa si, Emmie Blue. To si 

zapomni.« Sprašujem se, kaj bi rekel zdaj, če ne bi bil on tisti, 

zaradi katerega sem sredi glavne jedi pobegnila v straniščno 

kabino. Najverjetneje bi se smejal in rekel: »Kristus, Em, kako 

se je to zgodilo?« Potem pa: »Toda poslušaj, on bo na slabšem, 

saj veš. Če ne vidi, kako čudovita si …«

Mobilnik potisnem nazaj v torbico, si umijem roke z veliko 

količino mila, ki diši kot mehčalec za perilo, in se vzravnam 

pred celo vrsto ogledal. Nikoli ne boš vedel. Nisem videti tako, 

kot se počutim – slabo mi je in drhtim. Srce je strto. Videti 

sem tako nališpana in sijoča, kot sem bila, ko sem pred dvema 

urama zapustila hišo Lucasovih staršev, le madež maskare v 

kotičku očesa si obrišem. Dobro. Ne bo mogel vedeti. Še zlasti 

ne zdaj.

Odprem vrata, se za trenutek ustavim, da gresta mimo dve 

močno naparfumirani ženski, in stopim – počasi, trdno in 

tako visoko, kot se lahko nosim. Pridušeni klepetavi glasovi se 

mešajo s trkanjem kozarcev, praskanjem pribora po krožnikih 

in zadnjimi notami pretihe glasbe. Zrak je gost, kot je po 

navadi v restavraciji Le Rivage, poln vonjav po česnu, limoni 



- 20 -

LIA LOUIS

in morski soli, ki jo prinaša od zunaj. To je eden mojih 

najljubših lokalov. Že od nekdaj. Tukaj so spomini vtisnjeni 

v stene, v lesene deske na stropu. Toliko neskončnih poletnih 

dni in brezciljnega tavanja po plaži se je v zadnjih trinajstih 

letih zaključilo tukaj. Tiste vožnje, ko sva iskala ‚sanjsko hišo‘ 

in se vozila več kilometrov naokoli – Lucas je ravno končal 

univerzo, jaz pa sem dobila prvo stalno službo administratorke 

– in je upočasnil, ko sva se peljala mimo dvorcev in razmajanih 

štiristo let starih koč, se opozarjala na svoje hiše v prihodnosti, 

se pogovarjala, kaj bi spremenila, kaj bi obdržala, če bi bile 

najine. Honleur je bil kraj, kjer se je Lucas prav vsakič izgubil, 

tako da je moral ustaviti in spraševati kmete za pravo smer, in 

bilo je prav tukaj, ob cvrčanju žara v odprti kuhinji in mirnem 

udarjanju valov, kjer sva se okrepčala. Z več aperitivi, skledami 

slanega rožmarinovega čipsa in včasih samo s pivom. Na teh 

vožnjah in med temi zidovi sva se pogovarjala o vsem mogočem. 

Toda večinoma o prihodnosti in stvareh, ki so naju še čakale 

v prihodnosti. Sprašujem se, ali sva si kdaj to domišljala. Ne 

ravno, da se bo Lucas poročil, temveč … to. Sva kdaj pomislila, 

da je to mogoče? Nekaj je končno prišlo med naju in spremenilo 

pogled na vse. Na naju.

Stopim skozi steklena vrata, ki vodijo na zunanji jedilni 

prostor, in zagledam Lucasa, preden on opazi mene. Tu zunaj 

je mirno, mehko svileno morje, čudovit razgled se utaplja v 

zahajajočem soncu kot v kakšnem starem �lmu. In tam je tudi 

Lucasov pogled, na vijoličastem obzorju, komolce upira v mizo, 
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z dlanjo se drgne po bradi. Potem se obrne in me zagleda, obraz 

se mu raztegne v širok bel nasmešek. Zaskrbljenost. Vidim jo, 

čeprav samo kanček.

»Hej,« reče. »Si okej?«

Stojim za svojim stolom, se oklepam ukrivljenega lesenega 

naslonjala. Prikimam, si nadenem nasmešek, vendar vem, da se 

ne bom mogla pripraviti do tega, da bi sedla k nedokončanemu 

obroku. Mislila sem, da bom lahko, vendar ne zmorem. V grlu 

me peče. V ustih imam okus žolča. In strmim vanj, zdaj, tukaj, 

v tej restavraciji, v tiste skrilasto modro sive oči, pegice, katerih 

postavitev poznam do potankosti, in bom morda izbruhnila v 

jok. Katastrofa. Ne da bi se Lucas zavedal, je nocoj zame to. 

Popolna katastrofa. Nasprotje vsega, kar sem načrtovala na 

sanjski vožnji v prenatrpanem trajektu na poti sem.

»Bi imel kaj proti, če bi se odpravila domov?«

Vstanem, s porjavelo roko si pogladi sprednji del bele srajce. 

»Ne. Ne, seveda nimam nič proti. Resno, Em, si dobro?«

»Samo slabo mi je. Mislim, da bi morala v posteljo, če sem 

odkrita. Prespati. Klasična prekleta migrena!« Hehet, v katerega 

se prisilim, zveni kot zaganjanje motorja.

»Že dolgo je nisi imela,« je rekel. »Nazadnje, ko sem bil v 

Londonu, v kinu, kajne? Ali imaš vse s seboj? Tablete?« 

Strmim vanj in čutim, da me je stisnilo pri srcu, kot bi nekdo 

pritisnil na zavoro. Pred dvema letoma je prišel Lucas službeno 

v London – na nekakšno arhitekturno konferenco, na katero 

ga enkrat letno pošlje njegovo podjetje iz Francije – in srečala 
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sva se na julijskem soncu na South Banku, v vrsti za kino, ko so 

se pojavile ob robovih mojega vida tiste slepeče bliskajoče luči, 

hkrati z bolečino za očmi. Odšla sva iz vrste in proti Lucasovi 

sobi v desetem nadstropju, kjer sem vzela nekaj močnih tablet 

proti bolečinam, ki jih imam vedno v torbici, in zaspala. Zavese 

so zastrle sonce, Lucas je tiho delal ob meni, obraz mu je 

razsvetljeval moder sij prenosnika. Ko sem se prebudila več ur 

pozneje, mi je natočil vodo v kad, me zasliševal skozi zaprta 

vrata, ko sem se namakala in mu glasno odgovarjala. In pozneje 

sem se s pladnjem sobne postrežbe na postelji, ko sva gledala 

kviz devetdesetih let, počutila bliže ‚domu‘, občutku, ki sem ga 

iskala vse življenje. In spomni se. Spomni se tiste noči, kot se 

je jaz – kot tudi toliko skupnih trenutkov – pa vendar stojiva 

tukaj. 

»Imam tablete,« zdaj odgovorim. »Najverjetneje pa 

potrebujem samo počitek.«

Lucas prikima in zaskrbljeno pripre oči. »Reciva za račun. 

Ah …« Nežno se dotakne roke mimoidočega natakarja, se 

opraviči in vpraša, ali lahko plača. V francoskem jeziku, seveda. 

V popolni francoščini, s katero se je že celo večnost mučil, da 

bi me je naučil, se smejal, ko sem napačno naglasila besede, 

in velikokrat rekel: »Kot se lomi Deirdre Barlow, izgubljena v 

Marseillu.« Z leti sem se naučila le osnov. Nič drugega mi ni 

ostalo v glavi.

»Luke, saj lahko pokličem taksi.«

Lucas namršči obrvi, kot da sem predlagala nekaj 
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nepredstavljivega. »Ali se šališ? Ne bodi neumna, domov greva. 

Ves konec tedna je pred nama.«

»Toda … Marie,« rečem. »Rekel si, da se nama bo pridružila 

pri posladku, da proslavimo.«

»Ni problema, Em. Lahko jo pokličem.«

Prinesli so račun, Lucas je podal bankovce in rekel natakarju, 

naj zadrži preostanek. Že dvanajst let sva se izmenjevala v 

plačevanju rojstnodnevnih obrokov in nocoj je bil na vrsti 

Lucas. Ne menim se za žalosten glas, ki mi šepeta, da ko 

bom naslednjič spet na vrsti jaz – zdaj s poroko, novo ženo in 

zlomljenim srcem – se to nikoli več ne bo zgodilo.

»Tako.« Lucas si obleče mornarsko moder suknjič in si 

poravna ovratnik. »Greva?«

Prikimam in s privzdignjenimi obrvmi in drobnim 

nasmeškom proti meni pomoli roko. In s težkim srcem jo 

sprejmem. Kajti kaj drugega bi lahko storila? Ljubim ga. 

Pristala sem, da bom njegova priča, zato ker ga ljubim. Svojega 

najboljšega prijatelja. Svojega edinega prijatelja. Fanta, ki je po 

naključju in po vsem dežju, nevihtah in čez več kilometrov 

široko morje pred štirinajstimi leti našel moj balon. Našel je 

mene.


