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PROLOG

S fanti so bile še po smrti same težave.
Skrivno pokopališče je bilo na severni strani kampusa Nickel, 

na neravnem, s travo zaraščenem kosu zemlje med starim 
hlevom in šolskim smetiščem. Tam je bil včasih pašnik, ko je 
imela šola še mlekarno in so okoliškim prebivalcem prodajali 
mleko – tega se je domislila država, da ne bi breme preživljanja 
fantov padlo na pleča davkoplačevalcev. Gradbeni investitorji, 
ki so tam nameravali postaviti poslovni kompleks, so na 
tistem pol hektarja velikem kosu zemlje predvideli trg s štirimi 
fontanami in betonskim paviljonom za občasne prireditve. 
Najdba trupel je bila drag zaplet za nepremičninsko podjetje, ki 
je čakalo zeleno luč za začetek gradnje, in za državno tožilstvo, 
ki je pred kratkim končalo preiskavo zgodb o zlorabah. Zdaj 
so morali začeti na novo, identi�cirati umrle in določiti vzroke 
smrti, in niti približno se ni vedelo, kdaj se bo dalo ta prekleti 
kraj porušiti, očistiti in lepo izbrisati iz zgodovine, kar bi se 
moralo po mnenju vseh tako ali tako zgoditi že zdavnaj.

Vsi fantje so vedeli za tisti grozni kraj. Toda šele študentka 
Univerze v Južni Floridi ga je pokazala preostalemu svetu, 
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več deset let po tistem, ko so prvega fanta zbasali v žakelj za 
krompir in ga odvrgli tja. Ko so jo vprašali, kako je opazila 
grobove, je Jody rekla: »Prst se mi je zdela čudna.« Ugreznjena 
tla, razraščen plevel. Jody je skupaj z drugimi študenti z univerze 
že več mesecev izkopavala uradno šolsko pokopališče. Država se 
nepremičnine ni mogla znebiti, dokler ne preselijo posmrtnih 
ostankov, študentje arheologije pa so potrebovali prakso na 
terenu. Območje so s količki in žico razmejili na manjše zaplate 
in kopali z lopatami ter težko mehanizacijo. Potem ko so 
presejali prst, so jim na pladnjih na ogled ostale raztresene kosti 
in zaponke pasov in steklenice soka.

Fantje iz Nickla so uradnemu pokopališču rekli Grič škornjev, 
po sobotnih matinejah, ki so si jih z veseljem ogledovali, preden 
so jih poslali v to šolo in jim odvzeli takšno in drugačno 
razvedrilo. Ime se je obdržalo še več generacij pozneje, tudi med 
�oridskimi študenti, ki si še nikdar v življenju niso ogledali 
vesterna. Grič škornjev je bil na drugi strani hriba v severnem 
delu kampusa. Veliki betonski križi, ki so označevali grobove, 
so se ob jasnih popoldnevih bleščali v soncu. Dve tretjini jih 
je imelo vklesana imena, preostali so bili prazni. Identi�kacija 
je bila težavna, toda tekmovalnost med mladimi arheologi je 
skrbela za nenehen napredek. S šolsko dokumentacijo, čeprav 
je bila ta nepopolna in neurejena, se je dalo določiti, kdo je 
bil WILLIE 1954. Zogleneli posmrtni ostanki so večinoma 
pripadali tistim, ki so umrli v požaru deškega doma leta 1921. 
Primerjava DNK s preživelimi družinskimi člani – tistimi, ki 
jih je študentom uspelo izslediti – je mrtve povezala s svetom 
živih, ki se je vrtel naprej brez njih. Od triinštiridesetih trupel 
jih je sedem ostalo neprepoznanih.

Študentje so bele betonske križe zložili na kup zraven 
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izkopavališča. Ko so se neko jutro vrnili k delu, so videli, da jih 
je nekdo razbil na kose in zdrobil v prah.

Grič škornjev je svoje fante izročal po enega naenkrat. 
Jody je bila navdušena, ko je iz enega od jarkov pobrala nekaj 
predmetov in naletela na prve posmrtne ostanke. Profesor 
Carmine ji je dejal, da tista koščica v njeni roki bržkone pripada 
rakunu ali kakšni drugi živalci. Skrivno pokopališče je odtehtalo 
vse. Jody je nanj naletela med tavanjem po zemljišču, medtem 
ko je iskala mobilni signal. Profesor je zaupal njenemu šestemu 
čutu zaradi odstopanj na izkopavališču Grič škornjev: zaradi 
vseh tistih počenih in udrtih lobanj, prerešetanih reber. Če so 
sumljivi že posmrtni ostanki z uradnega pokopališča, kaj je šele 
doletelo tiste v neoznačenem grobišču? Dva dni zatem so psi, 
izurjeni za najdbo trupel, in radarski posnetki potrdili sume. 
Nobenih belih križev, nobenih imen. Samo kosti, ki so čakale, 
da jih kdo najde.

»In temu so rekli šola,« je pripomnil profesor Carmine. 
Marsikaj se da skriti v pol hektarja prsti.

Eden od fantov ali pa kakšen njihov sorodnik je obvestil 
medije. Študentje so po številnih intervjujih z nekaterimi fanti 
medtem že stkali odnos. Fantje so jih spominjali na nergaške 
strice in sumljive tipe iz njihovih nekdanjih okolišev, na može, 
ki se znajo omehčati, ko jih nekoliko bolje spoznaš, vendar 
globoko v sebi ostajajo zakrneli. Študentje arheologije so 
fantom povedali za drugo grobišče, povedali so sorodnikom 
mrtvih otrok, ki so jih izkopali, in nato so z lokalne postaje v 
Tallahasseeju poslali novinarja. Veliko fantov je že prej govorilo 
o skrivnem pokopališču, toda kot je že od nekdaj veljalo za 
Nickel, jim ni verjel nihče, dokler ni tega povedal nekdo drug.

Zgodba je prišla na uho uredništvu državnega časopisa 
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in ljudje so si prvič zares ogledali prevzgojni dom. Nickel 
je bil takrat zaprt že tri leta, zato je bilo razumljivo, da je 
bilo zaraščeno zemljišče vmes običajna tarča najstniškega 
vandalizma. Še najbolj nedolžni prizori – recimo menza ali pa 
nogometno igrišče – so dobili zloveščo podobo, nobene potrebe 
ni bilo po fotografskih trikih. Posnetki so burili duhove. Po 
vogalih so poplesovale razvlečene sence in vsak madež ali packa 
je bil podoben zasušeni krvi. Kot da je v vsakem kadru, ujetem 
v objektiv, prišla na plan njegova temna nrav, Nickel, ki ga vidiš 
ob prihodu, in Nickel, ki ga ob odhodu še pogledati ne moreš 
več.

Če je bilo tako že pri fotogra�jah nedolžnih krajev, kakšni so 
bili šele vsi tisti zlovešči kotički?

Fante iz Nickla si dobil za pest drobiža in vplačano se ti 
je več kot povrnilo, vsaj tako se je govorilo. Zadnja leta so 
nekateri izmed nekdanjih varovancev ustanavljali podporne 
skupine, dobivali so se prek spleta in se sestajali v bistrojih in 
McDonaldsih. Za kuhinjsko mizo pri nekom doma, do kamor 
je ura vožnje. Skupaj so se šli lastno fantomsko arheologijo, 
brskali so po desetletjih in na plan vlekli drobce in artefakte 
tistih dni. Vsak je prispeval svoj košček. Govoril mi je: pozneje se 

oglasim. Pa tiste majave stopnice dol v šolsko klet. V supergah mi 

je med prsti čmokala kri. Na novo so sestavljali delčke in dobili 
potrditev, da vsi živijo v isti temi: če velja zate, velja še za koga, 
in to pomeni, da nisi več sam.

Veliki John Hardy, upokojeni prodajalec preprog iz Omahe, 
je za fante iz Nickla osveževal spletno stran z aktualnimi 
novicami. Preostale je seznanjal s peticijo, da bi se začela nova 
preiskava, in s tem, kako kaže z uradnim vladnim opravičilom. 
Utripajoč digitalni števec je spremljal zbiranje sredstev za 
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predlagano spominsko obeležje. Če mu po mejlu pošlješ zgodbo 
iz svojih dni v Nicklu, jo bo objavil s tvojo fotogra�jo vred. In 
če si svojim domačim posredoval povezavo, si s tem po svoje 
povedal: tu sem nastal. Pojasnilo in opravičilo.

Letno srečanje, zdaj že peto po vrsti, je bilo čudno in hkrati 
neobhodno. Fantje so bili že starci, imeli so žene in bivše žene 
in otroke, s katerimi so ali pa niso govorili, oprezne vnuke, ki 
so jih vsake toliko pripeljali na obisk, in tiste, ki jih niso smeli 
videvati. Po odhodu iz Nickla so si mukoma ustvarili življenje 
ali pa se jim sploh ni uspelo vključiti v normalno družbo. 
Poslednji kadilci cigaret, za katere še nisi slišal, tako rekoč 
odpisani, vedno na robu izginotja. Mrtvi v zaporu ali pa v tej ali 
oni fazi razkroja v sobah, najetih vsak teden znova, zmrznjeni v 
gozdu, kjer so pili terpentin. Možje so se dobivali v sejni sobi 
gostišča Eleanor Garden Inn, nekoliko poklepetali, nato pa se 
v koloni odpeljali na mučni obisk Nickla. Kakšno leto si se 
počutil dovolj močnega, da si zakorakal po tistem asfaltiranem 
dovozu, vedoč, da pelje do nečesa hudega, in kakšno leto se 
nisi. Stavbi si se izognil ali pa se z njo soočil, odvisno, koliko 
moči si zbral tisto dopoldne. Veliki John je po vsakem takem 
srečanju objavil poročilo za vse tiste, ki jim ni uspelo priti.

V New Yorku je živel neki fant iz Nickla po imenu Elwood 
Curtis. Vsake toliko je na spletu prebral kaj o nekdanjem 
prevzgojnem domu, se pozanimal, ali je kaj novega, toda 
na srečanja ni hodil in ni se vpisoval na takšne in drugačne 
sezname, iz več razlogov. Le čemu? Odrasli moški. Kaj, bodo 
drug drugemu ponujali robčke? Eden od njih je na spletni strani 
objavil zgodbo, kako je neki večer parkiral pred Spencerjevo 
hišo, več ur opazoval okna, videl obrise ljudi v njej, naposled 
pa samega sebe prepričal, da maščevanje nima smisla. Izdelal 
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si je svoj lastni usnjeni pas, da ga bo uporabil na glavnem 
nadzorniku. Elwood tega ni razumel. Če greš že tako daleč, greš 
lahko tudi do konca.

Ko so našli skrivno pokopališče, je vedel, da se bo moral 
vrniti. Ob pogledu na skupek ceder za reporterjevim hrbtom je 
v njem oživel spomin na vročino na koži, na cvrčanje škržatov. 
To sploh ni bilo daleč. Nikoli ne bo.


