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PRVI DEL
Pot domov

Človek ne zna pozabiti, ampak se oklepa preteklosti: ne glede 
na to, kako daleč ali hitro teče, tista veriga teče z njim. 

 − FRIEDRICH NIETZSCHE
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Začelo se je s telefonskim klicem, ki bi ga zlahka zamenjala za 
povsem povprečnega in nepomembnega. Brnenje na Everettovi 
nočni omarici se ni ustavilo in zaslon se je bleščal v spalnici, 
kjer so bile žaluzije zastrte in spuščene do okenske police in kjer 
so prostor pred bleščanjem sonca in mesta dodatno ščitila še 
zatemnjena okna. Ob pogledu na ime sem telefon utišala in ga 
obrnila z zaslonom navzdol zraven ure. 

A ko sem nato budna ležala v postelji, sem se spraševala, 
zakaj bi moj brat klical v nedeljo ob tako rani uri. Premlevala 
sem možnosti: očka, otrok, Laura.

V temi sem si utirala pot po prostoru in z rokami tipala ostre 
robove pohištva, dokler v kopalnici nisem našla stikala za luč. 
Moja bosa stopala so se plosko dotikala mrzlih talnih ploščic, 
ko sem s telefonom na ušesu sedela na straniščnem pokrovu in 
čutila, kako me je po nogah obšla kurja polt. 

Danielovo sporočilo je zadonelo v tišini: »Denar je skoraj 
pošel. Prodati morava hišo. Očka noče podpisati papirjev.« 
Premor. »V slabem stanju je, Nic.«

Ni me prosil za pomoč, ker bi bilo to preveč neposredno. 
Preveč neobičajno za naju.

Sporočilo sem izbrisala, zdrsnila nazaj pod rjuhe in potipala 
Everetta zraven sebe, da bi se prepričala, da se ni zbudil. 

Toda kasneje tistega dne, ko sem v svojem stanovanju 
preletela pošto prejšnjega dne, sem našla pismo – Nic Farrell, 
napisano v znani pisavi z modrim črnilom; naslov je dodal 
nekdo drug z drugačnim, temnejšim pisalom. 

Oče ni več klical. Telefoni so ga še bolj zbegali in počutil se 
je še bolj odmaknjenega od osebe, ki jo je skušal prepoznati. 
Četudi se je spomnil, čigavo številko je zavrtel, smo utekli iz 
njegovih misli v trenutku, ko smo se oglasili, in postali samo še 
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breztelesni glasovi v etru.
Razgrnila sem pismo – črtasti list iz dnevnika z nacefranimi 

robovi in njegovo rahlo na levo nagnjeno pisavo, ki je segala 
onkraj črt, kot da je hitel zapisati svoje misli, preden bi mu ušle 
drugam. 

Brez pozdrava.
Govoriti moram s tabo. Tisto dekle. Videl sem jo.
Brez zaključka.
Daniela sem poklicala nazaj, medtem ko se mi je v roki še 

vedno treslo pismo. »Ravno sem dobila tvoje sporočilo,« sem 
rekla. »Prihajam domov. Povej mi, kaj se dogaja.«
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1. DAN

Še zadnjič sem pogledala stanovanje, preden bi začela stvari 
nalagati v avto: kovčke pri vratih; ključ v ovojnici na kuhinjskem 
pultu; odprta in napol prazna škatla stvari, ki sem jih v zadnji 
minuti spakirala prejšnji večer. Iz izpraznjene podolgovate 
kuhinje sem lahko videla vsak kot stanovanja, a sem kljub temu 
imela občutek, da sem nekaj pozabila. 

Vse sem zmetala skupaj v naglici, ker sem morala pred 
zaključkom šolskega leta urediti še precej stvari in vmes 
odgovarjati na Danielove klice ter iskati nekoga, ki bi mu čez 
poletje oddala svoje najeto stanovanje. Enostavno ni bilo časa, 
da bi dojela, da sem dejansko odhajala domov – odhajala tja. 
Daniel ni vedel za pismo. Vedel je samo, da prihajam na pomoč 
in da imam na voljo dva meseca, preden se bom spet morala 
vrniti k svojemu tukajšnjemu življenju. 

Stanovanje je bilo zdaj skorajda prazno. Kot tovarniška škatla 
brez vsake topline, ki čaka na mirnega študenta podiplomskega 
študija, ki bo tu živel avgusta. Pustila sem mu posodo, ker jo je 
bilo težko spakirati. Pustila sem mu tudi futon, ker me je prosil 
in ker mi je zanj navrgel dodatnih petdeset dolarjev.

Ostalo – stvari, ki so bile prevelike, da bi jih stlačila v avto 
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– sem dala v hrambo nekaj ulic proč. Vse moje življenje je bilo 
spravljeno v pravokotni kocki, polni pobarvanega pohištva in 
zimskih oblačil.

Ob zvoku trkanja, ki je odmevalo od praznih sten, sem 
poskočila. Novi podnajemnik bi moral priti šele čez nekaj ur, 
ko bi bila že na poti. Za kogar koli drugega je bilo še prezgodaj.

Prečila sem ozko sobo in odprla vhodna vrata.
»Presenečenje,« je rekel Everett. »Upal sem, da te bom še 

ujel.« Na sebi je imel sveža in zlikana oblačila za službo in 
sklonil se je, da bi me poljubil, medtem ko je eno roko skrival 
za hrbtom. Dišal je po kavi in zobni pasti; po škrobu in usnju; 
po profesionalnosti in učinkovitosti. Izza hrbta je privlekel vrel 
lonček iz stiropora. »Tole sem ti prinesel. Za na pot.«

Poduhala sem ga. »Pot do mojega srca.« Naslonila sem se na 
pult in naredila velik požirek.

Pogledal je na uro in pomežiknil. »Žal mi je, toda mudi se 
mi. Jutranji sestanek imam čisto na drugem koncu mesta.«

Na polovici poti sva se srečala za zadnji poljub. Zagrabila sem 
ga za komolec, ko se je odmaknil. »Hvala,« sem rekla.

S čelom se je naslonil na mojega. »Hitro bo mimo. Boš 
videla.«

Gledala sem ga, kako je hodil po hodniku navzdol – njegovi 
koraki so bili prožni in odmerjeni in temni lasje so se mu rahlo 
dotikali ovratnika – dokler ni prišel do dvigala. Obrnil se je 
ravno v trenutku, ko so se odprla vrata. Naslonila sem se na 
podboje vrat, on pa se je nasmehnil.

»Varno vozi, Nicolette.«
Pustila sem, da so se vrata sama zaloputnila za menoj, in 

začutila, da so moje noge spričo stvarnosti tega dne nenadoma 
postale težke. 
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Ošinila sem rdeče številke na uri mikrovalovne pečice, ki so 
neumorno tiktakale naprej, in se zdrznila. 

Vožnja iz Philadelphie do Cooley Ridgea traja devet ur, če 
odštejemo občasne zastoje in postanke za kosilo, gorivo in 
stranišče. Upoštevajoč, da sem se na pot odpravljala dvajset 
minut kasneje, kot sem rekla Danielu, sem si lahko predstavljala, 
kako bo sedel na prednji verandi in udarjal z nogo ob tla, ko 
bom zavila na netlakovan dovoz. 

Zato sem mu poslala SMS, takoj ko sem s kovčkom odprla 
vhodna vrata: Sem na poti, ampak raje računaj na okrog pol štirih. 

Po prtljago in škatle sem se morala vrniti dvakrat, preden 
sem vse znosila v avto, ki je bil parkiran za stavbo. V daljavi 
sem slišala začetke prometne konice, enakomerno brnenje na 
avtocesti in občasno hupanje – znano harmonijo. 

Prižgala sem avto in čakala na dovod zraka. Okej, okej, sem 
pomislila. Telefon sem odložila v držalo za pijačo in videla, da je 
Daniel poslal odgovor: Očka te pričakuje na večerji. Bodi točna. 

Kot da bom prišla tri ure kasneje, kot sem obljubila. To je bila 
ena Danielovih bolj občudovanja vrednih spretnosti: umetnost 
pasivno agresivnih SMS-ov je izpilil do potankosti. Na tem je 
delal leta in leta.

_____

V mlajših letih sem verjela, da lahko vidim prihodnost. Za to 
je bil najbrž kriv oče, ki me je v otroštvu pital s plehkostmi iz 
svojih filozofskih predavanj in mi dovolil verjeti v stvari, ki niso 
imele nobene zveze z resničnostjo. Takrat sem običajno zaprla 
oči in si jo priklicala v majcenih, lepih uvidih. Videla sem 
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Daniela v diplomskem klobuku in ogrinjalu. Svojo mater, ki se 
je smehljala v objektiv mojega fotoaparata, ko sem pomignila, 
naj stopita bliže drug k drugemu. Daj roko okrog nje. Pretvarjaj 
se, da se imata rada! Odlično. Videla sem naju s Tylerjem, kako 
nekaj let kasneje vrževa svoje torbe na zadnji sedež njegovega od 
blata umazanega poltovornjaka, ko odhajava študirat. Odhajava 
za vedno. 

Takrat je bilo nemogoče razumeti, da za pobeg iz tega kraja 
ne bo dovolj samo vožnja s poltovornjakom, temveč desetletni 
proces načrtnega oddaljevanja. Pot k distanci so počasi tlakovali 
šele kilometri in leta. Da sploh ne omenjam, da ni Tyler nikoli 
zapustil Cooley Ridgea. Da Daniel ni nikoli diplomiral. In 
da najina mati zaradi zgodnje smrti tega tako ali tako ne bi 
doživela.

Če bi bilo moje življenje lestev, potem je bil Cooley Ridge 
na dnu. Mesto je bilo mirno in skrito ob vznožju gorovja 
Smoky Mountains, prava definicija majhnega ameriškega 
mesteca, vendar brez očarljivosti. Povsod drugje – kjer koli 
drugje – je zame pomenilo višjo stopničko, na katero sem se 
povzpela postopoma: fakulteta tristo kilometrov proti vzhodu, 
podiplomski študij v eni državi severneje, pripravništvo v 
mestu, kjer sem pognala korenine in od koder nisem hotela 
oditi. Tam sem imela stanovanje na svoje lastno ime in tablico z 
imenom na svoji pisalni mizi, Cooley Ridge pa je postal nekaj, 
od česar sem se vedno bolj oddaljevala.

Ampak v zvezi z odhajanjem sem se naučila vsaj eno stvar: 
da se v resnici ne moreš vrniti. Nič več namreč ne vem, kaj naj 
počnem s Cooley Ridgeem, Cooley Ridge pa nič več ne ve, kaj 
početi z mano. Distanca se z leti samo veča.

Kadar sem si ga skušala priklicati v spomin – povej mi kaj 
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o svojem domu, povej mi kaj o odraščanju, povej mi kaj o svoji 
družini, je večkrat rekel Everett – sem v mislih običajno videla 
samo karikaturo tega mesta; majceno mestece, ki je bilo z 
izjemo praznikov zamrznjeno v času. Tako sem mu postregla 
le s površnimi, kratkimi in splošnimi odgovori: Mama mi je 
umrla pri šestnajstih; gre za majhno mesto na robu gozda; imam 
starejšega brata.

Ob takih odgovorih se je mesto celo meni zdelo kot nič. 
Fotografija, ki z robov bledi proti sredini, kjer se barv skoraj ne 
opazi; obris mesta duhov, polnega duhov.

Pa vendar je bil dovolj že en sam Danielov klic – 'Prodati 
morava hišo' – da sem čutila, kako so se mi zamajala tla pod 
nogami. »Prihajam domov,« sem rekla in tisti robovi so se 
vzvalovili, barve pa vzplamtele: mater mi je na lice pritisnila 
čelo; Corinne je nežno zibala našo kabino naprej in nazaj na 
vrhu panoramskega kolesa; Tyler je lovil ravnotežje na deblu, 
vrženem čez reko, ki naju je ločevala. 

Tisto dekle, je napisal očka, in njen smeh je že pretresel moje 
srce.

____

Govoriti moram s tabo. Tisto dekle. Videl sem jo.
Uro kasneje, morda samo trenutek kasneje, je na to že najbrž 

pozabil – zapečateno ovojnico je dal na stran, dokler je nekdo 
ni našel na njegovem predalniku ali pod njegovim vzglavnikom, 
in poiskal moj naslov v njegovi kartoteki. Ampak to je moralo 
nekaj sprožiti. Spomin. Misel, izgubljena v sinapsah njegovih 
možganov; izstrel misli, ki ni imela iti kam drugam.
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Odtrgana stran, poševna pisava, moje ime na ovojnici …
V moji glavi se je zdaj sprostilo nekaj ostrega in divjega. 

Njeno ime, ki se je kot odmev odbijalo od vsepovsod. 
Corinne Prescott.
Očetovo pismo je zadnjih nekaj tednov ležalo v moji torbici, 

lebdelo je tik pod površjem mojega uma. Segla sem na primer 
po denarnico ali ključe avtomobila in začutila košček roba, 
zavihan vogal, in v tistem trenutku je spet oživela: videla sem 
njene dolge bakrene lase, ki ji padajo čez ramo, zavonjala njen 
mentolov žvečilni gumi, slišala njen šepet v mojem ušesu.

Tisto dekle. Od nekdaj je bila tisto dekle. Torej je gotovo mislil 
njo. 

Z avtom sem se nazadnje odpravila domov pred dobrim 
letom – ko je klical Daniel in rekel, da morava očka dati v 
oskrbo, jaz pa nisem mogla upravičiti stroška leta v zadnji 
minuti. Deževalo je skoraj vso pot, v obe smeri.

Današnji dan je bil po drugi strani kot nalašč za vožnjo – bilo 
je oblačno, a ne temno. Svetlo, a ne premočno. Brez ustavljanja 
mi je uspelo prečiti kar tri zvezne države; mesta in izvozi so 
bežali mimo mene, ko sem drvela naprej – utelešenje vsega, 
kar mi je bilo všeč med odraščanjem na severu. Všeč mi je bil 
tamkajšnji tempo življenja, način, kako si si lahko zapolnil dan 
z različnimi opravili, prevzel nadzor nad časom in ga krojil po 
svoji volji. Všeč mi je bila nepotrpežljivost prodajalca v trgovini 
na vogalu zraven mojega stanovanja in to, kako ni nikoli 
pogledal navzgor od svoje križanke, nikoli vzpostavil očesnega 
stika. To anonimnost sem naravnost oboževala. In pločnike 
polnih neznancev in neskončnih možnosti prav tako. 

Taka je bila tudi vožnja skozi te tri zvezne države. Ampak 
vožnja na začetku vedno mineva hitreje kot proti koncu. Niže 
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na jugu so izhodi vse redkejši in pokrajina je enaka, polna stvari, 
za katere si prepričan, da si šel že tisočkrat mimo. 

Bila sem nekje v Virginii, ko mi je v držalu za pijačo zazvonil 
telefon. Po torbici sem začela iskati prostoročno napravo, 
medtem ko sem z drugo trdno držala volan, a sem se naposled 
vdala in pritisnila na zvočnik. »Prosim?« sem zaklicala.

»Hej, me slišiš?« Everettov glas je prasketal in nisem bila 
prepričana, ali je bilo to zaradi zvočnika ali slabega sprejema.

»Ja, kaj bo dobrega?«
Rekel je nekaj nerazumljivega, njegove besede so bile 

presekane. 
»Oprosti, prekinja te. Kaj?« sem skoraj zavpila. 
»Nekaj sem šel na hitro pojest,« je rekel skozi statiko. »Kar 

tako sem te poklical. Se pnevmatike tokrat dobro obnesejo?« V 
njegovem glasu sem slišala smeh.

»Bolje kot linija,« sem rekla.
Zasmejal se je. »Do konca dne bom najbrž na sestankih, 

vendar me vseeno pokliči, ko prideš tja, da bom vedel, da ti je 
uspelo.« 

Pomislila sem, da bi se ustavila za kosilo, ampak okrog mene 
ni bilo drugega kot pločnik in polja, do koder mi je seglo oko. 

____

Everetta sem spoznala pred kakšnim letom, na večer po 
selitvi mojega očeta. Napeta in zaskrbljena sem se vozila domov, 
ko mi je po petih urah vožnje počila guma in sem jo morala 
zamenjati, medtem ko je neprestano rosilo. 

Do takrat, ko sem prispela do svojega stanovanja, sem bila 
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na robu solz. Prišla sem domov, s torbo, obešeno čez ramo, in s 
tresočimi rokami sem skušala vtakniti ključ v vrata. Na koncu 
sem naslonila glavo na trda lesena vrata, da bi se umirila. Vso 
stvar je še poslabšal tip iz stanovanja 4A, ki je ravno v tistem 
trenutku stopil iz dvigala – čutila sem, da je strmel vame in 
najbrž čakal, da se bom zlomila.

O njem sem vedela edino to, da je navijal glasbo, da je imel 
preveč obiskov in da je delal ob neobičajnih urah. Z njim je bil 
neki moški – uglajen, medtem ko on ni bil. Miren, medtem ko 
je bil on grob. Trezen, medtem ko je bil on pijan. 

Tip iz 4A se mi je včasih nasmehnil, ko sva se zvečer srečala 
na hodniku, in enkrat mi je pridržal dvigalo, ampak to je bilo 
mesto. Ljudje so prihajali in odhajali. Obrazi so zbledeli. 

»Živijo, 4C.« Jezik se mu je zapletal in komaj je stal na nogah. 
»Nicolette,« sem rekla.
»Nicolette,« je ponovil. »Trevor.« Moškemu zraven njega je 

bilo nerodno. »To je pa Everett. Občutek imam, da potrebuješ 
pijačo. Pridi, bodi sosedska.« 

Pomislila sem, da bi bila sosedska gesta to, da bi me vprašal 
po imenu pred enim letom, ko sem se vselila, ampak želja po 
tisti pijači je bila močnejša. Hotela sem čutiti razdaljo med 
tam in tu; po deveturni vožnji z avtom domov sem potrebovala 
predah. 

Trevor je odprl vrata, ko sem hodila proti njima. Moški 
zraven njega je pomolil roko, rekoč: »Everett,« kot da to, da ga 
je predstavil že Trevor, ni štelo. 

Do takrat, ko sem odšla, sem Everettu povedala za očetovo 
selitev, on pa je rekel, da je bilo to edino prav. Povedala sem mu 
za stanovanje in dež in stvari, ki sem jih hotela početi poleti, ko 
bom na dopustu. Po svoji izpovedi sem se počutila lažjo, bolj 
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sproščeno – morda zaradi vodke, ampak bolj sem se nagibala 
k misli, da je bil vzrok za to Everett – Trevorja pa je že prej 
zmanjkalo na zofi. 

»Počasi se bom odpravila,« sem rekla.
»Pospremil te bom,« je rekel Everett.
V glavi sem čutila omotico, ko sva hodila v tišini, in trenutek 

kasneje je bila moja roka na kljuki, on pa je bil še vedno z 
mano – kakšna so bila že pravila odraslih v takih primerih? »Bi 
vstopil?«

Ni odgovoril, vendar mi je vseeno sledil. Otrpnil je v ozki 
kuhinji, od koder si lahko videl ostali del moje garsonjere 
– sobo z visokimi okni in prosojnimi zavesami, ki so visele s 
cevi in ločevale spalni prostor. Skoznje sem lahko videla svojo 
razkopano in vabljivo posteljo, in vedela sem, da jo je videl tudi 
on. 

»Vav,« je rekel. Bila sem prepričana, da je bil osupel zaradi 
pohištva; kosov, ki sem jih našla v komisijskih trgovinah in 
bolšjakih, jih zbrusila in prebarvala z drznimi barvami, da bi se 
ujemali s prostorom. »Počutim se kot Alica v čudežni deželi.«

Sezula sem si čevlje in se naslonila na kuhinjski pult. »Stavim 
deset dolarjev, da je nisi nikoli prebral.«

Nasmehnil se je, jaz pa sem odprla hladilnik in segla po 
steklenico vode. »Popij me,« je rekel, da sem se zasmejala. 

Nato je izvlekel svojo poslovno vizitko, jo položil na pult, se 
nagnil naprej in z ustnicami oplazil moje, preden se je vzravnal. 
»Pokliči me,« je rekel.

Kar sem tudi storila.

____
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Vožnja po Virginii se je vlekla v neskončnost, zlasti zato, ker 
na hribčkih okrog mene ni bilo videti drugega kot bele kmečke 
hiše in bale sena, posute po obdajajoči travi. Sledil je prehod 
čez gore z nešteto varnostnimi ograjami in prometnimi znaki, 
ki so opozarjali, da je treba prižgati meglenke, in nenehnimi 
motnjami pri sprejemu radijskih postaj. Dlje ko sem se vozila, 
počasneje se je zdelo, da grem. Relativnost, sem pomislila.

Tempo življenja je bil doma počasnejši. Ljudje niso tako 
hiteli niti se v desetih letih niso dosti spremenili. V Cooley 
Ridgeu si človek, kakršen si bil vedno. Ko sem zavila z 
avtoceste, se spustila po klancu in prišla do glavne ceste, sem 
bila prepričana, da bom videla Charlieja Higginsa, ali nekoga 
njemu podobnega, naslonjenega na dotrajano steno drogerije. 
Upala bi staviti, da je Christy Pote še vedno zatrapana v mojega 
brata in da se moj brat še vedno pretvarja, da tega ne opazi, 
kljub temu da sta izbrala vsak svojo pot in se poročila z nekom 
drugim.

Vzrok za to sta bila morebiti vlaga in občutek, da se je nisi 
mogel otresti – da se ti je prilepila na stopala kot sladek, gost 
sirup. Vzrok je bila morebiti bližina gora, ki so nastajale tisoč 
let tekom počasnega premikanja podzemnih plošč. Ali morda 
dreves, ki so bila tu od mojega rojstva naprej in bodo stala tudi 
po tem, ko mene ne bo več. 

Morda je tako zaradi dejstva, da ne vidiš zunanjega sveta, ko 
si enkrat tu. Samo gore in gozd in sebe. To je to.

Po desetih letih in 150 prevoženih kilometrih prečkam 
državno mejo. Pozdravi me napis Dobrodošli v Severni Karolini! 
in drevesa postanejo gostejša, zrak pa težji; spet sem doma.

Tisti zamegljeni robovi začenjajo dobivati jasne podobe; 
moje misli se vrnejo v tisti čas, se spominjajo. Duhovi postanejo 
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stvarni: Corinne pred mano teče ob cesti navzdol z iztegnjenim 
palcem in krilo se ji privzdigne, ko mimo nje preblizu švigne 
avto. Bailey se naslanja na mojo ramo, njena sapa zaudarja po 
vodki. Ali pa je bil tisto morda moj zadah. 

Moji prsti na volanu so se iztegnili. Hotela sem seči naprej in 
se ju dotakniti. Hotela sem, da bi se Corinne obrnila in rekla: 
»Daj se že enkrat spravi v red, Bailey.« Da bi nato ujela moj 
pogled in se nasmehnila. Toda zbledeli sta prehitro, tako kot vse 
drugo, in na koncu je ostala samo še ostra bolečina – pogrešala 
sem jo. 

Prevoziti moram še trideset kilometrov, a vseeno že lahko 
vidim svojo hišo. Vhodna vrata. Zaraščeno potko in plevel, ki si 
utira pot skozi pesek na dovozu. Slišim škripanje nihajnih vrat, 
ko se odprejo, in Tylerjev glas: Nic?, ki zveni nekako globlje, kot 
ga imam v spominu, nekoliko bliže. 

Zdaj sem že skoraj doma.
Še spust navzdol in nato levo pri semaforju, postavljenem na 

razpokanem sivem cestišču. 
Opazim, da so v posušena blatna tla pri vogalu na novo zabili 

oglas – v mesto se vrača okrajni zabaviščni park – in v prsih mi 
nekaj zaprhuta. 

Zagledam tisto drogerijo in skupino najstnikov, ki se zbira 
na robu parkirišča, kjer je včasih preganjal čas Charlie Higgins. 
Malo naprej je vrsta prodajaln z različnimi napisi na oknih še 
od takrat, ko sem bila otrok, razen na pubu pri Kelly, ki je še 
najbolj prepoznavna stavba v mestu. Tam je tudi osnovna šola, 
na drugi strani ceste pa policijska postaja, ki hrani Corinnin 
primer v neki omari, kjer se nabira prah. Vse dokaze so najbrž 
spravili v škatlo in jo postavili v kot, ker je niso mogli dati 
nikamor drugam. Izgubljena med prestavljanjem, pozabljena, 
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ko je mineval čas. 
Ob cesti so bili električni drogovi in cerkev, v katero so hodili 

vsi, ne glede na to, ali si bil protestant ali ne. Zraven cerkve je 
bilo pokopališče. Corinne nas je prisilila, da smo zadržali dih, 
kadar smo se peljali mimo. Da smo dali roke na strop, ko smo 
prevozili tračnice, se poljubili, ko so cerkveni zvonovi naznanili 
poldan, in da nismo dihali v bližini mrtvih. V to nas je prisilila 
tudi po smrti moje matere. Kot da je bila smrt neka vraža, 
nekaj, kar se je dalo ukaniti tako, da si vrgel sol čez ramo ali za 
hrbtom držal pesti. 

Pri semaforju sem v roke vzela telefon in poklicala Everetta. 
Dobila sem njegovo glasovno sporočilo, tako kot sem 
pričakovala. »Uspelo mi je,« sem rekla. »Tu sem.«

____

Hiša je bila točno taka, kakršno sem si zadnjih deset ur 
predstavljala, da bo. Potko od dovoza do verande na sprednjem 
delu je zdaj prekrivalo dvorišče; Danielov avto je bil parkiran 
čisto ob strani nadstreška zraven garaže, da je bilo dovolj 
prostora še za mojega; plevel me je praskal po golih gležnjih, 
ko sem na pamet hodila od enega gladkega stopnega kamna do 
drugega. Zunanja obloga iz slonovine je bila ponekod temnejša, 
ponekod pa tako pobeljena od sonca, da sem morala pripreti 
oči, če sem hotela gledati naravnost vanjo. Stala sem na pol poti 
med svojim avtom in hišo ter si v mislih začela delati seznam: 
izposodi si visokotlačni čistilec, poišči mulca s kosilnico, dobi nekaj 
pisanih lončnic za verando … 

Še vedno sem imela priprte oči in si z roko zastirala oči, ko je 
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izza vogala hiše prišel Daniel. 
»Se mi je zdelo, da sem slišal tvoj avto,« je rekel. Njegovi 

lasje so bili daljši, kot sem jih imela v spominu – preden sem za 
vedno odšla, so bili enake dolžine kot moji, približno do brade. 
V mladosti si jih je strigel na kratko, ker so ljudje rekli, da je bil 
videti tak kot jaz, ko si jih je enkrat pustil daljše.

Zdaj so se mi zdeli svetlejši – vlekli so bolj na blond – 
medtem ko so moji tekom let potemneli. Še vedno je imel 
bledo polt, tako kot jaz, njegova gola ramena pa so bila že živo 
rdeča. Shujšal je in trde poteze na njegovem obrazu so postale 
še bolj izrazite. Zdaj bi komajda rekli, da sva sorojenca.

Njegove prsi so bile umazane, roke pa prekrite s prstjo. Dlani 
si je obrisal v kavbojke, ko je hodil proti meni. 

»In to pred pol četrto,« sem rekla, kar je bilo trapasto. Od 
naju je bil vedno on tisti, ki se je obnašal odgovorno. On je 
bil tisti, ki je pustil šolo, da je pomagal najini materi. On je 
bil tisti, ki je rekel, da morava očku priskrbeti pomoč. On je 
bil tisti, ki je zdaj pazil na denar. To, da sem prišla relativno 
pravočasno, nanj ne bo naredilo vtisa.

Zasmejal se je in si še enkrat obrisal hrbtne strani rok v 
kavbojke. »Tudi tebe je lepo videti, Nic.« 

»Oprosti,« sem rekla in se mu vrgla v objem, ampak to je 
bila malce pretirana gesta. Za svoje spodrsljaje sem se skušala 
odkupiti tako, da sem šla v druge skrajnosti. V mojem objemu 
je otrpnil in vedela sem, da si bom umazala oblačila. »Kako je v 
službi, kako je Laura, kako si ti?«

»Pestro. Razdražljiva je, ker je noseča. Vesel sem, da si tu.«
Nasmehnila sem se in se nato sklonila v avto po torbico. S 

takim dlakocepstvom mi je vedno stopil na žulj. Nikoli nisem 
vedela, kako naj se odzovem ali kaj je mislil s tem. Mojega 
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brata je bilo, kot je rad poudaril očka, težko prebrati. Njegov 
izraz je bil že po naravi videti neodobravajoč, zato sem se 
vedno počutila, da se moram zagovarjati, da sem morala nekaj 
dokazati.

»Aha,« sem rekla, ko sem odprla zadnja vrata svojega avta in 
začela prestavljati škatle. »Nekaj imam zanjo. Za vaju oba. Za 
otročka.« Kam hudiča je izginilo? Bilo je v eni tistih darilnih 
vrečk z ropotuljico na sprednji strani in bleščicami v notranjosti, 
ki so se premaknile ob vsakem gibu. »Nekje tukaj je,« sem 
zamomljala. In na zavijalnem papirju so bile majcene plenice s 
sponkami, kar po moji oceni ni šlo ravno skupaj, ampak zdel se 
je primeren za Lauro.

»Nic,« je rekel, medtem ko so se njegovi dolgi prsti oprijemali 
vrha odprtih avtomobilskih vrat, »to lahko počaka. Naslednji 
konec tedna bo imela zabavo za bodočo mamico. No, če ne boš 
zasedena. Če bi rada šla.« Odkašljal se je in odmaknil prste od 
vrat. »Lauri bi bilo všeč, če bi prišla.«

»Prav,« sem rekla in se vzravnala. »Seveda.« Zaprla sem vrata 
in začela hoditi proti hiši, Daniel pa se je odpravil za mano. »Je 
zelo hudo?«

Hišo sem nazadnje videla lani poleti, ko sva očeta preselila v 
Mogočne bore. Takrat je še obstajala možnost, da je bila selitev 
samo začasna. Tako sva mu rekla. Samo za zdaj. Samo dokler se 
ti stanje ne izboljša. Samo za kratek čas. Zdaj je bilo jasno, da 
mu ne bo šlo na bolje, da tam ne bo samo kratek čas. V glavi je 
imel kaos. Njegove finance so bile še večji kaos, katastrofa, ki je 
kljubovala vsej logiki. Toda imel je vsaj hišo. Mi smo imeli hišo.

»Klical sem, da so včeraj spet priklopili elektriko in vodo, 
ampak klimatska naprava še vedno ne dela. Nekaj je narobe z 
njo.« 
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Čutila sem, da so se mi lasje prilepili na zatilje, da se je 
poletna obleka držala moje kože in da so se mi na golih nogah 
naredile potne kapljice, čeprav tukaj nisem bila niti pet minut. 
Kolena so se mi zašibila, ko sem stopila na trhlo leseno verando. 
»Kje je sapica?« sem vprašala.

»Že en mesec je takole,« je rekel. »Pripeljal sem nekaj 
ventilatorjev. Razen klimatske naprave je s hišo vse v redu. 
Treba jo bo prepleskati, zamenjati žarnice in jo dobro očistiti. 
Seveda se morava tudi odločiti, kaj bova naredila z vsem, kar 
je v notranjosti. Prihranila bi ogromno denarja, če bi jo lahko 
prodala midva,« je dodal in pomenljivo pogledal proti meni. 
Tukaj sem nastopila jaz. Poleg tega, da sem urejala očkove 
dokumente, je Daniel hotel, da hišo prodam jaz. On je imel 
službo, otroka na poti, skratka polno življenje. 

Jaz sem imela dva meseca dopusta. Najemniško stanovanje, 
ki sem ga oddala za dodaten denar. Prstan na roki in zaročenca, 
ki je delal šestdeset ur na teden. In zdaj še nekaj drugega – ime 
Corinne Prescott, ki mi je kot duh poskakovalo po lobanji. 

Odprl je nihajna vrata in znano škripanje je takoj zarezalo 
v moje najgloblje občutke. Že od nekdaj je tako. Dobrodošla 
nazaj, Nic.

____

Daniel mi je pomagal izprazniti avto; prtljago je znosil do 
hodnika v prvem nadstropju, moje osebne stvari pa zložil na 
kuhinjski mizi. Ko je z roko potegnil po pultu, so v zraku obstali 
delci prahu, pozabljeni v žarku sončne svetlobe, ki je prihajala 
skozi okno. Zakašljal je in si z roko pokril obraz. »Oprosti,« 
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je rekel. »Prostorov se še nisem lotil. Sem pa priskrbel čistila. 
Pokazal je proti kartonski škatli na pultu.

»Zato sem tu,« sem rekla.
Pomislila sem, da bi morala z delom začeti v svoji sobi, da 

bom imela kje spati. Šla sem mimo kovčka na vrhu stopnic, ko 
sem proti svoji bivši sobi na boku nosila škatlo čistilnih sredstev. 
Lesene deske na tleh so kot vedno zaškripale korak pred mojimi 
vrati. Bleščanje svetlobe, ki se je zlivala skozi okna, so omehčale 
zavese, tako da je bilo vse v sobi videti samo napol. Frcnila sem 
stikalo, a ker se nič ni zgodilo, sem odložila škatlo na sredino 
tal, odgrnila zavese in opazovala, kako je Daniel hodil iz ločene 
garaže z namiznim ventilatorjem pod roko. 

Rumena prešita odeja, posuta z bledimi marjeticami, je še 
vedno zmečkana ležala na koncu moje postelje, kot da sploh 
nisem odšla. Odtisi na rjuhi – boka, kolena, strani obraza – so 
bili tako izraziti, kot da se je nekdo ravno zbudil. Slišala sem, 
da je bil Daniel pri vhodnih vratih, zato sem prešito odejo hitro 
povlekla navzgor ter pogladila gube in grebene. 

Odprla sem obe okni – tisto z varovalom, ki je delalo, in tisto 
z varovalom, ki se je pokvarilo enkrat med srednjo šolo in ki ga 
nikoli nismo dali popraviti. Mrežice ni bilo več, ampak to me ni 
preveč vznemirilo; bila je strgana in zmahana, ker sem vrsto let 
grdo ravnala z njo – spodnji del sem skoraj vsako noč potisnila 
naprej, zlezla na strmo streho in se spustila na zastirko, kar je 
bolelo samo, če si napačno ocenil razdaljo. Tovrstno početje 
je bilo pri sedemnajstih nekako razumljivo, zdaj pa se je zelo 
trapasto. Noter nisem mogla zlesti, zato sem se pritihotapila 
skozi zadnja vrata in pazila, da nisem stopila na škripajoče deske 
na hodniku. Na ta način bi se najbrž lahko tudi izmuznila ven, 
si prihranila skok, mreži pa škodo.
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Ko sem se obrnila nazaj, se je soba kopala v svetlobi. Opazila 
sem majhne stvari, ki se jih je Daniel že lotil: nekaj slik je bilo 
snetih s stene – rumena barva je tam, kjer so visele, zbledela; 
stare škatle od čevljev, ki so bile visoko v omari, so bile zdaj lepo 
zložene ob steni v zadnjem vogalu; tkana preproga, ki jo je v 
otroštvu imela moja mati, je bila sredi tal, izvlečena izpod nog 
moje postelje. 

Slišala sem škripanje lesene deske in med vrati zagledala 
Daniela z namiznim ventilatorjem pod roko. »Hvala,« sem 
rekla.

Skomignil je. »Ni problema.« Postavil ga je v kot in frcnil 
stikalo. Božansko. »Hvala, ker si prišla, Nic.«

»Hvala, ker si začel urejati mojo sobo,« sem rekla in se 
prestopila. Nisem razumela, kako so bili drugi sorojenci lahko 
tako sproščeni med sabo. Kako so se v trenutku lahko vrnili 
v otroštvo in opustili vse formalnosti. Midva z Danielom 
bova očitno ves dan neslišno hodila po prazni hiši in se do 
onemoglosti zahvaljevala drug drugemu. 

»Hm?« je rekel, ko je povečal jakost na ventilatorju, tako da 
je nizko brnenje postalo enakomeren beli šum, ki je zadušil 
zvoke zunanjega sveta. 

»Moja soba.« Pokazala sem na stene. »Hvala, ker si snel slike.«
»Saj jih nisem,« je rekel, počakal pred ventilatorjem in za 

sekundo zaprl oči. »Najbrž jih je očka.«
Morda. Nisem se mogla spomniti. Tu sem bila pred enim 

letom, tisti večer, preden sva ga preselila, ampak podrobnosti 
… podrobnosti so bile izgubljene. So bile škatle od čevljev na 
tleh že takrat? So bile slike pobrane s sten? Imela sem občutek, 
da bi se tega najbrž spomnila, ampak ves tisti večer je bil ovit v 
meglo. 
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Daniel ni vedel, da sem prišla sem, namesto da bi se odpeljala 
naravnost domov, tako kot sem mu rekla – službo imam, iti 
moram. V resnici sem se vrnila sem, pretresena in suhih oči 
sem tavala od sobe do sobe kot izgubljen otrok v zabaviščnem 
parku, ki je v množici iskal znan obraz. V prazni hiši sem zvita 
v klobčič ležala na rjuhah, dokler zunaj nisem zaslišala motorja 
in zvonca, za katerega se nisem zmenila. Sledilo je škripanje 
nihajnih vrat, rožljanje ključa v ključavnici, stopanje njegovih 
škornjev po stopnicah. Obrnila sem se šele, ko se je Tyler 
naslonil na steno moje spalnice. Skoraj sem te zgrešil, je rekel. Si 
dobro?

»Kdaj si bil nazadnje tu?« sem vprašala Daniela.
Popraskal se je po glavi in stopil bliže k ventilatorju. »Kaj 

pa vem. Od časa do časa se pripeljem mimo in pomolim glavo 
okrog vrat ali se ustavim, če moram kaj vzeti za očka. Zakaj?«

»Kar tako,« sem rekla. Ampak to ni bilo res. Zdaj sem si v 
sobi predstavljala senco nekoga drugega – ki stika po mojih 
škatlah. Prestavi mojo preprogo. Gleda. Išče. Imela sem občutek, 
da moje stvari niso bile tam, kjer bi morale biti, zlasti zaradi 
neenakomernih odtisov na prahu, ki jih je razkrila sončna 
svetloba. Morda pa sem samo videla stvari drugače. Zrasla sem 
in hiša je postala manjša. V svojem stanovanju sem spala na 
zakonski postelji, ki je zavzela približno polovico garsonjere, 
Everett pa je imel celo večjo. Ta velika postelja je zdaj delovala, 
kot da je bila kupljena za otroka. 

Spraševala sem se, ali bi na vzmetnici čutila udrtino od 
nekoga drugega, če bi se ulegla nanjo. Morda samo mojega 
duha. S postelje sem povlekla rjuhe in odšla z njimi mimo 
Daniela. Guba med njegovimi očmi je postala izrazitejša, ko me 
je opazoval. 
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Do takrat, ko sem se vrnila v zgornje nadstropje – potem ko 
sem dala v pranje gore perila – se je soba zdela malce bolj moja. 
Tako kot midva z Danielom sva tudi soba in jaz potrebovali 
nekaj časa, da sva se spet navadili ena na drugo. Snela sem si 
prstan in ga položila v odkrušeno porcelanasto skledo na svoji 
nočni omarici ter se nato lotila kopalnice in predalov v omari. 
Zatem sem se usedla na tla pred ventilator in se naslonila na 
komolce. 

Po komaj dveh urah sem že začela odlašati z delom. Morala 
sem videti očka. Hotela sem mu prinesti papirje in prisluhniti 
njegovemu govorjenju, ki ni imelo ne repa ne glave. Morala 
sem ga vprašati, kaj je mislil v tistem pismu, upajoč, da se bo 
spomnil. Morala sem se pretvarjati, da me ni zabolelo, kadar je 
pozabil moje ime.

Ni bilo važno, kolikokrat se je to že zgodilo. Potolklo me je 
vsakič.

____

Zbrala sem papirje za skrbništvo, da bi jih odnesla očetovemu 
zdravniku – da bi začela s postopkom. Da bi z bratom postala, 
ironično, kakor je to bilo, skrbnika svojega očeta in njegovega 
premoženja. Med pripravljanjem na odhod sem zaslišala medle, 
pridušene zvoke zapiranja vrat in vžiganje motorja. Pomislila 
sem, da je Daniel najbrž nekoga poklical zaradi dvorišča. Toda 
nihajna vrata so nato zaškripala, zarezala skozi hrup ventilatorja. 

»Nic?« Ta glas sem poznala kot dvanajstletno zgodovino, 
shranjeno v obliki enega samega spomina, enega samega zloga. 

Nagnila sem se proti oknu. Ob cesti sem videla Tylerjev 
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prižgani poltovornjak. Neko dekle na sopotnikovem sedežu. 
Danielov od sonca ožgani hrbet, ko se je naslonil na odprto 
okno in se pogovarjal z njo. 

Sranje.
Zavrtela sem se naokrog ravno v trenutku, ko se je pred 

odprtimi vrati moje spalnice pojavil Tyler.
»Pomislil sem, da bi bilo nevljudno, če te ne bi prišel 

pozdravit.«
Nasmehnila sem se, čeprav se nisem nameravala, ker je bil to 

Tyler. Navada pač. 
»Ne da bi potrkal?« sem rekla. Zasmejal se je – ampak meni. 

Spregledal me je in to sem sovražila. 
Ni rekel Kako si? ali Kaj si počela zadnje čase? ali vprašal, ali 

sem ga pogrešala – v šali ali ne. Ni omenil škatel ali prtljage ali 
mojih las, ki so bili lani daljši in skodrani. Ampak videla sem, 
da si je vse to ogledoval. Jaz sem počela enako. 

Obraz je bil za malenkost polnejši, rjavi lasje za malenkost 
bolj divji, modre oči za malenkost svetlejše. V mlajših letih je 
imel pod očmi temne kolobarje, ki niso izginili, četudi je spal 
ves dan. Nekako so ga naredili še bolj privlačnega, ampak zdaj, 
ko jih ni bilo več, je bil videti prav tako dobro. Bolj mladosten. 
Srečnejši. 

»Dan mi ni povedal, da boš prišla danes,« je rekel, zdaj že v 
notranjosti moje sobe. 

Danielu je bilo všeč, če sva bila daleč stran eden od drugega, 
ne pa tudi, kadar sva bila skupaj. Ko sem bila stara šestnajst let, 
mi je rekel, da bom prišla na slab glas, če se bom začela družiti 
s tipom, kakršen je bil Tyler – nisem bila prepričana, ali je bila 
opazka uperjena proti meni ali Tylerju – in zdelo se je, da nikoli 
ni prebolel dejstva, da se je motil.
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»Tudi meni ni povedal, da boš prišel danes,« sem rekla in 
prekrižala roke.

»V njegov zagovor lahko povem, da bi mu moral že pred 
petimi urami, ko bi imel odmor za kosilo, pripeljati svojo 
kosilnico.« Skomignil je. »Ampak tako ali tako sem imel v 
bližini opravke. Dve muhi na en mah, kajne?«

Pokukala sem čez ramo, da bi si ogledala dekle, a tudi zato, da 
sem pogledala nekam drugam. Če sva z Danielom potrebovala 
nekaj dni, da sva se drug z drugim spet počutila domače, se 
je s Tylerjem to zgodilo takoj. Ni bilo važno, koliko časa je 
minilo ali kaj sva si nazadnje rekla. Stoji v moji sobi in spet 
so spomladanske počitnice pred dvema letoma. Naredi korak 
naprej in spet je poletje po zaključku študija. Izreče moje ime in 
spet sem stara sedemnajst let. 

»Tvoje dekle?« sem vprašala, ko sem videla blond konjski rep 
in koščeno roko, ki je visela čez okno. 

Zarežal se je. »Tako nekako.«
Spet sem se ozrla čez ramo. »Raje odidi,« sem rekla. »Daniel 

jo najbrž svari pred tabo.« Zgornji del Danielovega telesa je 
izginil dlje v notranjost poltovornjaka in poskočila sem ob 
zvoku hupe. »Mimogrede,« sem rekla, »ona ni tvoje dekle.«

Ko sem se spet obrnila nazaj, je Tyler stal še bliže. »Če ne bi 
vedel,« je rekel, »bi mislil, da ni hotel, da se družim z njegovo 
mlajšo sestro.«

Šali se namenoma nisem nasmehnila, ker sva prišla do 
nevarne točke. Ni bilo važno, da je imel v avtu dekle ali da se je 
ravno zdaj odpravljal na zmenek. Kajti vsakič, ko sem se vrnila, 
se je zgodilo točno to. Ni bilo važno, da bom spet odšla, on pa 
ne. Da nikoli nisva govorila o preteklosti ali prihodnosti. Da bi 
se zame odrekel nečemu drugemu, jaz pa bi se pretvarjala, da 
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tega nisem opazila. 
»Zaročena sem,« sem hitro rekla.
»Ja, to mi je pa povedal.« Pogledal je moj goli prst. 
S palcem sem šla po koži. »Na nočni omarici je,« sem 

rekla. »Nisem ga hotela umazati.« Kar se je zdelo trapasto in 
domišljavo in vse, kar bi Tyler sovražil pri dekletu in prstanu.

Spravila sem ga v smeh. »No, potem mi ga pa pokaži.« Kot 
da je to izziv. 

»Tyler …«
»Nic …«
Nagnila sem porcelanasto skledo v svojo dlan in mu vrgla 

prstan, kot da ni bil vreden več kot midva skupaj. Za hip je 
debelo pogledal, ko ga je obračal v roki. »Uf, Nic. Bravo. Kdo 
je srečnež?«

»Ime mu je Everett.«
Spet se je začel smejati in ugriznila sem se v ustnico, da se ne 

bi nasmehnila. Sama sem pomislila isto, ko sva se spoznala – 
sostanovalčev cimer iz časov, ko je hodil na prestižno fakulteto, 
partner v očetovi pravni pisarni. Pomislila sem: Normalno, da 
mu je tako ime. Toda Everett me je presenetil. Presenečal me je 
pravzaprav kar naprej.

»Ime mu je Everett in kupil ti je ta prstan,« je nadaljeval 
Tyler. »Kaj pa drugega. Sta že določila datum?«

»Zaenkrat še ne,« sem rekla. »Enkrat v prihodnosti pač.«
Prikimal je in ga vrgel nazaj na enak način, kot ga je dobil od 

mene. Kot metanje kovanca v zrak ali vodnjak. Cifra ali mož. 
Nekaj si zaželi. Peni za tvoje misli.

»Koliko časa boš ostala?« je vprašal, ko sem spustila prstan 
nazaj v skledo.

»Ne vem. Kolikor bo treba. Poleti sem na dopustu.«
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»Potem te bom najbrž še kdaj videl.«
Zdaj je bil že med vrati. »Jo poznam?« sem vprašala in 

pokazala proti oknu.
Skomignil je. »Annaleise Carter.«
Zato je bil na našem koncu. Posestvo Carterjevih je zadaj 

mejilo na našega in Annaleise je bila najstarejša, a še vedno 
precej mlajša od naju. »Koliko je potem sploh stara, trinajst?«

Zasmejal se je, kot da je lahko videl skozme. »Adijo, Nic,« je 
rekel.

Annaleise Carter je imela včasih tiste velike srnje oči, zato 
je bila vedno videti nedolžna in hkrati presenečena. Zdaj sem 
videla tiste oči – videla sem, da so bile uprte vame, ko se je 
nagnila skozi okno, in da so počasi trenile, kot da so videle 
duha. Dvignila sem roko – živijo – in nato še drugo – nisem jaz 
kriva. 

Tyler je sedel na voznikov sedež in še zadnjič pomahal proti 
mojemu oknu, preden je zavil na cesto. 

Koliko je bila sploh stara, triindvajset? Zame jih bo vedno 
imela trinajst. In Tyler devetnajst, Corinne pa osemnajst – 
zamrznjeni v trenutku, ko se je vse spremenilo. Ko je Corinne 
izginila, jaz pa odšla. 

____

Pred desetimi leti, približno v tem času – zadnja dva tedna 
v juniju – so v mestu postavili zabaviščni park. Od takrat ga 
še nisem obiskala. Pa vendar, čas in razdalja nista bila dovolj, 
da mi v spominu ne bi najbolj ostal prav ta dogodek. To je 
bila stvar, na katero sem najprej pomislila, preden bi jo lahko 
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potisnila stran, kadar koli me je Everett vprašal po domu.
Spomnila sem se visenja čez rob kabine na panoramskem 

kolesu, pritiska kovine v moj trebuh, klicanja njegovega 
imena. Tylerja spodaj, predaleč, da bi lahko razločila poteze na 
njegovem obrazu. Stoji kot vkopan z rokami v žepih, medtem 
ko se ljudje prebijajo mimo njega in gledajo naju; gledajo mene. 
Corinninega šepeta v moje uho: »Daj, kaj čakaš.« Baileyjinega 
napetega in nervoznega smeha. Kabine, ki se počasi ziba naprej 
in nazaj ter se začasno ustavi nad vsem Cooley Ridgeem. »Tik 
tak, Nic.«

Sebe, ko zlezem čez rob, čeprav smo bile vse v krilih; vse 
večjega nihanja kabine zaradi moje teže; svojih komolcev, 
ki pograbijo kovinsko palico kabine za sabo; stopal, ki lovijo 
ravnotežje na polički v višini pasu. Corinnine roke pri mojih 
komolcih in njene sape v mojem ušesu. Tylerja, ki me gleda, ko 
se panoramsko kolo začne spet spuščati navzdol. Vetra, ki zaveje 
s tal, in votlega občutka v trebuhu, svojega razbijajočega srca. 
Vožnje, ki se je končala na dnu, in sebe, ko sestopim trenutek 
prezgodaj.

Udarca kovinske nakladalne plošče, ki mi zvije koleno, ko 
sem omotična in polna adrenalina tekla po klančini navzdol 
ter zaklicala nazaj delavcu, ki je vpil za mano: »Vem, vem, 
odhajam!« Hitenja proti Tylerju, ki se je rahlo smehljal – 
njegove oči so mi govorile vse, kar je hotel povedati v tistem 
trenutku, ko je stal zraven izhoda. Zdrahar. Tako mu je rekel 
Daniel, ko je skušal najti nekoga, ki bi ga lahko krivil namesto 
mene. 

Teci, je besedo z usti oblikoval Tyler. Bila sem brez sape in 
nisem se ravno smejala, ampak skoraj, ko sem hitela proti 
njemu. Njegove ustnice so se na eni strani zavihale navzgor in 
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vedela sem, da nama ne bo uspelo priti s parkirišča. Imela bova 
srečo, če bova prišla do njegovega poltovornjaka.

Ampak nato me je pograbila roka. »Rekla sem, da odhajam,« 
sem zaklicala in povlekla roko k sebi. 

Ampak tisto ni bil varnostnik. Bil je Daniel. Močno me je 
zgrabil in me udaril. V obraz, s stisnjeno pestjo. Izgubila sem tla 
pod nogami in padla na bok, z roko, ukleščeno med trebuhom 
in prstjo. 

Šok in bolečina, strah in sram – v mojem spominu se je 
vse to zdelo eno in isto, vse pomešano z okusom po krvi in 
prsti. Še nikoli me ni udaril. Niti ko sva bila majhna. Zdaj, po 
desetih letih, pa tisti trenutek še vedno visi med nama v vsakem 
pogovoru, v vsakem pasivno agresivnem SMS-u in namerno 
prezrtem telefonskem klicu. 

Kasneje tistega večera, enkrat med zaprtjem zabaviščnega 
parka in šesto uro zjutraj, je Corinne izginila, vse, kar se je 
zgodilo tisti dan, pa je dobilo novo težo, nov pomen. V tednih, 
ki so sledili, je možnost smrti postala otipljiva. Bila je povsod 
okrog nas, nedotakljiva, pa vendar dušeča; obstajala je v vsaki 
različni kombinaciji dogodkov. Lahko da je umrla, na tisoče 
različnih načinov.

Morda je odšla, ker jo je oče zlorabljal. Morda je bil to tudi 
razlog, da se je njena mati ločila in leto kasneje zapustila mesto. 

Morda je imel prste vmes njen fant Jackson – v takih primerih 
je običajno kriv fant, sploh če sta se kar naprej prepirala. Ali 
tip, s katerim je flirtala v zabaviščnem parku in ki ga ni poznal 
nihče od nas – tisti na stojnici s hot dogi. Tisti, za katerega je 
Bailey prisegla, da nas je opazoval. 

Morda je iztegnila palec za prevoz domov, oblečena v kratko 
krilce in mrežasti top z dolgimi rokavi, in jo je vzel neki tujec 
na poti skozi mesto, jo zlorabil in pustil. 
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Morda je samo odšla. Do takega zaključka so kasneje prišli 
tudi policisti. Stara je bila osemnajst let – pravno gledano je bila 
odrasla – in naveličala se je tega mesta.

Kaj se je zgodilo, so vprašali policisti, v tistih urah, z vami 
vsemi? Odgrnite svoje skrivnosti, vse kdo-je, kaj-e in zakaj-e 
med deseto uro zvečer in šesto zjutraj. To so bili isti policisti, ki 
so prekinili naše zabave, a so nas nato odpeljali domov, namesto 
da bi poklicali naše starše. Isti policisti, ki so hodili z našimi 
prijateljicami in pili pivo z našimi brati ali očeti. Skrivnosti – 
tisti Kje smo bili med deseto uro zvečer in šesto zjutraj, tisti Kaj 
smo počeli in tisti Zakaj – ne bi ostale med policisti. Niti v barih 
ali posteljah ali v tem mestu. 

Do takrat, ko so prišli na pomoč zvezni policisti, je bilo 
že prepozno. Takrat smo se že zaprli vase, imeli smo že svoje 
teorije, že smo verjeli, kar smo hoteli verjeti.

Uradna izjava: Za vse, ki so poznali Corinne, je nazadnje 
obstajala tik za vhodom v zabaviščni park in izginila je od tam. 

Ampak v resnici ni bilo tako. Na tem je bilo nekaj več. 
Košček za vsakega od nas, ki ga nismo hoteli razkriti. 

Za Daniela je izginila izven zabaviščnega parka, za stojnico, 
kjer so prodajali vstopnice.

Za Jacksona s parkirišča pred jamami. 
Zame je zbledela v nič z ovinka vijugaste ceste, ko sem se 

vozila nazaj v Cooley Ridge.
Bili smo mesto polno strahu, iskali smo odgovore. Toda bili 

smo tudi mesto polno lažnivcev.

____
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Kavarna v Mogočnih borih je enkratna prevara – trpežen 
parket na tleh in s temnimi prti pogrnjene mize so primernejši 
za restavracijo kot za zavod za dolgotrajno rehabilitacijo. Klavir 
v vogalu se zdi bolj za okras, kajti medla klasična glasba se med 
večerjo sliši samo v ozadju. Hrana je bojda precej boljša kot v 
katerem koli drugem rehabilitacijskem zavodu na jugu – vsaj 
tako so rekli Danielu, ko je izbral ta kraj. Kot da nama bo zaradi 
tega kot pooblaščencema kaj lažje. Ne skrbi, očka, obiskala te 
bova. In hrana je božanska. 

Sestra v bližini recepcije me je danes pospremila v sobo, kjer 
sem pri vogalni mizi za dva zagledala očka. Njegove oči so naju 
ošinile in se nato spet osredotočile na vilice, s katerimi je navijal 
testenine. 

»Ni nam povedal, da prihajate, sicer bi ga opomnili, da vas 
počaka,« je rekla sestra, njena usta so se zaskrbljeno ukrivila. 

Očka je pogledal navzgor, ko me je spremljala do mize, in 
odprl usta, kot da bo nekaj rekel, ampak sestra ga je prehitela – 
z naučenim in nalezljivim nasmehom na obrazu, tako da sva se 
z očkom nasmehnila nazaj. 

»Patrick, vaša hči je tu. Nicolette,« je rekla in se obrnila k 
meni. »Lepo vas je spet videti.«

»Nic,« sem rekla sestri. Stisnilo me je pri srcu, ko sem čakala, 
upajoč, da je prepoznal ime, nalezljivo kot nasmeh.

»Nic,« je ponovil očka. Njegovi prsti so počasi bobnali po 
mizi: ena, dve, tri; ena, dve, tri; nato pa se je zdelo, da se mu 
je posvetilo. Bobnanje je postalo hitrejše: enadvetri, enadvetri. 
»Nic.« Nasmehnil se je, meni pa je odleglo.

»Živijo, očka.« Usedla sem se nasproti njega in segla po 
njegovi roki. Oh, kako dolgo je že bilo tega – eno leto, odkar 
sva bila v isti sobi. Vmes sva se nekajkrat slišala po telefonu, ko 
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je bil dovolj luciden, dokler Daniel ni rekel, da so ga klici preveč 
vznemirjali. Sledila so samo še pisma s priloženo mojo sliko. 
Ampak zdaj je bil pred menoj. Spominjal je na starejšo različico 
Daniela, le da je bil mehkejši – od starosti in vseživljenjskega 
veselja do hitre hrane in alkohola.

Prijel je mojo roko in jo stisnil. V tem je bil vedno dober – v 
telesnih nežnostih, izkazovanju očetovstva navzven; v objemih, 
ko se je pozno ponoči napol pijan opotekel domov; v stiskih 
rok, kadar je potreboval špecerijo, a se ni mogel dvigniti s 
postelje. Stisk roke – vzemi mojo kreditno kartico, in to naj bi 
bilo dovolj, da se je odkupil. 

Njegove oči so odtavale do moje roke in potrepljal je hrbtno 
stran mojega prstanca. »Kje ga imaš?«

Navznoter sem se zdrznila, očku pa nasmehnila, vesela, da se 
je spomnil te podrobnosti. Razveselila sem se dejstva, da se je 
spomnil stvari, ki sem mu jih povedala v pismih. Ni izgubljal 
glave, samo izgubljen je bil v njej. V tem je velika razlika. Jaz 
sem živela tam. Resnica je živela tam.

Na telefonu sem poiskala sliko in jo povečala. »Pustila sem ga 
v hiši. Pospravljala sem.«

Zožil je oči na zaslonu, ko je gledal dovršeno obdelane 
robove, bleščeči kamen. »Ti ga je kupil Tyler?«

Zvilo me je v trebuhu. »Ne, očka. Everett.«
Spet se je izgubil, ampak ni se motil. Bil je samo nekje drugje. 

Desetletje nazaj, ko sva bila še otroka. Tyler me takrat ni ravno 
prosil za roko – pridržal ga je pred mano kot prošnjo. Ostani, je 
pomenilo tisto. 

Ta prstan pa je pomenil … Pojma nisem imela, kaj je 
pomenil. Everett je bil star trideset let, jaz pa sem bila na pragu 
tridesetih, in zaprosil me je na svoj trideseti rojstni dan – 
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obljuba, da nisem tratila časa z njim, on pa ne z mano. Privolila 
sem, ampak to je bilo pred dvema mesecema in nisva govorila o 
poroki, niti nisva dorekla logističnih podrobnosti selitve, da bi 
živela skupaj, ko bi mi potekla najemna pogodba. Pomenilo je 
enkrat v prihodnosti. Načrt.

»Očka, nekaj te moram prositi,« sem rekla.
Njegove oči so odtavale do papirjev, ki so moleli iz moje 

torbe, in njegovi prsti so se zvili v pest. »Povedal sem mu že, 
da ne bom podpisal nobenih papirjev. Ne dovoli bratu prodati 
hiše. Zemljo so kupili tvoji stari starši. Naša je.«

Počutila sem se kot izdajalka. Tista hiša bo enkrat prodana, 
tako ali drugače.

»Očka, moramo jo prodati,« sem rekla mehko. Brez denarja 
si. Nepremišljeno si ga zapravil za bog ve kaj. Ostali smo brez 
vsega. Imeli smo samo denar, vložen v betonske temelje, štiri 
stene in zanemarjeno dvorišče. 

»Nic, kaj bi si mislila tvoja mati?«
Izgubljala sem ga. Kmalu bo izginil v drugi čas. Vedno se je 

začelo tako – z mojo materjo. Kot da ga je misel nanjo posrkala 
v globine, kjer je še vedno obstajala. 

»Očka,« sem rekla v upanju, da ga bom zadržala tu, »nisem 
prišla zaradi tega.« Počasi sem vdihnila. »Se spomniš, da si mi 
pred nekaj tedni poslal pismo?«

S prsti je bobnal po mizi. »Seveda. Pismo.« To je bila njegova 
taktika zavlačevanja – čutila sem, kako se skuša spomniti.

Izvlekla sem papir, ga razgrnila na mizi med nama in videla, 
da so se njegove oči zožile na listu. »Tole si mi poslal.«

Njegov pogled je obstal na besedah, preden je pogledal 
navzgor; njegove modre oči so bile vodene, negotove kot 
njegove misli. Tisto dekle. Videl sem jo.



- 40 - - 41 -

Izginuli dekletiMegan Miranda

Srčni utrip v glavi sem slišala kot odmev njenega imena. 
»Koga si imel v mislih? Koga si videl?«

Ozrl se je po sobi. Se nagnil bliže. Njegova usta so se dvakrat 
odprla in zaprla, preden je skoznje kot šepet priplavalo njeno 
ime. »Tisto Prescottovo dekle.«

Čutila sem, kako so mi na zatilju ena za drugo pokonci 
skočile vse dlake. »Corinne,« sem rekla.

Prikimal je. »Corinne,« je rekel, kot da je našel nekaj, kar je 
iskal. »Ja. Videl sem jo.«

Ozrla sem se po kavarni in se nagnila bliže k njemu. »Videl si 
jo? Tu?« Skušala sem si predstavljati, kako njen duh drsi po teh 
hodnikih. Ali kakšen bi bil deset let kasneje videti njen srčasti 
obraz in bakreni lasje, jantarjeve oči in ustnice s poudarjenim 
Kupidovim lokom. Obesila bi roko okrog mene, pritisnila svoje 
lice ob mojega in mi v šepetu priznala: Boljše šale si ni mogla 
izmisliti, kaj? Ups, daj no, ne bodi jezna. Veš, da te imam rada.

Očkove oči so bile odsotne. Nato so se spet izostrile in začele 
srkati vase okolico, papirje v moji torbi, mene. »Ne, ne. Ne tu. 
Bila je v hiši.«

»Kdaj, očka. Kdaj?« Izginila je takoj po maturi. Tik pred 
mojim odhodom. Pred desetimi leti … Na večer, ko je bil v 
mestu zadnjič odprt zabaviščni park. Tik tak, Nic. Takrat sem 
na komolcih čutila njene mrzle roke – zadnjič, ko sem se je 
dotaknila.

Od takrat je za njo izginila vsaka sled. 
Na drevesa smo pribili njeno sliko iz almanaha. Preiskali smo 

kraje, ki smo se jih bali preiskati, ko smo iskali nekaj, kar smo 
se bali najti. Pogledali smo globoko drug v drugega. Izkopali 
smo delčke Corinne, ki bi morali ostati skriti. 

»Vprašati bi moral tvojo mamo …« Njegove oči so spet 
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odtavale. Najbrž se je spomnil nekega dogodka izpred mnogo 
let – iz časov, preden je Corinne izginila. Iz časov, preden je 
umrla moja mati. »Bila je na zadnji verandi, ampak samo za 
trenutek …« Njegove oči so postale večje. »Gozdovi imajo oči,« 
je rekel.

Očka je vedno rad govoril v prispodobah. Na javni fakulteti 
je vrsto let predaval filozofijo. Bilo je še huje, kadar je pil – 
pobiral je stavke iz knjig in jih priredil, da so ustrezali njegovim 
kapricam, ali recitiral citate izven konteksta, iz katerih sem 
obupano skušala izluščiti pomen. Naposled se je zasmejal, 
me stisnil za ramo in nadaljeval. Ampak zdaj se bo izgubil v 
prispodobi in blodil po njej. Njegov trenutek lucidnosti je 
bledel.

Nagnila sem se čez mizo in pograbila njegovo roko, dokler 
se ni osredotočil na moje besede. »Očka, očka, zmanjkuje nama 
časa. Pripoveduj mi o Corinne. Je iskala mene?«

Obupano je vzdihnil. »Časa ne more zmanjkati. Sploh ni 
resničen,« je rekel in vedela sem, da sem ga izgubila – on je 
bil izgubljen, taval je po svojem lastnem umu. »S tem samo 
merimo oddaljenost, ki smo si jo izmislili, da bi razumeli stvari. 
Kot na primer centimeter. Ali kilometer.« Premikal je roke, 
ko je govoril, da bi poudaril svoj prav. »Tista ura,« je rekel in 
pokazal za njim, »ne meri časa. Ustvarja ga. Vidiš razliko?«

Strmela sem v stensko uro, v drugi črni kazalec, ki se je 
neprestano premikal. »Pa vendar se staram,« sem zamomljala.

»Ja, Nic. Ja,« je rekel. »Spreminjaš se. Toda preteklost še 
vedno obstaja. Premikaš se samo ti.«

Počutila sem se kot miš v vrtečem se kolesu, kadar sem se 
skušala resno pogovarjati z njim. Ampak naučila sem se, da 
se ne smem prepirati z njim, temveč počakati. Se izogniti 



- 42 - - 43 -

Izginuli dekletiMegan Miranda

vznemirjenju, ki bi se hitro spremenilo v zbeganost. Še enkrat 
bom poskusila jutri, z drugačnim pristopom, v drugem 
trenutku. »Prav, očka. Zdaj se moram pa posloviti.«

Naslonil se je nazaj in me pogledal, njegove oči so potovale 
po mojem obrazu. Spraševala sem se, katero različico mene je 
videl – svojo hčer ali tujko. »Nic, poslušaj,« je rekel. Slišala sem 
tiktakanje ure. Tik tak, Nic.

S prsti je bobnal po mizi med nama, dvakrat hitreje kot 
ura. Z druge strani sobe se je slišalo razbijanje, in ko sem se 
zasukala na stolu, sem videla, da je neki moški pobiral pladenj s 
krožniki, ki mu je najbrž padel na tla, medtem ko je pospravljal 
mize. Obrnila sem se nazaj k očku, ki je gledal v svoj krožnik in 
zatopljeno navijal testenine, kot da zadnjih nekaj minut sploh 
ni obstajalo.

»Morala bi jih poskusiti,« je rekel. Zarežal se je, toplo in 
odsotno.

Vstala sem, prepognila robove papirja na mizi in se mu prav 
tako toplo in odsotno nasmehnila. »Res te je bilo lepo videti, 
očka,« sem rekla. Obšla sem mizo, ga močno objela, čutila, da 
je okleval, preden je ponesel svojo roko do moje in me stisnil 
nazaj.

»Ne dovoli, da bi brat prodal hišo,« je rekel in pogovor bi se 
spet lahko začel znova. 

____

Luč na verandi je bila prižgana, nebo pa že skoraj temno, 
ko sem na peščenem dovozu parkirala avto. Daniel mi je poslal 
sporočilo, da se vrne zjutraj in naj ga pokličem, v kolikor bom 
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kaj potrebovala ali si premislila in raje prenočila pri njiju z 
Lauro. 

Ko sem sedela v svojem avtu in gledala lanterno, ki se je 
premikala v vetru, in svetlobo, ki je metala sence po sprednjem 
delu hiše, me je nekaj prešinilo. Pomislila sem, da bi se peljala 
na drugo stran mesta in iz opuščenega vrtca vzela napihljivo 
blazino. Videla sem namreč nas, naše sence pred desetimi leti, 
ko so si na tisti verandi s plešočo svetlobo pripovedovali zgodbe 
o duhovih. 

Očarani Corinne in Bailey, ko jima je Daniel povedal, da v 
gozdu biva pošast – da to ni bila neka stvar, ki jo lahko vidita, 
temveč čutita. Da je prevzela ljudi in jih pripravila do tega, da 
so naredili vse sorte stvari. V glavi sem slišala tisto različico sebe, 
ki je takrat rekla, da naklada. In da je Corinne nagnila glavo 
proti Danielu, se naslonila na ograjo verande, potisnila ven prsi, 
položila stopalo na leseno letev, upognila eno od svojih dolgih 
nog in rekla: Do česa bi pripravila tebe? Vedno nas je silila v 
skrajnosti. Vedno.

Tega, da so tu živeli naši duhovi, nisem prenesla. Ampak 
Laura bo vsak čas rodila, sploh pa tam ni bilo prostora zame, 
in čeprav me je Daniel povabil, je bilo pričakovati, da bom 
odklonila. Tu sem imela hišo, sobo, mir. Nič več nisem bila 
njegova odgovornost.

Odprla sem vhodna vrata in slišala, da so se vrata na drugi 
strani hiše zaprla, kot da bi s svojim prihodom to povzročila jaz.

»Živijo?« sem zaklicala, ko sem stala kot vkopana na mestu. 
»Daniel?«

Slišati je bilo samo večerni veter, ki je z znanim žvenketanjem 
tresel steklene šipe. Sapica, hvala bogu.

Prižigala sem stikala za luč, ko sem hodila proti kuhinji, 
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vendar jih je bila polovica pokvarjenih.
Daniela ni bilo tu. Nikogar ni bilo tu.
Obrnila sem ključavnico, toda les okoli nje je trohnel in 

razpadal, tako da je zapah zarezal v okvir, najsi je bil zaklenjen 
ali ne. Vse je bilo videti tako kot takrat, ko sem odšla: škatla na 
mizi, uporabljen kozarec v pomivalnem koritu, vse prekrito s 
tankim slojem prahu.

Prstan. Po dve stopnici naenkrat sem odšla v zgornje 
nadstropje, naravnost do nočne omarice in segla v porcelanasto 
skledo; prsti so se mi tresli in moj srčni utrip je divjal, dokler 
moj prst ni oplazil kovine. 

Prstan je bil tu. Ni bil poškodovan. Nadela sem si ga nazaj na 
prst in si šla s tresočo roko skozi lase. Vse je v redu. Dihaj.

Postelja še ni bila postlana, ampak na vrhu so bile rjuhe, 
zložene in postavljene tako, kot jih je Daniel običajno puščal, 
ko je po materini bolezni prevzel nekatera gospodinjska 
opravila. Škatle od čevljev sem prestavila nazaj v omaro, 
preprogo pa nazaj pod posteljo. Šatuljo z nakitom sem postavila 
pod ogledalo, na kvadrat brez prahu, kjer je stala zadnje leto, če 
ne celo dlje. Vse se je postavilo nazaj. Se uskladilo. 

Čutila sem, da so moji spomini delali isto stvar. Padali so 
nazaj na svoje mesto. Preiskava. Vse, kar sem pustila za seboj, je 
bilo za deset let lično shranjeno v škatli. 

Ozrla sem se po svoji sobi in videla pravokotnike obledele 
barve. Zaprla sem oči in videla slike, ki so visele na vsaki točki. 

V trebuhu sem od vznemirjenja začutila pekočo bolečino. Na 
vsaki je bila Corinne.

Naključje, sem pomislila. Corinne je bila tako vpeta v moje 
otroštvo, da bi njeno senco najbrž lahko našla v vsaki stvari tu, 
če bi jo šla iskat. 
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Morala sem ugotoviti, katera je bila tista misel, ki je napeljala 
mojega očeta, da mi je napisal pismo. Kateri spomin je utripal 
v umirajočem delu njegovih možganov in moledoval za 
pozornost, preden bo za vedno zbledel. Corinne. Živa. Ampak 
kdaj? Morala sem ugotoviti.

Vse je obtičalo tu. Čakalo je na nekoga, ki bo ukrepal in na 
novo uredil dokaze, zgodbe in dogodke, dokler ne bi tvorili 
smiselne celote. 

V tistem oziru je imel očka prav. O času. O tem, da je 
preteklost živa.

Po lesenih stopnicah sem se spustila v kuhinjo, kjer je linolej 
že odstopil od vogalov, in si za trenutek predstavljala, da je moj 
pogled ujel dekle z dolgimi bakrenimi lasmi, njen smeh, ki 
odmeva v noč, ko skaklja po stopnicah verande za hišo … 

Tik tak, Nic.
Morala sem se zbrati, pripraviti hišo in oditi – preden bo 

preteklost začela lesti iz zidov, šepetati iz kamina. Preden si bo 
počasi utrla pot iz tiste škatle in prišla vse do začetka.


