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»Tega nisem pričakoval,« je končno rekel Luke.

Ali je potrebovala dva poskusa, da je spregovorila. »Česa nisi 

pričakoval?«

»Tebe.«

Tudi sama ni pričakovala njega. Pojma ni imela, kako se je 

to zgodilo, vendar je krivila Lukova usta. »Zaključila sem z 

moškimi,« je rekla na glas, da bi se tudi sama slišala in da bi se ji 

to usedlo v zavest. Nato je obmolknila. »Pa brez zamere.«

»Ničesar ti ne morem zameriti.«

»To ne bo težko,« je rekla bolj sama sebi kot njemu. »Biti 

brez moškega.«

Kot da bi bral njene misli, se je rahlo nasmehnil. »Aha, zato 

si za darilo dobila vibrator.«

Ali je čutila, kako ji je v obraz butnila vročina. »To je bila 

šala,« je rekla neprepričljivo. »In to ne pomeni, da seks ni 

prijeten, ampak zaradi moških sprejemam napačne odločitve.«

»To razumem. In spoštujem. Ampak samo da veš, seks je, če 

se ga lotiš tako, kot je treba, precej več kot … prijeten.«

Ker jo je od njegovih poljubov še vedno ščemelo po vsem 

telesu, si je zlahka predstavljala, da še kako dobro ve, kako 

narediti seks precej več kot … prijeten … 
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Prvo poglavje

Nekaterih stvari ni mogoče spremeniti: sonce vzide vsako 

jutro, za oseko vedno pride plima in dekle se pred zmenkom 

vedno pogleda v ogledalo ne glede na morebitne ovire. Tako 

je Ali Winters splezala na straniščni pokrov, da bi se lahko cela 

videla v majhnem ogledalu, ki je stalo v cvetličarni, v kateri je 

delala. Sklonila je glavo, da ne bi z njo udarila ob strop, in si 

ogledala svojo podobo. Od spredaj niti ni bilo slabo, je ugotovila 

in se previdno obrnila, da bi se lahko v kratki črni obleki, ki jo 

je kupila v trgovini z vintage alias rabljenimi oblačili, videla še 

od zadaj.

Tudi to ni bilo slabo.

Pred pol ure je zaprla cvetličarno, da bi se pripravila na 

pomemben večerni dogodek, na katerem bodo zbrali še zadnja 

sredstva za nov skupnostni center. Pred tem je več ur porabila za 

dostavo cvetja in okrasitev mestne hiše z ogromnimi cvetličnimi 
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aranžmaji ter pripravila svoje keramične izdelke za dražbo. 

Veselila se je večera, ki je bil pred njo, ampak Teddy je zamujal.

Kot običajno. Njen fant, s katerim sta bila skupaj štiri mesece, 

je stalno zamujal, a bil je tak šarmer, da je to nikoli ni motilo. 

Bil je občinski uslužbenec in sila priljubljen pri vseh, ki so ga 

kdaj koli srečali, pa tudi zelo marljiv. Skrbel je za �nanciranje 

novega skupnostnega centra, kar je bil velik zalogaj, zato je 

najverjetneje pozabil, da je obljubil, da jo bo pobral. Vsaj upala 

je tako.

Še enkrat se je pogledala v ogledalo, v tistem pa je nekdo 

nenadoma potrkal na vrata stranišča. Skočila je pokonci in z 

glavo udarila ob strop in le malo je manjkalo, da ni zgrmela 

na tla. Preklela je samo sebe, se prijela za glavo in previdno 

stopila na tla. Odprla je vrata in pred njimi zagledala svojega 

šefa Russlla, lastnika cvetličarne.

Russell je bil star nekaj čez trideset let in suh kot zobotrebec, 

s svetlimi, na irokezo postriženimi lasmi, s pomočjo katerih je 

bil le malenkost višji od njenih skoraj 167 centimetrov. Nosil je 

oprijete hlače in rdeče-belo karirasto polo majico, ki jo je imel 

napol zataknjeno v hlače. To sta bila njegova najljubša kosa 

oblačil za golf, čeprav ni igral golfa, ker mu ni bilo všeč, da 

se je pri tem spotil. V vsaki roki je držal keramično posodo z 

umetelno aranžiranim cvetjem.

Ali si je ogledovala aranžmaja, ki sta bila oba pisana in 

živahna in – si je mislila sama pri sebi – nič lepša od njenih 

cvetličnih stvaritev. 

»Kaj je narobe s to sliko?« je vprašal Russell.



- 9 -

KDO DRUG KOT TI

»Meni se zdijo vse čudovite.«

»Ja, imaš prav,« je rekel Russell s pomenljivim nasmehom. 

»Ampak to je samo nekoristna navlaka. Nihče jih ni kupil, Ali.«

»Ja, toda poživile bodo izložbo.« O tem sta se stalno pričkala. 

»Privabile bodo ljudi,« je dodala, »in potem jih bo kdo tudi 

kupil.«

Russell je teatralno zavzdihnil. Cvetličarno je do pred dveh 

let nazaj vodila njegova sestra Mindy, potem pa jo je odkupil 

od nje, da se je lahko z novim fantom preselila v Los Angeles. 

»Srčica, plačujem te, da izdeluješ cvetlične aranžmaje, ker tega 

nihče v Lucky Harborju ne počne bolje od tebe. Všeč so mi 

tvoji keramični izdelki in mislim, da imaš genialne ideje. In 

mislim tudi, da to svojo genialnost zapravljaš s prostovoljnim 

poučevanjem na centru za pomoč starejšim, ampak to je že 

druga tema. Saj že veš, da mislim, da se preveč razdajaš za druge. 

Ampak ne glede na to tvoje veliko srce ti pripravljaš aranžmaje 

in jaz vodim posle.«

Ali se je ugriznila v jezik, da ne bi povedala tistega, kar je 

hotela povedati. Če bi prisluhnil njenim idejam, bi povečala 

promet. O tem je bila prepričana.

»In ko sva že pri cvetličarni,« je nadaljeval, »v kratkem se 

bova morala pogovoriti. In lahko bi si malo uredila lase.«

Ali je zasukala glavo in se pogledala v ogledalo. Ups. Res bi 

morala ukrotiti svoje divje kodre. Na hitro si je pogladila lase. 

»Bolje?«

»Za odtenek,« je rekel Russell z nasmehom in odložil cvetje 
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ter ji sam uredil lase. »Kje pa je tvoj sladki fant?«

Pred dvema mesecema so v bloku, v katerem je stanovala, 

začeli z dolgotrajno prenovo, zato si je morala za ta čas poiskati 

streho nad glavo. Teddy ji je velikodušno priskočil na pomoč in 

ji predlagal, naj se preseli k njemu. To je bil Teddy, odprt, topel 

in velikodušen. In zabaven. Vse to, česar v njenem življenju ni 

bilo prav veliko. In to, da bo lahko živela z njim, je pomenilo, 

da bosta zaživela v pravem, odraslem odnosu.

Zato se je z veseljem preselila v njegovo najeto hišo ob 

obali in nenadoma je imela vse tisto, o čemer je sanjala med 

odraščanjem: varnost, zanesljivost in stabilnost. »Teddy 

zamuja,« je rekla, »tako da bom šla tja kar sama.«

Russell jo je pogledal iznad svojih kvadratnih očal s črnim 

okvirjem. »Nikar mi ne reci, da te je lepotec spet pustil na 

cedilu.«

»Prav, ne bom.«

»Prekleto.« Russell je zavzdihnil. »Vsi seksi tipi so nezanesljivi 

prasci.« Objel jo je čez ramena. »Mi oprostiš, ker sem ti težil 

zaradi slik?«

»Seveda. O čem si se hotel pogovoriti?«

Na Russllov obraz je padla senca, a je hitro zahlinil nasmeh. 

»Saj lahko počaka. Pridi, te bom jaz odpeljal na dražbo. Rad bi 

bil tam, preden izginejo vsi dobri prigrizki.«

»Kako pa veš, da bodo imeli dobre prigrizke?«

»Ker jih pripravlja Tara.«

Tara Daniels Walker je s svojimi sestrami vodila majhen 
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družinski hotel in bila je najboljša kuharica daleč naokrog. Zato 

je bilo vredno pohiteti.

Russell jo je odpeljal v svojem priusu. Lucky Harbor je 

bilo slikovito obalno mestece v državi Washington, umeščeno 

v skalnat zaliv z gorovjem Olympic Mountains v ozadju 

in razgledom na Paci�k. Samo mestece je bilo nenavadna, 

eklektična mešanica starega in novega. Glavna ulica je bila 

posejana z viktorijanskimi stavbami živahnih barv, v katerih so 

bile ljubke trgovinice, bar z restavracijo z imenom Ljubezensko 

gnezdece, špecerija, pošta, bencinska črpalka in železnina. 

Proti morju je molel dolg pomol, ob obali pa so se vrstile 

okrepčevalnica Ugrizni me, nakupovalna pasaža, slaščičarna in 

ogromno panoramsko kolo.

Ljudje so prihajali v Lucky Harbor v iskanju nečesa – 

nekateri, da bi si ustvarili novo življenje, drugi zaradi čudovitih 

razgledov na gorovje Olympic Mountains in Paci�k. Ali je 

bila ena od tistih, ki je prišla, da bi si ustvarila novo življenje. 

Lokalni prebivalci so bili trdoživi, odporni in praviloma trmasti 

kot biki. Tudi sama je imela vsega trojega v izobilju, še posebej 

trme.

Parkirala sta pred mestno hišo na koncu vrste samih razkošnih 

avtomobilov.

»Poglej ves ta blišč,« je rekel Russell, ko sta vstopila. »In ko 

sem že pri tem, poglej si naju. Videti sva noro seksi, piškotek.«

»Res je.«

»Ni slabo za otroka, ki sta odraščala v bivalni prikolici, 



- 12 -

JILL SHALVIS

kajne?«

Ali je odraščala v nevarni soseski White Centra blizu Seattla, 

Russell pa v podobni soseski v Vegasu, čeprav je v svojih divjih 

dvajsetih živel nekoliko bolj dostojno življenje kot oponašalec 

Elvisa. Pred približno desetimi leti se je s sestro preselil v Lucky 

Harbor. Ali v resnici ni živela v prikolici, ampak v eni od 

razpadajočih škatlastih hiš, zgrajenih po drugi svetovni vojni, 

kar je bilo verjetno še huje. Lucky Harbor je bil pravi sladkorček 

v njunem življenju, ki se ga nihče od njiju ni nadejal. »Sploh ni 

slabo,« se je strinjala.

Ko sta stopila v dvorano, sta zaslišala smeh, glasbo in 

žvenketanje kozarcev. Ali je s pogledom ujela Teddyja, ki se 

je trudil obvladati množico, čudovit kot vedno, v obleki in s 

prijaznim nasmehom, ki ga je tako pogosto delil med ljudi. 

Njegovi svetlo rjavi lasje so bili posvetljeni od sonca, ki mu je 

bil izpostavljen med vikendi, ko je igral golf, ribaril, planinaril 

in počel še celo vrsto drugih stvari, ki so ga veselile. Bil je 

izjemno aktiven in v odlični �zični kondiciji ter pripravljen 

poskusiti vse, kar je dišalo po zabavi. To je bila ena od stvari, 

zaradi katerih jo je privlačil.

Ko jo je zagledal, se je nasmehnil in srce ji je poskočilo že 

samo ob pogledu nanj. Vendar ni bila edina, nanj so se vsi 

odzivali na tak način.

A nato je opazila, da se smehlja čedni natakarici za njenim 

hrbtom. Zmajala je z glavo in srknila šampanjec. To je razumela. 

Ugajanje ljudem je bila njegova služba in ženski je znal dajati 



- 13 -

KDO DRUG KOT TI

občutek, da je najlepša v množici ljudi.

Župan Tony Medina je stopil na oder in potrepljal mikrofon, 

da bi pritegnil pozornost vseh zbranih. Bil je �nančni 

svetovalec, ki je župansko funkcijo nastopil pred dvema letoma, 

ko je na tem mestu zamenjal prejšnjega župana Jaxa Cullena, ki 

je odstopil s položaja, da bi se lahko posvetil svojima največjima 

ljubeznima – družini in mizarstvu.

»Dober večer, Lucky Harbor!« jih je nagovoril Medina. 

»Hvala, ker ste se odzvali vabilu. Zdaj pa nazdravimo Tedu 

Marshallu, ki je trdo garal, da je zbral sredstva za naš novi 

skupnostni center.«

Ko je začela množica vzklikati in kričati, je Russell pomignil 

Ali. »Tudi ti si trdo garala. Kdo pa se bo zahvalil tebi?«

»Ne potrebujem zahval,« mu je odgovorila. In jih tudi v 

resnici ni potrebovala. Teddyju je pomagala v zakulisju, kjer se 

je dobro počutila.

»Kot veste,« je nadaljeval Medina, »je mestni svet obljubil, 

da bo podvojil doslej zbrano vsoto, kar pomeni, da danes 

dodajamo znesek v višini petdeset tisoč dolarjev.«

Vsi so zaploskali.

Na odru se je županu pridružil Teddy z ogromno aluminijasto 

aktovko. Zelo se je trudil, da bi ta center postavil na noge, in 

zdaj mu ni stalo nič več na poti. Pogledal je proti množici in 

se nasmehnil. »Dobili smo zeleno luč za gradnjo,« je povedal v 

mikrofon. Nato je odprl aktovko in pokazal petdeset tisočakov, 

ki so bili lično zloženi in speti. Očitno so prišli naravnost iz 
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banke, a množica mu je vseeno nasedla.

Po končani ceremoniji se je Ali odpravila iskat Teddyja. 

Potrebovala je prevoz domov, poleg tega pa si ga je želela 

videti. Dvakrat je zaman obkrožila velik prostor, nato pa se 

odpravila po hodniku do pisarn. Pod vrati Teddyjeve pisarne 

je opazila svetlobo, toda na njeno presenečenje so bila vrata 

zaklenjena. Dvignila je roko, da bi potrkala, a je od šoka 

otrpnila, ko je zaslišala grleno žensko stokanje. Čakaj malo … 

to ni mogel biti … 

In potem še globlje, bolj raskavo stokanje.

Teddy.

Ali je pobliskala z očmi. Ne. Ne, Teddy ne bi bil z drugo 

žensko … v svoji pisarni … 

»Oh, ljubica, ja, to mi delaj …«

Bil je Teddyjev seksi glas. Ali je zmrazilo po celem telesu in 

ji nato zakuhalo. Ugotovila je, da ima veliko večjo težavo kot 

poiskati prevoz domov.

Naslednje jutro se je zbudila sama. Domov jo je pripeljal 

sočutni Russell. V temi je nekaj časa korakala po veliki hiši, pri 

čemer se ji je od jeze kadilo iz ušes.

Ker se Teddy ni prikazal, ga je dvakrat poklicala, a ji ni vrnil 

klica. Vendar pa jo je zdaj čakalo sporočilo:

Ljubica, to se ne bo obneslo. Nisi kriva ti, ampak je krivda 

izključno na moji strani. Trenutno potrebujem čas zase. V vednost: 

najemna pogodba se je iztekla 31. maja. Zato ne skrbi, izseliš se 
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lahko takoj. 

Ali je šokirano strmela v besede na zaslonu. Ker še ni zaužila 

svoje jutranje doze kofeina, njeni možgani še niso bili v pogonu, 

vendar je bila skoraj povsem prepričana, da je prekinil z njo – 

prek SMS-a – in da jo je praktično vrgel na cesto in da je zdaj 

brez strehe nad glavo.

Na telefonu je odprla aplikacijo s koledarjem. Ja. Včeraj je 

bil 31. maj. Vrgla se je nazaj na posteljo, se zazrla v strop in 

poskušala umiriti svoja turbulentna čustva.

Potem ko ga je prejšnji večer slišala stokati in klicati ljubica 

drugo žensko, bi morala biti ona tista, ki bi prekinila zvezo, ne 

pa biti zapuščena. »Prekleto,« je zašepetala in se usedla.

Izseliš se lahko takoj.

Kako velikodušno od njega. In tudi živi opomnik. Moški 

pridejo in grejo. Tako je bilo pri vseh Wintersovih ženskah. 

Skoraj je že pozabila, da je bil njen življenjski cilj, da ne sledi 

temu vzorcu, da mora biti previdnejša.

Zdaj se je spet spomnila. In čeprav bi si želela poležavati in 

načrtovati Teddyjevo počasno, bolečo smrt in morda zabiti 

dan s posedanjem pred televizorjem z veliko vrečo pokovke v 

naročju, jo je čakalo delo. Morala se je vrniti v mestno hišo in 

odnesti cvetlične aranžmaje in keramiko, ki se ni prodala na 

dražbi.

Potem pa jo je očitno čakalo še iskanje rešitev za nastalo 

situacijo.

Še vedno v šoku se je oprhala in nase navlekla kavbojke 
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in zgornji del trenirke ter odšla iz hiše, ki je stala visoko na 

pečinah na skrajnem severnem delu pristanišča. Bila je na 

samotni lokaciji in ni bilo lahko priti do nje, vendar je ozka 

cesta in odročnost nista motili. Sama hiša je bila stara in precej 

načeta, vendar je imela dušo. Ali je oboževala hišo in razgled, ki 

se je ponujal iz nje, in po otroštvu, polnem mestnega hrupa, je 

uživala v tem, da je lahko zaspala ob šumenju valov, ki so butali 

ob skale.

Običajno so bila zgodnja jutra njen najljubši del življenja v 

Lucky Harborju. Hladna in sveža, s soncem, ki je začelo kukati 

iznad skalnatih vrhov in je ovilo morje v veličasten kalejdoskop 

svetlobe. Za valovi je bila voda mirna kot steklena ploskev, v 

kateri se je zrcalilo nebo nad njo. Vsako jutro je pomenilo nov 

začetek.

Še toliko bolj to jutro …

Parkirala je pred mestno hišo. Vrata so bila zaklenjena, 

vendar jo je vratar Gus spustil v stavbo. Nato je zamomljal, da 

se mora vrniti na delo, in izginil in Ali je začela sama odnašati 

težke cvetlične aranžmaje v svoje dostavno vozilo. Skrbno 

je zapakirala keramične izdelke, ki se niso prodali, in tudi te 

odnesla v avto. Vsakič je morala mimo Teddyjeve pisarne in 

vsakič znova so se v njej zbudila čustva – večinoma jeza – ki 

so postajala vse močnejša. Njena mama in sestra sta bili nagle 

jeze. V Ali pa se je jeza vedno počasi nabirala, danes pa je takoj 

eksplodirala.

Ko je končno odnesla vse stvari, je spet poiskala Gusa in ga 
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našla dejansko zelo zaposlenega – z vsemi štirimi od sebe je 

sedel v sobi za osebje in na telefonu gledal košarkarsko tekmo. 

Star je bil nekaj čez trideset let, visok 1,83 metra in zajeten kot 

tank. Nazadnje se je verjetno obril prejšnje leto. Videti je bil 

kot surovi kmetavz iz oddaje na History Channelu o vlečenje 

hlodov – s to razliko, da je v svoji orjaški dlani držal majhno 

mucko. 

»Oh, kako je srčkana,« se je raznežila.

Njen glas ga je prestrašil – zacvilil je kot majhna deklica in se 

zvrnil s stola. Še vedno je nežno božal nepoškodovano mucko 

in srepo gledal Ali. »Kristus, ženska, drugič bodi bolj glasna, ko 

vstopiš. Srčico si na smrt prestrašila.«

Srčica je imela oči napol zaprte in videti je bila v ekstazi. 

»Ja, vidim,« je rekla Ali posmehljivo in iztegnila roko, da bi 

pobožala ljubko sivo puhasto kepico. »In vidim tudi, kako trdo 

garata tukaj zadaj.«

Ni bila prepričana, ali je Gus zardel pod svojo gosto, črno 

brado, toda premogel je vsaj toliko vljudnosti, da je bil, ko se 

je postavil na noge, videti vsaj malce v zadregi. »Hotel sem ti 

pomagati,« je rekel, »ampak v žepu sem imel Srčico in šef mi 

je že dvakrat rekel, naj je ne nosim sem. Ampak če jo pustim 

doma, cel dan mijavka in cimer mi je rekel, da če je danes ne 

odnesem s sabo, si jo bo njegov doberman privoščil za malico.«

»Skrivnost glede Srčice je pri meni na varnem,« mu je 

obljubila, »ampak za minutko moram skočiti v Teddyjevo 

pisarno.«

Gus se je popraskal po bradi. »Nikogar ne smem spustiti v 
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njegovo pisarno.«

»Vem,« je rekla Ali, »in tega te ne bi prosila, ampak nekaj 

sem pozabila v njej.« Za Teddyja je izdelala keramično posodico 

– grčasto deblo borovca, ki je držalo peresa in svinčnike, ki ga 

je podpisala s svojima začetnicama znotraj srca. Niti slučajno 

mu je ni imela namena pustiti. Ni si je zaslužil. »Prosim, Gus? 

Samo minutko.«

Gus je zavzdihnil. »Prav, ampak samo zato, ker sta bila oba 

vedno zelo prijazna do mene. Teddy ve za Srčico in me ni izdal.« 

Ljubko živalco si je posadil na ramo, kjer je veselo predla, nato 

pa jo odpeljal do Teddyjeve pisarne. Iz žepa je izvlekel obesek s 

ključi, ki je bil večji od Alijine glave, po nekem skrivnostnem 

sistemu poiskal pravi ključ in odprl vrata pisarne. »In zakleni za 

sabo.«

»Bom,« je obljubila, in ko je odšel, je odkorakala naravnost 

do Teddyjeve mize.

Na njej ni našla grčastega debla z majhnim srčkom na dnu. 

Počasi se je zasukala. Pisarna je imela moški karakter in v njej 

je dišalo po uspehu in tistih nekajkrat, ko je bila tu, je vedno 

občutila silen ponos zaradi Teddyja. 

A zdaj ga ni več občutila. Med iskanjem posodice je dvakrat 

zapored kihnila zaradi nevidnega prahu. Končno jo je našla 

na dnu omare za mizo, pod kupom krame. Imela je obliko 

debla rdečega bora in bila je umetelno izdelana do najmanjšega 

detajla. Nekaj sekund je strmela v posodico, na katero je bila 

tako ponosna. Čutila je, kako jo dušita sram in zadrega. Požrla 
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je velik cmok v grlu, zgrabila posodico in zaklenila vrata za sabo, 

kot je obljubila, poiskala Gusa in se mu zahvalila ter odšla.

Ko se je usedla v avto, je globoko vdihnila in speljala. To, 

da je znala vse slabe stvari globoko zakopati in iti naprej, je bil 

dar, ki ga je podedovala od svoje družine. Teddy ni bil niti na 

sredini njene lestvice slabih stvari, si je dopovedovala.

Tako kot vedno v Lucky Harborju ni bilo veliko prometa. 

Ob večerih je bilo zaradi snopov bele svetlobe mesto videti kot 

na razglednici, zdaj pa so se izložbena okna trgovin bleščala v 

zgodnjejutranji svetlobi.

Tukaj se stvari niso spreminjale in pomislila je, da jo morda 

prav to najbolj privlači – občutek stabilnosti, varnosti in 

zaščitenosti.

No, vsaj do včerajšnjega večera je bilo tako …

Posvetila se je svojemu delu v cvetličarni. Skrbelo jo je, ker 

posel ni ravno cvetel. Pri kosilu je Russllu previdno omenila, da 

se ji zdi, da lahko cvetličarni ponudi veliko več, ne nazadnje tudi 

spletno stran. A Russell jo je, enako previdno, zavrnil. Tako kot 

njegova sestra je bil tudi on tehnofob. Celo poslovne knjige je 

še vedno vodil ročno, kljub temu da ga je računovodkinja stalno 

priganjala, naj posodobi sistem. Grace Scott, računovodkinja, 

je na koncu obupala nad tem, da bi spremenila Russllovo 

mišljenje, Ali pa je bila odločena, da se bo spopadla z njegovo 

trmo, in prepričana, da bosta postala odlična partnerja.

Izkoristila je čas med odmorom in poskušala izpolniti čim 

več spletnih vlog za stanovanja. Ob šestih se je vrnila v hišo ob 
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obali in upala, da v njej ne bo naletela na Teddyja. In tudi ni, 

kar je bilo dobro za njegovo pričakovano življenjsko dobo. Še 

bolje, ključ, ki ga je imela, je še vedno odpiral vhodna vrata, kar 

je pomenilo, da bo imela še en večer streho nad glavo.

V kuhinji je odložila ključe v majhno posodico, ki jo je 

postavila za vrata, da bi Teddy vanjo odlagal stvari, ki so se mu 

valjale po žepih. Iz radovednosti je pobrskala po njej: gumb, 

nekaj drobiža in … dva odrezka vstopnic za predstavo, ki je bila 

pred tednom dni v Seattlu.

Predstavo, ki se je ni udeležila.

Strmela je v odrezka, nato pa ju odložila in odkorakala proč. 

Ko se je odpravila v spalnico, jo je žrlo nekaj drugega, a se v 

to ni imela časa poglabljati, saj se je nenadoma zavedela, da je 

Teddy že več tednov delal 24 ur na dan vse dni v tednu. Pred 

tem pa je bil bolan in je spal v drugi sobi. Skupaj nista spala že 

vse od … Sploh se ni mogla spomniti.

Kar je pomenilo, da je njuna zveza razpadla že veliko prej.

Ob tem spoznanju jo je rahlo stisnilo pri srcu. Toda ne zato, 

ker bi kar koli obžalovala. Močno se je namreč trudila, da ne bi 

v življenju ničesar obžalovala. In tudi ne zato, ker bi se ji tožilo 

po Teddyju, ne po tem, ko je ugotovila, da jo vara. Spoznala je, 

da je v resnici ljubila predstavo o tistem, kar naj bi imela, in ne 

tistega, kar sta dejansko imela.

Žalostno.

Slekla se je do spodnjih hlačk in nedrčka, nato pa ji je postalo 
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jasno, kaj jo žre. V mislih je prevrtela dogodke nazaj in se bosih 

nog odpravila v dnevno sobo.

Ko se je Teddy vselil v to hišo, je bila že opremljena, vendar ji 

je vdihnil svoj karakter s svojim neredom in neorganiziranostjo 

– njegove stvari so ležale vsepovsod. Superge je pustil pri 

vhodnih vratih. Suknjič je ležal na naslonjalu zofe. Kravata je 

visela s svetilke. Njegov prenosnik, e-bralnik, tablica, pametni 

telefon in druge igrače so bili vedno priključeni na električno 

omrežje, kadar pa niso bili, so njihovi kabli viseli brez znakov 

življenja in čakali, da jih bo kdo uporabil.

A ne zdaj. Zdaj ni bilo ničesar več. Vse je izginilo, vključno z 

njenim iPodom.

Teddy se je izselil iz njenega življenja kot tat sredi noči.

Minil je natančno en dan, odkar se je detektiv Luke Hanover 

s policijske enote v San Franciscu odpravil na tritedenski 

dopust, vendar ni mogel iz svoje kože, ko je v hiši svoje babice v 

Lucky Harborju v kuhinji naletel na vlomilko.

Prav gotovo najlepšo vlomilko, kar jih je kdaj koli srečal – 

vsaj s hrbtne strani, saj je imela na sebi le bel čipkast nedrček in 

bele čipkaste spodnjice, ki so se ujemale z njim.

»Veliko si upaš, ti … hinavska podgana,« je besno zakričala v 

telefon in mahala s prosto roko. Dolgi, kodrasti lasje so ji divje 

opletali okrog glave, ko se je premikala po kuhinji.

In to ni bilo edino, kar se je premikalo. Bila je prava seks 
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bomba, z oblinami na pravih mestih.

»Samo da veš,« je nadaljevala, ne da bi opazila Luka, »niti 

slučajno ne bom sprejela tega, da si me dal na čevelj prek 

SMS-a. Me slišiš, Teddy? Tega ne bom sprejela, ker te jaz dajem 

na čevelj. Le kdo se razide z nekom po SMS-u? Povedala ti 

bom, kdo, Teddy, totalni kreten, in to si … Halo? Prekleto!«

Odmaknila je telefon od ušesa in buljila v zaslon, nato 

pa pritisnila številko in si ga spet prislonila k ušesu. »Tvoja 

telefonska tajnica me je prekinila,« je zasikala. »Onegavil 

si se z drugo žensko, medtem ko sem bila jaz v isti stavbi? 

Kako klišejsko. Ampak da mi nisi povedal, da ne nameravaš 

podaljšati najemne pogodbe? To je skrajno pokvarjeno, Teddy. 

In nikar se ne trudi z vračanjem klica. Oh, saj res, ti ne kličeš – 

ti pošiljaš SMS-e!« Nato je prekinila in zabrisala telefon na pult. 

Z rokami, uprtimi ob boke, in paro, ki se ji je kadila iz ušes, je 

za nekaj sekund obstala. Nato je zavzdihnila, nekajkrat udarila 

s čelom ob hladilnik in naslonila glavo na hladna, jeklena vrata.

Se je onesvestila?

»Saj je samo en slab dan,« je zašepetala in se postavila v 

idealen položaj, da bi jo pretipal in preveril, ali je oborožena.

»Samo en usran dan,« je ponovila šepetaje, s čimer se Luke ni 

mogel strinjati.

»Ne od tukaj, kjer stojim,« je rekel

 


