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Prevod:

Esther Daniela Košir



Za Ellen,

mojo nepričakovano novo prijateljico. 

Hvala, ker si mi pomagala poiskati nov dom.
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Prvo poglavje

Trina Petrov je sedela na brežini enega izmed kanalov v 

italijanskih Benetkah, pila aperol spritz in vlekla na ušesa, kaj 

so se pogovarjali ljudje okoli nje. Prisluškovanje je postalo del 

njene izkušnje, kadar je potovala sama, najboljše pri tem pa je 

bilo, da so tisti okrog nje mislili, da ne razume niti ene njihove 

besede. Trina, ki je sicer tekoče govorila tri jezike in se hitro učila 

tudi četrtega, se je v to kavarno vračala zato, ker so ji domačini 

povedali, da tja turisti običajno ne zahajajo. Resda je bila 

turistka tudi sama, ampak njen cilj je bil osvojiti italijanščino. 

Kadar je sedela v večjih kavarnah, je slišala ogromno angleško 

govorečih ljudi, takim pogovorom pa je lahko prisluškovala 

tudi doma. 

Benetk ni izbrala naključno. Venezia, kakor Benetkam 

rečejo Italijani, je mesto ljubezni, v katerem ne primanjkuje 

romantičnih gondol in zaljubljenih parov, ki se objemajo na 
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sedežu, medtem ko gondoljerji potiskajo majhno plovilo po 

nešteto kanalih mesta, ki slovi po tem, da ga večkrat zalije voda. 

Z ozirom na to, da v tem kraju prevladujejo pari, se Trina ni 

pogosto znašla v središču nehotene moške pozornosti. K temu 

je v marsičem pripomoglo tudi dejstvo, da se je pogosto igrala 

s štirikaratnim diamantnim poročnim prstanom, ki si ga je 

nadela na vsakem potovanju. 

Pri sosednji mizi sta tudi tokrat sedela dva priletna Italijana, 

stara najbrž nekaj čez sedemdeset let, ki sta počela natanko isto 

stvar kot prejšnji dan. Ob steklenici vini sta igrala šah, s tem 

da sta si vzela ogromno časa, da sta v miru preračunala vsako 

potezo, medtem ko sta složno reševala probleme tega sveta. 

Bolj ko se je raven tekočine v steklenici spuščala, bolj sta bila 

prepričana, da sta našla prave odgovore na tegobe današnjega 

dne. 

Trina se je z glavo sklanjala nad e-bralnik in se pretvarjala, da 

se je izgubila v neki zgodbi.

»Bella, spet si tu.« Luciano, lastnik manjše restavracije, jo je 

nagovoril v angleščini, vendar z izrazitim italijanskim naglasom. 

»Nisem še izpilila vašega jezika,« je odgovorila v italijanščini.

»Slišati je čisto v redu,« je rekel.

Pri sosednji mizi se je stiskala skupina hihitajočih se najstnic 

in brez kančka sramu osvajala Lucianovega sina, ki jim je 

stregel. Oddajal je nekakšno energijo Justina Bieberja, čeprav je 

bil malce starejši od tistih, ki jim po glavi ni rojilo drugega kot 

zabava. Toda njegova starost za to skupino najstniških popotnic 



- 9 -

KO VIDIM TVOJ NASMEH 

očitno ni bila nobena ovira, da se ne bi spogledovale, se hihitale 

in ubogemu Marcu pošiljale na roko napisana sporočilca.

Dober dečko, kakršen je bil, se je Marco nasmehnil, 

pomežiknil … in se spogledoval nazaj, s čimer si je najbrž 

prislužil precej telefonskih številk.

»Nobenega sramu ne poznajo,« je komaj slišno rekel Luciano 

v italijanščini.

»Samo zabavajo se.«

»Tako rekoč je že zaročen.«

Trina je pogledala še enkrat. »Tista dekleta so tako ali tako 

premlada zanj. Rad bi samo poskrbel, da se bodo imele čemu 

režati, ko se bodo zvečer …« Trina je iskala italijansko besedo 

za lepotičile, preden se je končno vdala. »Ko bodo ličile druga 

drugo.«

Luciano, čigar lasje so bili ponekod že sivi, je položil dlan na 

svojo glavo, preden se je nasmehnil svojim mislim. »Pa že.«

Trina je pogledala med očetom in sinom. »Stavim, da niste 

bili nič drugačni od sina, ko ste bili njegovih let.«

Lucianova dobra volja je dobila rahel pridih navihanosti in 

Trina je vedela, da se ni zmotila.

»No, veš …«

Luciano ni skušal zanikati njene izjave. »Kakšen oče, takšen 

sin.«

»Če je vsaj pol tako dober kuhar kot vi, bo zelo osrečil svojo 

bodočo ženo.«

Lucianov nasmeh je splahnel. »Adriana je idealna za mojega 

Marca.«
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Oba sta obmolknila, ko se je Marco nasmehnil in šel mimo. 

»Čemu potem mrščenje?« Trina je vedela, da beseda mrščenje 

ni bila ustrezna, vendar je bila najbližja tisti, ki jo je poznala 

v italijanščini in s katero je hotela opisati čemeren pogled na 

Lucianovem obrazu. 

Trinino pomanjkanje besednega zaklada kljub temu ni 

bila ovira, da možakar ne bi razumel, kaj je hotela povedati. 

V mislih si je naredila zaznamek, naj v slovarju preveri besedo 

zaskrbljen, ko se vrne v hotel. 

»Več ima pod palcem kot mi. To mojega Marca zelo skrbi.«

Trina je začutila, da jo je stisnilo pri srcu. »Denar ni vse.« 

Tega ni vedel nihče bolje kot ona.

»Ljubi jo. Vse bi naredil zanjo.«

»V čem je potem težava?«

Luciano je pogledal stran od zadnjega dela kavarne, kamor je 

izginil njegov sin. »Dal bi ji vse na svetu. Rekel sem mu, da bi 

bil on lahko njen svet, če bi jo le prosil za roko.«

Trini je bilo to všeč.

»Mlad je in misli, da do bogastva lahko prideš na lahek 

način.«

Trina je zaprla oči.

»Današnja mladina …« Luciano je izgovoril te besede, kot 

da sta bila s Trino rojena v istem desetletju. V resnici sta bila 

dobrih dvajset let narazen.

»Ampak dovolj o moji družini … kje je vaša?«

Trina je odprla oči. »Moji starši živijo v Kaliforniji.«
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Lucianov nasmeh je popolnoma splahnel. Njegov pogled je 

odtaval k prstanu na njeni levi roki.

Odgovorila je na njegovo neizrečeno vprašanje. »Vdova sem.«

V obraz je prebledel, kar je bilo na moškem, ki je imel tipično 

italijansko polt, videti precej nenavadno. K sebi je povlekel 

stol in se usedel zraven nje. »Tako zelo mi je žal,« je rekel v 

angleščini.

Skušala se je nasmehniti. »V redu je.«

Ni bil videti prepričan.

»Dobro sem. Skoraj eno leto je že tega.« V trenutku, ko je to 

priletelo iz njenih ust, je vedela, kako plehko je zvenelo. 

Manj kot leto dni od usodnega da do slovesa, je pomislila, a 

tega ni rekla na glas. Zapletena narava njenega kratkega zakona 

je bila nekaj, o čemer ni hotela razpravljati. Svetu ni bilo treba 

poznati resnice, ona pa ni čutila nobene potrebe, da bi govorice 

širila prav ona. 

»Zmanjkalo mi je besed … v angleščini ali italijanščini,« je 

rekel Luciano.

V tistem trenutku je šel mimo Marco in ju ošinil. Trina ga 

je opazovala, ko je hodil, in vzdihnila. »Načrte lahko delamo 

samo za ta trenutek. Jutrišnji dan nam ni obljubljen. Dovolj sva 

stara, da se tega zavedava oba.«

Položil je dlan na njeno roko. »Premlada si, da bi bila lahko 

tako prepričana v svoje besede.«

Trina se je nasmehnila. »Potem prehitevam, je tako?«

Luciano se je potrepljal po prsih in povesil brado.
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Nekaj minut kasneje jo je zapustil. Trina je na mizi pustila 

dovolj evrov, da je plačala svojo pijačo, in odšla. 

Že ob sami misli na resnično življenje – tisto, v katerem se je 

pretvarjala, da je nekaj, kar ni – jo je prijelo, da bi pobegnila. 

Vedela je, da bo še kdaj prišla pogledat Luciana, ko je 

zapustila kavarno. Ampak zdajle je morala poiskati živahne, 

turistov polne ulice, kjer se bo lahko izgubila. 

Prehodila je pol ducata vijugastih malih ulic, obdanih z 

mostovi in stavbami, ki so bile videti točno take kot vse druge, 

pa vendar edinstvene na svoj način, in že se je znašla na trgu 

svetega Marka.

Sonce je začelo zahajati in na ogromen trg je že začela pritekati 

voda. Z ozirom na to, da se bo mesto enkrat v prihodnjih sto 

letih potopilo, so bili Benečani vajeni tega pogleda, medtem ko 

so si turisti sezuli čevlje in lahkotno brodili po vodi, ki se je 

dvigala iz kanalov. 

Ampak mesto se zaenkrat še ni potapljalo. Enostavno je 

zdržalo še en dan sprehajajočih se zaljubljencev in manjših 

šestčlanskih orkestrov, ki so igrali vse od klasične glasbe do 

modernega popa, medtem ko so turisti pili vino.

Trina se je za hip ustavila. 

Zdrsnila je iz sandal in zakorakala po do gležnjev visoki vodi 

do sredine trga. 

Neznanec v poročni obleki je držal vlečko nevestine obleke 

in se nasmehnil v fotoaparat.

Trina je hodila naokrog, dokler ni stala med cerkvijo in 

morjem.
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Skrivam se, je pomislila, medtem ko se je vse premikalo okoli 

nje. Bila je samska ženska, ki je hodila po ulicah turističnega 

italijanskega mesta, kjer živa duša ni vedela, kdo – ali kaj – je 

bila. Sem je prišla ravno zato, da je bila lahko anonimna.

Učenje jezika je bil samo izgovor.

Pa vendar, hodila je skozi množico in namenoma pozabila na 

vse. 

Tu je bila samo Trina.

Sem ter tja je opazila kakšen naklonjen pogled predstavnikov 

nasprotnega spola, se nasmehnila in odšla naprej. Niti enkrat se 

ni ustavila, da bi videla, ali bi se tisti pogled lahko spremenil v 

nekaj več. 

To je ni zanimalo.

Ko so ulice postajale vedno ožje in so še zadnji od prebrisanih 

trgovcev skušali vsiliti svoj kič neznanim obiskovalcem, si je 

Trina utrla pot nazaj do svojega povprečnega hotela.

Potisnila je nihajna hotelska vrata in se povzpela dve 

nadstropji više do svoje vogalne sobe z dvojnim oknom, s 

katerega je bil lep razgled na enega od kanalov spodaj. 

Zaklenila je vrata, vrgla ključ – ki je bil dejansko ključ in ne 

kartica – na mizo. Premaknila se je k oknu, ga na široko odprla 

in potisnila nazaj naoknice. 

Most, ki je bil najbližji njeni sobi, so sem ter tja prečkali 

pešci, katerih besede so ji odmevale v ušesih. 

Vrgla se je na posteljo in ošinila velikanski stekleni lestenec 

nad seboj. Nekaj takega bi Trina prej pričakovala v kakšnem 

hotelu v Vegasu kot pa tu.
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Zaprla je oči, ne meneč se za osamljenost, ki je potrkala po 

zadnjem delu njene glave. 

Vse je bilo v redu.

Trino je iz postelje vrgel glasen glas. 

Nekajkrat je trenila, da se je orientirala v sobi. 

»Ne vidiš, da delam!«

»Umakni se!«

Glasova sta prihajala z zunanje strani njenega okna. Trina 

je ošinila uro v sobi in se zdrznila. Ob pol sedmih je bilo še 

prezgodaj za vpitje.

Medtem ko sta moška še naprej vpila v italijanščini, se je 

vdala in se premaknila, da bi videla, o čem sta se prepirala. 

Na kanalu sta drug ob drugi stali dve dostavni gondoli, 

opremljeni s pol ducata mož, ki so raztovarjali zaloge – vreče 

moke in škatle papirnatih potrebščin, skratka vse, kar restavracija 

potrebuje za nemoteno poslovanje. Eden od vpijočih moških je 

bil gondoljer, ki je stal na zadnjem delu svoje gondole in mahal 

z roko v zrak.

»Turisti so še v posteljah,« je rekel eden od moških, ki je 

skušal raztovoriti čoln. »Malo lahko še počakaš.«

Težava je bila v tem, da je bilo med dostavnima čolnoma 

premalo prostora, da bi gondola lahko šla mimo.

»Za božjo voljo, premaknite se že, da gre možakar lahko 

skozi, ostali del Benetk pa spi naprej!« je s svojega okna zavpila 

Trina. 
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Vanjo se je zazrlo sedem parov oči.

Trina je dvignila obe roki v zrak, da bi poudarila svoj prav.

Trije moški so istočasno začeli vpiti, kdo ima pravico biti na 

poti. 

Trina se je še bolj nagnila ven in povečala kaos s svojo 

pritožbo. »Kup odraslih moških, ki se obnašajo kot otroci,« je 

zagodrnjala.

Na drugi strani kanala se je odprlo še eno okno in neka 

ženska, dvakrat starejša od Trine, je začela žlobudrati italijanske 

besede, od katerih je ujela samo vsako četrto. Medtem ko 

Trini ni uspelo vsega razvozlati, je bilo očitno, da moški, ki so 

raztovarjali tovor, s tem niso imeli težav.

Čez nekaj minut se je eden od večjih čolnov na kanalu 

premaknil toliko, da se je gondoljer lahko prerinil mimo.

»Se opravičujem, lepotica,« je rekel gondoljer in se teatralno 

priklonil v Trinino smer.

Bil je visok, temnolas in bil je Italijan. V odgovor na njegov 

nasmeh se je Trina zarežala nazaj. 

»Ignoriraš me!« Avery Grant je hodila gor in dol po svojem 

stanovanju v enem izmed nebotičnikov v središču Los Angelesa 

ter na ušesu držala mobilni telefon. Zveza s Trino, ki je bila 

skoraj na drugem koncu sveta, je bila presenetljivo dobra.

»Še zdaleč ne.«

»Tri sporočila in dva telefonska klica. Če to ni de�nicija 

ignoriranja, potem ne vem, kaj je.«
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»Imela sem slab Wi-Fi.«

»Trapast izgovor, mladenka. Kako dolgo sploh nameravaš 

ostati v Benetkah?«

Avery je stoje opazovala mestno obzorje, ko se je sonce začelo 

spuščati čez stavbe. Sončni zahod je bil s te višine vedno vreden 

ogleda. 

»Kako … kako si vedela, kje sem?«

»Oh, lepo te prosim. Imam te na aplikaciji, ki spremlja 

lokacijo mojih prijateljev, se spomniš? Tako da lahko veš, kje se 

nahajam, kadar grem ven na zmenek.«

»Saj res … pozabila sem.«

Avery je zavila z očmi in se odmaknila od okna, da bi se lahko 

v celoti posvetila Trini. »Ne vem sicer, kakšne koristi bom imela 

od aplikacije, če je nikoli ne pogledaš.« 

»Oprosti. Jaz … zdajle sem z mislimi drugje.«

»Vem, da si. Ampak iz tega kroga moraš enkrat stopiti. Ta 

konec tedna imamo srečanje Kluba prvih žena in gostiteljica si 

tokrat ti. Menda nisi pozabila?«

»Jaz, hm … nisem pozabila.«

Avery je globoko vdihnila, ker je presneto dobro vedela, da 

Trina ni samo pozabila, temveč da tudi ni ničesar načrtovala. 

»Hm-hm … prav. Veš kaj, pridi samo na ranč, za vse ostalo 

pa bom poskrbela jaz.«

»Do takrat je še šest dni.«

»Nobena od nas ne bo hotela gledati, kako boš zaradi časovne 

razlike cele dneve samo spala. Torej pot pod noge, ženska!«
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»V redu bom.«

»Nikar ne misli, da ne bom prišla pote, če bo treba. Kajti 

storila bom natanko to!«

Trina se je zasmejala, ob čemer se je Avery nasmehnila. »Vem, 

da boš. Daj mi samo še nekaj dni.«

»Prav, ampak če boš zatajila, ne bom prišla sama. Z mano 

bodo tudi Lori, Shannon in Samina ekipa.«

»Vse mi je jasno, Avery. Zdaj bom prekinila.«

»Zakaj? Greš morda na vroč zmenek?« Za delček sekunde se 

je Avery spraševala, ali je bilo v njeni šali dejansko kaj možnosti 

za kaj takega. 

»Ne. Kje pa.«

»No, škoda. V Italiji si. Tamkajšnji moški so pravi lepotci.«

»Ja, res je.«

Njena prijateljica od tega sicer ni imela veliko koristi. V 

zadnjem letu, odkar jo je Avery poznala, se je Trina moškim 

samo nasmehnila. »Enega poskusi poljubiti zame.«

»Bom.«

To se ne bo nikoli zgodilo. 

»Zalezovala te bom, dokler mi ne bo zapiskalo, da si povezana 

z omrežjem v Teksasu.«

»Zdajle bom res prekinila, Avery.«

Prepirljivost v Trininem glasu je zvenela bolje kot otožnost.

»Rada te imam.«

»Jaz tudi tebe.«

Avery je prekinila klic in nemudoma poklicala Lori.
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Ko se je njena soseda, odvetnica in članica Kluba prvih žena 

javila na telefon, Avery ni ovinkarila. »Govorila sem s Trino.«

»Je dobro?«

»Mislim, da je čas za intervencijo.«
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Drugo poglavje

Naslednji dan jo je zbudil globok moški bariton. Ura je 

kazala sedem. Sonce, ki je sijalo skozi okno, je namigovalo, da 

se je obetal še en vroč dan.

Trina se je odvlekla iz postelje, ko pojoči glas ni pojenjal ali se 

začel oddaljevati. 

V nasprotju s prejšnjim dnem je bil danes na kanalu samo en 

čoln. 

Visoki temnolasi Italijan je s svoje gondole gledal njeno sobo, 

medtem ko je pel.

Besede o ljubezni in navdihu so priplavale do njenih ušes. Ko 

je končal pesem, je z rokami delal veličastne kretnje. 

Zaploskala je in se nasmehnila, ko se je globoko priklonil.

»Brezplačno vožnjo ti ponujam, lepotica. Ker si mi včeraj 

pomagala v stiski.«

»To ni potrebno,« je odvrnila v italijanščini.
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»Američanka si.«

»Ja.«

»Američani obožujejo gondole.«

Naslonila se je na okno. »Kdaj drugič.«

Njene besede so mu vlile upanja, ki ga je potreboval. »Kako 

ti je ime?«

»Trina.«

Položil je roko na prsi. »Jaz sem Dante. Se vidiva jutri.«

Odprla je usta, da bi oporekala, a se je že odrinil od pomola 

in spet začel peti.

Dan se je za Trino zavrtel hitreje kot v prejšnjih treh tednih. 

Ker si ni postavila točnega datuma zaključka potovanja, 

je spoznala, da doslej sploh še ni videla celotnega otoka. 

Nenadoma je začutila potrebo, da bi začela pohajkovati. 

Kratka vožnja s čolnom jo je pripeljala do sosednjega 

otoka Murano, ki je slovel po svojem ročno izdelanem steklu. 

Medtem ko so komarji grizljali njene gležnje, se je skušala 

izogniti soncu tako, da je obiskala par trgovin. Nikoli ni bila 

strastna nakupovalka, toda če je po zaslugi svojega bivšega 

moža in njegove matere lahko tako globoko segla v žep, je Trina 

izkoristila storitve trgovcev, da ji kupljeno blago odpošljejo v 

ZDA. Za vsako od štirih vaz, ki ji je padla v oči, je zapravila 

tri tisoč evrov, vedoč, da bodo darila njeno opravičilo, ker je 

zamudila kvartalno srečanje Kluba prvih žena. Umetnine so 

bile prelepe in bodo zagotovo pripomogle k temu, da bodo 

njene prijateljice lažje pozabile, da se jim je izneverila. 
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Začela je tudi vaditi, kaj bo rekla, ko bodo zagnale vik in 

krik. 

»Takoj ko me je Avery spomnila na srečanje, sem se odpravila 

na potep, da bi videla celotne Benetke. Darila sem tako kupila v 

naglici.«

Avery ji že ne bo verjela.

Tudi Lori, odvetnica za ločitve, bo vedela, da je to laž, vendar 

ji tega ne bo očitala. 

In potem je bila tu še Shannon. Njo je bilo težje prebrati. 

Trini se bo najbrž zahvalila, jo potrepljala po hrbtu in ji nato 

dala vedeti, da se lahko obrne nanjo, v kolikor bo potrebovala 

pogovor.

Z Avery bo nekoliko več dela. Upoštevajoč, da sta si bili 

Trina in Avery najbliže od vseh, se bo Trina morala potruditi po 

najboljših močeh, da se ji odkupi. 

Morda bo jutri zjutraj sedla v gondolo s tistim visokim 

temnolasim Italijanom. Z njim se bo slikala, nato pa ji rekla, da 

jo je zamotil Dante. Že sama misel na to, da se Trina smehlja 

predstavniku nasprotnega spola, bo Avery pomagala preboleti 

njeno odsotnost. 

S takim načrtom v glavi je Trina podpisala papirje za drago 

steklo in se nato brezskrbno sprehajala po ostalem delu otoka.

Dante je bil od blizu videti še bolj čeden. »Danes ne bo 

petja?« je vprašala Trina, ko je točno ob sedmih prišla iz svojega 

hotela. Če bo postavljala dovolj vprašanj, bo pozabila, da je bila 

na nekakšnem zmenku. Morda pa si je to samo domišljala. 
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Skočil je z gondole in se ji približal, kot da se poznata. 

Najprej jo je poljubil na desno lice in nato še na levo. Trina je 

stopila nazaj, da bi znova pridobila svoj osebni prostor. 

»Če hočeš pesem, potem jo boš tudi dobila.« Preden se je 

lahko zasmejala in mu povedala, da se je šalila, je iz sebe spustil 

glas, ki je stresel stene stavb okoli njiju. 

Trina je položila dlan na njegovo roko. »Šalila sem se,« je 

rekla v angleščini. »Šš, vse boš zbudil.«

»Prav imaš. Tvojo lepoto hočem obdržati samo zase.«

Imel je skrivnosten nasmeh in nagajiv pomežik. »Pridi …« 

Iztegnil je roko, da bi ji pomagal stopiti v čolnič. »Si se že kdaj 

peljala z gondolo?«

»Ne.«

Stresel je z glavo, bel slamnik je metal sence na njegov obraz. 

»Kakšna škoda.«

»Res se ti ne bi bilo treba tako truditi zame,« mu je rekla.

»Malenkost. Pokazal ti bom skrite bisere svojega mesta.«

Na sedež se je namestila tako, da je gledala naprej. Dante 

je stal na zadnjem delu in z enim veslom obvladoval in vodil 

ročno izdelano plovilo. »Tu sem že skoraj tri tedne. Mislim, da 

sem prehodila vse ulice.«

»Nisi se pa peljala po vseh kanalih.«

Ozrla se je čez ramo. »Drži.« Preden bi pozabila, je iz zadnjega 

žepa vzela mobilni telefon in se pretvarjala, da fotogra�ra prizor 

pred seboj. V resnici je naredila posnetek sebe in zraven ujela 

še Danteja. To bo Avery zagotovo zadržalo na drugi strani 

Atlantika. 



- 23 -

KO VIDIM TVOJ NASMEH 

Mesto je še spalo in temperatura se je v primerjavi s prejšnjim 

dnem precej spustila. »To je najboljši del dneva,« je rekel.

Lažje se je bilo pogovarjati z njim, če ga ni gledala. »Si že 

dolgo gondoljer?«

»Pet let.«

»Ti je všeč?«

»Seveda. Vidim lepe ženske, kot si ti. Dneve prebijem na 

vodi in za par dodatnih evrov tudi kaj zapojem.«

Preprosto življenje. »Sliši se romantično.«

»To so Benetke. Celo stavbe krčijo po romanci.«

Trina je pogledala navzgor po navpičnih opečnih in s 

štukaturo okrašenih stenah različnih barv in stopenj propadanja. 

»Se res potapljajo?« ga je vprašala.

»Na žalost. Toda naša vlada je prisegla, da bo mesto ostalo 

nad vodo.«

En dober potres na celini in tista vladna prizadevanja bodo 

šla rakom žvižgat. 

»Upajmo, da se ne trudijo zaman.«

Dante se je z nogo uprl na stranski del stavbe in ju zapeljal 

navzdol po manjšem kanalu.

»Tvoja italijanščina je občudovanja vredna. Si živela v Italiji?«

»Ne. Nekajkrat sem jo obiskala.«

»Potem si se je kot otrok naučila v družini.«

Naslonila se je nazaj. »Italijanščino sem se učila samo šest 

mesecev.«

Za kratek čas je nehal veslati. »Spet si me prijetno presenetila.«



- 24 -

CATHERINE BYBEE

Ob njegovem brezsramnem spogledovanju je v prsih začutila 

nekakšno vedrino. Ni ga jemala resno – vsaj ne popolnoma. 

Spogledovanje je moralo biti omejeno v luči dejstva, da se 

bo morala potruditi, da bo čez nekaj dni zapustila Benetke. 

Četudi bo morala prestopiti v Parizu, kjer bo morda na koncu 

zaradi zamude obtičala za nekaj dni ali celo ves teden. Imela 

je priložnost prepričati Prve žene, da so bili njeni nameni o 

pravočasnem prihodu domov iskreni – pa čeprav ji bo zrasel 

nos, ko se bo nasmehnila.

»O čem razmišljaš, Bella?«

»Da se moje potovanje bliža koncu.«

Zagodrnjal je, ona pa se je ozrla čez ramo.

Njegova spodnja ustnica je bila potisnjena naprej kot pri 

otroku, ki se kuja. 

Trina je zavila z očmi.

»Šele spoznala sva se, zagotovo lahko še malo ostaneš,« jo je 

rotil Dante.

Skomignila je in spet pogledala naprej. »Bomo videli.«

»To je že bolje.« To rekoč, je Dante začel prepevati. 

Nejke na sredini pesmi je potegnil veter in nebo nad njima se 

je začelo temniti.

»Kaže, da bova morala vožnjo prekiniti,« je rekel, ko je 

potiskal gondolo proti najbližjemu pomolu. Imel je srečo, da so 

bili na vsakem vogalu. 

Grmenje je izbrisalo nasmeh na Dantejevem obrazu.

Gondolo je privezal na pomol, nato pa z lastno težo držal 
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zibajoče se plovilo na mestu, medtem ko ji je pomagal stopiti 

na kopno.

Zabliskalo se je in zadaj se je hitro približevala nevihta. 

Dante je okorno pohitel proti sedežem, da bi jih zaščitil s 

prilegajočo se prevleko. Napol je bil pri koncu, ko je začelo 

deževati.

Trina mu je hotela priskočiti na pomoč, a je vedela, da mu bo 

samo v napoto.

Tako je stala v topli beneški nevihti, da jo je pralo še naprej. 

V tem, da je namenoma stala na dežju in pustila, da ji je topla 

voda tekla po laseh, je bilo nekaj katarzičnega. Obstati tu z 

nekom, četudi z osebo, ki je v resnici sploh ni poznala, je bilo 

bolje, kot če bi bila tu sama. 

V sekundi, ko je Dante pokril gondolo, je skočil k njej, jo 

zgrabil za ramena in ju vodil navzdol po majhni ulici, ki se je 

odprla na trg. Tako kot na večini trgov v Benetkah je bila tudi 

tu cerkev z velikim nadstreškom, ki ju je obvaroval pred dežjem.

Saj ne, da sta kaj imela od tega – tako ali tako sta bila 

premočena do kože. 

Spet je zagrmelo in dež je zdaj neslo proti njima s strani. 

Pomaknila sta se bliže k vratom, vendar svojih stopal kljub 

temu nista mogla skriti pred dežjem. 

Ko je pogledala svoje premočeno krilo in platnene čevlje, se 

je Trina začela smejati.

Njenega smeha se je kmalu nalezel tudi Dante. 

»Tole je noro,« je rekla v angleščini.
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»Traja lahko nekaj ur ali par minut,« ji je povedal.

Pomolila je glavo izpod napušča in pogledala sivo nebo.

»Mislim, da sva nekje vmes.« Ko je spet pogledala Danteja, 

je stal bliže. Segel je proti njej in ji z obraza potisnil moker 

pramen las. 

Poljubi enega zame. V glavi ji je kot nadležna muha brenčal 

Averyjin glas. 

»Tako zelo si lepa.«

»Ti pa ženskam rad pihaš na dušo.«

»Ja, priznam,« je rekel, ko je stopil bliže.

Samo en poljub. Ne bo te konec.

»Utihni, Avery,« je zašepetala Trina v angleščini.

Dante si je obliznil ustnice. »Bi se rada izgovorila ali 

privolila?«

Zadrgetala je, vedoč, da svoji najboljši prijateljici ne bo treba 

lagati o ničemer. 

Počasi se je nagnil naprej, ji dal čas, da bi se umaknila. 

Ampak Trina se ni.

In ko jo je Dante poljubil, se je prisilila zapreti oči in nagniti 

glavo nazaj. 

Poljub je bil prijeten … no, ja, morda več kot samo prijeten. 

Že tako dolgo je bilo tega, odkar je nekoga poljubila, da je že 

mislila, da je pozabila, kako se to počne. 

Dante je po drugi strani dobro vedel, kako se streže tem 

stvarem. 
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Ko je njegova roka segla okoli njenega pasu in jo povlekla 

bliže k njemu, je Trino zagrabila panika. 

»Bella. Tako si ljubka,« je rekel še enkrat, tokrat z ustnicami 

tik ob njenem ušesu. »Lahko bi se lepo ljubila.«

Ja, kar pozabi na to. 

Položila je roko na njegove prsi. »Mislim, da ne …«

»Nihče ne bo vedel. Samo midva. Jaz ne bom povedal 

tvojemu možu, ti pa ne boš povedala moji ženi.«

Trina je otrpnila in njen pogled se je ustavil na roki, ki jo je 

imela na njegovih prsih.

V njene oči je strmel Fedorjev prstan. 

»Jaz nisem …« O, bog. »Si poročen?«

Dante se ni nehal smehljati. »Nikar ne zanikaj. V redu je. 

Vseeno mi je.«

Trina se je izvila izpod njegove roke in stopila na dež. 

Dantejevo režanje je končno zbledelo. 

»Jaz nisem poročena, bedak!« je rekla v angleščini. In ker je 

v ruščini to zvenelo še ostreje, mu je to navrgla še v tem jeziku. 

»Sožalje tvoji ženi,« je zavpila, preden je stekla do najbližjega 

izhoda s trga.

Ni šel za njo. V bistvu mu ni bilo treba, saj je vedel, kje je 

njen hotel.

Dvajset minut je hodila cikcak po skozi labirint ulic, ki mu 

ni bilo videti konca, nato pa končno našla znano smer. 

S hrbtno stranjo roke si je obrisala ustnice in preklinjala vso 

pot nazaj do hotela. 


