
Jill Shalvis

Končno
 

Lucky Harbor: 5. knjiga

Prevod:

Maša Zupančič



Za vse, ki ste kdaj potovali po svoji duši.

Da bi našli upanje, mir in srce.
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1. poglavje

S čokolado je vse boljše.

»Nisem se izgubila,« je rekla Amy Michaels veveričku, ki jo je 

zviška opazoval z drevesa. »Res se nisem.«

A v resnici se je. Pravzaprav je bila izgubljena že celo svoje 

življenje. Vendar veverička to očitno ni zanimalo. »Morda ti 

poznaš pot?« ga je vprašala. »Iščem namreč upanje.«

Veveriček je pomigal s smrčkom, ji pokazal rep in izginil med 

drevesi. 

No, to je tako, če moškega vprašaš za pot. Ali za kar koli 

drugega … Še nekaj trenutkov je stala na mestu, pri čemer 

so jo slepili močni sončni žarki, z zemljevidom v eni roki in 

dnevnikom njene babice Rose v drugi. Gozd okrog nje se je 

bohotil v vseh mogočih odtenkih zelene, z drevesi, obdanimi 
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z debelim slojem mahu, in vsemogočnimi vzpenjavkami. Tudi 

tla so bila polna življenja, z nešteto potočki, ki jih je morala 

neprestano preskakovati, medtem ko je poslušala ščebetanje 

ptic in veveric. Ker je bila Amy po duši mestno dekle, je bila 

vajena betona, luči in ljudi, ki so se prerivali med seboj. Ta 

glasna tišina in odsotnost civilizacije sta ji dajali občutek, da je 

na drugem planetu, vendar se ni ustavila.

Stara Amy bi se. Zdaj bi bila že doma. A stara Amy je imela 

navado bežati, namesto da bi se postavila zase. Tega je bilo 

zdaj konec. To je bil tudi razlog, da je bila v gozdu, namesto 

na svojem kavču. Toda obstajal je še en razlog, ki pa ga ni 

znala ubesediti. Pred skoraj petdesetimi leti je njena babica 

preživljala poletje v Lucky Harborju, majhnem obalnem mestu 

v Washingtonu. Zgodbice o poletnih dogodivščinah babice 

Rose, ki jih je poslušala pred spanjem, so bile edina svetla točka 

v njenem vse prej kot lepem otroštvu.

Zdaj je bila Amy odrasla – vsaj v relativnem smislu – in v 

iskanju tistega, kar naj bi njena babica našla pred mnogimi leti 

– upanje, mir in srce. Vsega tega si je želela tako močno, da je 

bolelo.

Bilo je teže, kot je pričakovala. Pokonci je bila že od zore, 

deset ur na nogah v restavraciji, kjer je delala, zdaj pa na 

planinski poti. Še vedno na nogah.

Ker ni bila prepričana, ali gre sploh v pravo smer, je odprla 

babičin dnevnik − spiralno beležko, ki je bila dovolj majhna, da 
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se je prilegala njeni dlani. Čeprav je celotno vsebino znala na 

pamet, jo je pogled vanj vsakič znova pomiril.

Za mano je težek teden. Najtežji to poletje. Neka ženska v mestu 

nama je dala napotke za celodnevni pohod in obljubila, da se bova 

zabavala. Začela sva na gozdni postaji severnega okrožja, zavila 

desno pri kampu Orlova skala, levo pri kampu Squaw Flats in 

sledila bučanju oceana kot svojega vodnika proti severu. Nato sva 

se znašla na najlepšem travniku, kar sem jih kdaj videla. Na eni 

strani je bil omejen z visokimi, prastarimi skalami, ki so silile v 

nebo. Najbolj oddaljena je bila najvišja, ponosno zasidrana v tleh, 

verjetno že vse od ledene dobe.

Usedla sva se na tla, s hrbtom naslonjena na skalo. Začela sem 

risati travnik. Ko sem končala, je poznopopoldansko sonce obsijalo 

skalo, ki se je bleščala kot nebeški diamant – zaslepljujoč in 

navdihujoč.

Na spodnji del svojega diamanta sva vklesala svoje začetnice in 

preživela noč pod črnim žametnim nebom …

Ko sem se zjutraj zbudila, sem se zavedela, da mi nečesa močno 

primanjkuje – upanja v prihodnost.

Amy je slišala babičine nežne, s tresočim glasom izgovorjene 

besede, čeprav je bila seveda precej mlajša, ko je pisala dnevnik. 

Dedek Scott je umrl, ko je imela Amy pet let, zato razen tega, da 

se je spominjala njegovega strogega obraza in tega, da je veliko 
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žugal s prstom, nanj ni imela prav veliko spominov. Težko si 

je predstavljala stoičnega moža na čudaškem popotovanju v 

iskanju upanja.

Zdelo se ji je, da se že celo večnost vzpenja po strmi poti, ki 

je bila na zemljevidu videti precej bolj položna in ravna. Niti 

zemljevid niti Rosin dnevnik nista z ničimer nakazovala, da bo 

morala gristi v hrib, dokler ji ne bo začel krvaveti nos. Ali da 

bo pot polna ovir, kot so skale, potočki, nizko grmičevje in dve 

podrti drevesi, ki sta bili večji od njenega stanovanja. Toda Amy 

je bila odločna. Odločna se je že rodila in zdaj je bila na pravi 

poti.

Potrebovala je le še upanje. In tudi mir bi ji prišel prav. Na srce 

pa se je požvižgala. Zato je nadaljevala pot med kot nebotičnik 

visokimi skalnatimi formacijami in drevesi, katerih vrhov sploh 

ni videla. Dajali so ji občutek majhnosti in nepomembnosti.

Ko je potrebovala počitek, se je ustavila, odprla nahrbtnik 

in se zapodila v čokoladni brownie, ki ga je izmaknila v 

restavraciji. Usedla se je na skalo in zadovoljno zavzdihnila. Ob 

prvem grižljaju čokoladne poslastice je spet zavzdihnila in se v 

trenutku sprostila.

Vidiš, si je rekla in se ozrla okrog sebe po bujni naravi, saj ni 

tako hudo. Morda bo celo spala pod milim nebom, tako kot 

njeni stari starši.

Nato je vanjo kot kamikaza trčila čebela. Amy je zavreščala 

in se zvrnila s skale. »Prekleto.« Otepla si je prah s hlač, vstala 
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in pogledala brownie, ki je obležal v blatu. Nekaj trenutkov je 

žalovala zaradi izgube in nezaupljivo pogledovala okrog sebe.

Čebele ni bilo več, vendar je imela zdaj večjo težavo. 

Nenadoma se je namreč zavedela, da že kar nekaj časa ni videla 

obale. Niti slišala bučanja valov pod sabo.

To zagotovo ni bil dober znak.

Razgrnila je zemljevid in na njem zarisano pot. A to ji ni 

kaj prida pomagalo. Na poti je bilo kar nekaj odcepov, ki pa 

niso bili vsi jasno označeni. Spet je odprla babičin dnevnik. 

Kot je bilo v njem zapisano, je pot začela pri postaji gozdnih 

čuvajev severnega okrožja, pri kampu Orlova skala zavila desno, 

nato levo … ampak tukaj ni bilo ne duha ne sluha o oceanu, 

travniku in diamantni skali.

Niti o upanju.

Amy je pogledala na uro – pol sedmih. Se je že začelo mračiti? 

Težko je bilo reči. Ugotovila je, da ima do teme še uro, uro in 

pol časa, vendar je globoko v sebi vedela, da to ne bo dovolj. 

Travnik se ne bo čudežno pojavil, vsaj ne danes. Nenadoma je 

za sabo zaslišala nenavadno šelestenje. Takšno, ki bi ga lahko 

povzročil človek. Kot okamnela je obstala na mestu. »Kdo je?« 

je vprašala.

Šelestenje je potihnilo, vendar je v grmovju za trenutek ujela 

obrise nečesa.

Lahko bi prisegla, da je videla človeški obraz. »Kdo je?« je 

ponovila vprašanje.
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A odgovora ni bilo. Z ramen si je snela nahrbtnik, ga 

postavila predse in iz njega izvlekla žepni nož.

Spet je nekaj zašumelo in s pogledom je ujela nekaj modrega 

– morda pulover. »Hej!« je zakričala glasneje, kot je nameravala.

Spet nobenega odgovora in nenadna tišina ji je povedala, da 

je spet sama.

S tem ni imela težav. Ozrla se je okrog sebe, pri čemer ji je 

srce še vedno glasno razbijalo, in se zavedela, da je v težavah – 

vse je bilo videti enako, tako zelo, da ni več vedela, iz katere 

smeri je prišla.

Niti v katero smer mora iti. Kakšno minuto je hodila po poti, 

a ker se ji ni zdela znana, se je obrnila za sto osemdeset stopinj 

in poskusila znova.

Krasno. Iz žepa je izvlekla telefon in pogledala na zaslon.

Ena črtica … 

Samo brez panike, se je mirila. Ko je zagledala kamnito gmoto, 

se je odpravila proti njej. V njenem vodiču so bile opisane 

kamnite formacije iz skrilavca, peščenjaka, bazalta in blazinaste 

lave. Rekla bi, da so bile formacije ostre in razbrazdane, kar 

so dokazovale praske na njenih rokah in nogah. Vendar pa so 

njihovi vrhovi omogočali tudi dober sprejem signala.

Vsaj upala je tako.

S plezanjem na skale ni imela težav. Imela pa jih je ob 

pogledu z njih. Bile so hudičevo visoke.

S težavo je požrla slino.

Vendar se je njen trud poplačal. Zdaj je imela na zaslonu dve 
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črtici. Razmišljala je, katero od svojih dveh najboljših prijateljic 

naj pokliče. Grace ali Mallory. Obe čokoladni odvisnici sta 

se dobro znašli v težkih situacijah, vendar ker je bila Mallory 

domačinka, se je odločila, da najprej pokliče njo.

»Kako ti gre?« je vprašala Mallory.

»Pravkar sem si privoščila počitek z browniejem,« je 

odgovorila Amy z narejeno sproščenostjo, kot da ne bi sedela na 

skali, ki se je dvigala visoko v nebo. »In prišla sem na idejo, da 

bi se mi lahko pridružila.«

»Pri browniejih?« je vprašala Mallory. »Z veseljem. Kje pa si?«

Dobro vprašanje. »Nekje na poti v Sierro Meadows … «

Za trenutek je nastala obtožujoča tišina. »Ne vabiš me zaradi 

browniejev,« je ugotovila Mallory.

»Hja, nisem pričakovala, da se boš zapičila v ta del zgodbe,« 

se je branila Amy. Skala pod njo je bila vlažna. Z dežjem 

prepojeni mah je krasil vsa debla dreves, ki so jo obkrožala, in 

slišala je slap, ki se je nekje v bližini kaskadno izlival v naravni 

bazen. Spet je nekaj zašumelo v grmovju. Veter?

Ali …?

»Ne morem verjeti, da si se mi zlagala glede browniejev,« je 

rekla Mallory. »To je tako … svetohlinsko. Se spomniš vseh 

tistih nasvetov za poredna dekleta, ki si mi jih dala?«

Amy je z blazinicami prstov pritisnila na točko med svojimi 

očmi, iz katere se je začel širiti glavobol. »Misliš tiste, s pomočjo 

katerih si ujela seksi žrebca, s katerim se daješ dol?«

»Ja. Ampak hočem reči, da bi ti morda potrebovala nekaj 
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nasvetov za vzorna dekleta. In prvi nasvet je: Nikoli ne draži z 

brownieji.«

»Pozabi brownieje,« je rekla Amy in globoko vdihnila. »Saj 

veš, da nikoli ne prosim za pomoč, ampak …« Spačila je obraz. 

»Pomagaj mi?«

»Si se res izgubila?«

Amy je zavzdihnila. »Ja, res. Obvesti medije. Pošlji SMS 

Lucille.« V Lucky Harborju je bila Lucille namreč glavni vir 

informacij. Čeprav jih je štela že nekaj čez sedemdeset, je bila še 

vedno ostrega uma in je urejala Facebookov pro�l mesta.

Mallory je nadaljevala v ukazovalnem tonu, kakršnega je bila 

vajena uporabljati v službi: »Katero pot si izbrala in kako dolgo 

že hodiš?«

Amy se je poskušala spomniti, kje je zavila levo. »Zdaj bi že 

morala priti do Sierre Meadows, kajne?«

»Če si ves čas hodila po pravi poti,« je pritrdila Mallory. 

»Prav, zdaj pa me dobro poslušaj. Ostani tam, kjer si, in se ne 

premikaj več.«

Amy je pogledala okrog sebe in se spraševala, katere vrste 

živali bi lahko bile v bližini in kako privlačna bi se jim lahko 

zdela kot prigrizek. »Mogoče bi morala … «

»Ne,« jo je odločno ustavila Mallory. »Resno mislim, Amy. 

Ne premikaj se. Ljudje so se že izgubili tam zgoraj in jih nikoli 

niso našli. Ostani tam, kje si. Imam načrt.«

Amy je prikimala, vendar je Mallory že prekinila. Nato je 

spravila telefon v žep, in čeprav ni marala izpolnjevati ukazov, je 
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naredila, kar ji je naročila Mallory in ostala na svojem mestu. V 

dlani je čutila pomirjujočo težo noža.

In zaželela si je še en brownie.

Prisluhnila je glasovom, ki so prihajali iz gozda. Ptice. 

Žuželke. Nekaj, kar je tulilo in ji nagnalo strah v kosti. Od 

neprestanega obračanja glave za glasovi je čutila bolečine v 

vratu. A vedela je, da je dolgotrajno vzdrževanje napetosti zelo 

izčrpavajoče. Ker ni hotela zagnati panike, je iz nahrbtnika 

izvlekla skicirni blok in se poskušala sprostiti z risanjem.

Pol ure pozneje je zaslišala nekoga prihajati iz nasprotne 

smeri, po kateri je po njenem mnenju prišla sama. Ni delal 

veliko hrupa, vendar je imela Amy zelo izostren sluh. Celo v 

spanju je lahko slišala, če se ji je kdo približeval. Srce ji je začelo 

močno razbijati. Vendar so to bili lahkotni koraki. Ne težki, 

opotekajoči se koraki, ki so se po hodniku približevali njeni 

sobi … 

Vsekakor to ni bila Mallory. Ne, bil je moški, ki očitno ni 

poskušal prikriti, da se ji približuje. Amy je s prsti močno objela 

nož.

Izza ovinka se je pojavil visok, lepo grajen, oborožen in 

nevaren moški. Vendar ni bil nevaren za njeno varnost. Ne, na 

močnem, mišičastem gozdnem čuvaju ni bilo ničesar, kar bi 

bilo zanjo �zično nevarno.

Matt Bowers je bil nevaren za njen dušni mir.

Poznala ga je, ker je po celodnevnem delu pogosto prihajal 

v restavracijo na večerjo. Prebivalci Lucky Harborja so ga 
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oboževali, še posebej ženske. Amy je to pripisovala kombinaciji 

testosterona in uniforme. Njegove privlačnosti tudi sama 

ni mogla zanikati, a to je bila reakcija njenega telesa. Njeni 

možgani pa so bili pametnejši in so se mu uprli.

Nosil je zatemnjena sončna očala znamke Oakley, vendar je 

vedela, da so njegove oči svetlo rjave in njegov pogled tako oster, 

da mu nič ne uide. Te oči so bile pravo nasprotje njegovega 

nasmeha, ki je bil sproščen, prijazen in topel.

Toda ta nasmeh je lagal.

Nič na Mattu Bowersu ni bilo prijaznega in toplega. Niti 

ena sama dlaka na njegovem zagorelem obrazu niti ena sama 

mišica, nič. Bil je težava na dveh nogah in Amy se je že davno 

odločila, da s težavami ne želi imeti opravka.

Še vedno je sedela na skali, ki je bila s poti komajda vidna, a 

jo je Matt brez težav izsledil. Ko se je ustavil in jo pogledal, je 

čutila njegov ironični posmeh. »Prejeli smo klic na pomoč.«

Komaj se je zadržala, da ni na glas zavzdihnila. Zaboga, 

Mallory. Od vseh moških na svetu si mi poslala prav tega … 

Ker ni odgovorila, se je nasmehnil. Dobro je vedel, da je 

poklicala Mallory, in iz nje je hotel izvabiti priznanje, da se je 

izgubila.

Vendar tega ni hotela, čeprav se je zavedala, da je to otročje 

in nezrelo. V resnici je bila njena reakcija nanj vse prej kot 

otročja in tega jo je bilo strah. Ni bila pripravljena na to, da bi 

ji bil všeč. Da bi ji bil všeč kateri koli moški. Zadnja stvar, ki jo 
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je potrebovala, je bila, da se zaplete z njim, pa čeprav so se ji ob 

pogledu nanj cedile sline.

»Mallory me je poklicala,« je rekel. »Zdel sem se ji 

najprimernejši za to, da te najdem, še preden se zmrači.«

Amy se je vzravnala, v upanju, da bo videti bolj odločna. 

»Mallory te ne bi smela nadlegovati.«

Matt se je nasmehnil. »Torej si jo prosila za pomoč.«

Oh, ta njegov prekleti samovšečni nasmeh. »Pozabi,« mu 

je rekla. »Z mano je vse v najlepšem v redu. Vrni se k svojim 

opravkom …« Zamahnila je z roko. »Kar koli že gozdni čuvaji 

počnete: preganjate jogiste iz gozda, vodite evidenco veveric 

itd.«

»Jogisti in veverice mi res vzamejo veliko časa,« se je strinjal, 

»ampak ne skrbi. Zate si še vedno lahko vzamem čas.«

Njegov glas je vedno počel nenavadne stvari z njenim 

trebuhom. In tudi njenim mednožjem. »Res sem prava 

srečnica.«

»Ja. Morda tega še ne veš, ampak poleg tega, da preganjam 

jogiste in vodim evidenco veveric, k opisu mojega dela spada 

tudi reševanje nebogljenih žensk.«

»Nisem nebogljena ženska …« je protestirala in obmolknila, 

ko je nekaj zavreščalo tik nad njeno glavo. Instinktivno se je 

stisnila ob skalo in si s tem povsem uničila videz močne ženske, 

ki ga je hotela ustvariti.

»Saj je samo ptič,« je rekel Matt.
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Ravno se je vzravnala, ko je zaslišala tuljenje neke druge 

živali, in komaj se je zadržala, da se ni spet stisnila ob skalo. 

»To,« je rekla s tresočimi se nogami, »pa je nekaj večjega od 

ptiča.«

»Kojot,« jo je poučil, Matt. »In trkanje losov. Zdaj se mrači 

in vsi so na lovu za večerjo. Slišati je, kot da bi bili čisto blizu, 

čeprav so na drugi strani jezera.«

»Tukaj so tudi losi?«

»Ja. Pa srne, risi in tudi pume.«

Amy je pospravila skicirni blok v nahrbtnik, pripravljena, da 

se čim prej pobere domov.

»Kaj pa imaš tukaj?«

»Nič.« Ni ga poznala dovolj dobro, da bi mu pokazala risbe, 

in poleg tega ni zaupala njegovemu nasmehu in sproščeni drži – 

ne glede na to, kako seksi je bil videti.


