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Prolog

#OhJežeš

Colbie Albright je stala na nagnetenem letališču LaGuardia 

in strmela v tablo s prihodi in odhodi letal. Dušilo jo je v prsih 

in stiskalo v grlu.

Klasična anksioznost, si je rekla. Samo predihaj se skoznjo.

Saj ne, da bi bilo njeno telo pripravljeno prisluhniti njenim 

možganom. Njeno telo je nasploh le redko prisluhnilo glasu 

razuma.

Kakorkoli že, bil je prvi december in ljudje okoli nje so kot 

kure brez glav hiteli sem in tja, medtem ko je sama še vedno 

stala na mestu in se skušala odločiti, kam naj poleti. Njeni edini 

zahtevi sta bili, da gre nekam, kjer je toplo in tropsko. Najbolj 

bi ji ustrezala kakšna eksotična plaža.

Aruba.

Jamajka.
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Oh, I wanna take you …

Krasno, zdaj se ji je pa v glavi zataknila še pesem skupine 

Beach Boys. Po svojih najboljših močeh se je trudila, da bi se 

je otresla, in še enkrat pogledala na tablo s prihodi in odhodi. 

Koliko izbire za osemindvajsetletno ubežnico s potovalko in 

brez obžalovanj.

V žepu ji je zavibriral telefon in skremžila se je. Dobro, če je 

čisto iskrena, je premogla kar nekaj obžalovanj; pravzaprav goro 

obžalovanj, zaradi katerih se ji je njena potovalka zdela težka 

vsaj eno tono, prsni koš pa ji je stiskalo tako močno, da se ji je 

zdelo, da sploh ne more vdihniti, toda odločena je bila, da si ne 

bo dovolila stisniti repa med noge in se vrniti.

Naredila bo to.

Toda že v trenutku, ko je premišljevala o tem, so se napisi na 

tabli prihodov in odhodov spremenili in več letov – med njimi 

vsi leti v južne kraje – je bilo predstavljenih ali odpovedanih.

»Nepričakovan hurikan ob koncu sezone,« je z gnusom rekel 

nekdo na njeni levi. »Seveda.«

Dobro, torej ne bo šla na jug. Za čez dvajset minut je bil 

napovedan let v Toronto, toda Toronto je bil pravo nasprotje 

toplega in tropskega, poleg tega je bilo dvajset minut pred 

letom premalo časa, da bi si še lahko privoščila zajtrk. Očitno je 

pobeg od doma punci res spodbudil apetit …

Tedaj ji je pogled pristal na letu v San Francisco čez eno uro. 

Ha. Kalifornija, dežela zvezdnikov, avokada in deskarjev. Nikoli 

še ni imela priložnosti uživati v čemerkoli od tega. Pravzaprav 



- 7 -

Lov na božični večer

se v zadnjih treh letih dlje kot do letališča LaGuardia sploh ni 

premaknila. Toda, hej – vse je enkrat prvič, kajne?

Tako je.

Prikimala si je in se spodbujala k temu koraku. Po tem, ko 

je dolga leta skrbela za svojo družino in delala do roba svojih 

zmožnosti, si je to zaslužila. Potrebovala je to.

Torej … San Francisco ali pa nič.

To bo delovalo, si je prigovarjala. Umik ji bo pomagal, da bo 

znova odkrila svojo muzo, svojo ljubezen do pisanja. Tako je 

prepričano stopila do blagajne z letalskimi kartami.

Petnajst minut kasneje je vstopila v zelo dolgo, zelo počasi 

premikajočo se vrsto za varnostni pregled. Obdana z ljudmi, 

ki so se pritoževali nad čakanjem, je odložila svoj prenosni 

računalnik, pulover, čevlje, uro ter zapestnico in se tipala po 

žepih, da bi se prepričala, da je res odstranila vse, kar bi lahko 

zaznal detektor kovin, nato pa jo je varnostnik potegnil na 

stran.

»Oh,« je rekla. »Pri sebi nimam več kot deciliter tekočine.«

Tip je skomignil z rameni. »Naključni pregled ženske 

potnice,« je rekel. »Je to vaša torba?«

»Ja.« To je bila kazen za to, da si je kupila last-minute 

enosmerno letalsko karto. Medtem ko ji je varnostnik 

pregledoval torbo, si je živčno grizla spodnjo ustnico. Rada je 

nosila več plasti oblačil, posebej rada je kombinirala majice s 

kratkimi rokavi in puloverje z ohlapnimi krili ali hlačami za 

jogo, čeprav še nikoli v življenju ni bila na tečaju joge. S svojimi 
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tacami je kopal po njenih oblačilih in se ustavil le ob pogledu na 

njene zajčje copatke, ki so, mimogrede, čudovito dopolnjevali 

njeno pisateljsko opravo.

»Moja triletna hčerka ima takšne copate,« je rekel in 

nadaljeval s pregledom; izmenjaje se je oziral k monitorju, ki je 

prikazoval rentgensko sliko njenega imetja, in k njeni torbi in 

očitno iskal nekaj zelo speci�čnega. Odmaknil je lahko pleteno 

obleko, in ko so se spod nje prikazali kosi čipkastega, svilnatega 

spodnjega perila, se je osramočeno spačila. Morda njena oblačila 

na prvi pogled res niso bila nič posebnega, ji je bilo pa izjemno 

pomembno, kaj je nosila pod njimi, saj je bilo to njeno edino 

zagotovilo, da se bo počutila seksi v tem ponorelem življenju, ki 

si ga je zgradila in v katerem v resnici sploh ni imela časa, da bi 

dejansko bila seksi …

Varnostnik je imel veliko srečo, da se med brskanjem po 

njenih rečeh njegov stoični izraz ni spremenil. Brez dvoma 

je videl vse njene intimne reči, a mu tudi ne bi moglo biti 

bolj vseeno, medtem ko je kopal mimo njenega najljubšega 

breskovega čipkastega kompleta, škatlice s tamponi in …

»Aha!« je vzkliknil in kvišku pridržal jabolko.

»Je z jabolki kaj narobe?« je vprašala Colbie.

»Včasih so na zaslonu videti čudno.«

»Nič čudnega ni na njih,« je rekla. »Samo jutranji prigrizek 

so. In niti zastrupljene niso.« Nedolžno se je nasmehnila.

Jabolka ji ni utegnil vrniti, ker se je zastrmel v nekaj papirjev, 

ki jih je spela s sponko in zatlačila v torbo, da bi jih prebrala na 

letalu. »Kako brez sledi ubiti človeka,« je prebral na glas.
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»Prav,« je rekla Colbie in s kazalcem pomignila proti svojim 

zapiskom. »Ni tako, kot je videti.«

Ženska za njo, ki je nosila transporter za mačko s kričečim 

leopardjim vzorcem, se je obrnila in začela vznemirjeno šepetati 

ljudem v vrsti za sabo.

»Resno,« je rekla Colbie. »V bistvu je to prav zabavna 

zgodba.«

Toda varnostnik je zdaj kot obseden brskal po njenih 

zapiskih, njena zabavna zgodba pa ga sploh ni zanimala. Ni 

mu bilo treba na glas prebrati, kaj je odkril med njimi; sama 

je natanko vedela, kaj je našel – še druge povezane zadetke s 

spletnega brskalnika, kot na primer, kako se s pomočjo raznih 

vsakodnevnih predmetov, ki jih nihče nima za orožje, izmuzniti 

z umorom. »Samo zapiski za raziskavo so,« je rekla ljudem za 

seboj.

»Ja, najbrž bi tudi jaz trdil enako,« je od nekje za seboj 

zaslišala moški glas.

Colbie se ni ozrla; pogled je upirala samo v varnostnika, se 

trudila, da bi bila videti čim bolj nedolžna, in naposled rekla 

nekaj, kar je le redko prišlo iz njenih ust: »Pisateljica sem.«

»Aha.« Izvlekel je slušalko in z grozečim glasom rekel: 

»Žensko varnostnico prosim.«

»Oh, ježek!« ji je končno prekipelo.

Varnostnik je priprl oči: »Kaj bi pa to naj pomenilo?«

»Nič nevarnega,« je rekla. »In to je tudi vse, kar bi vam 

rada dopovedala. Glejte, doma imamo kozarec, v katerega 
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ob preklinjanju vplačujemo drobiž, in jaz sem nekoč toliko 

preklinjala, da sem s tem sistemom skorajda bankrotirala, zato 

sem namesto kletvic začela uporabljati druge besede. Reči, ki 

zvenijo kot kletvice. Ampak niso. Tako ne izgubljam denarja, 

obenem pa …« Opazila je, da s tem nanj ni naredila posebnega 

vtisa, in glas ji je odtaval. »Poglejte, saj je vseeno,« je rekla. 

»Samo, prosim, verjemite mi, da nikogar ne ogrožam. Saj ste 

vendar videli zajčje copatke, kaj jih niste?«

»Gospa,« je rekel in vzel njeno torbo. »Prositi vas moram, da 

stopite z menoj.«

»Ne, resno! Če boste pregledali mojo torbo, boste videli, 

da je polna koščkov papirja, prtičkov in vsega mogočega z 

zapiski, napisanimi na roko. Ves čas si pripravljam zapiske za 

svoje knjige. Prizore. Karakterizacije likov. Same drobnarije, če 

sem čisto iskrena. Na primer …« Obrnila se je in pomignila 

proti ženski za seboj. »… ta nora mačja dama z mačjim 

transporterjem v leopardjem vzorcu …«

»Hej,« je rekla nora mačja dama z mačjim transporterjem v 

leopardjem vzorcu.

Colbie se ni zmenila zanjo. »… ali pa prijazni, dobrosrčni, 

prijateljski varnostnik z zlatim srcem …« je rekla in dodala 

spogledljiv in, vsaj upala je tako, nedolžen nasmeh. »Zapiske 

uporabljam v svojih knjigah. Zgodbe so zaradi tega bolj barvite, 

srčne in tako naprej.«

Varnostnik je bil še vedno sumničav, a je vsaj odprl njeno 

torbico in se nameril preveriti ali to, kar mu je povedala, drži 
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vodo; in res, bilo je natanko tako, kot je rekla: njena torbica je 

bila polna nečesa, kar je najbrž bilo videti kot smeti, a so bili 

v resnici drobni zakladi, h katerim se bo kasneje vrnila in jih 

dodala v svoje rokopise.

»Kaj pa pišete?« je vprašal, razvil majhen kvadratast prtiček 

iz neke kavarne in se zastrmel v besede, ki jih je načečkala nanj: 

Ledena sveča – popolno orožje. Stopi se in izgine!

»Pismo rosno!« je vzkliknila in počasi, pomirjujoče vdihnila. 

To ji ni prav nič pomagalo. »Dobro, poslušajte,« je rekla. »Ni 

tako, kot je videti. Pišem mladinske akcijske pustolovščine, ki 

se odvijajo v postapokaliptičnem svetu.« Upala je, da ji ne bo 

treba pojasniti še več od tega, ampak izraz na njegovem obrazu 

ji je pravil, da je na zelo tankem ledu. »Junaki so najstniki z 

raznoraznimi supermočmi, ki so jih pridobili v radioaktivni 

vojni,« je dodala.

»In ti najstniki … pobijajo ljudi?«

»Ne,« je rekla. »Toda hudobneži jih. Je pa to �kcija. Saj 

veste – izmišljene reči.« Pokazala je proti svojim možganom in 

zmajala z glavo, kot da bi hotela reči: Vidite? Povsem neškodljivo. 

»Tako da je vse to resnično za prazen nič. Saj v torbici nimam 

bombe ali česa takega.«

Če je pomislila za nazaj, besede bomba najbrž res ne bi smela 

izreči. Zamudila je polet – in skoraj tudi naslednjega – in se 

namesto tega intimno, zares zelo intimno spoznala s parom 

varnostnic.

Zamudila je tudi zajtrk.
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In kosilo.

In popoldanski dremež, na katerega je resnično računala, 

saj že neskončno dolgo ni spala več kot nekaj ur in se ni več 

spomnila, kako je, če lahko prespiš celo noč.

To res ni bil najlepši začetek počitnic, na katerih si je želela 

oddahniti od svojega življenja, toda upala je, da so vse njene 

težave zdaj vendarle končno za njo in bo preostanek izleta 

naravnost popoln.

No … dekle lahko sanja …

Osem ur kasneje je pritisnila obraz na okno in opazovala, 

kako so se kolesca njenega letala dotaknila tal in je letalo končno 

pristalo na glavnem letališču v San Franciscu. Ker je bilo preveč 

prometa, so jih pred tem že dvakrat preusmerili, kar pa je bilo 

v resnici pravi blagoslov, ker so tako pristali s severa in se ji je 

iz letala odprl prečudovit pogled na most Golden Gate, ki je 

rdeče žarel v poznopopoldanskem soncu. Zaliv se je lesketal v 

čudoviti modrini, prizor je bil kakor z razglednice in ob tem ji 

je napetost v prsih končno popustila. Zdelo se je, kot da bi se 

pred njo razprostiral ves svet, ona pa je roko dvignila k oknu, 

kot da bi se razgleda dejansko lahko dotaknila.

To, si je rekla. To je natanko to, kar bi ji svetovala zdravnica 

– če bi zaradi svoje anksioznosti in hromeče pisateljske blokade 

dejansko šla k zdravnici. Tukaj se je znašla, da bo, ko se bo čez 

tri tedne na božični večer vračala domov, spet srečna.

Glede tega je bila povsem prepričana.
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Prvo poglavje

#GromskaStrela

»Spencer Baldwin?« ga je nagovoril neznan ženski glas.

Sranje. Kdorkoli, ki je uporabljal njegovo polno ime, 

de�nitivno ni bil nekdo, s komer si je želel govoriti. Po zadnjih 

mesecih je vedel, da se na telefon ne sme oglasiti, ne da bi 

prej pogledal na zaslon, ampak ker je v tem trenutku obe roki 

uporabljal, da je po prostoru usmerjal dron, se je na telefon 

brez premisleka oglasil z glasovnim ukazom.

»Napačna številka,« je rekel, dron pa je s popolno 

natančnostjo – in inženiringom – lebdel nad njegovo glavo. 

Nato je, da ga telefon med delom ne bi več motil, eno roko 

umaknil s konzole in telefon zabrisal skozi visoko, ozko kletno 

okno.

Ob tem se je počutil naravnost čudovito.

Da bi dron še naprej lahko ohranjal v zraku, je stopil k steni 
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ogromne kleti pod zgradbo, pomorsko poimenovane Paci�ški 

pomol, in splezal po meter visoki lestvi, ki se je ob oknu 

nahajala za prav takšne primere.

Da. Njegov telefon je res pristal natanko v fontani sredi 

dvorišča. »Tri točke,« je zamomljal, ravno ko so se odprla vrata, 

skozi katera je v naslednjem hipu stopila Elle.

»Saj se šališ!« je rekla v tonu, s kakršnim je z njim brez resnih 

posledic lahko govorila le ona. »Še enega si uničil? Zakaj se 

prekletim novinarkam preprosto ne nehaš oglašati? Ne bi bilo 

to preprosteje?«

Pozornost je ponovno preusmeril k svojemu dronu; še vedno 

je bil navdušen nad spremembami, ki jih je naredil v letalski 

programski opremi. »Ti morda plačujem, da se znašaš nad 

menoj?« jo je mirno vprašal.

»Da, pravzaprav mi res,« je rekla. »Pravzaprav mi za to, da se 

znašam nad teboj, plačuješ prekleto veliko denarja. Zakaj si ne 

bi preprosto spet zamenjal telefonske številke?«

»Ne more si je,« se je z druge strani prostora oglasil Joe. 

V samih bombažnih boksaricah je stal pred enim izmed 

industrijskih sušilcev perila in čakal na svoja oblačila. »Meni 

in ostalim fantom je strašno všeč, da prejema vse te ženitne 

ponudbe.«

»Reči hočeš, da so ti všeč gole fotogra�je, ki pridejo v paketu 

z ženitnimi ponudbami,« je rekla Elle.

»Včasih mu pošiljajo tudi darila,« je rekel Joe. »Hitro hrano 

in ženske spodnje hlačke. Tega se nikoli ne naveličamo.«
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Elle je zavila z očmi. »Zakaj nisi oblečen?«

Joe je bil računalniški genij, ki je delal v podjetju Hunt 

Investigations dve nadstropji višje. Bil je namestnik direktorja in 

mojster odkrivanja in razreševanja … no, pravzaprav česarkoli, 

obenem pa je bil pri tem tudi precejšen silak, in čeprav je Elle 

skorajda vsem znala nagnati strah v kosti, se ji je Joe le režal. 

»Manjšo nesrečo pri delu sem doživel,« je rekel. »Spence me je 

spustil sem in mi dovolil, da uporabim sušilni stroj.«

Elle to ni ganilo. »Če želiš z nesrečo pri delu reči, da se je 

strelski spopad končal slabo in si bil spet ves premočen od krvi, 

bo bolje zate, da ne uporabljaš teh sušilnih strojev.«

»Hej, vsaj ni bila moja kri. Sploh pa je z menoj vse v redu, 

hvala za skrb.«

Elle je uprla roke ob bok. Lastnik te zgradbe, ki je bil slučajno 

prav Spence, jo je najel kot upravnico – in svoje delo je pogosto 

zamenjala z vodenjem celotnega sveta in poskušala mimogrede 

usmerjati tudi njegovo zasebno življenje.

Toda Spence se je svojega zasebnega življenja znebil že davno. 

To je bilo Baldwinovo prekletstvo. Uspešen je bil lahko bodisi 

poslovno bodisi zasebno, a izbrati je moral le eno; oboje ni šlo. 

Glede na to, da se na zelo temeljni ravni ni bil pripravljen vrniti 

v revščino, se je že dolgo nazaj odločil, da je poslovno življenje 

zanj varnejša izbira od ljubezni.

Četudi je, če smo čisto iskreni, nekajkrat poskušal živeti oboje 

hkrati in mu je pri tem vsakokrat naravnost spektakularno 

spodletelo.
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»Oh – ali si slišala, da naj bi bil naš Spence imenovan 

v deseterico nominirancev za najbolj zaželenega samskega 

moškega v San Franciscu?« je Joe vprašal Elle in prhnil, kot da 

bi bilo to prav na smrt smešno.

Spence se je ob teh besedah nagnil naprej in z glavo nekajkrat 

udaril ob steno.

»Nikar se ne trudi,« je rekla Elle. »Tvoja glava je trša od 

cementa. In ja,« je odgovorila Joeju, »seveda sem vedela. 

Predvidevam, da je bil to eden od razlogov, da je spet pravkar 

vrgel telefon skozi okno.«

»Če želiš, lahko vse, ki se ti želijo približati, tako prestrašim, 

da jim kaj takega nikoli več ne bo prišlo na misel,« je Joe 

predlagal Spenceu.

Samo šalil se je. Verjetno. Toda Spencea je kar precej mikalo, 

da bi ponudbo sprejel. Sam je bil kriv, da se je znašel v tej godlji, 

saj je zaupal osebi, ki ji ne bi smel. Posledično so se mediji tako 

množično ukvarjali z njegovim uspehom, da so počasi začeli 

ogrožati tako njegovo zasebnost kot tudi njegovo psihično 

stanje.

Če je le pomislil na to tekmovanje za najbolj zaželenega 

samskega moškega, je zastokal.

»Poslušaj,« je rekla Elle nekoliko prijazneje. »Vzemi si odmor, 

prav? Nato lahko prideš nazaj, se odklopiš in delaš.«

Dobro znano dejstvo je bilo, da je bila Spenceova zmožnost, 

da se povsem osredotoči in se ne zmeni za nič okoli sebe, 

njegova prednost, a tudi največja slabost. Kot inženirju in 

izumitelju mu je prišla prav, a uporabna ni bila nikjer drugje, 
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denimo v odnosih, toda res je bil že utrujen in tako je odmor 

zvenel kar prav. Napotil se je proti dvigalu.

»Em,« se je odkašljala Elle in pomignila proti njegovim 

oblačilom. »Morda bi se želel …«

»Kaj?« je vprašal in se pogledal. Dobro – se pač nekaj dni 

ni obril, pa kaj? In prav, mogoče se je res oblačil naravnost 

iz sušilnega stroja in zjutraj iz njega na hitro pobiral čista, a 

zmečkana oblačila. Pa kaj potem. Na svetu so bile tudi hujše 

reči. »Joe je v spodnjem perilu.«

»Hej, srečo imata, da sem si ga danes sploh navlekel,« je rekel 

Joe.

Elle si je ogledala njegovo skorajda golo postavo, in kar je 

videla, ji je bilo očitno všeč, čeprav je bila v nadvse srečnem 

razmerju z Joejevim šefom, Archerjem Huntom. Končno je 

umaknila pogled in se obrnila nazaj k Spenceu. »Prekleto dobro 

veš, da te, kadar se sprehodiš čez dvorišče in so tvoji lasje pri 

tem skuštrani, ker si jih stalno mršiš, strnišče zaraščeno, ker si 

se pozabil obriti, očala pa ti lezejo po tem naravnost nadležno 

popolnem nosu navzdol, ženske zavohajo na kilometre daleč.«

»Da ga?« je vprašal Joe.

»Videz seksi intelektualca ima,« je rekla Elle.

»Hm.« Joe si je pomel prav tako rahlo zaraščeno brado. 

»Morda bi pa ta videz tudi sam moral kdaj poskusiti.«

»Ne,« je rekla Elle. »Ti ne boš nikoli videti kot seksi 

intelektualec. Ti si videti kot seksi silak, ne kot intelektualec, 

kar pa ženske od vsepovsod očitno privlači kot petje siren.«
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Joe je bil s tem očitno zadovoljen. »Meni je prav.«

Elle se ni več zmenila zanj in se je obrnila k Spenceu. »Po svoji 

zadnji ljubezenski polomiji si je prisegel, da se v odnose nekaj 

časa ne boš spuščal, se spomniš? V skladu s tem ti predlagam, 

da nekoliko spremeniš svoj videz.«

»Kako?«

»Ne vem,« je odvrnila. »Sključi ramena. Zredi se v trebuh. 

Začni prdeti. Karkoli pač, kar moški počnete, nas pa organsko 

odvrača.«

»Čakaj,« je rekel Joe. »Potem ko te je pred skorajda dvema 

letoma zapustila Clarissa, si se odpovedal seksu? Prostovoljno?«

»Mogoče bi moral poskusiti tudi ti,« mu je rekla Elle.

»Res bi se lahko kdaj pa kdaj ugriznila v jezik, ženska.«

»Ne, resno,« je rekla. »Kako ti sploh uspeva, da ne pomešaš 

vseh imen?«

»Zlahka,« se je nasmehnil Joe. »Če pozabim, kako je punci 

ime, jo zjutraj peljem v Starbucks in počakam, da jo natakarica 

povpraša po imenu, ki ga nato zapiše na njeno skodelico kave.«

Elle je zavila z očmi. »Resno?«

»Hej, pa saj veš, da dobesedno živim od kofeina, sarkazma in 

nespodobnih misli.«

»Nisem se odrekel seksu,« je rekel Spence. Dobro, ja, njegov 

najnovejši projekt je zahteval njegovo stalno pozornost in v tem 

obdobju res ni imel časa, da bi se s komerkoli povezal. Toda 

afere za eno noč tako ali tako niso bile nekaj, kar mu bi zares 

ležalo. Trenutno mu je ležalo predvsem vzpostavljanje sistema, 
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ki bi omogočil, da bi droni ljudem z najbolj nedostopnih 

območij sveta prinašali prepotrebna zdravila. Zdravila, pa tudi 

zdravniško pomoč, saj naj bi bili droni opremljeni s kamerami, 

ki bi zdravnikom omogočale, da na daljavo diagnosticirajo in 

spremljajo svoje paciente.

Projekt mu je povzročal kar nekaj preglavic; droni bi se, za 

začetek, morali prilagajati atmosferi in raznolikim vremenskim 

vzorcem. Drugi problem je predstavljala varnost: izredno 

pomembno je bilo poskrbeti, da pirati ne bi mogli prestreči 

dronov ter pokrasti zdravil in opreme. Pozabiti ni smel niti na 

razmerje med spreminjajočimi se težami tovora in dovolj dolgo 

življenjsko dobo baterije, da bi bil dron sposoben leteti na 

dolge razdalje, navsezadnje pa je moral upoštevati tudi omejitev 

življenjske dobe baterije same po sebi in skrbeti za to, da dron, 

ne glede na pogoje leta, ne bi izgubil satelitske povezave. Toda 

bil je vse bliže. Potreboval je samo čas, nemoten čas, kar pa je 

bilo te dni prava redkost. Stopil je k vratom. »Po svoj telefon 

grem.«

»Misliš telefon, ki si ga ravno utopil v fontani?« je vprašala 

Elle.

»Oživil ga bom.«

»Genij si, Spence, ampak niti ti ne moreš delati čudežev.«

Medtem ko je odhajal po hodniku, je zaslišal, kako je Elle 

zamomljala Joeju: »Čudovito. Zdaj sem njegovi moškosti očitno 

zastavila nekakšen izziv in dokazati mi mora, da se motim.«

V resnici bi lahko Spence svoj telefon popravil v spanju, želel 
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pa si je, da bi lahko v spanju razrešil tudi vse zagate svojega 

projekta. Morda je bil problem deloma v tem, da je projekt 

pripravljal za Clarissino dobrodelno podjetje En sam svet in da 

ji je že obljubil, da bo projekt uspešno dokončal do januarja.

In Spence se je svojih obljub po novem držal.

Stekel je po stopnicah, ker je dvigala naravnost sovražil, in ko 

je izstopil na dvorišču, je za hip postal. Odrasti je moral hitro, 

brez doma. Ta zgradba je zanj vse spremenila in navadno mu je 

pogled na fontano, na kamnite tlakovce in na samo zgradbo z 

njeno čudovito staro opečnato arhitekturo polepšal dan.

Toda v trenutku njegove nepozornosti je ves prostor zajel 

božični duh. Nad vsakimi vhodnimi vrati, na vsakem oknu 

so visele girlande zimzelena, prepletene z utripajočimi belimi 

lučkami, vsa drevesa ob sprehajalnih poteh pa so bila okrašena 

kot božične jelke.

Ker je bila to zima v San Franciscu, natančneje v soseski Cow 

Hollow, mu je popoldanski zrak kot led rezal pljuča. Iz fontane, 

polne kovancev, je pobral svoj telefon, ga osušil na hlačnicah in 

ga zatlačil v enega izmed svojih žepov, da ga bo kasneje popravil.

»Spence!« je iz trgovine za hišne ljubljenčke, ki se je odpirala 

na dvorišče, zaklicala Willa. V svoji trgovinici je nudila 

tudi dnevno varstvo in včasih, kadar je moral Spence o čem 

premisliti, ji je priskočil na pomoč in sprehodil katerega od 

njenih klientov.

Pomignila je proti veliki psički, ki je z mačko ob vsakem 

boku smrčala na zimskem sončku. »Imaš čas, da mi pomagaš?« 

je vprašala.
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»Seveda.« Psički, redni klientki, je bilo ime Daisy Duke in ob 

zvenu Spenceovega glasu se je prebudila iz globokega spanca, 

navdušeno preskočila mački in se zagnala k njemu, nato pa 

pred njim poskakovala gor in dol ter mu poskušala oblizniti 

obraz. Spence jo je nekoliko pomiril, jo pripel na povodec, nato 

pa sta stopila čez dvorišče in se napotila proti vratom iz kovane 

ograje, ki so vodile v pasji Disneyland – v mestni park.

Toda Daisy Duke ni bila sprehajalka, temveč tekačica. 

Natančneje, bila je šestinpetdeset kilogramov težka zajčica, ki je 

prekipevajoč od energije vlekla za povodec.

»Pomiri se, Daze,« je rekel. »Počakaj, da prideva v park.« 

S težavo jo je pripravil, da mu je hodila ob nogi, misli pa so 

mu zatavale k problemom, ki jih je imel z droni. Zatopljen v 

svoje misli tako ni bil ravno pripravljen, ko se je kot od nikjer 

prikazala črna mačka.

Daisy Duke je glasno zalajala, se mu iztrgala iz prijema, da bi 

se lahko zapodila za njo ter zdivjala nazaj proti fontani in ženski, 

ki je zdaj s kovčkom ob boku in dvignjeno roko, pripravljena, 

da v vodo vrže kovanec, stala tam.

Mačka se je ženski uspela izogniti, Daisy Duke pa ni bila niti 

približno tako spretna. Z vso hitrostjo je drvela naprej in oviro 

očitno zaznala šele v zadnjem hipu, ker je ob tem presenečeno 

zalajala. Verjetno je bila večinoma irska setrka, Spence pa je bil 

prepričan, da je bila vsaj deloma tudi Wookiee iz Vojne zvezd. 

Bila je ogromna in nerodna pa tudi rahlo zmešana. Sklonila 

je glavo in se poskusila ustaviti, toda naprej je drvela prehitro. 
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Spodneslo ji je zadek in zvrnila se je na hrbet, trčila v žensko in 

jo prevrnila.

Naravnost v vodo.

Jezus. »Stoj,« je Spence rekel Daisy in pohitel proti ženski, ki 

se je v vodi oprla na vse štiri, kašljala in pljuvala. »Je z vami vse 

v redu?«

Z roko mu je nakazala, da ne potrebuje pomoči, si z dlanjo 

obrisala obraz in zamrmrala nekaj, kar je zvenelo kot: »Morala 

bi iti v Toronto.«

On je bil kriv, da je bila do kože premočena, a ni kričala nanj, 

kar ji je prineslo precej bonus točk, in ker je nosila eno tistih 

lahkotnih oblek, ob katerih se moški sprašujejo, kaj se skriva 

pod njimi, jakno iz džinsa in škornje, ki so se je zdaj kljub vsem 

njenim naporom oprijemali kot druga koža, je stopil v fontano 

in ji pomagal.

»Voda je … topla,« je rekla presenečeno. »Ledeno mrzlo je. 

Kako je mogoče, da je voda topla?«

Zazrl se je v vodo. Bila je zelena. Pod podplati svojih čevljev 

je čutil kovance. »To pa ne more biti v redu.«

Globoko je vdihnila, on pa se je v mislih že spačil. Zaslužil si 

je solze, prekleto, zaslužil si je bes. Toda ko je dvignila glavo, je 

ugotovil, da se je v resnici smejala.

V tako obupni situaciji je našla nekaj, kar jo je zabavalo.

Ob tem je začutil, kako se mu je v prsih nekaj premaknilo, 

preblisk privlačnosti, ki ga ni pričakoval. Enako bi bilo mogoče 

trditi tudi za dejstvo, da je bil na tej točki že skorajda enako 
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premočen kot ona, očala pa so se mu tako zameglila, da ni 

skorajda ničesar videl. Snel si jih je, da bi si leče obrisal s svojo 

enako premočeno majico, in spogledala sta se.

Imela je velike zelene oči. Velike, zelene, smejoče se oči. 

»Najbrž sem videti prav grozno.«

Ničesar takšnega si ni mislil. Oblačila so se ji lepila na telo. 

Na njeno zelo lepo, oblinasto telo. Prisilil se je, da se ji je spet 

zazrl v obraz, nato pa stopil iz fontane, se obrnil k njej in ji 

ponudil dlan.

Sprejela jo je, a se je kljub temu opotekla, saj se je obleka tako 

tesno lepila nanjo, da se je le stežka premikala. Nekaj časa sta 

se lovila in se oprijemala drug drugega, da bi ujela ravnotežje, 

dokler je ni naposled prijel okoli pasu, jo dvignil iz fontane in 

jo odložil na s kamnom tlakovano dvorišče.

»Hov!« Daisy se je nekaj trenutkov kotalila po tleh in se 

poskusila postaviti na tačke. Nazadnje je obupala, ostala na 

tleh in ponorelo mahala z repom, jezik pa ji je s strani visel iz 

gobčka.

Tako je bilo, vse dokler ni na enem izmed velikih dreves, 

ki so obdajala dvorišče in so bila trenutno do zadnjega listka 

okrašena z okraski in lučkami, nečesa zagledala.

Črna mačka.

»Mirno,« je Spence posvaril psa in se obrnil nazaj k ženski.

»Hvala,« je rekla in njen glas je bil rahlo hripav, tako kot njen 

smeh. »Cenim vašo pomoč …« Pomolčala je in očitno čakala, 

da se ji bo predstavil.
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»Spence,« je rekel in namerno izpustil svoj priimek. Dandanes 

je bilo težko ostati anonimen, a se je po svojih najboljših močeh 

vendarle trudil.

»No,« je rekla. »Hvala za pomoč, Spence.«

In nato se je obrnila, da bi odkorakala stran.

»Čakajte …« On je bil kriv, da je bila vsa premočena, in 

zaradi tega se je počutil grozljivo. Poskrbeti je želel, da bo z njo 

vse v redu, da se bo osušila in ogrela. »Niste mi povedali svojega 

imena.«

Ozrla se je nazaj in zdelo se je, da je nekako čudno oklevala. 

»Colbie,« je rekla. »Ime mi je Colbie.«

»Colbie, ne morem dopustiti, da bi kar tako odšla. Gotovo 

si povsem premražena. Dolgujem ti vsaj suha oblačila in toplo 

pijačo.«

»Ne, res, je že v redu.« Začela si je ožemati svoje dolge, temne 

lase, a se je nenadoma spet ustavila. »Morda bi bilo bolje, če 

ostaneš čim dlje stran; ko so mokri, moji lasje tako ponorijo, da 

potrebujejo metre in metre prostora.«

Nasmehnil se je.

»Oh, sploh se ne šalim,« je rekla.

Spence še nikoli ni srečal ženske, ki bi se tako dobro odzvala 

na to situacijo, in … oh, sranje, ugotovil je, da si odsotno mane 

komolec. Nežno ji je privzdignil rokav džins jakne in ob hitro 

temneči modrici odkril tudi dolgo prasko.

»Saj ni nič,« je rekla.

Morda, toda rahlo je krvavela, njemu pa se ni niti sanjalo, kaj 

je bilo v tisti vodi. »Odrgnino je treba očistiti in ti na komolec 
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dati obkladek. Rad bi ti tudi plačal kemično čiščenje oblačil ali 

pa kupil nova …«

»Hov!«

Nepotrpežljivo Daisy je s pogledom, ki ji je pravil, da danes 

ne bo dobila pasjega piškota, prestrelil ravno v trenutku, ko 

je iz dvigala na dvorišče z zaskrbljenim izrazom na obrazu 

prikorakala Elle. »Živijo,« je rekla Colbie. »Moje ime je Elle 

Wheaten, upravnica te stavbe sem. Kaj se je zgodilo? Je z vami 

vse v redu?«

»V vodo je padla,« je rekel Spence. »Daisy je bila kriva.«

Vsi so pogledali Daisy, ki je še vedno brezskrbno sedela na 

tleh. Zdelo se je, da se smehlja.

»Colbie bom peljal gor,« je rekel, »da ji očistim rano in ji 

priskrbim nekaj suhih oblačil.«

Elle se je šokirano obrnila k njemu.

Spence je njeno presenečenje lahko razumel. Stikom z ljudmi 

se je navadno izogibal, še posebej stikom z ljudmi, ki jih ni 

poznal, znano pa je bilo tudi, da je bilo njegovo mansardno 

stanovanje svetišče, v katero ni spustil kar vsakogar. »Peljal jo 

bom v telovadnico,« je pojasnil; telovadnica je bila v zgornjem 

nadstropju, zraven njegovega stanovanja. Imela je lasten vhod, 

ločen od njegovih bivalnih prostorov in pisarne.

»Jo bom jaz peljala,« se je ponudila Elle, ki je Spencea kot 

navadno skušala braniti pred ostalim svetom.

»Resno,« je rekla Colbie odločno, čeprav se ji je glas malce 

zatresel. »Ni treba. V redu sem.«

Spence si ni domišljal, da ve prav veliko o ženskah, toda 
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celo on je vedel, da ta v redu ni pomenil ‘v redu’. Lestvica je šla 

takole: odlično, dobro, solidno, slabo, sovražim te, v redu, obenem 

pa se je, ko je pograbila ročaj svojega kovčka in poskušala oditi 

– saj ne, da bi ji to njena obleka dopuščala – začela tresti.

Colbie se je nehala upirati, zavzdihnila je in nagnila glavo 

nazaj. »Resno? Takšen bo torej današnji dan?«

Spence in Elle sta se skupaj z njo zastrmela v nebo. Sami 

oblaki. Pogledal je Elle, ki je s privzdignjenimi obrvmi počasi 

odkimala. Čeprav je bila Elle ena izmed njegovih najboljših 

prijateljic in ji je povsem zaupal, pa se z njenim tihim mnenjem, 

da naj ženski preprosto pustita oditi, ni strinjal.

Tega preprosto ni mogel storiti. Na tej zelo premočeni, 

srčkani, a vseeno tudi seksi Colbie Brez Priimka je bilo nekaj, 

kar ga je privlačilo, kot ga že dolgo ni privlačilo nič drugega. 

Ko se je v premočeni obleki skorajda še enkrat spotaknila in pri 

tem tiho zaklela Saprabolt na hamol!, jo je prijel in jo pridržal 

pokonci.

»Prosim,« je rekel, ko so njene obleke počasi vse bolj močile 

tudi njegove. »Prosim, dovoli, da ti pomagam.«

Elle, ki je stala ob njem, je zazijala. Besedice prosim ni prav 

pogosto uporabljal. Ni se zmenil zanjo in še naprej strmel v 

Colbie.

Še vedno nekoliko oprezna je zavila z očmi, a je vseeno rahlo 

prikimala. Pustila mu bo, da ji pomaga, ampak nikar naj si ne 

domišlja, da ji bo to v kakršnokoli zadovoljstvo.

Pošteno.


