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Za mojo taščo, Anne, za katero nikoli nisem pomislila, da 
bi jo ubila. In za mojega tasta, Petra, za katerega pa občasno 
sem.



ZAHVALE

Spet smo tukaj, pri zahvalah – do danes je to peta. Peta! 
Ne morem verjeti.

Na začetku bi rada poudarila, da čeprav sem se včasih 
poigravala z mislijo, da bi umorila več ljudi v svojem 
življenju (saj veste kdo ste!), pa nikoli nisem sanjarila o tem, 
da bi ubila svojo taščo. Predvidevam, da je to razlog, da sem 
lahko napisala to knjigo, ne da bi razbila celo družino. Zato, 
hvala ti, Anne, ker si bila neverjetno humorna skozi ves ta 
proces. Nisem prepričana, ali bi bile vse tašče tako milostne, 
ko bi slišale naziv, ki ji ga je dodelila snaha v svoji knjigi.

Mojim neverjetnim policistkam, ki so mi odgovarjale 
na neortodoksna vprašanja – Megan MacInnes, Andria 
Richardson in Kerryn Merrett. Hvala vam za odgovarjanje 
na moja elektronska sporočila, ker ste prebrale rokopis 



in mi celo pomagale pri izmišljevanju načinov umora 
(me opominjale, da če bo moja tašča nenadoma umrla iz 
neznanih razlogov, bo tukaj zapisano vse črno na belem). 
Dame, večno bom vaša dolžnica.

In kje bi bila brez neverjetne urednice Jennifer Enderlin? 
Hvala ti, ker si zaupala mojim instinktom in mi pomagala, 
da sem si povrnila nadzor nad delom, ko sem sama obupala. 
Ti poosebljaš to, kar mora biti dober urednik. Hvala tudi 
skupini pri St. Martinu, veliko sem vas imela priložnost 
spoznati na sestanku lansko leto v New Yorku. Veselim se 
naslednjih snidenj.

Svojo zahvalo pa bi rada razširila na založnike po vsem 
svetu. Posebna zahvala gre Cate Paterson in Alexu Lloydu 
pri PanMacmillanu iz Avstralije, za ostro uredniško oko … 
in da sta me občasno peljala na kosilo. Rada imam kosila.

Moji publicistki – nenadomestljivi Katie Bassel in 
neverjetni Lucy Inglis – če bi vaju lahko ustekleničila, bi to 
storila. Če zna kdo to storiti, me prosim obvestita.

Mojemu čudovitemu Robu Weisbachu. Kako sem 
lahko imela takšno srečo? Najboljši v poslu si in tudi pravi 
gentleman. Zelo sem hvaležna za vse, kar počneš. (Hvala 
tudi, ker si začel uporabljati emotikone – saj veš, kako zelo 
so mi všeč.)

Pisateljski ekipi, poznani tudi pod imenom Bellotta 
Girls (lepo zveni, kajne?), velika hvala, ker ste z menoj 
delile veselje in ponižnost, ker sem avtorica, katere knjiga 
bo natisnjena. Kolikor vem, sem še vedno edina, ki so ji 
med podpisovanjem ukradli knjigo, in to medaljo nosim s 



ponosom. Posebna hvala Jane Cockram in Lisi Ireland, ker sta 
prebrali osnutek te knjige in mi povedali svoja mnenja. Posebna 
zahvala tudi Meredith Jaeger, ki je moja kritičarka in prijateljica.

Moji družini in prijateljem, ki živijo v strahu, da bodo v 
tej knjigi predstavljeni kot negativne osebe. Vaš strah ni brez 
osnove. Bodite prijazni do mene.

In na koncu mojim bralcem – hvala vam, ker lahko delim 
z vami te osebe. Upam, da se vas bodo dotaknile, ganile in na 
neki način zabavale. Če vas bodo, je tukaj moje delo opravljeno.
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1

LUCY

Na kuhinjski mizi zlagam oprano perilo, ko vidim, da se je 
pred hišo ustavil policijski avtomobil. Nobenega pompa ni – ni 
sirene ali utripajočih luči – pa vendar se mi nekje v želodcu 
pojavi drobno zbadanje, ko me mati narava opozori, da ni vse, 
kot mora biti. Zunaj postaja temno, zgodnji večer je in luči 
na verandah sosedov se prižigajo. Čas večerje je. Policisti ne 
prihajajo na vaš prag med večerjo, razen če ni kaj narobe.

Pogledam skozi obok v dnevno sobo, kjer ležijo moji leni 
otroci po različnih kosih notranje opreme in strmijo v svoje 
naprave. Živi. Nepoškodovani. Dobrega zdravja, morda samo 
odvisni od zaslonov. Sedemletni Archie gleda družinsko igro 
Wii na velikem iPadu; štiriletna Harriet gleda zavite majhne 
lutke na majhnem iPadu. Celo dveletna Edie strmi z odprtimi 
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usti v televizijski zaslon. Čutim nekakšno zadovoljstvo, da je 
moja družina pod to streho. Vsaj večina nje. Oče, nenadoma 
pomislim. Oh, ne, prosim, naj ne bo oče. 

Spet pogledam policijski avtomobil. Svetloba žarometov se je 
razpršila v deževni meglici.

Vsaj za otroke ne gre, mi v mislih zašepeta droben glasek 
krivde. Vsaj za Ollieja ne gre. Ollie je zadaj in peče hamburgerje. 
Na varnem. Danes je prišel zgodaj iz službe, ker se ni počutil 
dobro, čeprav ni videti, da bi bilo kaj narobe. Kakor koli, živ je 
in zato sem bila z vsem srcem hvaležna.

Zdaj se je dež malo okrepil in pršenje se je spremenilo v 
dežne kaplje. Policist ugasne avtomobil, vendar ne izstopita 
takoj. Par Olliejevih nogavic zvijem v klobčič, jih odložim na 
vrh njegovega kupa in sežem po drugem paru. Morala bi vstati 
in oditi do vrat, toda moje roke delajo avtomatično, kot da 
bo, če bom nadaljevala to delo, policijski avtomobil izginil in 
na svetu bo spet vse dobro. Vendar ne deluje. Namesto tega iz 
voznikove strani avtomobila izstopi policist.

»Maaaami!« zakliče Harriet. »Edie gleda televizijo!«
Pred dvema tednoma je na kanalu za novice ugledna 

novinarka nagovorila ljudi in se 'zgražala' nad tem, da dovolimo 
otrokom, mlajšim od treh let, pred televizijske zaslone, in 
šla celo tako daleč, da je to poimenovala 'nasilje nad otroki'. 
Kot večina avstralskih mater sem bila tudi jaz vznemirjena 
in sem se predvidljivo odzvala: »Kaj pa ona ve? Najverjetneje 
ima celo skupino varušk, ki pazijo njene otroke, in to vsak 
trenutek v dnevu,« preden sem izdala pravilo: 'Edie ne sme 
gledati televizije', ki je veljalo vse do pred dvajsetimi minutami, 
ko sem se pogovarjala po telefonu s podjetjem za dobavo 
električne energije in se je Edie odločila, da bo preizkusila 
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svojo staro zvijačo: »Mami, maaaamica, MAAAAMI …« dokler 
nisem popustila, poiskala nadaljevanko �e Wiggles in odšla v 
kopalnico, da sem lahko dokončala pogovor.

»Dobro je, Harriet,« ji odgovorim s pogledom še vedno na 
oknu.

Jezni Harrietin obraz se pojavi pred menoj, njeni temno rjavi 
lasje in gost frufru se pozibavajo okoli njene glave kot griva. 
»Toda REKLA si …«

»Saj je vseeno, kaj sem rekla. Nekaj minut ji ne bo škodovalo.«
Policist je bil videti v poznih dvajsetih letih, morda jih je štel 

trideset, vendar ne več. Policijske kape ne drži v roki, temveč si 
jo je potisnil pod pazduho in si popravil sprednji del pretesnih 
hlač. Mala, okrogla policistka je izstopila na sopotnikovi strani 
s kapo trdno na glavi. Obšla sta avtomobil in skupaj odkorakala 
po poti. Nedvomno prihajata k nam. Nettie, nenadoma 
pomislim. Za Nettie gre.

Povsem mogoče. Olliejeva sestra je imela zadnje čase veliko 
težav z zdravjem. Ali pa gre morda za Patricka? Ali pa za nekaj 
povsem drugega.

Del mene se zaveda, da ne gre za Nettie ali Patricka ali očeta. 
Smešno, kako včasih preprosto veš.

»Hamburgerji so pečeni.«
Komarnik se sunkovito odpre in pred zadnjimi vrati se pojavi 

Ollie s pladnjem mesa v rokah. Dekleti se zapodita k njemu, 
on pa pred njima maha s prijemalko, kot bi ju hotel uščipniti, 
medtem ko poskakujeta in tako glasno vreščita, da skoraj ni 
slišati trkanja na vrata.

Skoraj.
»Je nekdo trkal?« Ollie je dvignil obrv, bolj radovedno kot 

zaskrbljeno. Pravzaprav je videti, da se zabava. Nepričakovani 
večerni gost ob koncu tedna. Kdo bi lahko bil?
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Med nama je Ollie tisti družabnež, ki se prostovoljno javi 
v odbor Starši in prijatelji na šoli, kamor hodijo otroci, ker je 
to 'dober način, da spoznaš nove ljudi', on je tisti, ki visi čez 
ograjo na dvorišču, da lahko pozdravi sosede, če sliši, da se 
pogovarjajo na vrtu, ki pristopi k ljudem, ki se mu zdijo znani, 
in skuša ugotoviti, ali se v resnici poznajo. Družaben človek. Za 
Ollieja je nepričakovano trkanje na vrata ob koncu tedna bolj 
vznemirjujoče kot nadležno.

Toda seveda še ni videl policistov.
Edie je stekla po hodniku. »Jaz bom, jaz bom!«
»Počakaj malo, Edie, ljubica,« je rekel Ollie in se oziral okoli, 

kam bi lahko odložil pladenj s hamburgerji. Vendar ni dovolj 
hiter, kajti ko najde prazen prostor na delovnem pultu, je Edie 
že odprla vrata.

»Poiisija!« je rekla očarano.
To je seveda skrajni čas, da bi se zapodila za njo, prestregla 

policista pred vrati in se opravičila, toda moje noge so prikovane 
na tla. K sreči Ollie že hitro hodi za Edie in ji igrivo razmrši 
lase.

»Dober dan,« reče policistoma. Ozre se čez ramo, ko v 
mislih premleva dogodke izpred nekaj sekund, ali se morda 
sprašuje, ali je zaprl plin na plinski bombi, ali samo preverja, ali 
je dovolj previdno odložil pladenj s hamburgerji na kuhinjski 
pult. To je preprosto dejanje nekoga, ki je na tem, da bo prejel 
slabo novico. Pravzaprav se počutim, kot bi nas vse gledala v 
televizijskem šovu – čedni nevedni očka, ljubki otrok. Navadna 
predmestna družina, ki se jim bo življenje postavilo na glavo in 
… bo za vedno uničeno.

»Kaj lahko storim za vas?« končno vpraša Ollie, ko pozornost 
spet preusmeri na policista.
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»Sem višja policistka Arthur,« sem slišala reči žensko, čeprav 
je nisem videla od tod, kjer sem stala, »in to je policist Perkins. 
Ali ste vi Oliver Goodwin?«

»Sem.« Ollie se je nasmehnil Edie in ji celo pomežiknil. Bilo 
je dovolj, da sem pomislila, kako pretirano sem zaskrbljena. 
Četudi prinašata slabe novice, ne morejo biti tako slabe. Ali 
sploh ne najine slabe novice. Morda so vlomili kateremu od 
sosedov? Policija je vedno prečesala vso sosesko, ko se je zgodilo 
kaj takšnega, kajne?

Nenadoma sem se zazrla v tisti trenutek, ki se bo zgodil čez 
nekaj minut, ko bom vedela, da je vse dobro. Pomislim, kako 
se bova z Olliejem smejala o tem, kako paranoična sem bila. 
Ne boš verjel, o čem sem razmišljala, mu bom rekla, ko bo zavil 
z očmi in se nasmehnil. Vedno zaskrbljena, bo rekel. Kako lahko 
sploh še kaj postoriš, ko pa te vedno nekaj skrbi?

Toda ko stopim nekaj korakov naprej, vidim, da moja 
zaskrbljenost ni brez podlage. To vidim v resnem izrazu obraza 
policista in njegovih navzdol ukrivljenih kotičkih ustnic.

Policistka pogleda Edie in potem nazaj Ollieja. »Se lahko kje 
pogovorimo … v zasebnosti?«

Na Olliejevem obrazu se pojavi prva sled negotovosti. 
Ramena potegne nazaj in stoji nekoliko višji. Morda 
podzavestno potisne Edie stran od vrat in za seboj, kot bi jo 
hotel zaščititi pred nečim.

»Edie, ljubica, bi rada gledala �e Wiggles?« rečem, ko končno 
stopim naprej.

Edie močno odkima, pogleda ne odmakne s policistov. Njen 
nežni, okrogli obrazek je radoveden; njene čokate, majave noge 
so se z nenavadno trdnostjo uprle v tla.

»Daj no, ljubica,« spet poskušam in jo z dlanjo pobožam po 
svetlo zlatih laseh. »Kaj praviš na sladoled?«
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To je za Edie že bolj mamljivo. Pogleda me, strmi vame 
dolg trenutek, kot bi razmišljala, ali mi lahko zaupa. Končno 
pokličem Archieja, naj ji da lučko, in oddrobencljala po 
hodniku.

»Vstopita,« reče Ollie policistoma, in ko vstopita, se mi hitro 
in vljudno nasmehneta. Žalosten nasmešek. Nasmešek, ki mi je 
prebodel srce, me nekoliko presekal. Ne gre za sosede, pravi njun 
nasmešek. Ta slaba novica je tvoja.

V naši hiši ni veliko zasebnih prostorov, zato Ollie odpelje 
policista do jedilnice in izvleče nekaj stolov. Sledim mu, sveže 
oprano perilo preložim nazaj v koš. Kupi se zrušijo drug proti 
drugemu kot stare zgradbe. Policista sedeta na stola, Ollie na 
rob zofe in jaz ostanem stoje. Otrpla. Pripravljena.

»Najprej moramo ugotoviti, ali ste sorodniki Diane 
Goodwin …«

»Da,« reče Ollie, »moja mati je.«
»Potem mi je zelo žal, da vas moram obvestiti,« reče policistka 

in zatisnem oči, ker že vem, kaj bo povedala.
Moja tašča je mrtva.
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2

LUCY 
Pred desetimi leti …

Nekdo mi je nekoč rekel, da imaš v življenju dve družini – 
tisto, v katero si se rodil, in tisto, ki si si jo izbral sam. Toda 
to ni popolnoma resnično, kajne? Da, lahko da si sam izbereš 
partnerja, toda ne izbereš si, na primer, svojih otrok. Ne izbereš 
si svakinj in svakov, ne partnerjeve samske tete, ki ima težave 
z alkoholom, ali bratranca, pri katerem si podajajo kljuko 
prijateljice, ki sploh ne govorijo angleško. Še pomembnejše pa 
je, da si ne izbereš sam tašče. Hehetajoča in pohlepna usoda to 
vse sama določi.

»Halo?« je zaklical Ollie. »Je kdo doma?«
Stojim v odprti veži Goodwinovega domovanja in se 

sprehajam po marmorju, ki se širi v vse smeri. Zavite stopnice 
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se vzpenjajo iz kleti do prvega nadstropja pod veličastnim 
kristalnim lestencem. Počutim se, kot bi stopila med strani 
revije Hello!, tiste s smešnimi fotogra�jami znanih osebnosti, 
ki sedijo na razkošno okrašenem pohištvu ali na travnatih gričih 
v jahalnih škornjih in z zlatimi prinašalci ob nogah. Vedno sem 
si predstavljala, da je tako videti v notranjosti Buckinghamske 
palače, če pa ne v Buckinghamu, pa vsaj v enem od manjših 
posestev – St. Jamesu ali pa Windsorju.

Skušam ujeti Olliejev pogled, da bi … kaj? Ga posvarila? 
Spodbudila? Pošteno povedano, nisem več prepričana, ali bi 
sploh kaj rekla, saj je že stopil v hišo in oznanil najin prihod. 
Če rečem, da na to nisem pripravljena, je to zelo mil izraz. Ko 
je Ollie predlagal, da grem k njim domov na večerjo, sem si 
predstavljala običajno lazanjo in solato, opečnat bungalov, v 
kakršnem sem odrasla sama. Predstavljala sem si dobrodušno 
mamo, ki ima pripravljen album s fotogra�jami dojenčka, in 
krepkega, ponosnega, a nekoliko nerodnega družabnega očeta, 
ki odpre pločevinko piva in se previdno smehlja. Namesto tega 
so se tam bleščali unikatne slike in kipi, in staršev, nerodnih ali 
ne, ni bilo nikjer na spregled.

»Ollie!« Ujamem ga za komolec in že mislim divje zašepetati, 
ko skozi visoka obokana vrata iz zadnjega dela hiše prihiti 
rdečelični moški s kozarcem rdečega vina v rokah.

»Oče!« zavpije Ollie. »Tukaj si!«
»No, no. Poglej, koga je privlekla mačka.«
Tom Goodwin je popolno nasprotje svojega visokega in 

temnolasega sina. Majhen, debel in staromoden, njegova rdeča 
karirasta srajca je zatlačena za hlače iz kepra, ki so prepasane 
pod njegovim precej obilnim trebuhom. Roke vrže okoli sina in 
Ollie svojega starca potreplja po hrbtu.
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»Ti si zagotovo Lucy,« reče Tom, potem ko izpusti Ollieja. 

Prime me za roko, jo močno strese in nežno zažvižga. »Moj 

bog. Dobro si se izkazal, sin.«

»Lepo, da sva se spoznala, gospod Goodwin.« Nasmehnem 

se.

»Tom! Reci mi Tom.« Nasmehne se mi, kot bi zmagal pri 

iskanju velikonočnega zajčka, potem pa se zbere. »Diana! 

Diana, kje si? Prišla sta!«

Čez trenutek ali dva se iz zadnjega dela hiše prikaže Olliejeva 

mati. Oblečeno ima belo bluzo in mornarsko modre hlače in 

si s sprednjega dela čisti neobstoječe drobtine. Nenadoma se 

vprašam, ali sem pravilno izbrala svoja oblačila v slogu '50, belo 

obleko z rdečimi pikami in širokim krilom, ki je bila nekoč 

materina. Mislila sem, da bo očarljiva, toda zdaj je videti samo 

neprimerna in neumna, še zlasti, ko so bila oblačila Olliejeve 

matere preprosta in nekoliko zadržana.

»Oprostite,« je rekla nekaj korakov pred njima. »Nisem 

slišala zvonca.«

»To je Lucy,« je rekel Tom.

Diana je iztegnila roko. Ko sem segla po njej, sem opazila, 

da je za skoraj celo glavo višja od soproga, navkljub nizkim 

čevljem, in da je suha kot ulični drog, čeprav se ji je okoli 

pasu že rahlo nabiralo salo srednjih let. Srebrne lase je imela 

postrižene v elegantno do čeljusti segajočo pričesko in z 

ravnim rimskim nosom je imela, v nasprotju s Tomom, veliko 

podobnosti s sinom.

Opazim tudi, da je stisk njene roke hladen.

»Lepo, da se srečava, gospa Goodwin,« rečem, spustim roko 

in ji podam šopek rož, ki ga držim v drugi. Vztrajala sem, da 
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sva se po poti ustavila v cvetličarni, četudi je Ollie rekel: »Ne 
mara ravno cvetja.«

»Vsaka ženska ima rada cvetje,« sem odvrnila in zavila z očmi. 
Toda ko sem videla, da ne nosi nakita, da nima nalakiranih 
nohtov in nosi nizke čevlje, sem čutila, da sem se motila.

»Živijo, mama,« je rekel Ollie in potegnil mamo v medvedji 
objem, ki ga je sprejela, če ne že ravno vrnila. Iz številnih 
pogovorov z Olliejem mi je jasno, da ima zelo rad svojo 
mater. Pravzaprav ga kar raznaša od ponosa, ko govori o svoji 
dobrodelnosti do begunk v Avstraliji, med katerimi je veliko 
nosečnic, ali pa že imajo male otroke. Seveda bo mislila, 
da je cvetje nepomembno, nenadoma spoznam. Neumna 
sem. Morda bi morala prinesti otroška oblačila ali pa kakšne 
pripomočke za mlade mamice.

»Dobro, Ollie,« je rekla po trenutku ali dveh, ko je ni izpustil. 
Vzravnala se je. »Ni mi še uspelo niti pošteno pozdraviti Lucy!«

»Pojdimo v dnevno sobo na pijačo, da se bolje spoznamo,« 
je rekel Tom in vsi smo se obrnili k zadnjemu delu hiše. Takrat 
sem opazila obraz, ki je kukal izza vogala.

»Nettie!« je zavpil Ollie.
Če ni bilo podobnosti med Olliejem in Tomom, pa ni bilo 

nobenega dvoma, da je Antoinette Tomova hči. Imela je njegova 
rožnata lica in čokatost, hkrati pa je bila tudi zelo ljubka. Pa 
tudi modna v sivi volneni obleki in črnih semiš škornjih. Ollie 
ji je povedal, da je njegova mlajša sestra poročena, brez otrok in 
direktorica pri oglaševalskem podjetju, ki jo velikokrat povabijo, 
da govori na konferencah o ženskah in nepremostljivih ovirah 
pri napredovanju v poklicu. Pri dvaintridesetih letih je samo 
dve leti starejša od mene, to moram priznati in to se mi je 
zdelo impresivno in malo skrb vzbujajoče, vendar vse pometem 
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pod preprogo, ko me pozdravi s toplim medvedjim objemom. 
Videti je, da se Goodwinovi radi objemajo.

Vsi, razen morda Diana.
»Toliko sem slišala o tebi,« je rekla. Prepletla je roko z mojo 

in me potegnila v oblak dragega parfuma. »Pridi, predstavila ti 
bom soproga Patricka.«

Nettie me je potegnila skozi obokan vhod, mimo nečesa, kar 
je videti kot dvigalo – dvigalo! Medtem ko sva hodili, sva šli 
mimo okvirjenih umetnin in cvetličnih aranžmajev, fotogra�j 
družinskih dopustov na smučanju in ob morju. Na eni 
fotogra�ji so Tom, Diana, Nettie in Ollie na kamelah v puščavi 
s piramidami v ozadju, vsi se držijo za roke, dvignjene proti 
nebu.

Med odraščanjem sem med počitnicami hodila na plažo v 
mesto Portarlington, ki je bila manj kot eno uro oddaljena od 
moje hiše.

Ustavili sva se v sobi, ki je očitno večja od mojega stanovanja, 
polna zof in foteljev, z ogromnimi dragimi preprogami in 
težkimi lesenimi mizami. Visok moški je vstal s fotelja.

»Patrick,« se je predstavil. Njegov stisk roke je bil nekoliko 
lepljiv, vendar je bil videti opravičujoč se, zato sem se pretvarjala, 
da nisem opazila.

»Lucy. Lepo, da sva se spoznala.«
Nisem prepričana, koga sem pričakovala za Nettie – morda 

nekoga majhnega, ostrega, takšnega, ki je željan ustreči, kot je 
bila očitno tudi sama. Ollie je bil visok meter petinosemdeset 
in zdel se mi je visok, toda Patrick je zagotovo meril dva metra. 
Razen višine me na Toma spominjajo karirasta srajca, okrogel 
obraz in veseli nasmeh. Okoli ramen ima na modni način 
položen pleten pulover.
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Ko je bilo pozdravljanje opravljeno, so Ollie, Tom in Patrick 
sedli na veliko zofo, Diana in Nettie sta odšli do bara s pijačo. 
Nekaj časa oklevam, potem pa stopim za ženskama.

»Sedi, Lucy,« mi je ukazala Diana.
»Oh, rade volje bom pomagala …«
Toda Diana je dvignila roko, kot bi me želela ustaviti. 

»Prosim,« je rekla. »Samo sedi.«
Diana se je očitno trudila biti vljudna, vendar ne morem 

drugače, kot da se počutim nekoliko zapostavljena. Saj ona ne 
more vedeti, seveda, da sem sanjarila o tem, da se bova v kuhinji 
zaletavali s komolci, se morda soočili s krizo glede solate, ki bi 
jo jaz lahko premagala s hitro pripravo preliva (solatna kriza je 
pravzaprav vsa moja kulinarična sposobnost, ki jo obvladam). 
Ne bo izvedela, da sem si predstavljala, kako tesno sedim 
ob njej, ko lista družinski album s fotogra�jami njihovih 
prednikov, in poslušam dolgovezne zgodbe, nad katerimi bi 
Ollie samo nemočno stokal. Ni vedela, da sem hotela ves večer 
preživeti ob njej in da bi do takrat, ko bi odšla domov, bila tako 
očarana nad menoj, kot bi bila jaz nad njo.

Namesto tega sedem.
»Torej z Olliejem delata skupaj?« me je vprašal Tom, ko sem 

sedla k Ollieju na zofo.
»Res je,« odgovorim. »Že več kot tri leta.«
»Tri leta?« Tom se pretvarja, da je šokiran. »Si si pa vzel čas, 

kaj, prijateljček?«
»Počasi sva razvijala odnos,« je rekel Ollie.
Ollie je bil klasičen zanesljiv sodelavec. Takšen, ki je imel 

vedno čas poslušati o mojih najslabših zmenkih in mi nudil 
tolažbo. Ollie je bil, v nasprotju z mogočnimi prevladujočimi 
kreteni, s katerimi sem se dobivala, vesel, preprost in vedno 



- 23 -

Moja tašča

dober fant. Najpomembnejše je bilo, da me je oboževal. Kar 
nekaj časa je trajalo, da sem spoznala, da je biti občudovana 
veliko bolje, kot da se iz mene norčujejo privlačni pankrti. 

»Saj ni tvoj šef, kajne?« Tom je pomežiknil. Slišati je obupno 
seksistično, vendar se je bilo težko jeziti na Toma. 

»Tom!« ga je okarala Diana, toda jasno je bilo, da se tudi 
ona ni mogla jeziti nanj. Zdaj se je vrnila s pijačami v rokah 
in našobila ustnice kot mati, ki želi vzgajati svojega ljubkega, 
neubogljivega otroka. Podala mi je kozarec rdečega vina in sedla 
na drugo stran Ollieja.

»Sodelavca sva,« povem Tomu. »Delam na kadrovanju ljudi 
za tehnične položaje, Ollie pa za pomožno osebje. Delava tesno 
skupaj.«

Zadnje čase res zelo blizu. Vse se je začelo, kar je precej 
nenavadno, v sanjah. Čudaške, grozljive sanje, ki so se začele 
na pikniku pri stari teti Gwen in se končale v hiši, kjer je živela 
moja najboljša prijateljica iz osnovne šole, toda ni bila več 
majhno dekletce, temveč stara dama. Toda nekje vmes je bil 
Ollie. In tako kot moja najboljša prijateljica iz osnovne šole je 
bil tudi on spremenjen. Bolj seksi. Naslednji dan v službi sem 
mu poslala elektronsko sporočilo, kjer sem mu napisala, da me 
je ponoči obiskal v sanjah. Pričakovano je sledilo vprašanje: 'Kaj 
sem počel?' Vrata Olliejeve pisarne so bila ob mojih, vendar 
sva si vedno pošiljala elektronska sporočila – s humornimi 
komentarji o najinem šefu s pričesko Donalda Trumpa, 
sumljivem obnašanju v pisarni ob božični zabavi, ali zahtevah 
po sušiju za kosilo. Toda ta dan je bilo drugače. Ob koncu 
dneva mi je srce preskočilo utrip, ko se je med elektronskimi 
sporočili pojavilo njegovo ime.

Nekaj časa se nisem menila zanj. To je bil zmenek, domenek 
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… ne pa razmerje, in zagotovo ne tisto razmerje. Toda ko sem 
ga videla vsako jutro dati denar pijancu na železniški postaji 
(četudi ga je pijanec psoval in ga obtožil, da mu je ukradel 
alkohol); ko je zagledal izgubljenega fantka v nakupovalnem 
središču in ga takoj dvignil na svoje rame ter vprašal, ali kje vidi 
svojo mater; ko je postopoma vse več zaposloval moje misli, me 
je spreletelo spoznanje: to je to. On je pravi.

Olliejevi družini povem zgodbo (brez sanj), maham z 
rokami, ko govorim hitro, brez premora, kot to počnem, kadar 
sem živčna. Tom je popolnoma prevzet od zgodbe in občasno 
potreplja sina po ramenih.

»Torej, povejte mi kaj o sebi … vsi,« sem rekla, ko sem ostala 
brez sape.

»Nettie je vodja �nanc pri Martin Holdsworthu,« je rekel 
Tom ponosno kot le kaj. »Vodi cel oddelek.«

»Kaj pa ti, Patrick?« vprašam.
»Imam računovodsko podjetje,« odgovori Patrick. »Zaenkrat 

je še malo, toda sčasoma se bo razširilo.«
»Povej mi kaj o svojih starših, Lucy,« se vmeša Diana. »Kaj 

počneta?«
»Oče je bil univerzitetni profesor. Zdaj je upokojen. Mati je 

že umrla. Zaradi raka na dojkah.« Minilo je že sedemnajst let, 
zato je pogovor o tem prej neprijeten kot vznemirljiv. Večinoma 
se neprijetno počutijo drugi ljudje, ko to slišijo in se morajo 
hitro spomniti, kaj naj odgovorijo.

»Žal mi je, da to slišim,« je rekel Tom z donečim glasom, ki 
je v prostor prinesel mirnost.

»Jaz sem svojo mater izgubil pred nekaj leti,« je rekel Patrick. 
»Nikoli ne preboliš.«

»Res ne,« se strinjam z njim in nenadoma čutim nekakšno 
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povezanost s Patrickom. »Toda, naj odgovorim na vaše 
vprašanje, Diana, moja mama je bila gospodinja. Pred tem pa 
učiteljica v osnovni šoli.«

Vedno sem s ponosom povedala ljudem, da je bila učiteljica. 
Odkar je umrla, mi je veliko ljudi povedalo, kako dobra 
učiteljica je bila, kako je za svoje učence storila prav vse. Bilo je 
res škoda, da se ni vrnila k svojemu poklicu, potem ko sem tudi 
jaz začela hoditi v šolo.

»Zakaj bi imela otroka, če pa ne nameravam biti z njim in 
uživati?« je po navadi rekla, kar je bilo na neki način smešno, 
saj tako ali tako ni mogla biti ob meni in uživati, saj je umrla, 
ko sem bila stara trinajst let.

»Ime ji je bilo …« rečem v istem trenutku, ko Diana vstane. 
Vsi prenehamo govoriti in ji sledimo s pogledi. Prvič razumem 
pomen in moč besede matriarhat.

»Dobro,« je rekla. »Mislim, da bo večerja nared, ko se vsi 
premaknemo do mize.«

In s tem je bil pogovor o moji materi očitno zaključen.

Za večerjo smo jedli pečeno jagnje. Diana ga je sama 
pripravila in servirala. Glede na velikost njihove hiše bi skoraj 
pričakovala, da se bodo pojavili dobavitelji pripravljene hrane, 
toda vsaj ta del večera je bil sproščen in družinski.

»Zelo sem bila navdušena, ko sem slišala o vaši dobrodelnosti,« 
rečem, ko Diana končno sedi in ne servira več. »Ollie je tako 
ponosen na vas, da vsakemu, ki ga želi poslušati, to pove.«

Diana se je sramežljivo nasmehnila in segla po cvetači s 
sirom. »Kaj res?«

»Kar verjemite. Rada bi še kaj več slišala o tem.«
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Diana si je dala cvetačo na krožnik in se na to delo tako 
osredotočala, kot bi opravljala zahtevno operacijo. »Oh? Kaj bi 
rada slišala?«

»No …« Nenadoma se počutim, kot da sem pod žarometom. 
»Torej … kako ste prišli na zamisel, da bi začeli s tem? Kako ste 
osnovali organizacijo?«

Diana je skomignila z rameni. »Samo videla sem, da je nujno 
potrebna. Nobena posebna znanost ni, da za otroke zbiraš, kar 
potrebujejo.«

»Skromna je.« Tom je na vilice napičil še več mesa in medtem 
še vedno žvečil, kar je že imel v ustih. Vilice si je potisnil v usta 
in govoril naprej: »Kriva je njena krščanska vzgoja.«

»Kako sta se spoznala?« sem vprašala, ko sem nenadoma 
spoznala, da mi Ollie tega nikoli ni povedal.

»V kinu sta se spoznala,« je rekla Nettie. »Očka je videl mamo 
v veži in preskočile so iskrice.«

Tom in Diana sta se spogledala. V njunih pogledih je 
naklonjenost, pa tudi nekaj drugega, nekaj, česar ne morem 
prepoznati.

»Kaj naj rečem? Takoj sem vedel, da je prava zame. Diana je 
bila drugačna od vseh, kar sem jih poznal. Bila je … pametnejša. 
Zanimivejša. Takrat sem mislil, da nimam nobenih možnosti 
pri njej.«

»Mama prihaja iz dobro stoječe družine,« je pojasnila Nettie. 
»Srednji razred, katoličanka. Oče je bil podeželski fant, brez 
zvez in denarja. Ničesar drugega ni imel kot srajco na sebi.« 

Trajalo je nekaj trenutkov, da sem se znebila misli, ki me je 
prešinila takoj, ko sem stopila v to hišo – da se je Diana poročila 
s Tomom zaradi denarja. To je bila seksistična misel, toda ne 
tako neumen zaključek, ko sem videla, kako sta si različna po 
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videzu. Z dejstvom, da se je poročila iz ljubezni, pridobi Diana 
v mojem mnenju nekaj točk.

»Kaj pa vi, Diana?« jo vprašam. »Ste tudi vi kar vedeli?«
»Seveda je!« je rekel Tom in si z dlanmi zaobjel obraz. »Kako 

ne bi, ko je zagledala ta obraz?«
Vsi so se zasmejali.
»Pravzaprav sem mu skušala dopovedati, da me ne zanimajo 

petintridesetletniki, vendar me je kar naprej prekinjal,« je rekla 
Diane posmehljivo. S Tomom sta si izmenjala nasmeška.

Po prejšnjem uradnem odnosu je lepo videti tudi to njeno 
plat. Drznila sem si upati, da mi bo, ko bova preživeli več časa 
skupaj, dovolila stopiti v njeno notranje svetišče. Morda ji 
bom nekega dne pomagala pri dobrodelnosti? Diana mogoče 
ni najlažji oreh za streti, vendar mi bo že uspelo. Kmalu bova 
dobri prijateljici.

Ko je umrla moja mama Joy, sem bila stara trinajst let. 
Mama je imela ustrezno ime – vedno se je zabavala, nikoli 
ni jemala ničesar preveč resno. Nosila je ruto in viseče uhane 
in v avtomobilu, ko je slišala glasbo, ki ji je bila všeč, glasno 
prepevala. Na moje rojstnodnevne zabave je prišla oblečena v 
lepe obleke, čeprav ni bil nihče drug od odraslih, imela pa je 
tudi čevlje za step, ki jih je včasih rada obula, čeprav se nikoli ni 
naučila stepati.

Takšna je bila moja mama. Edinkrat, ko sem jo videla 
oblečeno v črno – brez pokrivala, uhanov ali katerega koli 
drugega okrasja – je bilo, ko se je z očetom udeležila konference 
ali pa slavnostne večerje. Oče je bil popolno nasprotje mame 
– nazadnjaški, resen, nežen. Edinkrat, ko je mati krotila svoje 
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vedro razpoloženje, je bilo to zaradi očeta. Ko se je odločil, da 

bo sredi svoje akademske kariere zamenjal profesuro – kar je 

bilo tvegano tako za njegovo kariero kot za naše preživetje – ga 

je brez vprašanja podprla. »Očkovo delo je, da skrbi za naju, 

najino delo je, da skrbiva zanj.«

Oče si po njeni smrti nikoli ni opomogel. Statistično gledano 

se večina moških poroči v treh letih po tem, ko se je njihova 

zveza zaključila, toda po dvajsetih letih je oče še vedno srečno 

samski. Tvoja mama je bila moja življenjska sopotnica, je vedno 

rekel, in življenjski sopotnik je za vse življenje. 

Po materini smrti je oče najel gospodinjo, da je kuhala, čistila 

in nakupovala. Maria je bila stara okoli petdeset let, toda s 

črnimi lasmi, prepredenimi s sivimi in spetimi v čop na zatilju, 

bi jih lahko imela tudi sto. Nosila je krila in hlačne nogavice, 

balerinke in predpasnike s cvetličnim vzorcem, ki jih je našila 

sama. Njeni otroci so bili odrasli in vnukov še ni imela. Vsak 

dan je prišla opoldne in ostala do šeste ure zvečer. Pravzaprav 

ne vem, kakšna je bila Marijina uradna vloga glede mene, toda 

vedno je bila doma, ko sem prišla iz šole, in videti je bilo, da je 

to najlepši del njenega dneva. Pa tudi mojega. Izpraznila mi je 

torbo, umila škatlo za malico, olupila in narezala sadje ter sir 

na krožnik za k mojemu popoldanskemu čaju – stvari, ki jih je 

mama počela zame. Če pogledam nazaj, se mi zdi, da je morda 

Maria nekoliko ublažila bolečino.

Počutila sem se, kot bi zame skrbela mama.

Ko sem nekoč zbolela za gripo, je bila Maria ves dan pri 

meni. Postopala je naokoli, me vsake toliko časa preverjala, mi 

prinesla vodo ali čaj ali pa hladen obkladek za čelo. Nekajkrat, 

ko sem dremala in slišala, da je prišla v sobo, sem zastokala, da 
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si je Maria dala opravka z menoj. Poljubila me je na čelo in mi 
prinesla vodo. Celo hranila me je z juho.

To so bili, roko na srce, najlepši dnevi mojega življenja.
Maria je odšla, ko sem dopolnila osemnajst let. Takrat je 

dobila tako prvega vnuka kot tudi starega psa z glavkomom, 
poleg tega pa sem jaz odrasla, zato zanjo ni bilo več veliko dela. 
Potem je oče začel čistiti in na poti iz službe domov nakupovati. 
Maria je ostala v stikih, pošiljala je rojstnodnevna darila 
in voščilnice ob božičnih praznikih, toda sčasoma je njeno 
življenje zapolnjevala njena družina. In takrat sem spoznala, 
da potrebujem svojo družino. Moža, nekaj otrok in starega 
slepega psa. Najpomembnejše pa je bilo, da potrebujem Mario. 
Nekoga, ki bo delil z menoj recepte, mi predal modrosti in 
me utapljal v morju materinske ljubezni. Nekoga, ki me ne bo 
zapustil in odšel k svoji družini, zato ker bom jaz njena družina.

Nimam več matere. Toda nekega dne bom imela taščo. 

Po večerji nam je Tom rekel, da se bomo prestavili v 'brlog', 
ki je bil soba s kot v katedrali visokim stropom, usnjeno 
opremo ter knjižnimi policami od tal do stropa. Spominja me 
na gentlemanski klub. Veliki televizijski zaslon se je dvigal nad 
bifejem, polnim alkoholnih pijač. Ollieja je mama poklicala v 
kuhinjo, da bi ji pomagal pri kavi in posladku (domnevam, da 
ga želi zaslišati o meni), zato sem skupaj z Nettie in Patrickom 
odšla v gentlemanski klub.

»Torej,« reče Patrick ob bifeju. Pripravljal nam je neke vrste 
koktajl, ki ga ne potrebujem, saj sem že popila dva kozarca vina, 
toda tako srečen je bil videti, ko je mešal alkohol, da nimam 
srca, da bi mu to povedala. »Kaj misliš o Diani?«
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»Patrick,« ga je posvarila Nettie.
»Kaj?« Nasmešek mu priviha kotičke ust. »Saj ni zvijačno 

vprašanje.«
Usmiljenja vredno se trudim najti besede, ki bi bile iskrene, 

vendar mi ne pridejo na misel. Diana je med večerjo skoraj 
ves čas spraševala, ali želi kdo še več zelenjave. Preslišala je vsa 
vprašanja, ki sem ji jih zastavila, in razen njenega hehetanja 
o tem, kako sta se s Tomom prvič videla, je bila ves večer 
neprijetno zadržana. Po pravici povedano, če ne bi bilo Toma, 
Nettie in Patricka, večerja sploh ne bi bila družabni dogodek. 
Vse, kar vem, je, da Diana ni niti malo takšna, kot sem upala, 
da bo. 

»No … mislim, da je … ona je …« Več besed zavrtim po 
ustih – prijetna, prijazna, pametna – toda nobena od njih se ne 
zdi prava in ne želim biti neiskrena. Navsezadnje nisem tukaj 
samo zato, da bi navdušila njegove starše. Če bo najin odnos z 
Olliejem napredoval, bom božične praznike preživljala z Nettie 
in Patrickom do konca svojega življenja … zato je pomembno, 
da sem odkrita. Težava je v tem, da je prezgodaj, da bi bila res 
odkrita. Spoznam, da moraš biti, ko spoznaš družino, pravi 
politik. Vedeti moraš, komu prisoditi podporo, da v tistem 
trenutku potegneš kar čim več dobrih rezultatov. Odločim 
se, da bom, kot mi je vedno govorila mama, poiskala nekaj 
resničnega in to povedala na glas.

»Mislim, da čudovito kuha.«
Patrick se je zasmejal malce preveč močno. Nettie ga je 

prebadala s pogledom.
»Ah, daj no, Nets.« Patrick jo dregne med rebra. »Poslušaj, 

lahko bi bila še slabša. Vsaj Toma imamo, ne?«
To je hladna tolažba. Imela sem tako popolno sliko o tem, 
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kaj si želim v potencialni tašči – ne tastu, da tudi Tom ne bi 
mogel zapolniti tega mesta. Patrick pa je očitno sprejel svojo 
hladno taščo, ne da bi ga kar koli skrbelo, čeprav očitno ni bila 
niti njemu všeč.

»Torej,« rečem po nekaj minutah, ko se Ollie še vedno ni 
prikazal in me prevzema občutek, da bi rada bila Nettie malo 
sama s Patrickom. »Morda bi šla preverit, kaj se dogaja s 
posladkom.«

Odkorakam skozi dvojna vrata v velik prostor, ki se razširi 
v široko kuhinjo, ki stoji na velikem granitnem otoku. Tam 
stojita Diana in Ollie, s hrbtoma obrnjena proti meni, in videti 
je, da dajeta stvari na krožnik.

»Ni pomembno, kaj si jaz mislim,« je rekla Diana.
»Meni je,« je rekel Ollie.
»No, pa ti ne bi smelo biti.« Diana poudari besede kot 

knjižničarka ali učiteljica klavirja, ostro in pravilno in niti malo 
negotovo. Ob vratih se ustavim.

»Ali želiš reči, da ti ni všeč?«
Diana je bila malo predolgo tiho. »Pravim, da ni pomembno, 

kaj si mislim.«
Potegnem se nazaj in se skrijem za vogal. Počutim se, kot bi 

me nekdo udaril. Med vsemi strahovi, ki sem jih imela – da 
tašča, ki sem si jo želela, ni izpolnila mojih pričakovanj – pa 
nisem pomislila na to, da me ne bi marala.

»Resno, mami? Mi ne boš povedala, kaj si misliš o Lucy?«
»Oh, Ollie!« Predstavljam si, kako zamahne z roko, kot bi 

odgnala muho. »Mislim, da je dobra.«
Dobra. Potrebujem trenutek, da to prebavim. Dobra sem. 

Iščem dobro plat dobrega, vendar je ne najdem. Biti dober 
pomeni, da v oblačilih nisi videti debela. Če ti rečejo, da si dober, 
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si kot en dan star sendvič, s katerim se vseeno ne zastrupiš, ko 
ga poješ. Dobra pomeni biti snaha, ki si je ne želiš, toda vseeno 
takšna, ki bi lahko bila tudi slabša.

»Tukaj si, Lucy!«
Obrnem se. Tom je na drugem koncu hodnika in kar žari. 

»Pridi mi pomagat izbrati nekaj desertnih vin. Nikoli se ne 
znam odločiti.«

»Oh, res ne vem veliko o vin…«
Toda Tom me že vleče po hodniku proti kleti z osupljivo 

zbirko vin. Prebijam se skozi pokušino desertnih vin, vesela, da 
je tako mračno, da si diskretno obrišem solze.

Zame je dobra toliko dobra kot mrtva.


