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Prvo poglavje

Torta, s katero je polna soba žensk proslavljala ločitev 

neverjetno bogate tridesetletnice, je bila precej slajša od tiste, s 

katero so postregli na njen poročni dan. 

Lori je dvignila v zrak svoj kozarec in z druge strani sobe 

ujela pogled Samanthe Harrison. 

V imenu Alliancea je bila uspešno izpeljana še ena pogodba. 

Obetal se jima je še en plačilni dan. 

Smeh novopečene ločenke Avery Grant je preglasil glasbo, 

ki je nabijala skozi sistem vsepovsod postavljenih zvočnikov. 

Stanovanje v enem izmed nebotičnikov Los Angelesa je sedelo v 

istem stavbnem kompleksu kot Lorino, le nekaj nadstropij više. 

Avery je pred vselitvijo dala podreti večino notranjih sten. 

Vztrajala je pri odprtem prostoru z velikimi okni, od koder 

bi po sončnem zahodu lahko uživala v razgledu na lesketajoče 

se mesto spodaj. Bivalno okolje njenega moža, s katerim 
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je bila poročena šestnajst mesecev, je spominjalo na dom v 

kolonialnem slogu iz obdobja državljanske vojne, katerega 

poglavitne značilnosti so bile utesnjene sobe in prepih na 

hodnikih. Nič čudnega torej, da si je Avery izbrala dom, ki je 

bil popolnoma drugačen od prejšnjega. 

»Vi ste Averyjina odvetnica, kajne?«

Glas na Lorini desni je pripadal Averyjini mami Adeline.

Lori je iztegnila roko. »Da. Gospa Grant, je tako?«

»Me je Avery omenila?«

Ne, toda Lori je pred skoraj letom in pol sedela nekje v 

zadnjih vrstah na Averyjini in Bernijevi poroki. Na pogostitvi 

ni ostala. Odvetnik za ločitve je na porokah nemalokrat sprožil 

razne govorice, česar pa so se Lori in Samina ekipa izogibali kot 

nogavic na sveže nalakiranih nohtih na nogah. 

»Avery mi je pokazala slike s poroke,« se je zlagala Lori.

Gospa Grant je še bolj zavihala nos. »Sramota. Kdo vendar 

kaže odvetniku za ločitve slike nečesa, kar je spodletelo?«

Obe sta ošinili Avery, ki se je nalivala s pijačo kot za stavo. 

»Razšla sta se sporazumno.« Kar je bil neposreden navedek 

iz tabloida, ki je na začetku tedna objavil, da je bila ločitev 

dokončna. 

»Sporazumno ali ne, to se ne bi smelo zgoditi. Avery je bila 

od nekdaj zaletava in nepremišljena. Bernie je bil idealen zanjo 

… preudaren, iz dobre družine.«

In bogat!

»Bil je precej starejši od vaše hčere.« Osemnajst let, 
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natančneje. Da tipične moške plešavosti in majhne rasti sploh 

ne omenjamo. Avery je bila precej višja od njega, tudi kadar 

je bila obuta v balerinke. Bernieja to sicer ni motilo. V ženi je 

videl zgolj trofejo, s katero se je lahko bahal, in z Avery je dobil 

tisto, kar je naročil. 

Njuno pozornost je spet pritegnil smeh. 

»Tole je višek sramote. Kdo sploh priredi zabavo za ločitev?«

Pri Lorinem delu veliko žensk.

»Oprostite, gospa Grant, vidim nekoga, s komer moram 

govoriti.«

Starejša ženska je še malce bolj stisnila ustnice in se zavrtela 

proti kuhinji.

Lori si je utrla pot do Sam in dvignila svoj koktajl. »Na 

zdravje.«

»Mama je dajala vtis, da ni zadovoljna.«

»Ne preveč.« Lori je znižala glas. »Če se dobro spomnim, se je 

Avery hotela odrešiti svojih staršev, ki so sitnarili, naj se ustali.« 

S kratkim zakonom in pozneje ločitvijo je dobila prav to. 

»Sprašujem se, koliko časa bo mama čakala, preden ji bo spet 

začela najedati?«

»Kdo ve.«

»No.« Sam je odložila svoj napol prazen kozarec na bližnjo 

mizo. »Avery ima vsaj �nančno svobodo, tako da se njeni 

oblastni starši zdaj ne bodo več vtikali v njeno življenje.«

»Še nikoli nisem videla, da bi dominantni starši dali roke 

stran od svojih otrok.«
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»Morda pa jim bo Avery stopila na prste.«

»Kaj sploh pije?«

»Mešanico z viskijem, ki se imenuje Ognjena krogla, in 

tekilo.«

»Zjutraj bo bolelo.«

Žensko kramljanje je postalo glasnejše in pozornost sta 

usmerili proti vhodnim vratom. V sobo je stopil visok in 

mišičast fant v dvajsetih letih, ki je bil oblečen v najslabši 

ponaredek policijske uniforme, kar jih je Lori kdaj videla. 

Sam je stresla z glavo. »Ko pride slačifant, je to zame znak za 

odhod.«

Lori je zamahnila z roko. »Pojdi. Vem, da te doma čaka seksi 

mož. Jaz bom ostala tu in poskrbela, da najina stranka ne bo 

naredila nečesa, s čimer bo spet prišla v tabloide.«

Sam je poljubila Lorino lice, nato pa odšla mimo gneče ven. 

Lori je nekdo ponudil krožnik, na katerem je bil velik kos 

skutine torte s prelivom.

Slačifant in sladkor.

Lahko bi bilo tudi slabše.

* * *

Ob zvoku kozarca, ki se je razletel po tleh, je Lori široko 

odprla oči. 

Svet pred njo se je zableščal. 

Svetloba je bila premočna. 
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Averyjino stanovanje … v komandosa oblečen slačifant … 

vsi spomini so v hipu pridrveli nazaj. 

Medlo se je zavedala bolečine na tilniku, ki je grozila, da bo 

postala hujša, če ne bo spremenila položaja.

Premaknila se je in zaprla oči.

Grleni zvok nekoga, ki skuša izprazniti svoj želodec, jo je 

pognal v akcijo.

Lori je pogledala v smeri hrupa. 

Avery je hvala bogu uspelo priti do polovice kamnite in 

zloščene kopalnice, preden je vrgla čez priboljške s prejšnjega 

večera. 

Nedobrodošlo željo, da bi naredila isto kot Avery, je Lori 

zatrla. Trdo je pogoltnila, stopila mimo bruhanja in pograbila 

lase dekleta, ki se je oklepalo straniščne školjke.

»O, bog.«

Lori ni bila prepričana, katera od njiju je bolj molila k 

porcelanastemu tronu, toda ena je nekaj vzklikala. 

»Držim te,« je rekla Lori, ko je zaprla oči in mislila na mavrice 

ter samoroge.

Avery je svoj želodec praznila v brezhibno čisto belo 

straniščno školjko Kohler.

Ko je Lori že mislila, da je najhujše mimo, se je izkazalo, da 

temu ni bilo tako. 

»O, presneto.«

Lori je povlekla vase zrak skozi usta. 

Oči je odprla šele takrat, ko je do njenih ušes prišel zvok 

izpiranja školjke. »Si dobro?«



- 12 -

CATHERINE BYBEE

Avery je bruhnila.

Očitno ne.

Dve minuti kasneje jo je prešinilo, da je v vsej svoji karieri, 

ko je vsak dan sedela za svojo pisalno mizo in računala petsto 

dolarjev za svoj trud, še niti enkrat ni bilo treba početi česa 

takega. 

Lori je v tistem trenutku sklenila, da bo medicinskim sestram 

odobrila polovični popust, ko se bodo pojavile v njeni pisarni 

in jo prosile, da jih zastopa.

»Eno šilce tekile preveč.«

Averyjin komentar je Lori spravil v smeh. »Ali pet.«

Avery se je naslonila na kad in se z rokama prijela za glavo. 

»Rekla si, da moja ločitev ne bo boleča.«

Lori se je zasmejala, rekoč: »Tvoja ločitev je bila zaključena, 

preden sta nas obiskala Patrón in detektiv Dan.«

Avery je odprla eno oko. »Mu je bilo tako ime?«

»Nisem ujela njegovega imena.«

»Bil je čvrst.«

Lori se je zarežala, ko je pomislila na slačifanta v policijski 

preobleki. »In to povsod.«

Obe sta se zasmejali.

»Nehaj, to boli.«

»Pridi.« Lori je pomagala Avery na noge in jo pospremila po 

hodniku navzdol. 

»Tole moram počistiti.« Avery je obrnila glavo od lastnega 

bruhanja. 
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»Aha.« Oziroma povedano drugače, poklicala bo nekoga iz 

hitrega čistilnega servisa – s takim doplačilom, da se bodo stepli 

zanj. 

Potem ko je položila Avery na zofo, se je Lori obrnila k odprti 

kuhinji. »Na vrsti je kava.«

Avery je zastokala.

»Zame. Ti do poldneva dobiš samo krekerje in ledene kocke.«

Imenitni kavni avtomat za eno osebo je Avery dobila kot 

darilo od ene izmed svojih prijateljic. Lori ga je po polnoči 

odprla z namenom, da bi streznila par gostij, preden so odšle 

domov.

Večino so odpeljali taksisti, ki so dobili prevelike napitnine. 

»Zabava je bila enkratna.«

Lori je imela občutek, da je v njenem življenju od enkratnih 

dni minilo že pet let. »Bila je nepozabna.«

Skodelico je postavila pod potoček vročega kapučina. Že 

samo vonj je ublažil njen glavobol. 

»Sem res ločena?« je vprašala Avery z vzdihom.

»Hm-hm.«

»In na mojem bančnem računu je pet milijonov dolarjev?«

»Hm-hm.«

Avery se je začela tiho smejati, nato pa vedno glasneje. Lori 

se je nasmehnila, ko je dvignila skodelico kave, da bi jo okusila. 

»Bernie je prijeten moški, potrebuje samo …«

»Nekoga, ki mu je bliže po letih?«

»Ja.«



- 14 -

CATHERINE BYBEE

Lori se je izogibala pogovorom s strankami v času trajanja 

njihovih zakonov, razen če je bilo treba rešiti kakšno pravno 

vprašanje. In ker je v teh 'dogovorjenih porokah' običajno 

zastopala obe stranki od takrat, ko sta podpisali predporočno 

pogodbo do ločitve, je bilo najbolje, da se ne vmešava.

Alliance, uspešna ženitna posredovalnica za bogate in slavne, 

ki so na hitro in brez pompa potrebovali zakonca, je bila Samina 

domislica. Zakoni so bili sklenjeni za krajši čas, običajno 

od dvanajst do štiriindvajset mesecev, vključno z obveznim 

šestmesečnim obdobjem, pred katerim razveza ni bila mogoča. 

Sam je skrbela za stike s prejemniki plačila, ki so bile povečini 

ženske, medtem ko se je Lori ukvarjala s plačniki, ki so bili 

običajno moški. Lori uradno ni bila zaposlena pri Allianceu, je 

pa imela �nančne koristi od vsake predporočne pogodbe, ki jo 

je sestavila, in od ločitve.

Ko so bile ločitve enkrat dokončne, je Lori ločenkam pogosto 

pomagala z nasveti, da so lažje prebrodile vmesno obdobje, ko 

so iz faze 'poročena z bogatašem' prešle v fazo 'zavržena žena'. 

In da, Sam ji je plačala tudi to storitev.

Čeprav je njena vloga pri Allianceu presegala običajne 

delovne dolžnosti ločitvenih odvetnikov, je to ni motilo. Zaradi 

njene angažiranosti se strankam ni bilo treba ukvarjati s papirji, 

tako da so se lahko posvetili sreči, ki so jo iskali, ko so stopili v 

svoje zlagane zakone.

Ironično pri tem je bilo, da je bilo precej zakonov, sklenjenih 

pod okriljem Alliancea, dejansko uspešnih. Ker je Sam temeljito 
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preverila tako značajske značilnosti vključenih parov kot 

okoliščine, v katerih so odraščali, ter se na splošno poglobila v 

ves postopek povezovanja posameznih kandidatov med seboj, 

ni bilo neobičajno, da je med pari obstajala telesna privlačnost, 

ki je včasih prerasla v resnejši odnos z besedami ljubim te in 

za vedno. Upoštevajoč, da je bila stopnja ločitev v normalnem 

svetu srečnih do konca svojih dni 50-odstotna, se je podjetje 

Samanthe Harrison lahko pobahalo z dejstvom, da so bili 

njihovi umetno sklenjeni zakoni uspešni kar v 28 odstotkih. 

Že samo te uspešne zgodbe so Lori navdale z mešanimi 

občutki. 

Naveličana ločitev, s katerimi se je srečevala kot odvetnica, 

in z enim spodletelim zakonom na svojih plečih je kljub temu 

rada verjela, da so bili ljudje v zakonu lahko tudi srečni.

»Je bilo res tako lahko? Sprejela sem delo, Berniejeva žena pa 

me je plačala več kot devet tisoč na dan.«

Bilo je prezgodaj za matematiko.

»Hm …«

»Pet milijonov in stanovanje.«

Ja … prenova stanovanja je Bernieja stala skoraj dva milijona. 

Vsaka stranka je bila drugačna.

Vsaka stranka je za leto ali dve osebne svobode postavila 

svojo ceno.

Da daril, ki jih je Bernie kupoval svoji ženi v času zakona, 

sploh ne omenjamo. Vse je bila seveda samo fasada. 

Bernie se je zdaj že veselo videval z neko žensko, ki je bila 
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malce starejša od Avery in pri kateri je imel več pravih možnosti, 

da bo v svoji prihodnosti našel osebno srečo. Zdelo se je, da je 

žena-trofeja končno zlomila nekaj njegovih osebnih demonov, 

ki so mu preprečili, da bi iskal trajnejša razmerja. 

Kakor koli že, za Avery so obstajale tudi določene pasti … 

zdaj se bo morala soočiti s stvarmi, na katere ni pomislila, ko je 

podpisala pogodbe. Hoditi na zmenke po tem, ko so te označili 

za materialistko, ne bo lahko. Da oportunističnih moških, ki 

jo bodo hoteli omrežiti samo zato, da bi se polastili njenega 

bančnega računa, sploh ne omenjamo. Izogniti se prekletstvu 

loterije in zapraviti pet milijonov, za katere je dala del svojega 

življenja, je bila še ena izmed stvari, kjer sta Lori in Sam svojim 

strankam ponudili svojo pomoč. To je bil tudi razlog, da je Lori 

ob devetih zjutraj stala v Averyjinem pobruhanem stanovanju 

in ne v svojem. Avery ji je sicer že zaupala in jo spoštovala, 

ampak zdaj, ko je bilo njenega zakona uradno konec, je Lori 

upala, da se bo iz njunega odnosa razvilo prijateljstvo, tako 

da se bo Avery za nasvete med svojim bržkone izzivov polnim 

prehodnim letom obrnila nanjo. 

»Bi vodo?« ji je ponudila Lori.

Avery je odkimala.

Lori se je naslonila na kuhinjski pult.

»Še nekaj časa moraš biti previdna, sicer bo tvoje življenje 

večni pekel,« jo je posvarila Lori. »Ne vzbujaj pozornosti. 

Časopisi naj sledijo nekomu drugemu.«
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Avery se je zasmejala z napol odprtimi očmi. 

»Avery?« Mlajša ženska je ujela Lorin pogled. »To ne bo 

lahko.«

»Ja, ja … to, da me bodo ljudje imeli za materialistko in 

izkoriščevalko, si mi že povedala. Vem.«

Krog ljudi, s katerimi so se družili njeni starši, je Avery Grant 

izobčil, ker se kot najstnica ni hotela prilagoditi družbenim 

normam in nositi šolske uniforme, kot odrasla pa ni bila ravno 

vzor poslušne stepfordske ženske. Njena bogata družina, ki 

se je šolala na prestižni univerzi Ivy League, ni vedela, kaj naj 

naredi z njenim vihravim, uporniškim značajem. Starši so jo 

pošiljali iz enega internata v drugega, tako da Avery nikoli ni 

mogla sklepati trajnejših prijateljstev. Ta vzorec se je nadaljeval, 

ko je Avery zamenjala tri fakultete, preden je po petih letih 

diplomirala iz družboslovnih ved. Avery je rekla, da ji po tako 

burnem otroštvu nobena stvar ni prišla do živega. 

»Ne gre samo za to, za kakšno te bodo imeli,« je rekla Lori.

»To si mi že povedala, Lori. Vse mi je jasno.«

Zazvonil je Lorin telefon. 

Sledila je zvonjenju, dokler ga ni našla zraven pomivalnega 

korita v kuhinji, kjer se je polnil. 

Bila je Sam.

»Dobro jutro.«

»Zamudila si najboljši del zabave.« Detektiv Dan si je tistih 

tristo dolarjev nedvomno zaslužil. 
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»Ali sediš?«

Samin odrezavi ton je odstranil preostale pajčevine v Lorini 

glavi. »Ne.«

»Potem se usedi.«

Lori je izbrala sedež nasproti Avery. »Sedim.« Njeno srce je 

bílo malce prehitro.

»Dobili so slikovno gradivo.«

Ta stavek nikoli ni obetal ničesar dobrega. »Od sinoči?«

»Ja. Fotogra�ja, kako detektiv Dan z Averyjinega trebuha 

pije vodko, že kroži med ljudmi.« Sam je razgrnila tabloid, ki 

mu je uspelo dobiti slike s sinočnje zabave.

»To pa ni dobro.«

Sam je vzdihnila.

Avery je odprla oči, ko je poslušala polovico pogovora.

Lori se je prisiljeno nasmehnila. Tak odziv je bil njen 

obrambni mehanizem, da bi nadzirala svoja čustva, kadar je 

čutila, da ji raste pritisk.

»To še ni vse.«

»Poslušam.«

»Fedor Petrov si je sinoči pognal kroglo v glavo.«

Lori se je začel obračati želodec. Trdo je pogoltnila. »O bog, 

menda ne.«

»Želim si, da bi se šalila.«

»Kje je Trina?« Petrov je bil njun plačnik, Trina pa njegova 

začasna žena, ki je bila na polovici svoje dveletne pogodbe. 

»Za ograjenim Petrovim posestvom v Hamptonsu.«
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»Tole slabo kaže.« Lori je zaprla oči in si predstavljala Trino, 

ko jo je videla nazadnje. Po kratkih lažnih medenih tednih je 

pakirala stvari v svojem stanovanju, da bi se preselila nazaj na 

vzhod. »Kako si izvedela?«

»Trina me je poklicala. Bila je histerična.«

»O bog, se dobro drži?«

»Ne. Nisem prepričana, da bi bila v tem trenutku lahko 

dobro. Moje letalo odleti čez dve uri.«

»Pripravljena bom.«


