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1. poglavje

#OdpeljiMeKSvojemuŠefu

Še dobro, da je Elle Wheaton rada igrala še�co in ukazovala 

ljudem okrog sebe, saj če ti dve nalogi ne bi bili med opisom 

njenih del, bi vsekakor zaslužila premalo, glede na to, s kakšnimi 

idioti je imela opravka. »Včerajšnji večer je bil katastrofalen,« je 

poročala.

Njen šef, ki ni bil videti niti približno tako zaskrbljen kot 

ona, je skomignil z rameni. Bil je marsikaj, med drugim tudi 

lastnik stavbe Paci�c Pier Building, v kateri sta se nahajala. 

Vendar je to podrobnost raje zadržal zase.

Pravzaprav je za njegovo identiteto poleg Elle vedela le še 

ena oseba. Kot glavna upraviteljica stavbe je Elle sama skrbela 

za vse in je bila vedno njegova posrednica. Čeprav je bila sicer 

umirjena, so jo dogodki iz prejšnjega večera vrgli iz tira.
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»Zaupam vate,« ji je rekel Spence.

Elle ga je pogledala izpod čela.

»Z drugimi besedami, ‚uredi zadevo, Elle, ker nočem imeti 

opravka s tem‘.«

Trudila se je, da ne bi podlegla njegovemu šarmu. Bil je eden 

tistih preveč inteligentnih moških, ki se niso zavedali, kako 

seksi so. In ja, bil je privlačen in bila sta najboljša prijatelja, 

vendar je imelo vse svoje meje. »Morda bi ti morala na kratko 

povzeti to katastrofo,« je vztrajala. »Prvič, ob polnoči je v celotni 

stavbi crknila osvetlitev vseh oznak za zasilne izhode. Zato 

gospa Winslowe iz 3D ni videla stopnic, ko je peljala svojega 

ostarelega psa na potrebo. In gospodu Nottinghamu iz 4A – ki 

se je izmuznil iz stanovanja 3F svoje ljubice – je spodrsnilo in je 

pristal na pasjem dreku.«

»Prepričan sem, da bo vse v redu, boš videla,« je rekel, še 

vedno z nasmehom na ustih. Elle je prekrižala roke. »Gospod 

Nottingham si je zlomil gleženj in zelo verjetno tudi rit in 

zahteval prevoz z rešilcem in po vsej verjetnosti bo vložil tudi 

tožbo. In tebi se to zdi zabavno.«

»Daj no, Elle. Oba dobro veva, da je življenje posrano, če si 

to dovoliš. Zato moraš znati stvari obrniti na hec. Plačali bomo 

stroške bolnišnične oskrbe in gospodu Nottinghamu kupili 

nove hlače. In dodal bom še vikend paket za oddih, kamor 

lahko pelje svojo ljubico ali ženo – ali obe, če želi. Naredili 

bomo tako, da bo prav.« Spence se je nasmehnil in zaprhal. 

»Mislim, da potrebuješ kofein.«
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»Moje življenje ni več normalno,« se je pritožila in zmajevala 

z glavo.

»Pozabi na normalno. Normalno je precenjeno. Zdaj pa spij 

to tvojo ogabno zeleno brozgo, brez katere ne moreš živeti.«

»To je samo čaj, ti čudak. In z lahkoto bi preživela brez njega, 

če bi morala.« Nato je za trenutek obmolknila. »Ne morem pa 

jamčiti za varnost drugih.«

»Zakaj bi torej tvegala?«

Zavila je z očmi. Kar se je zgodilo prejšnji večer, si je preveč 

gnala k srcu. Poznala je vse v tej stavbi. Vsa podjetja v prvem 

in drugem nadstropju. Vse stanovalce v tretjem in četrtem 

nadstropju. In počutila se je odgovorno za vsakega od njih.

»Saj ti je jasno, da je za izhode v sili odgovorno podjetje, ki 

skrbi za varovanje stavbe?« ga je vprašala. »Kar pomeni, da nas 

je podjetje, ki si ga najel, pustilo na cedilu.«

Spence je sledil toku njenih misli in takoj dojel, na kaj cilja. 

»Ne, Elle.«

»Spence, pred enim letom si prišel do mene in me prosil, naj 

prevzamem vodenje poslov. Hotel si, da ti krijem rit, in oba 

veva, da sem v tem zelo dobra. Zato se bom o tem pogovorila z 

Archerjem, šefom podjetja za varovanje.«

Spence se je spačil. »Potem pa vsaj počakaj, da najprej 

evakuiram stavbo, preden se zravsata.«

»Ne bova se ravsala. Samo opravljam svoje delo in to 

vključuje nadzor nad Archerjem Huntom.«

»Ja, teoretično,« je pripomnil Spence. »Ampak oba veva, da 
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ne prenese, če mu kdo soli pamet, in da prav gotovo ne priznava 

tvoje avtoritete. Pravzaprav ne priznava nikogaršnje avtoritete.«

Elle se je nasmehnila in naredila še en požirek čaja – božjega 

nektarja po njenem mnenju. »To je njegov problem, ne moj.«

Z mučeniškim izrazom na obrazu se je Spence dvignil s stola. 

»Niti najmanj mu ne bo všeč, če ga boš ob tej uri napadla z 

nepremišljenimi očitki.«

»Se ti zdi, da se obremenjujem s tem?«

»Jaz se,« je rekel Spence. »Prezgodaj je še, da bi ti pomagal 

zakopati njegovo truplo.«

Elle je zaprhutala v smehu. Ni bila skrivnost, da z Archerjem 

nista bila ravno najboljša prijatelja. Težava je bila v tem, da je 

bil Archer prepričan, da se svet, in s tem tudi ona, vrti okrog 

njega.

A njen svet se ni vrtel okrog njega. »Ko bi le vsak opravljal 

svoje delo in me pustil pri miru …« je na glas razmišljala Elle, 

medtem ko je Spence ni več poslušal. Zazrl se je skozi okno 

in nenadoma so se mu napele vse mišice v čvrstem telesu. 

Pomignil ji je, naj pogleda, kaj je pritegnilo njegovo pozornost.

Spence je strmel v žensko, ki je stopila iz kavarne v pritličju. 

Bila je njegova bivša, ki je naredila vse, kar je bilo v njeni moči, 

da mu je zlomila srce.

»Želiš, da ji prepovem vstop?« ga je vprašala Elle. »Lahko 

pa tudi poskrbim, da jo obtožijo kakega kaznivega dejanja.« 

Seveda se je samo šalila. No, ne povsem.

»Ni se ti treba ukvarjati z mojimi prekletimi bivšimi.«
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Glede na to, da je bil težak več milijonov in da se je pri 

ženskah že večkrat grdo opekel, bi bilo dejansko koristno, če bi 

naredila nekaj poizvedb o njegovih bivših, vendar se ni hotela 

prepirati z njim, saj je vedela, da bi bilo to enako, kot če bi 

govorila steni. Odkar se je razšel s svojim zadnjim dekletom, 

se ni sestal z nobeno drugo žensko. In od tega je minilo že več 

mesecev. Bilo ji je težko pri srcu, ko je videla, kako negotov je 

postal. »Hej, če morda še nisi slišal, so seksi, hiperinteligentni 

moški zelo iskani. Našel boš boljšo. Veliko boljšo …«

Spence ni odgovoril in Elle je zavila z očmi. »Zakaj so vsi 

moški taki idioti?«

»Ker ženske nimajo priročnika za njihovo uporabo.« 

Odmaknil se je od okna. »Zdaj moram iti. Danes nočem 

smrtnih žrtev, Elle.«

»Mhm.«

Namenil ji je dolg pogled.

Elle je zavzdihnila. »No prav, ne bom ubila Archerja.«

Ko je bila sama, si je na ustnice nanesla nekaj bleščila – zase, 

ne za Archerja – in odšla iz pisarne. Počasi se je sprehodila 

po hodniku. Oboževala je to stavbo in po vsem tem času se 

še vedno ni naveličala edinstvene arhitekture: opečnatih sten, 

vidne železne konstrukcije in ogromnih panoramskih oken 

v vsakem nadstropju ter tlakovanega dvorišča pred stavbo z 

veliko fontano, pred katero so se vsak dan trli vraževerni bedaki 

iz celega San Francisca in vanjo metali kovance, da bi se jim 

izpolnila želja.
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Njena pisarna je bila v drugem nadstropju na skrajnem 

severnem delu stavbe. Ob jasnem vremenu se ji je ponujal 

razgled vse do parka Marine Green Park in zaliva, z nekaj sreče 

pa je lahko videla tudi delček mostu Golden Gate.

Tega sicer ne bi priznala, a po enem letu se ji je še vedno 

zdelo vznemirljivo živeti v srcu mesta. Čeprav ni odraščala daleč 

stran, je bil to povsem drug svet. In vsaj deset stopenj više na 

družbeni lestvici.

Ura je bila še zgodnja, zato v stavbi ni srečala veliko ljudi. Ko 

je šla mimo dvigala, so se odprla vrata in iz njega je izstopila 

čistilka, ki je pred sabo porivala velik voziček.

»Dobro jutro, srčece,« jo je pozdravila Trudy z glasom, ki je 

pričal o njeni tridesetletni kadilski razvadi. »Potrebuješ kaj?«

»Ne, hvala.« To seveda ni bilo res, a čeprav je oboževala 

Trudy, ji ni mogla zaupati, saj ženska ne bi mogla obdržati 

skrivnosti zase, četudi bi bilo od tega odvisno njeno življenje. 

»Samo uživam v čudovitem jutru.«

»Oh, škoda,« je odvrnila Trudy. »Jaz pa sem mislila, da morda 

iščeš tistega seksi žrebca z velikim orodjem med nogami, ki vodi 

podjetje za varovanje.«

Elle se je skoraj zadušila s čajem. »Velikim orodjem?«

»Hja, saj nisem mrtva,« je pripomnila Trudy in ji pomežiknila 

ter začela porivati svoj voziček.

Tega, da je bil Archer nesramno seksi, ni mogla zanikati, 

vendar je seksi tipi niso zanimali. Želela si je tisto, po čemer 
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je hrepenela večino svojega življenja: varnost, zanesljivost … 

stabilnost.

Tri besede, s katerimi ne bi nikoli povezala Archerja Hunta.

Na drugi strani hodnika se je ustavila pred vrati z diskretnim 

napisom VAROVANJE IN DETEKTIVSKE STORITVE 

HUNT.

Uspeh podjetja je temeljil zgolj in izključno na Archerjevem 

ugledu. Oglaševanje in trženje nista bila potrebna. Fantje, ki 

so delali zanj, so reševali težave vseh vrst. Bili so neodvisni 

izvajalci, ki se niso strogo držali birokratskih pravil tako kot 

upravni organi. To je bilo Archerju po godu, saj se tudi sam 

nikoli ni maral držati pravil.

Odprla je vrata in stopila v sprejemni prostor, ki je bil veliko 

večji kot njena pisarna. V njem so vladali veliki kosi pohištva, 

čiste, moške linije in veliko proste površine. Steklena predelna 

stena je ločevala sprejemni prostor od pisarn.

Miza je bila prazna. Očitno tajnica Mollie še ni prišla v 

službo. Kar pa ni veljalo tudi za druge zaposlene. Skozi stekleno 

steno je videla, kako je skupina petih moških vstopila v pisarno 

skozi zasebni vhod. Očitno so se vrnili s tvegane operacije, saj 

so bili oboroženi kot pripadniki posebne enote.

Elle je obstala na mestu. Za nekaj sekund se ji je ustavilo 

tudi srce, ko je četica moških odložila orožje in se začela slačiti, 

tako da je imela pred očmi maso preznojenih in tetoviranih 

mišičastih teles vseh barv kože.
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Ni mogla umakniti pogleda. Pravzaprav ni mogla niti 

govoriti, saj ji je jezik visel do tal. Njene noge so izkoristile 

priložnost, ki so jo ponudili njeni zamrznjeni možgani, in 

odkorakala proti steklenim vratom, na katera je hotela prilepiti 

svoj obraz.

A k sreči je prej nekdo odprl električna vrata. Vsi so jo 

poznali. Narava njenega dela je zahtevala tesno sodelovanje z 

njimi in to je bila njena največja in najgloblja težava.

Tesno sodelovanje z Archerjem Huntom je bilo nevarno 

iz mnogo, mnogo razlogov, med katerimi je bila tudi njuna 

skupna zgodovina, ki jo je poskušala izriniti iz svoje zavesti. 

Pozdravili so jo s »Hej, Elle« in »Jutro«, nato pa je šel vsak 

svojo pot, tako da je ostala sama z neustrašnim vodjo skupine.

Archerjem.

Minilo je že kar nekaj časa, odkar sta bila nazadnje sama v 

nekem prostoru. To ni bilo naključje, saj je Elle vedno znova 

iskala načine, da se ne bi znašla sama skupaj z njim, in glede na 

to, kako uspešna je bila pri tem, je sumila, da je tudi Archer to 

počel.

Archer, ki ga nepričakovani dogodek očitno ni preveč motil, 

se ji je zazrl v oči. Ker še ni odložil svojega orožja in se slekel, 

je stal pred njo v popolni bojni opremi. Z glockom na levem 

boku, električnim paralizatorjem na desnem in še eno pištolo 

ob stegnu. Iz enega od žepov njegovih hlač je gledal ročaj 

zložljivega noža, za pasom pa je imel pripeta dva para lisic. Vse 

to skupaj z neprebojnim jopičem ji je govorilo, da ni prišel 

ravno iz Disneylanda.
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To jo je strašilo in hkrati vzburjalo. Toda če jo je življenje 

česa naučilo, jo je, kako prikriti svoje misli in čustva. Zato se je 

zbrala in dvignila glavo.

Kotiček Archerjevih ust se je razlezel v rahel nasmešek, kot 

da bi bral njene misli. Vendar ni rekel ničesar in videti je bil 

popolnoma zadovoljen s tem, da samo stoji pred njo in čaka, 

da ona naredi prvi korak. Iz izkušenj je vedela, da ga bo morala 

prej ali slej narediti, saj je bil pripravljen čakati do neskončnosti, 

če bi bilo treba.

Zato je požrla slino in svoj ponos. »Dolgo jutro?«

»Dolga noč,« je odgovoril.

Pogovor z njim je bil iz več razlogov neznansko frustrirajoč, 

ne nazadnje tudi zaradi privlačnosti, ki jo je čutila do njega, in 

dejstva, da mu je dolgovala življenje.

Ne meneč se za vse to je začel Archer odlagati svoje orožje. 

Večina nalog, ki jih je opravljal, je bila rutinskih: preiskave 

poslovnih in zavarovalniških prevar, izvajanje nadzora in sem 

ter tja preverjanje zaposlenih v kakem podjetju. Nekatere pa 

so bile vse prej kot rutinske, na primer forenzične preiskave, 

iskanje oseb, za katerimi je bila razpisana tiralica, pogodbeno 

delo, ki ga je opravljal za vlado … in pri teh je vedno obstajala 

možnost poškodbe ali celo smrti.

V primerjavi s tem je bilo njegovo delo v tej stavbi povsem 

nenevarno in nedolžno in vedela je, da to počne samo zato, da 

dela Spenceu uslugo.

»Težavo imamo,« je spregovorila. 
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Nagubal je čelo, s čimer je povedal več, kot drugi povedo po 

večurnem zasliševanju.

Zavila je z očmi in se zalotila, da je instinktivno zavzela 

obrambni položaj in uprla roke v boke. »Oznake za zasilne 

izhode …«

»Je že urejeno,« ji je skočil v besedo.

»V redu, ampak gospod Nottingham …«

»Tudi urejeno.«

Globoko je vdihnila. Težko ga je gledala naravnost v oči, ker 

je bil precej večji od nje. S svojimi dobrimi sto sedemdesetimi 

centimetri je bila vse prej kot majhna, a mu je kljub temu segala 

komaj do ramen. Ni ji bilo všeč, da je imel v sporih med njima 

prednost zaradi svoje višine. In to je bil spor.

»Kaj pa se je zgodilo?« je želela vedeti Elle. »Kaj je bil vzrok za 

to, da so naenkrat ugasnile vse luči?«

»Veverice.«

»Kako, prosim?«

Ton njenega glasu mu očitno ni bil všeč, saj jo je prebodel s 

svojimi očmi, katerih barva je bila težko določljiva kombinacija 

zelene in svetlo rjave in ki so govorile, da je videl že največje 

krutosti tega sveta in da se je bil pripravljen boriti z golimi 

rokami. Vedela je, da ta avra nevarnosti, ki ga je obkrožala, 

privlači nasprotni spol kot čebele med, ampak v tem trenutku 

bi ga najraje poteptala.

Ker ni odgovoril in ker je imela dovolj njegovega mačovskega 
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šova, mu je zapičila kazalec v prsi. Njegova koža se ni vdrla niti 

za milimeter. Prekleti mišičnjak!

»Zdaj pa me poslušaj,« je začela. »Opravka imam z 

razkurjenimi stanovalci, moškim, ki leži v bolnišnici, in 

podpisano pogodbo, s katero tvoje podjetje jamči za varnost 

ljudi v tej stavbi. Zato od tebe zahtevam, da mi pojasniš, kaj se 

dogaja. In po možnosti pri tem uporabiš več kot eno besedo.«

»Pazi na besede, kadar govoriš z mano,« jo je posvaril. 

Temu moškemu ni bilo mogoče priti do živega. In vedela 

je, da ne prenese zasliševanja. Vedela pa je tudi, da se ne sme 

predati. Archer ni maral strahopetcev. »Prav,« je rekla. »Bi mi, 

prosim, povedal, kaj za boga se dogaja?«

Videti je bilo, da ga vse skupaj zabava, verjetno zato, ker 

je bila edina, ki si ga je upala izzivati. »Prejšnjo jesen sem ti 

povedal, da se je na podstrešju naselila kolonija veveric. In 

opozoril sem te, da boš imela težave, če ne boš najela nekoga, ki 

bo zadelal luknje, ki so jih prejšnje leto zvrtali detli. Rekla si mi, 

da si poskrbela za to.«

»Ker mi je tako zatrdil deratizator.«

Skomignil je s svojimi širokimi rameni. »Očitno so se ti 

zlagali ali pa dela niso opravili tako, kot bi morali. Veverice so 

se preselile v stene in priredile zabavo. Sinoči so se prebile do 

prostora z električno napeljavo in naglodale nekaj kablov.«

Hja, nič čudnega, da je bil besen. Imel je prav. To ni bila 

njegova krivda.
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Krivda je bila na njeni strani. »Kaj pa se je zgodilo z 

vevericami?« je vprašala.

»Verjetno so poginile.«

Elle je zamežikala. »Hočeš reči, da sem umorila cel trop 

veveric?«

Njegova usta so se razlezla v nasmeh. »Kaj pa naj bi po 

tvojem naredil deratizator? Jih poslal na počitnice na Bahame?«

»Je že v redu,« je rekla in globoko vdihnila. »Hvala za 

razlago.« Nato se je obrnila, da bi odšla.

A v tistem trenutku so se njegovi prsti ovili okrog njenega 

komolca in v njej prebudili vse možne vrste neželenih občutkov.

»Kaj?« je vprašala.

»Čakam opravičilo.«

»Ja, seveda,« je odgovorila z mirnim glasom. »Dobil ga boš, 

ko bo pekel zamrznil.« Kljubovalno je dvignila brado, hvaležna 

za visoke pete, s pomočjo katerih se mu je lahko, skoraj, čeprav 

ne povsem, zazrla naravnost v oči. »Jaz sem odgovorna za to 

stavbo, Archer. Kar pomeni, da sem odgovorna za vse, kar se 

dogaja v njej. In odgovorna sem tudi za vse, ki delajo v njej.«

Z rahlim nasmeškom je nagnil glavo vstran. »Torej misliš, da 

si moja nadrejena?« je vprašal mirno.

»Ne mislim, ampak sem tvoja nadrejena.«

Zdaj se mu je nasmeh razlezel čez cel obraz, njej pa je zastal 

dih. Ta njegov prekleti seksi nasmeh.

»In če nočeš jutri hoditi precej bolj na široko kot običajno, ti 

svetujem, da takoj spustiš mojo roko.«
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To ni bilo drugega kot navaden blef in to sta vedela oba. 

Tukaj je delala šele eno leto in bila je presenečena, ko ga je prvič 

zagledala v tej stavbi. Neprijetno naključje. Pred tem več let 

nista imeli nobenih stikov, vendar ga je poznala dovolj dobro, 

da je vedela, da se nihče ne more kosati z njim.

Bil je hiter kot blisk, okreten in �zično močan. A to ni bilo 

tisto, zaradi česar je bil zanjo tako nevaren. Ne, kriva sta bila 

njegov kot britev oster um in pripravljenost narediti vse, kar je 

bilo treba, da bi dosegel tisto, kar se mu je zdelo prav. In potem 

je bila tu še njena največja težava: da se je ob njem počutila spet 

živo.

Naredil je, kar mu je rekla, in se umaknil korak nazaj, toda 

pred tem je za nekaj trenutkov obstal, da bi ji dal jasno vedeti, 

kdo je tukaj glavni. In to nikakor ni bila ona.

Nihče ni bil tako zastrašujoč kot Archer. Tudi če bi ležal v 

komi, bi še vedno ustrahoval vse okrog sebe. Čeprav so ga bile 

same mišice, ni bil videti napihnjen kot bodibilderji. Njegovo 

telo je bilo vitko in gibčno. Njegova koža je imela karamelni 

ten, ki se je spreminjal glede na letni čas, zaradi česar je bilo 

težko ugotoviti njegovo poreklo. In to ga je delalo neznansko 

privlačnega.

Pri njegovem delu je bilo verjetno koristno, da se je znal 

prilagoditi vsaki situaciji. Vendar je bil pri njej previden. 

Zadržan. Kljub temu pa ji ni ušlo, kako jo včasih gleda. Ali 

kako se je njegova roka večkrat nekoliko dlje zadržala na njenem 
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hrbtu, kadar jo je na primer pospremil do vrat. V njegovih 

pogledih in dotikih se je vedno skrivalo skrivnostno poželenje.

Ali pa so bile to le njene pobožne želje.

No, pa saj to niti ni bilo pomembno – dejstvo je bilo, da je 

bil v njeni bližini zadržan. Težava pa je bila v tem, da je tudi ona 

hrepenela. Hrepenela po tem, da bi v njej videl žensko. Močno 

in sposobno, ki mu stoji ob strani. 

A glede na to, kar je bilo med njima, je vedela, da se to nikoli 

ne bo zgodilo. Obrnila se je proč in poskušala ignorirati dejstvo, 

da se je njeno telo ob srečanju z njim tako kot vedno postavilo v 

stanje visoke pripravljenosti, in občutek, da vibrirajo vse celice 

pod površjem njene kože.

Morala bi mu napisati elektronsko sporočilo.

Počakal je, da je prišla do vrat, nato pa spregovoril. »Imam 

delo, pri katerem potrebujem tvojo pomoč.«

»Ne,« je odgovorila.

Brez besed je strmel vanjo.

Njeno delo je bilo že tako dovolj zahtevno in ji je vzelo 

veliko časa. Preostali čas pa je posvečala študiju na daljavo, 

da bi končno prišla do tako želene diplome iz računovodstva. 

Nekega dne bo imela lastno računovodsko podjetje in bo prav 

tako neizprosna kot Archer. Le na drugačen način. Kljub svoji 

neusmiljenosti bo uživala spoštovanje in živela na veliki nogi. A 

do takrat je morala garati skoraj do onemoglosti, da bi zaslužila 

dovolj za preživetje.

Težava je bila v tem, da je bil študij drag, zelo drag. In drago 
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je bilo tudi življenje v San Franciscu. In lepi čevlji. Poleg tega pa 

dobre službe niso rastle na drevesih. Njena prejšnja služba se je 

sprevrgla v moro. S sedanjo je imela srečo, a čeprav je bila plača 

spodobna, jo je študij pripeljal na rob bankrota. Za dodaten 

zaslužek je sem ter tja sprejela kako priložnostno delo, ki ji 

ga je ponudil Archer, kadar je v svoji ekipi potreboval žensko. 

Največkrat jo je uporabil za odvračanje pozornosti, včasih pa je 

morala pokazati tudi druge spretnosti, ki jih je izpilila že pred 

davnimi časi.

»Gre za zahtevno nalogo,« je rekel. Natančno je vedel, 

kako zbuditi njeno zanimanje. »Identi�cirati moramo nekega 

moškega, in če je pravi, ga mora nekdo zamotiti, da si bomo 

lahko … izposodili njegov prenosnik. Prenosnik, ki ga niti za 

sekundo ne spusti izpred oči.«

Hmm. To bi bil vsekakor izziv. »Predvidevam, da ni take vrste 

človek, da bi lahko enostavno pristopil k njemu in ga vprašal za 

ime,« je razmišljala na glas.

Njegova usta so se razpotegnila v rahel nasmešek. »Reciva, da 

jaz nisem tip človeka, ki bi ga prav posebej zanimal.«

»Ne? Kdo pa bi ga?« je vprašala.

»Seksi blondinka z neskončno dolgimi nogami in kratkim, 

oprijetim krilom.«

V trebuhu je začutila toploto, ki se je širila navzven. Prekleto.

»Takšna, ki ima tako spretne prste, da bi ji jih zavidal vsak 

žepar,« je dodal.

Glasno se je zasmejala – moj bog, je bilo lahko kaj bolj seksi 
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od tega, da te je moški poznal do obisti? – in se odpravila proti 

sprejemnemu prostoru. Ko je prijela za kljuko, so se vrata 

odprla in nekdo je trčil naravnost vanjo. »Oh, se opravičujem. 

Je z vami vse v redu?«

»Ja, vse je v redu,« je odgovorila. Moški je imel kakih trideset 

let, bil je približno tako visok kot ona, srednje postave in nosil 

je zelo elegantno obleko. Imel je tudi lep nasmeh, prijazen 

nasmeh, in v njegovih očeh je opazila, da je pri njem vzbudila 

zanimanje.

»Mike Penham,« se je predstavil in ji ponudil roko. »Sem 

Archerjeva stranka.«

»Elle Wheaton,« je odgovorila in se nasmehnila. »Nisem 

njegova stranka.«

»Aha, skrivnostna ženska,« je rekel in se nasmehnil.

»Ne, samo zelo zaposlena.« Še zadnjič je pogledala Archerja, 

kar se je izkazalo za napako, saj je njegov brezizrazni pogled tako 

kot vedno počival na njej, in počutila se je kot prava trapa, ker 

je njeno srce ob tem prevračalo kozolce. Ko se ji je približeval, 

se je kljub težki bojni opremi gibal elegantno kot mačka.

»Mike,« je pozdravil svojo stranko. »Pojdiva tja zadaj.« Nato 

je pogledal Elle. »Se vidiva torej zvečer.«

Ker še ni dognala, kako bi temu moškemu lahko rekla ne, 

je le prikimala. Archer je za kratek hip snel masko z obraza, in 

ko je tudi on prikimal, so njegove rjavo-zelene oči dobile topel 

lesk.

Nato je zaprla vrata med njima.


