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1. poglavje

SHAY

Številke nikoli ne lažejo. Statistika, diagrami, odstotki – 
nobenih skritih namenov ali odtenkov sive. So nepristranski 

in resnični. Zavajajoči postanejo šele, ko začnejo ljudje 
posegati vanje, jih obračati in oblikovati.

— Knjiga podatkov, str. 1

Na mizi sta dva kozarca za vino, dokaz romantičnega večera. 
Odnesem ju v pomivalno korito in z njiju odstranim rubinasto 
rdeče madeže, ki so se nabrali na dnu. Po kuhinji se širi vonj 
po sveže kuhani kavi, na katero me je Sean navlekel, ko sem 
se pred osemnajstimi meseci vselila v njegovo stanovanje na 
Murray Hillu.

Ko zaškrta ključ v ključavnici, zasukam glavo in čez nekaj 
trenutkov je že v kuhinji. Nekaj si brunda, tako kot vedno, 
kadar je dobre volje. Zadnje čase si brunda precej pogosto.
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»Hej,« ga pozdravim, ko odloži nakupovalno vrečko s 
šopkom vijoličastih tulipanov, ki molijo skoznjo. »Danes si pa 
zgoden.«

Njegovi gosti rdečkasto rjavi lasje so rahlo razmršeni in 
upiram se skušnjavi, da bi iztegnila roke in mu šla s prsti 
skoznje.

»Šel sem po zajtrk.« Iz vrečke vzame jajca, rogljičke in jagode.
Ko primem v roko kavno karafo, se odprejo vrata v Seanovo 

spalnico.
Sean hitro zgrabi tulipane in z njimi v roki pričaka svoje 

dekle Jody.
»Dobro jutro,« naju pozdravi Jody in se pretegne. Na sebi 

ima Seanove boksarice, ki jih skoraj v celoti zakriva eden od 
njegovih velikih puloverjev s kapuco. Skodrane lase ima spete v 
visok konjski rep, nohte na nogah pa nalakirane v živo rožnati 
barvi.

Sean ji izroči šopek – in jo poljubi. Hitro se obrnem proč in 
se zaposlim z odpiranjem hladilnika in točenjem mandljevega 
mleka v potovalno skodelico.

»Uživajta v zajtrku,« jima rečem. »Mene čaka delo.«
»V nedeljo?« Jody priviha svoj mali nos.
»Pregledati moram svoj življenjepis. Jutri imam razgovor.«
Zgrabim torbo in vanjo stlačim svoj prenosnik, ki je ležal na 

klopi ob vhodnih vratih. Pod klopjo so Jodyjini sandali, poleg 
Seanovih japonk. Z nožnim palcem ločim njuni obuvali. 

Nato se spustim po stopnicah in stopim ven v že soparno 
avgustovsko jutro.

Šele ko pridem do vogala, ugotovim, da sem potovalno 
skodelico s kavo pozabila na kuhinjskem pultu, a se odločim, 
da si bom raje privoščila ledeno kavo v Starbucksu. Zadnje dni 
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se izogibam stanovanja in poskušam v njem preživeti čim manj 
časa.

Ker številke nikoli ne lažejo. In ena plus ena je … preveč.

Odrinem težka steklena vrata Starbucksa, v katerem se tre 
ljudi. Kar me ne preseneča: oseminsedemdeset odstotkov 
odraslih Američanov vsak dan pije kavo, pri čemer je delež 
žensk, ki jo pijejo redno, nekoliko večji od deleža moških. In 
New York je četrti na lestvici po številu oboževalcev kave. 

Ne morem si pomagati; pogosto gledam na svet skozi 
statistiko. Pa ne samo zato, ker sem tržna raziskovalka in 
analiziram podatke, da bi pomagala podjetjem sprejemati 
odločitve o izdelkih, ki jih prodajajo. Takšna sem že od otroštva. 
Pri enajstih letih sem začela voditi evidence podatkov, medtem 
ko so drugi otroci pisali dnevnike.

Vav, od zadnjega obiska si pridobila pet kilogramov, mi je rekla 
pediatrinja, ko sem poleti pred vstopom v srednjo šolo prišla na 
test okužbe žrela s streptokokom.

Shay, ti si največja – se lahko postaviš v zadnjo vrsto? me je 
prosila učiteljica med razrednim fotogra�ranjem.

Nobena od njiju ni uporabila negativnega tona, a zaradi 
njunih komentarjev, poleg drugih, ki sem jih bila pogosto 
deležna, sem se začela zavedati, da številke vplivajo na to, kako 
te drugi vidijo.

Beležila sem svojo višino, svojo težo in število golov, ki sem 
jih zabila na vsaki nogometni tekmi. Zbirala sem tudi druge 
podatke, kot na primer podatke o kategorijah kovancev v 
svojem hranilniku, številu knjig iz knjižnice, ki sem jih prebrala 
vsak mesec, glasovanju v šovu Amerika ima talent in številu 
zlatih, srebrnih in bronastih medalj, ki so jih ZDA osvojile 
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na olimpijskih igrah. Zdaj sem že skoraj sprejela svoje telo – 
osredotočila sem se na svoje zdravje in moč – in zdaj, namesto 
da bi beležila kilograme, ki jih pokaže tehtnica, beležim svoje 
čase tekaških desetk in kilograme, ki jih lahko dvignem v 
mrtvem dvigu. 

Ozrem se po kavarni. Ženska se sklanja nad svoj prenosnik 
in odločno tipka po tipkovnici. Fant in dekle sedita tesno drug 
ob drugem, pri čemer njena noga počiva na njegovi. V njunem 
naročju je razgrnjen New York Times. Oče in sin z enakima 
čepicama Yankeejev čakata za pultom na svoje naročilo.

Zadnje čase imam občutek, da se je statistika zarotila proti 
meni: stara sem enaintrideset let in brez fanta. Ko me je šef 
prejšnji mesec poklical v svojo pisarno, sem mislila, da bom 
napredovala. A namesto tega mi je povedal, da me bo degradiral. 
Kot da bi bila ujeta v počasni spirali. 

Trudim se na vso moč, da bi stvari spremenila. 
Najprej služba. Nato se bom morda registrirala na spletnem 

portalu za zmenke. V mojem življenju vlada praznina, ki jo je 
prej zapolnjeval Sean. Preden je srečal Jody, sva vsaj enkrat na 
teden naročila kitajsko hrano in ure in ure gledala Net�ix. Sean 
neprestano izgublja svoje ključe; kadar me pokliče »Shay?«, 
takoj vem, da želi, da mu jih pomagam iskati. On zaliva rožo, 
ki sva jo poimenovala Fred, jaz pa pobiram pošto.

Sean je prvi moški, ki mi je resnično všeč, odkar sem se razšla 
s fantom, ki sem ga spoznala med študijem. Zanj sem se ogrela 
že pred meseci in mislila sem, da on čuti enako.

Ko mi barista na pult postavi kavo z mlekom, zgrabim 
skodelico in se prerinem skozi vrata.

Čeprav je ura šele nekaj minut čez deveto zjutraj, je zrak 
soparen in zadušljiv. Odpravim se proti postaji podzemne 
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železnice na 33. ulici. Ko začutim, da se mi lasje lepijo na vrat, 
se ustavim in v torbi pobrskam za elastiko, s katero si spnem 
lase.

Za to preprosto opravilo porabim dvaindvajset sekund.
Ko se spuščam po umazanih stopnicah, zagledam vlak, ki 

je ravno speljal s postaje. Nekaj ljudi, ki so izstopili iz njega, 
se vzpenja po stopnicah mimo mene. Ko stopim na peron, 
začutim sapo, ki jo za sabo pušča odhajajoči vlak. Nad mano 
utripa zelena �uorescentna svetilka in iz prepolnega smetnjaka 
pade nekaj smeti. Na peronu stoji samo še en človek, nekaj 
metrov stran od mene.

Zakaj ni vstopil na vlak, ki je pravkar odpeljal?
Kadar ti nekdo vzbudi nelagodje, za to po navadi obstajajo 

tehtni razlogi. Zgolj zaradi moškega s kozjo bradico in 
nahrbtnikom, ki se v nedeljo zjutraj zadržuje na peronu postaje 
podzemne železnice, se mi pulz ne bi smel dvigniti.

A dvignil se mi je zaradi njegovega pogleda.
Opazujem ga s kotičkom očesa, pozorna na vsakršen nenaden 

gib, medtem ko moji možgani meljejo s polno paro. Stopnice 
so tik za mano. Če me bo napadel, bi se morda lahko dovolj 
hitro povzpela po njih. A lahko bi se zagozdila v vrtljivem križu.

Ne vidim nobenega drugega zasilnega izhoda.
Moški začne počasi, a odločno stopati proti meni, 
Ozrem se okrog sebe in upam, da bo prišel še kdo.
Takrat ugotovim, da le nisva sama. Na drugem koncu perona 

stoji ženska v zeleni obleki z belimi pikami. Delno jo zakriva 
velik podporni steber.

Pomaknem se bliže k njej, ne da bi izgubila moškega iz 
svojega vidnega polja. Moški se še naprej približuje stopnicam 
in nato izgine na vrhu njih. Oštejem samo sebe, ker sem zagnala 
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paniko; verjetno se je pomotoma znašel na napačnem peronu, 
kar se je že zgodilo tudi meni. In verjetno je ves čas s pogledom 
iskal izhod, ne pa si ogledoval mene. 

Počasi izdihnem, nato pa pogledam proti zeleno obarvanem 
LED-prikazovalniku. Naslednji vlak bo pripeljal čez nekaj 
minut. Na peronu se znajde še nekaj ljudi.

Slišim oddaljeno hrumenje koles prihajajočega vlaka – 
poznani zvok iz mojega vsakdana. Počutim se varno. 

Ženska pogleda v mojo smer in opazim, da je približno moje 
višine – 155 cm – in starosti, a njeni lasje so krajši in svetlejši 
od mojih.

Njen obraz je prijazen; je takšen tip človeka, da bi jo, če bi se 
izgubila, vprašala za pot.

Prekinem očesni stik in usmerim pogled v tla. Na pustem 
betonu se nekaj blešči. Kos nakita. Najprej pomislim, da je 
zapestnica, vendar ko se sklonim in jo poberem, ugotovim, da 
je zlata verižica z obeskom, ki je videti kot žgoče sonce. 

Sprašujem se, ali ga je morda izgubila ta ženska. Ravno ko se 
namenim, da jo vprašam, hrumenje bližajočega se vlaka postane 
glasnejše.

Ženska se približa robu perona.
V mislih zakričim: Preblizu!
V tistem trenutku mi postane jasno, da ni prišla zato, da bi se 

peljala z vlakom.
Iztegnem roko proti njej in nekaj zakričim … »Ne!« ali 

»Nikar!« … a je že prepozno.
Najina pogleda se srečata. Vlak se prikaže iz tunela. Nato 

skoči.
Za hip se zdi, kot da bi zamrznila v trenutku, dvignjena v 

zraku, z rokami nad glavo kot plesalka.
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Kolesa vlaka glasno zaškripajo in zasliši se predirljiv krik.
Obrne mi želodec. Sklonim se in bruham. Nato se začnem 

nenadzorovano tresti, medtem ko moji možgani mrzlično 
predelujejo grozljivi prizor.

Nekdo kriči: »Pokličite 112!«
Vlak se ustavi. Prisilim se, da dvignem pogled. O ženski ni 

ne duha ne sluha. 
Še pred nekaj sekundami je obstajala, zdaj pa je izbrisana z 

obličja Zemlje. Opotečem se do klopi ob steni in se sesedem.
Med dajanjem izjave policistki z brezizraznim obrazom, ki me 

pospremi mimo kraja dogodka, ki je že zavarovan s policijskim 
trakom, in hojo proti domu ne morem nehati razmišljati o očeh 
tiste ženske, tik preden je skočila. V njih nisem videla obupa ali 
strahu ali odločenosti.

Bile so prazne.


