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Prvo poglavje

Ko je oče prvič pripeljal Andreo v Nizozemsko hišo, je Sandy, 
naša hišna pomočnica, stopila v sestrino sobo in nama naročila, 
naj prideva dol. »Oče bi vama rad nekoga predstavil,« je rekla.

»Sodelavca?« je vprašala Maeve. Bila je starejša od mene in se 
je zato bolje spoznala na vrste prijateljstva.

Sandy je razmislila o vprašanju. »Ne bi rekla. Kje imaš brata?«
»Pri oknu,« je dejala Maeve.
Sandy je morala odmakniti zavese, da me je našla. »Zakaj 

zagrinjaš zavese?«
Bral sem. »Zasebnost,« sem rekel, čeprav pri osmih nisem 

imel pojma o zasebnosti. Všeč mi je bila beseda in všeč mi je bil 
občutek zatesnjenosti, ki so ga ponujale zastrte zavese.

Obiskovalec je predstavljal uganko. Oče ni imel prijateljev, 
vsaj ne takih, ki bi k nam prihajali ob poznih sobotnih 
popoldnevih. Zapustil sem skrivališče in odšel do vrha stopnic, 
kjer sem se ulegel na preprogo, ki je prekrivala podest. Iz 
izkušenj sem vedel, da s tal skozi steber in prvi stebriček vidim 
v sprejemnico. Oče je z neko žensko stal pred kaminom in 
videti je bilo, kot da sta preučevala portreta gospe in gospoda 
VanHoebeek. Vstal sem in odšel poročat v sestrino sobo.



- 10 -

Ann Patchett

»Ženska je,« sem rekel Maeve. Sandy je to najbrž vedela že 
prej.

Sandy me je vprašala, ali sem si umil zobe, s čimer je najbrž 
hotela reči, ali sem si jih zjutraj umil. Nihče si ne umiva zob ob 
štirih popoldne. Sandy je bila za vse sama, saj je imela Jocelyn 
sobote proste. Sandy je morala skrbeti za ogenj in odpirati vrata 
in streči pijačo, zdaj pa je bila poleg vsega tega odgovorna še za 
moje zobe. Sandy je bila prosta ob ponedeljkih. Obe pa sta bili 
prosti ob nedeljah, saj je oče menil, da ob nedeljah ljudje ne bi 
smeli delati.

»Sem,« sem odgovoril, saj sem jih najbrž res.
»Še enkrat jih daj,« je rekla. »In počeši si lase.« 
Zadnji del je bil namenjen moji sestri, ki je imela dolge in 

črne lase in goste kakor deset konjskih repov skupaj. Ne glede 
na to, koliko časa jih je česala, nikoli niso bili videti počesani.

Ko sva bila za silo urejena, sva se z Maeve spustila po 
stopnicah, obstala pod širokim obokom v preddverju in 
opazovala, kako sta oče in Andrea občudovala VanHoebeeka. 
Nista naju opazila oziroma nama tega nista dala vedeti, zato sva 
počakala. Z Maeve sva bila v hiši vajena biti tiho, navado sva 
osvojila z namenom, da ne bi dražila očeta, ki ga je v resnici 
bolj zdražilo to, da sva se mu prikradla za hrbet. Nosil je modro 
obleko. Ob sobotah nikoli ni nosil obleke. Prvič sem opazil, da 
so mu lasje začeli zadaj siveti. Ko je tako stal ob Andrei, je bil 
videti še višji kot sicer.

»Najbrž ti nudita uteho,« mu je rekla Andrea in ob tem ni 
mislila na naju, temveč na sliki. Gospod in gospa VanHoebeek, 
katerih imen nisem še nikoli slišal, sta bila na portretih videti 
stara, ne pa tudi starca. Oba oblečena v črno sta stala vzravnano 
in uradno, kar je nakazovalo na druge čase. Ker sta bila celo 
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vsak v svojem okvirju videti tako skupaj, tako poročena, sem 
vedno mislil, da gre za veliko sliko, ki jo je nekdo razrezal 
na pol. Andrejina glava se je zasukala, da bi si ogledala dva 
para pretkanih oči, ki so jo gledale z neodobravanjem. Da bi 
zacvilil, mi je Maeve v tišini svoj prst potisnila med rebra, a 
sem se zadržal. Še vedno naju niso predstavili Andrei, ki je bila 
od zadaj, v obleki s pasom in s kot krožnik velikim temnim 
klobučkom na spetih svetlih laseh videti majhna in uglajena. 
Ker sem se šolal pri nunah, sem vedel, da se gosta ne spodobi 
osramotiti s krohotanjem. Andrea ni mogla vedeti, da sta 
človeka na slikah prišla skupaj s hišo, da je vse, kar smo imeli v 
hiši, prišlo s hišo. 

VanHoebeeka sta, dokumentirana v naravni velikosti, 
postarana, s strogima in neprijaznima obrazoma, ki sta 
sovpadala z nizozemsko natančnostjo in izrazitim nizozemskim 
razumevanjem svetlobe, v sprejemnici vabila poglede, toda v 
vsakem nadstropju je bilo še na ducate drugih portretov – njuni 
otroci na hodnikih, njuni predniki v spalnicah, neimenovani 
ljudje, ki sta jih občudovala, posejani naokrog. Tam je bil tudi 
portret desetletne Maeve, ki je bil ravno tako dober, čeprav ni 
bil niti približno tako velik kot portreta VanHoebeekov. Oče 
je z vlakom iz Čikaga pripeljal slavnega umetnika. Kot pravijo, 
naj bi naslikal našo mamo, ker pa se je mama uprla in ni hotela 
pozirati, saj ji prej ni nihče povedal, da bo moral umetnik v naši 
hiši stanovati dva tedna, je namesto nje naslikal Maeve. Ko je 
bil portret končan in uokvirjen, ga je oče obesil v sprejemnico 
nasproti VanHoebeekov. Maeve je rada govorila, da se je tako 
naučila na ljudi gledati zviška. 

»Danny,« je rekel oče, ko se je končno obrnil in naju gledal, 
kot da je pričakoval, da bova ravno tam, kjer sva bila. »Pridi 
pozdravit gospo Smith.«
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Vedno bom verjel, da se je Andrejin obraz za trenutek 
povesil, ko je zagledala naju z Maeve. Tudi če ji oče ni omenil 
svojih otrok, bi lahko vedela, da jih ima. Vsi v Elkins Parku so 
vedeli, kaj se je dogajalo v Nizozemski hiši. Mogoče je mislila, 
da bova ostala zgoraj. Navsezadnje si je prišla ogledat hišo, ne 
otrok. Morda pa je bil izraz na Andrejinem obrazu namenjen 
le Maeve, ki je bila pri petnajstih letih, v športnih copatih, 
že za glavo višja od Andree, ki je nosila pete. Ko je postalo 
očitno, da bo postala višja od vseh ostalih deklet in večine 
fantov v razredu, se je začela držati sključeno, oče pa je bil pri 
popravljanju njene drže nepopustljiv. Lahko bi jo klicali tudi 
glavo-gor-ramena-nazaj. Leta in leta jo je z ravno dlanjo suval 
pod lopatice vsakokrat, ko jo je srečal, zato Maeve zdaj stoji kot 
vojak na kraljičinem dvoru ali celo kot kraljica sama. Še meni se 
je mogoče zdela malce zastrašujoča: njena višina, svetleče črna 
stena las, način, kako je človeka pogledala navzdol, ne da bi 
upognila vrat. Jaz pa sem bil pri osmih letih še vedno prijetno 
manjši od ženske, s katero se je oče kasneje poročil. Rokoval 
sem se z njeno malo roko in povedal svoje ime, nato je Maeve 
storila enako. Čeprav si bomo zgodbo zapomnili po tem, da 
sta si Maeve in Andrea nasprotovali že od vsega začetka, to ni 
bilo res. Ko sta se spoznali, je bila Maeve popolnoma poštena in 
vljudna in takšna je tudi ostala, dokler je bilo le mogoče. 

»Pozdravljeni, kako ste,« je rekla Maeve in Andrea ji je 
odgovorila, da je zelo dobro.

Andrea je bila dobro. Seveda je bila. Andrea si je dolga leta 
želela priti v našo hišo, oviti svojo roko okrog roke našega 
očeta in z njim stopati po širokih kamnitih stopnicah in čez 
teraso, tlakovano z rdečimi ploščicami. Odkar je mama odšla, 
je bila ona prva ženska, ki jo je oče pripeljal domov, čeprav mi 
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je Maeve povedala, da naj bi imel nekaj tudi z našo varuško, 
irskim dekletom po imenu Fiona.

»Misliš, da je spal s Flu�y?« sem jo vprašal. Tako smo klicali 
Fiono, ko smo bili otroci, deloma zato, ker mi je izgovarjava 
imena Fiona povzročala težave, in deloma zaradi mehkih rdečih 
valovitih las, ki so se ji spuščali po hrbtu v hipnotičnem oblaku. 
Novica o aferi je do mene prišla tako kot večina informacij: 
mnogo let kasneje, ko sva s sestro sedela v avtu, parkiranim 
pred Nizozemsko hišo.

»Razen če je njegovo sobo čistila sredi noči,« je rekla Maeve.
Oče in Flu�y in �agrante delicto. Stresel sem z glavo. »Sploh 

si ne morem predstavljati.«
»Niti si ne smeš predstavljati. Moj bog, Danny, to je 

nagravžno. Kakor koli, ko je bila Flu�y zaposlena pri nas, si 
bil ti praktično še dojenček. Presenečena sem, da se je sploh 
spomniš.«

Ko sem bil star štiri leta, me je Flu�y udarila s kuhalnico. 
Poleg levega očesa imam še vedno majhno brazgotino v obliki 
žogice za golf – Maeve jo je poimenovala Flu�yjino znamenje. 
Flu�y je trdila, da je ravno kuhala jabolčno čežano, ko sem 
jo zgrabil za krilo in jo prestrašil. Rekla je, da me je skušala 
spraviti stran od štedilnika in da me zares ni želela udariti, 
čeprav se mi je zdelo, da bi bilo težko otroka nenamerno udariti 
s kuhalnico v obraz. Zgodba je bila zanimiva, le dokler je bil 
to moj prvi jasni spomin – na drugo osebo ali Nizozemsko 
hišo ali moje lastno življenje. Na mamo nisem imel niti enega 
spomina, spominjal pa sem se, kako je Flu�yjina kuhalnica 
trčila ob mojo glavo. Spominjal sem se, kako je Maeve, ko sem 
zakričal, s hodnika priletela v kuhinjo, tako kot kakšna srna 
preleti živo mejo ob robu posesti. Zapodila se je v Flu�y, jo 
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porinila v štedilnik, vrela jabolčna čežana je pljusknila po tleh 
in modri plameni so poskakovali naokrog, tako da smo bili vsi 
trije poškropljeni s pikastimi opeklinami. Pri zdravniku sem 
dobil šest šivov, Maeve je imela povito roko, Flu�y pa je bila 
odpuščena, čeprav je jokala in se opravičevala, da je šlo le za 
nesrečo. Ni hotela oditi. Kot pravi sestra, naj bi bilo to tisto 
drugo očetovo razmerje, in ona že ve. Če sem bil star štiri leta, 
ko sem dobil brazgotino, je bila ona takrat že enajst.

Pravzaprav sta oba Flu�yjina starša delala pri VanHoebeekih, 
kot šofer in kuharica. Flu�y je otroštvo preživela v Nizozemski 
hiši in v majhnem stanovanju nad garažo, zato mi je omemba 
njenega imena po toliko letih vzbudila radovednost o tem, kam 
je odšla, ko se je morala posloviti od nas.

Flu�y je bila edina oseba v hiši, ki je poznala VanHoebeeka. 
Niti najin oče ju ni poznal, čeprav smo sedeli na njunih stolih 
in spali v njunih posteljah in obedovali z njunega porcelana. 
VanHoebeekov ni bilo v zgodbi, toda na neki način je bila 
hiša zgodba sama in to je bila njuna hiša. Obogatela sta s 
prodajo cigaret na debelo, uspešen posel, s katerim se je gospod 
VanHoebeek začel ukvarjati ravno pred začetkom prve svetovne 
vojne. Cigarete so delili vojakom na bojišču, da bi jim dvignile 
duha, navado pa so prinesli domov in z njo proslavljali desetletje 
blaginje. VanHoebeeka, ki sta bila iz ure v uro bogatejša, sta 
na nekdanjem kmetijskem zemljišču izven Filadel�je naročila 
gradnjo hiše. 

Osupljiv uspeh hiše bi lahko pripisali arhitektu, čeprav 
nisem našel nobenega drugega obstoječega primera njegovih 
del. Lahko da je bil eden od VanHoebeekov neke vrste estetski 
vizionar, morda celo oba, ali pa je sama posest navdihnila čudo, 

ki si ga ni nihče od njih mogel zamišljati, ali pa je bila Amerika 
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po prvi svetovni vojni nasičena z obrtniki, ki so dosegali 

predolgo opuščene standarde. 

Kakršna koli je že razlaga, je bila hiša, v kateri sta končala, 

v kateri smo kasneje končali mi, sotočje nadarjenosti in sreče. 

Ne znam razložiti, kako je bila lahko trinadstropna hiša videti 

kot hiša, ki je bila ravno prav velika, ampak takšna je bila. 

Mogoče bi bilo bolje reči, da je bila hiša prevelika za kogar 

koli, gromozanska in smešno potratna, ampak nikoli si nismo 

želeli, da bi bila drugačna. Nizozemska hiša, kot so ji rekli v 

Elkins Parku, v Jenkintownu, v Glensidu in vse do Filadel�je, 

je bila poznana po svojih stanovalcih in ne po arhitekturi. 

Nizozemska hiša je bila kraj, kjer so živeli tisti Nizozemci z 

neizgovorljivim imenom. Gledano z določene razdalje, je bila 

hiša videti, kot da lebdi nekaj palcev nad hribom, na katerem 

je stala. Steklene površine, ki so obkrožale steklena vhodna 

vrata, so bile velike kot izložbena okna in pritrjene z umetelno 

kovanim železom v obliki vinske trte. Okna so prepuščala sonce 

in ga obenem odbijala nazaj čez široko zelenico. Mogoče je 

bila neoklasicistična, čeprav je po svojih preprostih linijah bolj 

spominjala na mediteranski ali francoski slog, in ker prav tako 

ni šlo za nizozemski stil, so bile modre marmornate police nad 

kamini v sprejemnici, knjižnici in glavni spalnici odstranjene iz 

gradu v Utrechtu, ki jih je princ prodal VanHoebeekom in si 

tako odplačal kockarske dolgove. Hiša je bila vključno s kamini 

dokončana leta 1922. 

»Imela sta dobrih sedem let časa, preden so bankirji začeli 

skakati skozi okna,« je dejala Maeve in tako naše predhodnike 

umestila v zgodovino.
Za prodajo posestva sem slišal šele, ko je Andrea prvič prišla 
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k nam. Očetu je sledila v preddverje in gledala ven na trato 
pred hišo. 

»Toliko stekla,« je rekla Andrea, kot da bi preračunavala, 
kako bi se to dalo spremeniti, mogoče kar zazidati. »Vas ne 
skrbi, da ljudje vidijo v hišo?«

Ne le, da se je videlo v Nizozemsko hišo, videlo se je celo 
skozi hišo. Hiša je bila na sredini skrajšana in globoko 
preddverje je vodilo naravnost v observatorij, obrnjen proti 
zadnjemu dvorišču. Z dovoza si se lahko z očmi sprehodil po 
stopnicah navzgor, čez teraso, skozi vhodna vrata, po dolgem 
marmornatem preddverju do observatorija in uzrl španski 
bezeg, ki te je pozdravljal z dvorišča za hišo. 

Oče je bežno pogledal od stropa do vrat na vsaki strani, 
kot da bi ravno preučeval to možnost. »Dovolj oddaljeni smo 
od ceste,« je odgovoril. Tistega majskega popoldneva so bile 
krošnje lipovih dreves, ki so v vrsti stala vzdolž posesti, polne 
gostega listja, zeleno travnato pobočje, po katerem sem se poleti 
valjal kot pes, pa je bilo tako dolgo kot široko.

»Ampak ponoči,« je rekla Andrea z zaskrbljenim glasom. 
»Sprašujem se, ali bi lahko na kakšen način obesili zavese?«

Zavese, ki bi ovirale pogled, so se mi zazdele ne le kot nekaj 
najbolj nemogočega, temveč tudi kot nekaj najbolj neumnega, 
kar sem kadar koli slišal. 

»Ste nas ponoči kdaj videli?« je vprašala Maeve.
»V obzir morate vzeti posestvo, kakršno je bilo, ko so hišo 

zgradili,« je rekel oče in preglasil Maeve. »Bilo ga je več kot 
osemdeset hektarov. Zemljišče je segalo vse do Merlose Parka.«

»Zakaj so ga sploh prodali?« Andrea je nenadoma uvidela, da 
bi bila hiša veliko bolj smiselna, če v okolici ne bi bilo nobene 
druge. Pogled bi moral segati daleč naprej od travnatega pobočja, 
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čez gredice potonik in vrtnic. Oči naj bi potovale navzdol po 
široki dolini in se ustavile v gozdu. Če bi sredi plesnega večera 
eden od VanHoebeekov ali kdor koli izmed gostov pogledal 
skozi okno, bi uzrl le soj zvezd. Takrat ni bilo ceste, takrat ni 
bilo soseske, zdaj pa sta bili tako cesta kot Buchsbaumsova hiša 
čez cesto dobro vidni pozimi, ko so drevesa odvrgla listje. 

»Denar,« je rekla Maeve.
»Denar,« je pokimal oče. To pa res ni bilo težko. Sam bi to 

lahko ugotovil tudi sredi noči.
»Ampak naredila sta napako,« je rekla Andrea. Njena usta 

so bila zategnjena. »Pomislite, kako lepo je moralo biti tukaj. 
Mislim, da bi morala imeti malo več spoštovanja. Hiša je pravo 
umetniško delo.«

Nato sem se zares zasmejal, saj je bilo slišati, kot da bi se 
morala VanHoebeeka pred prodajo posestva o tem posvetovati 
z Andreo. Oče je razdraženo ukazal Maeve, naj me odpelje gor, 
kot da sem sam pozabil pot do tja. 

Cigarete, narejene v tovarnah, poravnane v škatlicah, so 
bogatašem predstavljale razkošje, tako kot so ga še nedotaknjeni 
ari zemlje predstavljali tistim, ki so si jih lastili. Zemljišče so 
košček za koščkom odvzeli hiši. Razpad posestva je bil odvisen 
od javnih zapisov, zgodovine, zabeležene na posestnih listih. 
Parcele so prodali za odpis dolgov – štirje hektari, dvajset 
hektarov, nato enajst hektarov. Elkins Park je bil vedno bliže. 
Na ta način se je družina VanHoebeek izmazala iz velike 
gospodarske krize, nato pa je gospod VanHoebeek leta 1940 
umrl za pljučnico. Eden izmed sinov VanHoebeekov je umrl 
kot otrok, dva starejša sinova pa sta padla v vojni. Gospa 
VanHoebeek je umrla leta 1945, ko je bilo prodano že vse razen 
stranskega dvorišča. Hiša in vse, kar je bilo v njej, je pripadlo 
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banki. 
Pensilvanska hranilnica in posojilnica je Flu�y iz vljudnosti 

dovolila ostati v hiši, plačevali pa so ji tudi manjšo vsoto za 
vzdrževanje posestva. Flu�yjini starši so bili mrtvi ali pa so si 
našli drugo službo. Kakor koli, sama je živela nad garažo in vsak 
dan preverjala, da ni kje puščala voda in da ni počila kakšna cev. 
Z ročno kosilnico je odkosila pot od garaže do vhodnih vrat in 
ostalo travo pustila, da se je razrasla. Z dreves za hišo je pobrala 
sadje, vkuhavala jabolčno omako in vlagala breskve za zimo. 
Do leta 1946, ko je oče kupil posest, so v sprejemnici vladali 
rakuni in zgrizli vso napeljavo. Flu�y je v hišo stopila le takrat, 
ko je bilo sonce visoko na nebu, ob uri, ko so se vse nočne živali 
nagrmadile skupaj in trdno spale. Po nekakšnem čudežu hiša ni 
pogorela. Sčasoma so rakune polovili in se jih znebili, toda za 
seboj so pustili bolhe in bolhe so se zaredile povsod. Maeve se 
je spominjala, kako je Flu�y vse luknjice v robovih premazala 
z vatiranimi palčkami, pomočenimi v losjon, eden njenih prvih 
spominov na hišo pa je bilo praskanje. Starši so Flu�y zaposlili 
kot sestrino varuško. 

* * *

Z Maeve sva prvič parkirala na VanHoebeekovi ulici (Van 

Hu-Bejk ali Van-Ho-Bik, kot napačno izgovarjajo vsi v Elkins 
Parku), ko sem iz Choata prvikrat prišel domov za prvomajske 
počitnice. Tisto leto pomlad ni bilo pravo ime za ta letni čas, 
saj je bilo na tleh za dobro ped snega, prvoaprilska šala za piko 
na i trdi zimi. Prava pomlad, ki sem jo poznal s prvega polletja 
v internatu, je bila rezervirana za tiste fante, ki so jih starši 
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odpeljali na jadranje na Bermude. 
»Kaj počneš?« sem jo vprašal, ko je ustavila pred hišo 

Buchsbaumsovih, nasproti Nizozemske hiše.
»Nekaj me zanima.« Maeve se je nagnila naprej in pritisnila 

na vžigalnik. 
»Tam ni ničesar,« sem ji rekel. »Greva naprej.« Zaradi 

vremena in zaradi razlike med tistim, kar sem imel, in tistim, 
kar sem si zaslužil, sem se počutil ušivo, kljub temu pa sem 
bil zadovoljen, da sem bil nazaj v Elkins Parku, vesel, da sem 
bil v sestrinem avtu, modrem Oldsmobilovem karavanu iz 
našega otroštva, ki ji ga je oče zapustil, ko se je odselila v svoje 
stanovanje. Ker sem bil star petnajst in v glavnem trapast, sem 
svoje čutenje domačnosti pripisoval avtu, namesto da bi ga v 
celoti in hvaležno prisodil sestri.

»Se ti kam mudi?« Iz zavojčka je stresla cigareto in z roko 
prijela za vžigalnik. Če vžigalnika nisi ujel v pravem trenutku, 
ga je vzmet lahko premočno izstrelila in je vžgal luknjo v sedež 
ali na tepih ali na tvojo nogo, odvisno od tega, kje je pristal. 

»Zahajaš sem, ko sem v šoli?«
Pop. Ujela je vžigalnik in si prižgala cigareto. »Ne.«
»A sva vseeno tukaj,« sem rekel. Ko je zadnja dnevna svetloba 

izginjala za oblaki, je sneg enakomerno in rahlo naletaval. Maeve 
je bila po duši islandski šofer, nobeno vreme je ni ustavilo, jaz pa 
sem pred kratkim izstopil iz vlaka, bil sem utrujen in zeblo me 
je. Premišljeval sem o tem, kako lepo bi se bilo namakati v kadi 
in si pripraviti tople sendviče s sirom. Nikoli mi ni bilo jasno, 
zakaj, ampak v Choatu je bilo kopanje predmet neskončnega 
posmeha. Le prhanje so smatrali za moško. 

Maeve si je pljuča napolnila z dimom, ga izdahnila in nato 
ugasnila avto. »Večkrat sem razmišljala o tem, da bi prišla sem, 
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a sem se odločila, da počakam nate.« Nasmehnila se mi je in 
okno spustila ravno toliko, da je v avto vstopilo nekaj arktičnega 
zraka. Preden sem odšel v šolo, sem ji toliko časa sitnaril, naj 
opusti kajenje, nato pa ji nisem povedal, da sem tudi sam začel. 
Namesto da bi se namakali v kadi, smo v Choatu kadili cigarete.

Iztegnil sem vrat in pogledal proti dovozu. »Jih vidiš?«
Maeve je pogledala skozi okno na voznikovi strani. »Ne vem, 

zakaj, ampak ves čas premišljujem o dnevu, ko je pred milijon 
leti prvič prišla v hišo. Se sploh spomniš?«

Seveda sem se spomnil. Kdo bi lahko pozabil trenutek, ko se 
je Andrea prvič pojavila?

»In govorila je nekaj o strahu pred ljudmi, ki ponoči gledajo 
skozi naša okna?«

Takoj ko je izgovorila te besede, je preddverje preplavila topla 
zlata svetloba lestenca. Po kratkem predahu so se prižgale luči 
na stopnišču in nekaj trenutkov zatem še luči v glavni spalnici v 
drugem nadstropju. Osvetlitev Nizozemske hiše je bila časovno 
tako usklajena z njenimi besedami, da se mi je skoraj ustavilo 
srce. Seveda je Maeve do hiše prihajala brez mene. Vedela je, da 
je Andrea luči prižgala tisto minuto, ko je sonce zašlo. Zanikanje 
je bilo le del sestrine teatralnosti, in ko sem to ugotovil, sem ji 
bil hvaležen za trud. Predstava je bila enkratna.

»Poglej to,« sem zašepetal.
Na lipovih drevesih ni bilo listja in sneg je padal, a ne 

premočno. Zagotovo se je dalo videti naravnost v hišo, skozi 
hišo, ne pa tudi podrobnosti, seveda, a je spomin zapolnil 
sliko: pod lestencem je stala okrogla miza, kjer je zvečer Sandy 
puščala očetovo pošto, in za njo dedkova ura, ki sem jo vsako 
nedeljo po maši navil, da se je ladja pod številko šest še naprej 
lahko nežno zibala med dvema modrima naslikanima vrstama 
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valov. Nisem mogel videti ne ladje in ne valov, a sem vedel. Ob 
steno prislonjena polkrožna konzolna mizica, kobaltna vaza, 
poslikana z deklico in psom, dva francoska stola, na katera se 
nikoli ni nihče usedel, gromozansko ogledalo, katerega okvirji 
so me vedno spominjali na ovite lovke zlate hobotnice. Andrea 
je ravno takrat prečkala preddverje. Bila sva predaleč, da bi 
lahko videla njen obraz, toda prepoznal sem jo po hoji. Norma 
je prihitela po stopnicah in se nenadoma ustavila, saj ji je njena 
mama prepovedala tekanje po hiši. Norma je bila zdaj že višja, 
čeprav bi bila to najbrž lahko tudi Bright.

»Zagotovo nas je opazovala,« je rekla Maeve, »preden je prvič 
prišla k nam.«

»Mogoče so nas vsi opazovali, vsak, ki se je pozimi pripeljal 
po tej cesti.« Z roko sem segel v njeno torbico in izvlekel 
cigarete.

»To je slišati precej domišljavo,« je dejala Maeve. »Vsi.«
»Tega se učimo na Choatu.«
Zasmejala se je. Videti je bilo, da ni pričakovala, da se bo 

smejala, in to me je neznansko razveselilo.
»Celih pet dni doma s tabo,« je rekla in puhnila dim skozi 

okno. »Najboljših pet dni v letu.«


