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Za mojo nono, ki me je vedno videla.
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Uvod

Če ne greš zdaj, ne boš nikoli odšla, je samo sebe opozorila 

Evvie.

Ni želela biti doma, ko se bo vrnil iz službe. Ja, že res, da je 

bilo to strahopetno, vendar se ni hotela soočiti z njim. Rekel 

bi ji, upravičeno, da se mu zdi to, da bi odšla brez opozorila, 

malce preveč teatralno. Po vsem tem času bi se spraševal, 

zakaj zdaj? Ne bi sicer vedel, da prav današnji dan zaznamuje 

polovico njenega življenja, ki ga je preživela z njim. Ta datum 

je na njunem koledarju obkrožila z rdečo. In čeprav je šel 

neštetokrat mimo njega, je ni nikoli vprašal, kaj to pomeni. Če 

bi počakala, da dan mine, je pomislila, bi morda počasi začela 

izginjati, celica za celico, kost za kostjo, in nadomestila bi jo 

oseba, ki bi bila enaka kot ona, vendar ne bi bila ona.

Odprla je vrata svoje honde in v armaturni predal stlačila 

debelo ovojnico z denarjem. Ta del je bil morda smešen. Bila 
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je prepričana, da Tim ne bo preklical kreditnih kartic ali zaprl 

računov, toda denar je potrebovala za vsak primer, če ga morda 

le ni poznala tako dobro, kot je mislila, da ga. Ne bi bilo prvič, 

da bi napačno prebrala njegove namene.

Odšla je v hišo in odprla omaro v veži. Iz nje je izvlekla 

oguljen temno moder kovček, ki je bil ves prekrit z nalepkami 

PARIS, LONDON. Bil je lahek, in ko se je z njim spuščala po 

stopnicah, ki so vodile s terase, je v njem nekaj glasno rožljalo. 

Porinila ga je na zadnji sedež. Štorkljanje njenih pet po pločniku 

ji je narisalo nasmeh na usta.

Lahko bi odnesla še kaj, vendar se je namestila na voznikov 

sedež in zaprla vrata, naslonila glavo na naslonjalo in zaprla oči. 

Kristus, prav zares odhajam. Čez nekaj ur bo v enem od hotelov 

hotelske verige s srbečimi posteljnimi pregrinjali in nešteto 

kabli, speljanimi po celi sobi. Kupila si bo steklenico vina, ali pa 

kar cel zaboj, se ulegla na ogromno posteljo, pila, migala s prsti 

na nogi in brala, dokler se ji bo ljubilo. Ampak kaj bo počela 

naslednji dan? O tem zdaj ni imela časa razmišljati, zato je 

globoko vdihnila in izstopila iz avta, da bi vzela še ostale stvari. 

Ko je hodila po dovozu, ji je zazvonil telefon.

Zvok telefona jo je vedno malce prestrašil – kovinski arpeggio, 

ki je zvenel kot električna harfa. Klicali so jo iz bolnišnice v 

Camdnu, kjer je Tim včasih opravljal vizite. Čeprav ni hotela 

govoriti z njim, je morala izvedeti, kdaj bo doma.

»Halo?«

»Lahko govorim z Eveleth Drake?«
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Ni bil Tim.

»Pri telefonu.«

»Gospa Drake, moje ime je Colleen Marshall in sem 

medicinska sestra v bolnišnici v Camdnu. Kličem vas, ker so 

doktorja Draka pred pol ure pripeljali k nam na urgenco. Imel 

je prometno nesrečo.«

Evvie je čutila utrip srca na konicah svojih prstov. Za 

desetinko sekunde jo je imelo, da bi sestri rekla, naj pokliče 

Timove starše, ker ga ona zapušča.

»Oh, moj bog,« je rekla namesto tega. »Je z njim vse v redu?«

Tišina na drugi strani je trajala tako dolgo, da je lahko 

slišala, kako so v ozadju klicali zdravnika. »Ima hude poškodbe. 

Prosim, pridite čim prej. Veste, kje smo?«

»Ja,« je odgovorila in s težavo požrla slino. »Pridem čez, 

mmm … verjetno dvajset minut.«

S tresočimi rokami je napisala SMS Andyju. Tim je imel 

prometno nesrečo. Je precej hudo. Bolnišnica v Camdnu. Lahko 

sporočiš mojemu očetu?

Obrnila je ključ in se odpeljala proti Camdnu. Pozneje je na 

podlagi vseh dokumentov ugotovila, da je verjetno umrl, ko je 

stala pred semaforjem na ulici Chisholm Street, ulico stran od 

cerkve, v kateri sta se poročila.



JESEN
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Prvo poglavje

Evvie je budna ležala na tleh v temi. Natančneje, na tleh 

praznega majhnega apartmaja, ki je nerodno štrlel iz zadnjega 

dela hiše na dvorišče. Tam je bila zato, ker je zgoraj, v svoji 

postelji, spet sanjala, da je bil Tim živ.

Evviejina skandinavska babica je trdila, da mlade ženske 

sanjajo o moškem, ki si ga želijo, stare o moških, ki so si jih 

želele, samo najsrečnejše ženske pa nekaj let med mladostjo 

in starostjo sanjajo o moškem, ki ga imajo. Vendar pa sanje o 

Timu niso bile to, kar je imela v mislih njena babica.

Bil je besen, ker je odšla. Vidiš, kaj se je zgodilo? je ponavljal 

znova in znova. Tokrat je imela občutek, da je tako blizu, da je 

vonjala njegov zadah po cimetovih žvečilnih gumijih in videla, 

kako mu utripa žila na čelu. Ni se upala obrniti in zaspati nazaj, 

saj jo je bilo strah, da bi bil spet tam. Zato je odgrnila odejo 

in se odpravila v prvo nadstropje hiše, ki je bila že od nekdaj 
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prevelika, zdaj pa je bila veliko prevelika. Ko se je spuščala po 

širokih zavitih stopnicah, se je še vedno počutila, kot da krši 

pravila, kot da se pozno zvečer tihotapi do recepcije hotela, da 

bi prosila za dodatne brisače. Ustavila se je v kuhinji in vklopila 

čajnik, nato pa odšla direktno v apartma, se ulegla na hrbet in 

čakala.

Ko sta kupila to hišo – ko je on kupil to hišo – sta nameravala 

apartma oddajati. Vendar sta ostala samo pri besedah, zato ga je 

Evvie pobarvala v pavje modro barvo in ga uporabljala kot svoje 

zatočišče, v katero nihče ni imel vstopa. To je bil še vedno njen 

najljubši prostor v hiši in tako bo tudi ostalo, razen če je ne bo 

začel preganjati Timov duh, ki ji bo povedal, da je v barvi opazil 

nekaj drobnih mehurčkov in da bi bilo videti bolje, če bi vse še 

enkrat prebarvala.

Lepo, je pomislila, ko se ji je prvič prikradla ta misel. 

Dobrodošli v komediji o zlih duhovih. Prisluhnite šali o tem, 

kakšen drekač je duh mojega moža, in o meni kot pošasti.

Bilo je nekaj čez štiri zjutraj. V majici s kratkimi rokavi in 

boksaricah se je trudila ritmično dihati in upočasniti utrip 

srca, ki ga je čutila v sencih, trebuhu in zapestjih. Hiša je bila 

oropana zraka in povsem tiha – slišati je bilo samo tiktakanje 

ure, ki se je oglašala že petintrideset let, najprej v kuhinji njenih 

staršev in zdaj v njeni. V temnem apartmaju ni čutila skoraj 

ničesar razen žgečkanja preproge na svoji koži – kot da ne bi 

bila nikjer. Kot da bi ležala tik nad površjem zemlje.

Večkrat je pomislila, da bi se preselila sem in hišo prepustila 
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komu drugemu – tisto veliko kuhinjo in spalnice v zgornjem 

nadstropju, izrezljano stopniščno ograjo in spolzke stopnice, 

na katerih ji je nekoč spodrsnilo, tako da je več tednov hodila 

naokrog z gromozansko modrico na boku. Lahko bi živela 

tukaj, ležala na hrbtu v temi, se ubadala s svojimi negativnimi 

mislimi, jedla sendviče z arašidovim maslom in poslušala radio.

Iz kuhinje je zaslišala piskanje čajnika, zato je vstala in odšla 

v kuhinjo, da bi ga izklopila. Iz omarice je vzela eno od dveh 

skodelic, ki so ji ostale od radijske akcije zbiranja sredstev. V 

omarici je pustila tisto, na kateri se je nabral tanek sloj prahu. 

Na listku vrečke kamiličnega čaja je pisalo Ni je težave, ki je 

skodelica dobrega čaja ne bi mogla rešiti. 

Nekajkrat je popihala v čaj, da bi se malce ohladil, nato pa 

odšla v dnevno sobo, kjer se je imela vsaj kam usesti, in se 

zleknila na temno zelen počivalnik. Iz kupa pošte na klubski 

mizici je štrlel izvod revije Sports Illustrated, naslovljen na Tima. 

V medli svetlobi, ki je prihajala iz kuhinje, jo je prelistala: 

zaključek sezone bejzbola, priprave na nogometno sezono, 

članek o gimnastičarju, ki se je odrekel športni karieri, da bi 

postal zdravnik, in kratka predstavitev metalca Yankeejev, ki 

se je nekega dne zbudil in ni mogel več metati. Naslov tega 

zadnjega članka je bil zapisan z velikimi črkami v krepkem 

tisku: »KO TI GLAVA ODPOVE«.

»O tem bi lahko sama napisala članek,« je zamrmrala in 

vstavila revijo na dno kupa.

Ura na sprejemniku za kabelsko televizijo je kazala 4.23 
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zjutraj. Zaprla je oči. Od Timove smrti je minilo že skoraj eno 

leto, pa včasih še vedno ni mogla narediti ničesar, ker je bila 

tako obremenjena s tem, da ga ni pogrešala. Lahko bi zapolnila 

vse sobe z besedami, ki bi opisale, kako se je tisto zadnjo noč, 

ko je bil še živ in ga je poslušala smrčati poleg sebe, počutila 

kot edina oseba, ki je vedela, da ga ne ljubi. Pošast, pošast, je 

pomislila. Pošast, pošast.



- 17 -

Nov začetek evvie Drake

Drugo poglavje

»Lilly je zlila svoje mleko na tla.« Andy je naredil požirek 

kave. »In zdaj imam težave z njeno vzgojiteljico.«

Andyjevi in Evviejini sobotni zajtrki v kavarni Kompas so 

se začeli pred štirimi leti, ko se je Andy ločil, in od takrat so 

postali njuna stalnica. Nekatere soproge bi to motilo, a Tima 

ni. »Dela imam čez glavo, zato mi je vseeno, dokler se mu ne 

pritožuješ nad mano,« ji je rekel.

Andy je vsakič naročil omleto s šunko in sirom, Evvie pa 

borovničeve palačinke, pečeno slanino za prilogo in velik 

kozarec pomarančnega soka. Spila sta najmanj dve skodelici 

kave in debatirala o tem, kaj se jima je zgodilo v preteklem 

tednu in kaj ju čaka v prihodnjem. S pogledi sta merila turiste 

in puščala zajetno napitnino. Lokalci, ki so ju poznali, so 

se ustavljali pri njuni mizi in z njima izmenjali par besed o 

vremenu ali vprašali Andyja, kaj počneta njegovi punci. V tem 
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zadnjem letu pa so ljudje radovedno iztegovali vratove ali stali 

na vljudnostni razdalji, da bi preverili, ali se je Evvie po smrti 

svojega moža spremenila v zgrbančeno lupinico, ki čepi doma 

in na gugalniku mrmra balade Timovi najljubši majici, ki si jo 

stiska k prsim.

»Zakaj pa je zlila mleko na tla?« Lilly je bila Andyjeva 

najmlajša hči, ki je pred kratkim začela hoditi v vrtec.

»Dobro vprašanje. Njena vzgojiteljica pravi, da ga je 

enostavno zabrisala na tla. Brez opozorila. Pri tem pa kričala: 

'Mleko je stopljeni jogurt!'«

Evvie se je nasmehnila. Predstavljala si je Lillyjin jezni obraz.

»Vzgojiteljica mi je povedala, da jo je kaznovala tako, da se 

nekaj časa ni smela igrati z ostalimi otroki. Rekel sem ji, da se mi 

zdi to primerna kazen. In potem mi je rekla, da bi bilo dobro, 

če bi jo doma poučili o spoštovanju. 'O spoštovanju do vas?' 

sem jo vprašal. In odgovorila mi je: 'No, ja, pa tudi do lastnine.' 

In potem sem razmišljal. Ali govoriva o tem, da bi moral svojo 

hčer naučiti spoštovati mleko? Ni mi namreč čisto jasno, kaj želi, 

da jo naučim. Kaj misli s 'spoštovanjem lastnine'?«

»Kapitalizem?«

»Mogoče. No, kakor koli že. Zdaj delam na tem. Delam na 

tem, da bi naučil Lilly spoštovati njeno vzgojiteljico. In mleko.«

»Lakto… spoštovanje? Laktospoštovanje? Ali je to beseda?«

»Ne.« Andy je za trenutek utihnil in odrinil prazno kavno 

skodelico na rob mize, da bi mu jo Marnie, mlada mamica z 

vijoličastim pramenom las, ki jima je redno stregla že nekaj let, 
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ponovno napolnila. »Ko je bila majhna, je neprestano grizla, ne 

vem pa, kaj je zdaj to. Tudi kadar je ljubeča do mene, je v njej 

toliko jeze. Zadnjič, ko sem jo prišel iskat, mi je rekla: 'Oči! 

Objemi me.' Ampak potem je vreščala kot zmešana opica.« 

Za trenutek je obmolknil. »Hočem reči, da je trmasta kot bik, 

kar je sicer dobro, ampak ne bi rad plačeval varščine zanjo pri 

devetih letih.«

Evvie se je spet nasmehnila. »Komaj čakam njena najstniška 

leta.«

»Takrat se lahko preseli k tebi.«

»Oh, ne. Lahko ji svetujem glede menstruacije, modrcev in 

zaščite pred nosečnostjo, ampak živim sama.«

»Zaenkrat,« je rekel. »Hotel sem te vprašati, ali še vedno 

razmišljaš, da bi oddajala apartma?«

Evvie je žvečila kos slanine. »Mogoče. Enkrat.«

»Saj ga ne uporabljaš, ne?«

»Ne, razen tega, da sredi noči ležim na tleh in razmišljam o 

svojem obstoju.« Andy je nehal žvečiti in nagubal obrvi. »Saj se 

šalim,« je rekla. Tega ne bi razumel. Samo skrbelo bi ga. »Nikoli 

ne grem tja.«

»No, razmišljal sem … Če je apartma prazen, je to tako, kot 

da bi denar ležal na tleh, pa ga ne bi pobrala, kar s �nančnega 

vidika ni najbolj pametno.« Njegova logika je bila brezhibna. 

Verjetno je šlo za past.

»Verjetno imaš prav,« je rekla sumničavo.

»Ja, imam. Rokav namakaš v sirup.«
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Popivnala je lepljiv madež na rokavu majice. »Želiš, da ga 

oddam določeni osebi? Boš izselil Rose?«

»Ha.« Ni se zasmejal. »Ne, mislim, da bi morali biti otroci 

stari vsaj deset let, preden se v celoti osamosvojijo.« Naredil je 

požirek kave. »In mimogrede, preden pozabim, Rose čez točno 

en teden nastopa v plesnem recitalu in mi je naročila, naj te 

vprašam, ali bi lahko prišla k nam in ji spletla 'svedraste kitke'.« 

Rose je imela sedem let in svojemu očetu ni zaupala glede 

njegovih frizerskih sposobnosti.

»Mala je prava načrtovalka.«

»Torej ji lahko sporočim, da boš prišla?«

»Seveda. Zdaj pa mi povej, koga bi rad spravil v moj 

apartma.«

»Imam prijatelja, ki prihaja za nekaj mesecev v mesto in išče 

stanovanje.«

Evvie se je namrščila. »Kateri prijatelj? Ga poznam?«

»Moj prijatelj Dean.«

Oči so se ji rahlo razširile. »Tisti Dean, ki igra bejzbol?« 

Vedela je, da je eden od Andyjevih prijateljev bejzbolski 

metalec, vendar ga ni nikoli srečala.

»Nič več,« je odgovoril. »Pred kratkim se je upokojil. Zdaj 

prihaja sem, da bi si malce oddahnil. Užival v našem slanem 

zraku in teh rečeh.«

»Pozabljam, da se profesionalni športniki upokojijo več 

desetletij prej kot normalni ljudje. Koliko je star, nekaj čez 

trideset? In se je upokojil? To mora biti sanjsko.«



- 21 -

Nov začetek evvie Drake

»Malce bolj zapleteno je, kot si predstavljaš. Kar bi vedela, če 

ti ne bi ukradel vseh izvodov Sports Illustrated.«

»Tudi če bi jih imela, jih verjetno ne bi prebrala,« je priznala. 

»In mimogrede, doma imam nov izvod.«

»Vem. V njem je članek o Deanu.«

Tlesknila je s prsti. »Čakaj malo. Dean je tisti, ki mu je 

odpovedala glava?«

Andy je priprl oči. »Ni mu odpovedala glava. Izgubil je roko. 

Hočem reči, ne roko roko; izgubil je roko za metanje. Še vedno 

ima obe roki. In ni zmešan, če to misliš.«

»Kaj pa je narobe z njim?«

»Bil je zelo dober metalec in potem je kar čez noč postal zelo 

slab metalec. To je vse, kar vem.«

V tistem se je pri mizi ustavila Diane Marsten. Imela je 

trgovino z rabljenimi predmeti Estherino podstrešje, ki je bila 

prej v lasti njene mame. Diane je ob sobotah pogosto prihajala v 

Kompas s svojim možem, včasih v družbi njenega nevzgojenega 

ščeneta Ziggyja, ki ga danes očitno ni pripeljala s sabo. »Dobro 

jutro.«

»Pozdravljena, Diane,« je odzdravil Andy. »Kako si?«

»Ne morem se pritoževati.« Evvie je iz izkušenj vedela, da to 

ni res. Diane se je obrnila proti njej in položila dlan na njeno 

ramo. »Lepo te je videti in lepo je videti, da si se spet postavila 

na noge.«

Evvie je pogledala Andyja in se na silo nasmehnila. »Hvala, 

Diane. Tudi tebe je lepo videti.« Diane jima je nato poročala, 
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kakšne tegobe pestijo njene sosede (z uporabo vljudnostno 

nejasnih besed, kot so »težave z njegovim sistemom«) in s 

kakšnimi težavami se ubada sama (glede katerih je bila enako 

nejasna), nato pa odšla za svojo mizo, da bi v miru pojedla 

francoski toast.

»Res je neverjetna.« Evvie je zavzdihnila.

»Ni ji vseeno zate, Ev.«

»Ja, ja, saj vem. Ampak vsi samo … oprezajo. Rekla je, da je 

vesela, 'da sem se spet postavila na noge'. Kot da bi imela gripo. 

Vsi se obnašajo, kot da – začela je šepetati – samo sedim doma 

in žalujem.«

»Rekla je, da te je lepo videti.«

Evvie je odkimala. »To je pomilovanje. Vse to trepljanje po 

rami in vsi ti nežni glasovi. Čez dva tedna bo na kliniki tista 

ceremonija z zasaditvijo drevesa in takrat bo še huje. Vsi bodo 

samo sedeli in čakali na moje solze.«

»Ni ti treba jokati. Vsi vedo, kako zelo si ga ljubila.«

V resnici ni vedel nihče. Niti Andy.

»Ne razumem,« je rekla Evvie. »Nihče ne pomiluje Tesse 

Vasco, ker ji je umrl mož.«

»Tessa Vasco je stara dvaindevetdeset let.«

»In?«

»Ti nisi stara dvaindevetdeset let. In za razliko od Tesse Vasco 

ti ne potrebuješ hojice ali posode za kisik za obisk trgovine.« 

Obrisal si je usta. »In nočem prilivati olja na žerjavico, ampak 

zdi se mi, da moram poudariti, da Tessa hodi na vodno 

aerobiko.«
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»Kako pa veš?«

»Ker hodi tja tudi moja mama. Ampak ona ima šele 

devetinšestdeset let, kar je malce manj sramotno zate.«

Evvie je dvignila roko v zrak. »Ok. To je bil slab primer.«

»Torej se lahko vrneva k pogovoru o tvojem novem 

najemniku?«

Razgledala se je po restavraciji, nato pa spet pogledala Andyja. 

»In zakaj bi želel profesionalni športnik najeti apartma v  

moji hiši? Mislila sem, da živijo … ne vem, na zasebnem otoku 

ali kaj podobnega.«

»Dean živi na Manhattnu. Najmanj zasebnem otoku na 

svetu. Pravi, da ne more spiti niti skodelice kave, ne da bi se 

hotel kdo fotogra�rati z njim. Za nekaj časa se želi umakniti iz 

mesta in rekel sem mu, da mislim, da bi ga tukaj ljudje pustili 

pri miru. Ne bo ostal tako dolgo, da bi si tukaj kupil stanovanje, 

ampak predolgo, da bi živel v hotelu. Jaz ga ne morem vzeti k 

sebi, ker imam otroke. In potem sem pomislil na tvoj apartma. 

Tako bi vedel, da mu ne oddaja stanovanja kdo, ki ga bo v 

kopalnici fotogra�ral za Snapchat ali stalno vohljal za njim. 

Ti pa bi lahko zaslužila nekaj dodatnega denarja in morda bi 

se celo spoprijateljila. Tako bi imela od tega oba koristi. Rekel 

sem mu, da bi mu verjetno računala kakih osemsto dolarjev na 

mesec.«

S tem bi lahko plačala večino računov. »Osemsto bi bilo v 

redu.«

»To pomeni ja?«
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Pogledala je v svojo skodelico kave. »Pripelji ga k meni.« 

Začutila je kanček obupa in rahlo napetost. »Nikoli ga še nisem 

videla, Andy. Kaj pričakuješ, da bom rekla?«

»Všeč ti bo,« je rekel Andy. »Tudi meni je.«

Evvie se je vzravnala. »Tebi je všeč veliko ljudi. Kdo ve, 

kakšne smrdljive pivske prijatelje s faksa bi privlekel v mojo 

kuhinjo, če bi ti dovolila.«

»Njega nisem spoznal med pitjem, ampak pri skavtih. Bil je 

tudi na moji poroki, saj si videla fotogra�je. In če se spomniš, je 

on tisti, ki me je po ločitvi skupaj z mojima hčerkama poslal v 

Disneyland. Ne bo ti ukradel nakita.«

Evvie se je nasmehnila. »Nimam prav veliko nakita.«

»No, potem pa ti ne bo ukradel tvojih … pretegnjenih 

puloverjev z luknjami.«

Pogledala ga je izpod čela. »Nizek udarec. Kot sem rekla, 

pripelji ga k meni, da ga najprej spoznam. Če se mi bo zdel 

normalen, bom z veseljem vzela njegov denar.« Pomislila je na 

neplačane račune, ki so jo speti z elastiko čakali v kuhinjskem 

predalu. Taka je bila realnost življenja brez zdravnikove plače. 

Lahko bi vzela koga, zaklepala vrata, pobirala najemnino in 

morda niti ne bi opazila, da je kdo tam.

Andy je zavzdihnil. »Hvala. Dean potrebuje … ne vem, mir. 

Poleg tega pa, kot sem rekel, ne bi bila najhujša stvar na svetu, 

če bi imela malo družbe.«

»Saj jo imam,« je odgovorila. »Zdaj sedim v tvoji družbi.«

»Družbo koga drugega razen mene. In mojih otrok. In 

tvojega očeta. Saj veš,« z vilicami, polnimi jajc, je pomignil proti 
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njej, »ni dobro, če je človek preveč časa sam. Potem postane 

čudak.« S peščeno rjavimi, valovitimi lasmi in vitko postavo je 

bil videti, kot da bi igral v indie skupini.

»Z mano je vse v redu. Nisem čudaška. Če pa se bom 

dolgočasila, bom prosila Tesso Vasco, naj me vzame s sabo na 

zumbo.« Videti je bilo, da ga ni povsem prepričala. »Andy, 

v redu sem. Srečala se bom s tvojim prijateljem.« Nato so se 

njene obrvi nenadoma zožile. »Upam, da se ne igraš ženitnega 

posrednika.«

Andy se je med prežvekovanjem zajtrka zasmejal, pogoltnil 

hrano in jo poplaknil s kavo. »To mi je rekel tudi on.« Evvie se 

ni zasmejala. »Ne igram se ženitnega posrednika. Ne nazadnje, 

mislim, da moja mama še vedno upa, da se bom poročil s tabo, 

kar se de�nitivno ne bo zgodilo, če te spečam z nekdanjim 

profesionalnim športnikom.«

»Pa si ji že povedal?«

»Povedal kaj?«

»Da sva se resnično trudila gledati drug drugega z iskricami 

v očeh in da je bila to najmanj seksi stvar, ki se je zgodila med 

dvema človekoma v zgodovini človeštva.«

»Tega mi ne bi verjela,« je rekel.

»Bi, če bi bila zraven.«

»Oh, ko si se začela na ves glas režati.«

»Oba sva se režala.«

»Ampak ti bolj,« jo je obtožil in pomahal proti njej z vilicami.

»Ok, priznam.«


