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Tole ni bilo pametno. Res ni bilo pametno. Prekleto.

Nancy je počepnila za ostanke razstreljenega zidu, za hip 

zaprla oči in globoko zajela sapo. Smrad gorečih stavb jo je 

žgal po grlu, dim jo je grizel v oči in takole stisnjeno v njeno 

ozko skrivališče so jo začeli grabiti krči. Zdaj je razločno slišala 

glasove nemških vojakov, ki so bili čedalje bliže.

»Auf der linken Seite.« Na levi strani.

Zid, za katerim se je skrivala, je bil še včeraj del neke 

hiše, nekega doma. Enega od tisočerih ozkih bivališč v tem 

delu Marseilla, kjer so se manj ugledni meščani leta in leta s 

prerekanjem, sleparjenjem in barantanjem prebijali iz dneva v 

dan.

Zdaj se je v svojem drugem najboljšem plašču in tretjih 

najlepših salonarjih zatekla med ruševine umazane sobice. 

Presneti čevlji so jo ožulili. Skozi ostanke gornjega nadstropja se 
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je videlo brezoblačno zimsko nebo, toda ta prostor je imel samo 

ena vrata. S tem, ko se je pred nemško patruljo skrila semle, 

je storila res bedasto napako. Nemci so pregledovali ruševine, 

medtem ko so njihovi kolegi višje gor v hribih nastavljali 

razstrelivo in dotlejšnje prebivalce starega mestnega jedra bezali 

iz njihovih skrivališč. Hodili so od hiše do hiše. In naslednja na 

vrsti je bila ta hiša. S hriba je suho odmevalo zamolklo pokanje 

in trušč krušečih se opek, vmes pa še občasno streljanje.

»Še par podgan so našli, fantje,« je rekel starejši glas, najbrž 

o�cir.

»Ampak jaz hočem miš,« je odvrnil eden njegovih, in vsi so 

se zasmejali.

Večina Nancyjinih prijateljev tudi pred vojno ne bi niti 

slučajno zašla v ta del mesta. Prenevarno. Preveč čudaško. 

Ona pa je že svoj prvi dan v Marseillu, kamor je prišla pred 

petimi leti, zatavala med strme, ozke uličice starega mesta in se 

zaljubila v ta predel z njegovimi grešniki in pijanci in kockarji, 

ki jih je srečevala. Navdušila se je nad vso to jezno, kričečo 

živopisnostjo in se pognala naravnost vanjo. Že po naravi je 

seveda rada zahajala tja, kamor ne bi smela, kar je pomenilo, 

da se je lahko v Franciji preživljala kot novinarka. In ker je bila 

po rodu Avstralka, je vedela, da si lahko privošči marsikaj, česar 

si večina Francozinj, ki tako skrbno pazijo na svoj ugled, ne bi 

privoščila niti v sanjah. Odtlej se je Nancy brez strahu potikala 

po tukajšnjem labirintu uličic, si delila cigarete s pouličnimi 

postopači in izmenjevala kletvice z njihovimi še�. Še celo po 
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zaroki z enim najbogatejših industrialcev v mestu je hodila, 

kamor je hotela. In nikoli ni bilo nobenih težav. Ko se je začela 

vojna in je začelo celo na vichyjskem območju zmanjkovati 

zalog, je bila Nancy že dodobra spoprijateljena s polovico 

preprodajalcev na črnem trgu.

»Prazna je, stotnik!«

»Okej, gremo k naslednji, fantje.«

Nato so v mesto z vso svojo grdoto in vsakdanjim nasiljem 

prišli nacisti in razblinila se je sleherna utvara, da je še kak 

delček Francije nezaseden, in nato so se nacisti odločili, da 

bodo s provokatorji, tihotapci in tatovi v starem delu mesta 

obračunali tako, da jim bodo požgali domove in postrelili vse, 

ki se ne bodo razbežali.

Ko je Nancy torej tako čepela za napol porušenim zidom 

in se je patrulja čedalje bolj bližala, je morala s težkim srcem 

celo sama sebi priznati: ni bilo pametno riniti semle na še eno, 

zadnjo misijo, medtem ko esesovci med ruševinami iščejo 

preživele in pobegle, in res, res ni bilo pametno riniti semle, 

medtem ko sadisti v usnjenih škornjih v resnici iščejo kurirja 

odporniškega gibanja in tihotapca ljudi z vzdevkom Bela miš, 

ti pa nisi le gospodična Nancy Wake, nekdanja novinarka 

in scrkljana princeska marsejske visoke družbe, pač pa tudi 

dejansko si Bela miš. Tole res ni bilo pametno.

Sicer pa ni imela izbire. Še vsaka njena misija doslej je bila 

pomembna, današnja pa je bila ključna in morala jo je izpeljati 

danes, pa čeprav Nemci svet okoli nje cefrajo na prafaktorje. 
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Odločna se je odpravila iz razkošne vile, kjer je živela s 

Henrijem, se izmuznila mimo patrulj, izsledila svojo zvezo, 

pritisnila na izmuzljivega, zvitega vraga, da se je držal svojega 

dela dogovora, in dobila, po kar je prišla. Paket je bil varno pod 

njeno roko, ovit v pronacistično sranje vichyjskega tiska. Stalo 

jo je tisoč frankov in vredno je bilo slehernega centima – če se 

ji uspe vrniti živi.

Proč mora. Takoj. Če jo prestrežejo in začnejo zasliševati, 

bo naslednji sestanek zagotovo zamudila, tudi če bi nasedli 

njenemu ble�ranju, češ: Kdo, jaz? Oh, na poti iz kozmetičnega 

salona sem narobe zavila. Kako čedni ste v tejle uniformi, vaša 

mama je gotovo zelo ponosna. Bogve da se ji je uspelo v zadnjih 

dveh letih s koketiranjem, mežikanjem in z malce rdeče šminke 

na ustnicah prebiti skozi nešteto kontrolnih točk, mimo katerih 

je tihotapila skrivne komunikeje ali radijske dele za odporniško 

gibanje, všite v podlogo torbice ali občasno tesno prilepljene ob 

notranjo stran stegna. Toda danes mora, mora priti pravočasno.

Dva iz patrulje sta bila že na hodniku. Dvakrat prekleto. Če 

bi ju lahko kako poslala nazaj na ulico, bi lahko zadaj pobegnila 

ven. V nasprotnem primeru bo morala streljati.

Segla je v torbico, poiskala revolver in si ovlažila ustnice. Ni 

časa, da bi si belila glavo. Treba bo opraviti. Stegnila je vrat, 

pokukala čez razbit okenski okvir ter se ozrla levo in desno 

po ulici. Hiši čez cesto je ostalo še nekaj prvega nadstropja. 

Nekdo je skoparil z razstrelivom. V sobi, ki je ostala brez zidov, 

je zagledala vazo, postavljeno točno na sredino mize. V njej je 
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bila ena sama vrtnica in se zibala v sapici, nastali zaradi mešanja 

zračnih tokov nad plameni. Odlično.

Nancy je odprla bobenček revolverja in si naboje stresla v 

dlan, nato pa jih s stegnjeno roko zalučala daleč naprej v ozko 

ulico. Eden od vojakov v ulici je zaznal gibanje in se namrgoden 

zasukal. Nancy se je stisnila nazaj k zidu in zadržala dih. Ena. 

Dve. Nenadoma je počilo, ker je ogenj našel prvo kroglo, nato 

še enkrat.

»Streljaj!«

Oba vojaka sta iz hodnika stekla nazaj ven in začela streljati 

proti goreči stavbi. Nancy je zavohala kordit na njunih oblačilih. 

Smuknila je iz sobe in stekla proti zadnjemu delu hiše. Patrulja 

je še vedno streljala na duhove. Odsunila je zadnja vrata, stekla 

čez ozko, nastlano dvorišče, naprej v labirint anonimnih uličic 

ter se naposled znašla na razmeroma mirni Rue de Bon Pasteur. 

Ulica je bila prazna. Z zmagoslavnim vriskom je stekla po hribu 

navzdol, še vedno s paketom pod pazduho. Z eno orokavičeno 

roko je krotila svoj slamnik, se na vse pretege trudila, da se ne 

bi glasno smejala, in pridrsala na trg kot kak otrok, ki na kolesu 

zganja vragolije.

Naravnost v drugo patruljo. No, skoraj. Kazali so ji hrbet. 

Stisnila se je k najbližjemu zidu in odstopicala nekoliko 

navkreber. Z zgornjega okna hiše nasproti jo je opazovala mačka 

in zamežikala.

Nancy je pogledala gor, si položila prst na ustnice in upala, 

da bitje takole na daleč ne bo zaznalo, da je ona bolj za pse. Pol 



- 14 -

IMOGEN KEALEY 

metra naprej je opazila zakrit vhod v prazno, zapuščeno ulico. 

Pravzaprav uličico, komaj dovolj široko, da gre človek skozi, in 

nasmeteno z bogve čim vse.

Prikradla se je do nje, od strani smuknila noter in pazila, 

da se s plaščem ne bi dotaknila zidov, ki so se zdeli sumljivo 

mastni. Tlakovci pod njenimi stopali prav tako. Bog, kakšen 

smrad. Še odtoki na ribji tržnici ne zaudarjajo tako močno, 

niti sredi poletja. Dihala je skozi usta, gluha zaradi razbijanja 

lastnega srca. Upala je, da ji bo služkinja lahko očistila čevlje, 

čeprav jo žulijo. Spet je zaslišala patruljo. Prijeli so neko ubogo 

revše in zdaj so vpili nanj. Odgovarjal jim je tiho. Zvenel je 

obupan, prestrašen.

»Ne pokaži jim, da te je strah, kolega,« je zašepetala skozi 

stisnjene zobe. »To jih samo še podžiga.«

»Na kolena!«

To ne bo dobro. Nancy se je zazrla gor proti ozkemu pasu 

sinjega neba in molila. V boga sicer ni verjela, morda pa verjame 

ta Francoz ali pa Nemec s puško. Koliko ljudi se zdajle skriva 

po hišah okoli njih in posluša, a so preveč prestrašeni, da bi se 

zganili? Mogoče tudi oni molijo. Mogoče bo zato kaj drugače. 

Mogoče ne bo.

Zaslišala je tlesk ob potegu zaklepa puške, nato vzklik in 

nagle korake, ki so se v teku navkreber približevali njenemu 

skrivališču. Bedak je poskušal pobegniti. Strel je odjeknil 

od visokih zidov. Krogla je zadela cilj in zaslišala je grleno 

hlastanje, čisto blizu, ter še ravno pravi čas pogledala vstran, 

da ga je videla s stegnjenimi rokami pasti na sredino strme 
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tlakovane ulice vzporedno z njenim skrivališčem. Obraz je 

imel obrnjen proti njej. Kristus, bil je še smrkav pod nosom. 

Največ osemnajst let. Zastrmela se je vanj in zdelo se je, da jo je 

zagledal. Imel je olivno polt pod marsejskim soncem rojenega 

fanta, temno rjave oči, visoke ličnice. Nosil je bombažno srajco 

brez ovratnika, kakršno so tod naokrog nosili vsi delavci in 

ki je bila od mnogokratnega pranja že stanjšana, a še vedno 

zaslepljujoče bela, po zaslugi njegove ljubeče matere. O, bog, 

njegova mati. Le kje je? Pod njegovim prsnim košem se je širila 

luža krvi in med tlakovci odcurljala po klancu. Njegove ustnice 

so se zganile, kakor bi ji hotel šepetaje zaupati še neko skrivnost. 

Takoj zatem so ji pogled na njegov obraz zakrili škornji nekega 

nemškega vojaka. Ta se je obrnil nazaj proti mestu in zavpil 

nekaj, česar Nancy ni dobro slišala. Nekomu je na kratko 

odgovoril.

Vojak je snel puško z rame, potegnil zaklep nazaj in dvignil 

orožje. Stopil je pol koraka nazaj, tako da je Nancy spet videla 

fantov obraz. Svet se je zožil na ta pas tlakovane ulice, na 

rumeno ometani zid, ožarjen od sonca, na fantove premikajoče 

se ustnice. Pok! Kri in možganovina sta pljusknili po ulici. 

Njegovo telo je trznilo in obmirovalo, sij v njegovih očeh je 

nenadoma, dokončno ugasnil.

Nancy je začutila, da jo preplavlja divji srd. Brezsrčni, 

morilski prasci. Segla je v torbico in prijela revolver, a se je takoj 

zatem z grenkim priokusom spomnila, da je prazen.

»O, sranje!« je tiho rekel vojak in si z roba suknjiča obrisal 
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krvav madež. Preblizu je stal. Naslednjič bo previdnejši. 

Pogledal je gor proti oknu, kjer je bila prej mačka, nato levo 

in desno po ulici. Nancy ni imela kam. Še trenutek ali dva, pa 

jo bo zagledal, in nič ni mogla storiti, in če ga ne more ubiti, 

se bo morala pač izmazati z laskanjem. Začela je pripravljati 

izgovore in komplimente. Naj zaigra prestrašeno dekletce? Ali 

pa mogoče ogorčeno francosko gospodinjo, ki z govorancami 

o soprogovem premoženju in vplivnimi prijatelji ustrahuje celo 

pripadnike SS? Napad je lahko najboljša obramba. Z užitkom 

bi kričala nanj, pa tudi če jo na koncu ustreli.

S trga je spet nekdo nekaj zaklical in vojak se je obrnil stran. 

Odpravil se je nazaj dol, si puško zadal na ramo in pustil od 

besa drgetajočo Belo miš v njenem skrivališču.

Morala je počakati, zato je štela do petdeset in zrla v mrtvečev 

obraz. Ena. Hitler med govorom v Berlinu, kjer je Nancy stala 

v manjši skupini novinarjev in ni razumela besed, je pa čutila 

krvoločno, ostudno vznesenost množice. Takrat je s pogledom 

preletela obraze prijateljev, samih tujih dopisnikov, ki so bili 

tako kot ona nastanjeni v Parizu in ki so tako kot ona vsi prišli 

v Nemčijo na lastne oči preverjat, kaj ima ta smešni možic za 

bregom. Vsi do zadnjega so bili starejši in mnogo bolj izkušeni 

od nje, toda vsi do zadnjega so bili na pogled enako prestrašeni 

in zaprepadeni kot ona. Dve. Dunaj, razgrajači v rjavih srajcah 

Sturmabteilunga, ki razbijajo izložbe judovskih lokalov, lastnike 

za lase vlečejo na ulico in jih pretepajo vpričo sosedov; sosedje, 

ki se obračajo stran; sosedje, ki se smejijo in ploskajo. Tri. 
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Nemška invazija na Poljsko, razglasitev vojne in večmesečno 

čakanje, kaj sledi. Štiri. Trpanje beguncev v njeno reševalno 

vozilo, ko je padla Francija. Pet. Nemški vojaki, ki s strojnicami 

kosijo med ženskami in otroki na begu. Šest. Henri, ki se je 

vrnil s fronte poklapan in osramočen, ker je Francija tako hitro 

klonila. Sedem. Dan, ko je padel Pariz.

Podobe so šle lepo po vrsti. Nancy je stisnila pesti. Tistega 

dne na Dunaju si je prisegla, da bo izkoristila vsako priložnost, 

da se upre nacistom, in vse, kar je doživela odtlej, je to odločitev 

samo še utrdilo. Ves elan je črpala iz svojega sovraštva do njih. 

Veselila se je vsake, še tako majhne zmage. Bila je prepričana, da 

je Hitler norec in da bo trk z neomajno Rusijo pomenil njegov 

konec. Pripravljena je bila storiti vse, kar je lahko, da bi vsaj 

nekoliko pospešila sesutje tega zlega, sovraštva polnega režima. 

Vedela je, da bi se morala bati, da bi morala molčati, da bi se 

morala ogibati težavam in počakati, da se Hitler in njegova 

pokvarjena zalega sami uničijo, vendar je bila preveč jezna, da 

bi se bala, in ni se strinjala z molkom.

Petdeset. Tale moški. Ta fant, ki se je znašel sredi okupiranega 

in porušenega starega dela Marseilla in ki ga je tebi nič, meni nič 

ubil vsiljivec s puško. Sij v njegovih očeh, ki je ugasnil. Nancy 

je stopila iz uličice nazaj na cesto in se odpravila dol na trg, 

ne da bi pogledala truplo. Nikoli ga ne bo pozabila. Odklenila 

je svoje kolo, priklenjeno k ograji ob fontani, paket je dala v 

košarico na krmilu in se odpeljala.

Ko je prišla do obale, do lesketajočega se Sredozemskega 



- 18 -

IMOGEN KEALEY 

morja, ki je bilo pod hladnim zimskim nebom kot dragulj, si 

je snela rokavico, se nagnila naprej in z brezhibno urejenim 

nohtom zdrsela po robu ovoja iz časopisnega papirja. Prerezala 

ga je lično kot z nožem. V paketu je bila steklenica šampanjca, 

in sicer Krug 1928, ki ga je Henri naročil tisti večer v Cannesu, 

ko sta se spoznala. Zasukala je paket, tako da se ni več videlo 

raztrganine, in odkolesarila v uglednejši konec mesta, kjer sta 

s Henrijem živela od izbruha vojne. Šok zaradi pogleda na 

umirajočega mladeniča je počasi mineval. Obraz je obrnila k 

soncu in pustila, da ji veter hladi kožo. K vragu še Nemci. Na 

glavo Bele miši so že razpisali sto tisoč frankov nagrade, tako 

da nekaj očitno dela prav. Sto steklenic izvrstnega šampanjca 

s črnega trga. Na to bo nazdravila, toda zdajle se gre domov 

preobleč za svojo poroko.
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2

Henri Fiocca je stal ob oknu svoje garderobe in zagledal 

Nancy, ki je prihajala po dovozu. Srce mu je postalo lahko in 

navdal ga je znani preplet čudenja, bojazni in jeze. Še celo na 

svoj poročni dan se je morala odpraviti na nekakšno misijo. 

Najbrž predat pisma za odporniško gibanje, lažne dokumente 

za tega ali onega prebežnika, ki si obupno želi iz Francije, 

radijske dele za odporniške celice v Marseillu, Cannesu, 

Toulousu. Nancy je kar naprej tvegala življenje, da je kakšnemu 

sumljivemu prijatelju prijatelja odnašala denar in sporočila. 

To mu je šlo strašno na živce. Zaradi ohlapno, improvizirano 

postavljene odporniške mreže je bila prisiljena zaupati tujcem, 

in to v časih, ko človek ni mogel zaupati niti svojim domačim. 

Henri je bil domoljub – Nemce je črtil prav tako srdito kot 

Nancy, zato je delil svoje bogastvo in mizo z vsakim, ki je lahko 

škodil sovražniku. A še vseeno si je srčno želel, da mu ne bi bilo 
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treba deliti tudi svoje bodoče žene. Zdelo se je, da se je Nancy 

neustrašna že rodila, Henri pa je dobro vedel, kaj je to strah. 

Tega ga je naučila njegova ljubezen do nje.

Ko je izginila v hišo, je položil dlan na okensko šipo in 

dahnil njeno ime. Ta mladenka je v njegovo življenje treščila 

kot meteor in za seboj puščala prav takšen kaos. V trenutku 

se je brezglavo zaljubil vanjo že tisti večer, ko sta se spoznala. 

Bilo je, kakor da z odrezane pečine stopiš v dih jemajoči objem 

oceana, ni pa bil prepričan, kaj ona hoče od njega. Bil je toliko 

starejši od nje in njegovo življenje, vsemu razkošju navkljub, 

tako pusto v primerjavi z njenim. Po letu dni je ugotovil, da se 

požvižga na njegov denar. Oh, z veseljem ga je zapravljala, tako 

kot je z veseljem počela vse, v čemer je na novo uživala, toda 

to je počela z nekakšno otroško radostjo. Postopoma je izvedel 

vse o njenem turobnem otroštvu in njenem begu iz Avstralije v 

Ameriko in London pri šestnajstih letih; njena neizmerna želja, 

da tisto nesrečno otroštvo pusti onkraj oceana, na drugi strani 

sveta, se je prelevila v živalsko lakoto po užitkih in ognjevito 

samostojnost. Še leto dni pozneje je Henri ugotovil, da celo 

Nancy potrebuje nekoga, ki ji bo vsake toliko v oporo, in 

izbrala je njega.

Izbrala je njega.

V prsih mu je vzkipel ponos.

Nocoj ji bo končno lahko rekel soproga. Vedel je, da samo 

zaradi poroke z njim ne bo nehala prazniti njegove blagajne in 

noro tvegati, da pomaga odporniškemu gibanju – o tem si ni 
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delal utvar – toda vsaj danes in nocoj bo vedel, kje je, vedel bo, 

da je njegova.

»Mogoče bi se morala pa jaz pomeniti z Nancy,« se je zaslišal 

piskajoč, nosljat glas za njegovim hrbtom. »Če še na svoj 

poročni dan ne more pravočasno priti k frizerju, se mogoče 

sploh noče poročiti.«

Henri se je ozrl čez ramo. Na robu postelje je kot priletna 

vrana čepela njegova sestra. V mladosti je bila čedna, kljub 

tistemu dolgemu obrazu in tankim ustnicam, toda vsemu 

njihovemu premoženju navkljub ji je nekako uspelo postati 

zagrenjena, in po njegovem mnenju je bila zato grda. Ko je 

rekel, da se gre gor obleč, je vztrajala, da ga bo pospremila, ker 

ga je hotela na vsak način prepričati, naj odpove poroko.

»Če hočeš, lahko poskusiš, Gabrielle. Ampak rekla ti bo, da 

jo pusti pri miru. In nikar ne pozabi, da nje ne vežejo spone 

ljubezni med sorojenci. Jaz te mogoče ne bom vrgel ven, ona te 

pa bo.«

Gabrielle je preslišala namig, čeprav je bil več kot očiten. S 

tistim visokim, cviležu komarja podobnim glasom je še naprej 

gnala svojo. »Ampak kapo dol, v francoščini zna preklinjati kot 

mornar med svojo zadnjo uro na kopnem. Kje je pa pobrala 

take izraze, Henri? Naravnost ogabno.«

Henri se je nasmehnil. Poslušati Nancy, kako si daje duška 

v priučenem jeziku, je bila ena njegovih največjih radosti v 

življenju.

»Dar za jezike ima, Gabrielle.«
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»Cvenk! Brez dote! Noče postati katoličanka! Ali sploh 

verjame v Boga?«

»Dvomim.«

Cvilež je postal še nekoliko bolj zoprn. »Kako si mogel, 

Henri, kako si mogel zastrupiti našo družino s to prostaško 

malo avstralsko kurbo?«

To je bila kaplja čez rob, navsezadnje ima tudi bratska 

ljubezen svoje meje. Henri je sestro za ramena dvignil z roba 

postelje in jo odločno usmeril proti vratom.

»Gabrielle, še enkrat zini kaj takega o moji ženi, pa ne boš 

več stopila v mojo hišo. Če bi moral ves svoj denar, posle in 

preljubo družino zamenjati za eno uro z Nancy v najbolj 

zanikrnem baru v Montmartru, bi to storil. Zdaj pa ven.«

Gabrielle je spoznala, da je šla predaleč, in njen ton je postal 

roteč. »Samo dobro ti hočem, Henri,« ji je še uspelo izjaviti, 

preden ji je pred nosom zaprl vrata.

Hvala bogu, da ne ve za Nancyjino sodelovanje z 

odporniškim gibanjem, si je mislil. Informacijo bi v hipu nesla 

na nos gestapu, ker bi si zaradi mešanice sovraštva do Nancy in 

pohlepa po nagradi z veseljem s krvjo umazala kremplje.

Obrnil se je k ogledalu in si pogladil lase. Prijatelji so mu 

govorili, da je videti mlajši, odkar se je začela vojna. Ni jim hotel 

povedati, da se samo oni hitreje starajo. Glede na to, kako zvesti 

so bili lastnim ženam, jih ni hotel užaliti in jih opozoriti na 

dejstvo, da je z Nancy, ki je kot najstnica prebegnila z drugega 

konca sveta, našel smisel in upanje, oni pa so se opotekali od 

šoka ob porazu Francije, begu britanskih vojakov iz Dunkerqua 
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in za nameček še katastrofalnem bombnem napadu na francoske 

čete pri Mers el Kebirju ob obali Alžirije, kar je naročil nihče 

drug kot Churchill osebno. Več kot tisoč Francozov je padlo 

pod britanskimi bombami. Njegove rojake je to pretreslo in 

posledično se jih je toliko zateklo na svoje domove, da so si 

zdaj Nemci domišljali, da je celotna država njihova. Pa ni bila. 

Francija bo na koncu slavila. To je verjel zaradi Nancy. Kakšno 

bi bilo njegovo življenje brez nje? Zadrgetal je. Peklensko, 

turobno.

Poleg tega pa je vse kazalo, da je Nancy najboljša prijateljica 

slehernega preprodajalca na črnem trgu po vsej rivieri. Njihova 

miza se je vedno šibila pod svežim mesom, zato sta vse delila 

s prijatelji, ki niso imeli niti poznanstev niti denarja. Henri je 

dvomil, da je v zadnjem letu doma kdaj sam večerjal z Nancy.

Na vratih je lahno potrkalo.

»Kaj,« je zagodrnjal, misleč, da je njegova sestra mogoče 

zbrala pogum za še zadnji napad.

Nancy je kot mačka smuknila v sobo. V hiši je bila mogoče 

vsega deset minut, pa vendar je bila zdaj tu, z visoko spetimi 

lasmi, ki so ji uokvirjali srčasti obraz, s češnjevo rdečimi 

ustnicami na bledem napudranem obrazu, v modri obleki, ki je 

podrsavala in šelestela čez njene bujne prsi in boke.

»Me boš odslej vedno tako pozdravil, ko ti bom potrkala na 

vrata, Henri?«

Z iskricami v očeh je zakorakal proti njej, vendar je dvignila 

dlan.
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»Da me ne bi skuštral, ti grdoba! Samo povedat sem ti prišla, 

da sem pripravljena postati poštena ženska, če te ni Gabrielle 

slučajno pregovorila.« Pomežiknila je. »Sem jo pa res maloprej 

videla spodaj, kjer smrka v svoj robec, tako da predvidevam, da 

ji ni uspelo.«

Prijel jo je za boke, pogladil modro svilo, ki ji je drsela čez 

kožo, vendar je ni poskusil poljubiti.

»Kako si mogla iti danes ven, Nancy? Sredi vsega tega pekla. 

In to na najin poročni dan?«

Pobožala ga je po licu. »Oprosti, ampak ne jezi se name, 

medo. Pomembno je bilo, vsaj zame. Zdaj sem doma.«

»Si videla nove tiralice, kjer je razpisana nagrada sto tisoč 

frankov za Belo miš? Očitno so vsi opazili tvoje vratolomno 

reševanje zapornikov iz Pugeta.«

»Splačalo se je,« je rekla in nežno odmaknila njegove roke 

s svojih bokov, preden pomečka občutljivo – in izredno drago 

– svilo. »Tisti možje lahko zdaj kaj storijo. Res pa je, da je bil 

tisti britanski pilot pravi bedak. Kar naprej se je pritoževal nad 

hrano in gnečo v varni hiši, kot da nismo ravnokar vsi tvegali 

življenje, da mu rešimo rit.«

Henri je stopil korak nazaj. Gabrielle je kar naprej trobila 

o drugih ženskah, ki bi si jih lahko izbral za ženo, o lepih, 

elegantnih, poslušnih Francozinjah. Pazile bi na oliko, lepo bi 

ostajale doma. A vse druge ženske na svetu so v primerjavi z 

Nancy izginile. V primerjavi z njeno ognjevitostjo, nabrušenim 

jezikom. Z njeno neustrašnostjo. S svetom se je soočala 
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neposredno, kot bi stopila v ring. Podoba potolčenega, 

orjaškega boksarja je bila takšno nasprotje te prelepe mladenke v 

modri svili in z rdečo šminko na ustih, da se je nehote zasmejal. 

Zbegano ga je pogledala.

»Vzdevek Bela miš se ti ne poda, Nancy. Levinja si. No, se 

greva zdaj poročit?«

Na hitro si je oblekel suknjič in spet je stopila bližje, da mu 

popravi kravato. Na njeni topli koži je zaznal vonj chanela.

»Da, monsieur Fiocca. Greva.«

* * *

Zabava v Hotelu de Louvre et Paix je bila prava uspešnica. 

Radostnega zmagoslavja niso mogli skaziti niti kisli pogledi 

Henrijevih sorodnikov. Četudi se je kdo spraševal, kako se 

je uspelo novopečeni madame Fiocca dokopati do takšnega 

neizmernega bogastva, so dvome vsi zadržali zase in se z vso 

vnemo posvetili resnim rečem, kot je ohcet.

Nancy je bila noro srečna. Vedela je, da bo o zabavi govorilo 

vse mesto in da se je v Henrijevih očeh izkazala. Splačalo se je 

ure in ure sestankovati s che�, cvetličarji in frizerji. Tu imaš, 

Marseille. Pod mizo v sprednjem delu okrašene plesne dvorane 

ga je skrivaj prijela za roko. Obrnjen je bil stran, ravno je zbijal 

šale z enim od poslovodij iz svoje ladjedelnice, vendar ji je 

stisnil konice prstov in s palcem tako pogladil njeno dlan, da je 

vzdrhtela.
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»Madame Fiocca,« se je oglasil nekdo ob njej. Bil je Bernard, 

hotelski vodja in eden njenih najboljših prijateljev. Stopil je 

nekoliko nazaj, da je lahko njegov pomočnik pred Nancy 

in Henrija postavil srebrn vrč z ledom in čista kozarca, nato 

pa vzel ohlajeno steklenico iz vrča, ji jo pokazal, in jo, ko je 

prikimala, tudi odprl. Zamašek je pod njegovimi veščimi prsti 

samo zavzdihnil in Bernard je obema natočil.

Henri se je obrnil nazaj proti njej, in ko je zagledal nalepko 

in letnik, se je glasno zasmejal. »Kako ti je to uspelo, Nancy?«

»Saj sem ti povedala, da je bila današnja misija zelo 

pomembna.«

Zmajal je z glavo, vendar je z omahljivim nasmeškom na 

ustnicah od Bernarda vzel kozarec.

Vstala je in z vilicami zacingljala ob poln kozarec. S 

kotičkom očesa je videla, da je Gabrielle, ki je sedela ob prav 

tako neprijaznem očetu, odrevenela. Da ima nevesta govor na 

poroki? Nezaslišano! O, ja, Nancy bo vsekakor nazdravila.

Z obema rokama je pomahala. »Umirite se, vražički!«

Vodja orkestra je sredi skladbe prekinil glasbenike in 

Nancyjini prijatelji so hihitaje poskušali drug drugega utišati. 

Nancy je dvignila kozarec.

»Hvala! Skratka, moj oče danes ni mogel priti, vendar pošilja 

pozdrave iz Sydneyja.« O tem je na slepo ugibala. Že od svojega 

petega leta ga ni videla. »In moja mama ni bila povabljena, in 

če bi jo poznali, bi ugotovili, da je to moje darilo vam.« Tista 

zlobna ženička v svoji utesnjujoči hiški, s Svetim pismom v eni 
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roki in palico v drugi. Kar naj zgnije. »Zato se bom potrudila 

in poskusila sama primerno nazdraviti. Nocoj nazdravljam 

svojemu soprogu …« Premolknila je, da so imeli priložnost vsi 

zažvižgati in zatuliti, »in sicer s krugom letnika 1928, kajti to 

je naročil tisti večer, ko sva se spoznala, ko je bila Francija še 

svobodna. Toda vojna gor ali dol, najsi so na ulicah nacisti ali 

ne, vam nocoj povem, da dokler smo svobodni v svojih srcih, je 

tudi Francija še vedno svobodna. Henri, vem, da sem naporna, 

draga, težavna sorta žene, toda ti si moj steber in skupaj bova 

ustvarila življenje, vredno tega letnika. Prisežem.«

Henri je vstal in s kozarcem trčil ob njenega, in ko sta se 

spogledala, sta bila za nekaj trenutkov sama na vsem svetu.

»Madame Fiocca,« je rekel Henri in odpil šampanjec.

Nekdo od zbranih je glasno zavzdihnil in še Nancy so v očeh 

zaščemele solze razneženosti. Ne. Nocoj je zabava.

»K vragu še olika,« je rekla, na dušek izpila, se obrnila in 

zbranim namenila svoj najlepši, najširši, najbolj neubranljiv 

nasmešek.

Svatje so na vse grlo zavriskali od veselja in uporništva. Vodja 

ansambla je izkoristil iztočnico in se vrgel v pospešeno izvedbo 

skladbe When the Saints Go Marching In. Natakarji so začeli 

pospravljati mize in jih umikati, da se lahko začne ples, pri 

čemer jim je okorno in zagnano pomagalo nekaj Nancyjinih 

najbolj razvpitih prijateljev.

Henri je odložil kozarec na mizo in poljubil soprogo. Nancy 

je s kotičkom očesa opazila Gabrielle, ki si je z robcem iz blaga 
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otirala oči, zato ga je poljubila nazaj, močno, in se vrgla naprej 

v njegov objem kot omedlevajoča hollywoodska zvezda. Aplavz 

in vzkliki so bili dovolj glasni, da se jih je slišalo vzdolž celotne 

obale.


