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Beseda avtorice

Dobrodošli v romanu Poljubi v mraku na otoku Gansett. 

Že dlje časa sem si želela napisati zgodbo o Shanu in Katie, 

pravzaprav že vse od njunega nepozabnega srečanja v Poročnih 

zvonovih na otoku Gansett. In tako že nekaj časa razmišljam 

o tem, kako bi pripeljala skupaj Laurinega brata in Ownovo 

sestro. 

Ob nekaterih vaših vprašanjih sem se morala nasmehniti, 

še zlasti tam, ko ste spraševali, ali je njuna zveza sploh pravno 

mogoča in dovoljena, saj sta zdaj vendarle »družina«. Nič 

čudnega, pravzaprav. Materin brat in sestra sta se poročila s 

človekoma, ki sta tudi brat in sestra, in tako sem dobila devet 

dvojnih sestričen in bratrancev. Da pa bi bile stvari še bolj 

zapletene, sta imeli obe nevesti enako ime, zamenjali sta le 

priimek. Si že razbijate glavo? Novi člani družine potrebujejo 

kar nekaj časa, da ugotovijo, kako je kdo povezan s kom. Po 



dvaindvajsetih letih v zakonu se moj mož še vedno včasih pošali, 

kadar mu ni povsem jasno, kdo je povezan s kom. Poznam 

sestri, ki sta se poročili z moškima, ki sta brata. Mislim, da se 

sicer to dogaja precej bolj pogosto, kot bi si mislili. Torej, da. 

Povsem legalno je, saj Katie in Shane nista krvna sorodnika. 

Vedno me zabava, ko se vrnem na otok Gansett in obiščem 

McCarthyjeve in njihovo širšo družino ter prijatelje. Rada bi se 

zahvalila zvestim bralkam serije knjig, ki zgodbo spremljate iz 

knjige v knjigo in mojim knjižnim junakom na domišljijskem 

otoku izkazujete pozornost in ljubezen. Če še niste članica 

Knjižnega kluba McCarthy na Facebooku, se čim prej pridružite 

10.000 ljubiteljem zgodb z otoka Gansett in poklepetajte o 

tem, kdo je vaš najljubši par in čigavo zgodbo bi radi prebrali v 

nadaljevanju. 

Ko boste prebrali Poljube v mraku na otoku Gansett, se 

pridružite Klubu bralk, kjer se boste lahko pogovarjali o 

zgodbi Shana in Katie, lahko pa poskusite uganiti, kaj še čaka 

našo najljubšo izmišljeno družino in njihove prijatelje. Če še 

niste na mojem seznamu prejemnikov e-pošte, se oglasite na 

marieforce.com in boste dobivali obvestila o izidih novih knjig 

in o morebitnem literarnem večeru kje v bližini svojega kraja. 

Če pa ste na seznamu in kljub temu ne dobivate mojih obvestil, 

preverite, ali ne dobivate moje pošte v predalček za nezaželeno 

pošto. 

Najgloblje se zahvaljujem čudoviti ekipi iz ozadja: Julie 

Cupp, Lisi Ca�erty, Holly Sullivan, Isabel Sullivan, Nikki 



Colquhoun in Cheryl Serra. Hvala tudi uredniški skupini, 

Lindi Ingmanson in Joyce Lamb, ter mojim bralkam Anne 

Woodall, Ronlyn Howe in Kari Conrad za korekture. Posebna 

zahvala velja babicama Brenni Hessler in Sarah Spate Morrison, 

ki sta sicer medicinski sestri in sta mi pomagali pri medicinskih 

izrazih.

V zavetju toplega doma pa se zahvaljujem Danu, Emily in 

Jaku, ki me nenehno podpirajo pri moji pisateljski karieri in 

se ne hudujejo, ker toliko časa preživim s svojimi izmišljenimi 

prijatelji.

Ljudje me največkrat sprašujejo, ali bom napisala še kakšno 

nadaljevanje o dogajanju na otoku Gansett. Odgovorim jim, da 

bom pisala o ljudeh z otoka, dokler bo med bralci zanimanje. Če 

vam je všeč katera izmed knjig (ali pa tudi, če vam ni), napišite 

kakšen stavek na Goodreads ali na kakšno drugo prodajno 

platformo. Vse komentarje preberem in to mi pomaga, da se še 

naprej ukvarjam z zbirko in načrtujem nove zgodbe. 

Poleg tega mi vaši komentarji pomagajo pritegniti nove 

bralce, zato se vam za vsak odziv že vnaprej zahvaljujem.

Še enkrat najlepša hvala za vso podporo pri zbirki knjig o 

dogajanju na otoku Gansett. 

Veselo branje!

xoxo

Marie
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Prvo poglavje 

Vsako jutro se prebudi z isto mislijo. 

Doma je. V udobnem stanovanju, ki si ga delita z ženo, 

se stiskata pod odejo, ki sta jo dobila za poročno darilo od 

njegove sestre. Žena je topla in gola, njeno telo je mehko, ko 

spi v njegovem naročju. Obdaja ga vonj njenega šampona, tista 

draga reč, ki ji jo je prinesel iz salona, ki ga ona tako obožuje. 

Ta vonj bi prepoznal kjer koli, kajti to je vonj po njegovi ženski.

Njegovo telo se predvidljivo odzove na njeno bližino. Vsakič, 

ko je buden in gol ob njej, otrdi in si jo je pripravljen vzeti. 

Z roko gre čez njen ravni trebuh do polnih, čvrstih prsi, 

dojko zajame v dlan in se s prsti poigra z bradavičko, ki se ob 

njegovem dotiku v hipu prebudi.

Odpre oči, da bi jo videl in opazoval njeno reakcijo, in 

resničnost ga zadene kot klofuta. 

Vsako prekleto jutro. 
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Ni v postelji s svojo ženo. Sam je v sobi v hotelu Sand & 

Surf na otoku Gansett. V sobi, ki ji zdaj pravi dom. Žena, ki 

jo je tako noro ljubil, da je bil slep za vse njene napake, ga je 

že davno zapustila. Po tistem, ko ga je uničila v vseh ozirih, se 

je slednjič še ločila od njega. In zdaj ga mučijo le še spomini 

nanjo. 

Shane McCarthy se je zazrl v strop, ki ga je lansko leto 

prebelil, ko so hotel popolnoma prenovili. Dela je nadzirala 

njegova sestra Laura in njen sedanji mož Owen Lawry. Laura 

ga je povabila, naj jima priskoči na pomoč, ko sta pripravljala 

hotel za poletno sezono, in to ga je slednjič potegnilo iz temne 

luknje, iz katere se skoraj dve leti ni mogel izkopati, ko je 

žaloval za svojim propadlim zakonom in izgubo večjega dela 

razsodnosti. 

Moral je pohiteti in si privoščiti prho, preden se prebudi 

njegov nečak Holden. Na zajtrk bosta skočila k Ownovim 

starim staršem, ki so gostili mladoporočenca. Shane je bil 

navdušen nad tem, kako srečna je bila njegova sestra z možem. 

Takoj mu je postal všeč in ga je spoštoval, toda kakor hitro je 

Shane vstal iz postelje, je izgubil Courtney še za en dan.

Vsako novo jutro je začel z mislijo nanjo. To je bil tisti del 

dneva, ki ga je še vedno posvečal njej. Če bi bilo po njegovem, 

se ji ne bi posvečal niti toliko. Toda v tistih jutrih, ko je bil 

nekje vmes med budnostjo in spancem, ni imel moči, da bi 

nadzoroval in usmerjal svoje misli. Torej ji je naklonil tistih 

nekaj minut in konec. Čas, ko se je prebujal, je jemal kot 

žalostinko nad tem, kar je izgubil in česar ne bo nikoli več imel. 
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Takrat se je za kratek čas povaljal v samopomilovanju. 

S Courtney je doživel najlepše od najlepšega in najslabše od 

najslabšega. Med enim in drugim je zeval tako ogromen prepad, 

da je bilo pravo čudo, da je sploh lahko živel, saj je bil samo 

še razvalina. Toda nekako mu je uspelo. Skupaj z bratrancem 

Macom je pripravljal projekt izgradnje nepro�tnih hiš in tako 

prispeval v skupnost na otoku Gansett. 

Vsak dan znova so ga k delu pritegnili njegova sestra, oče, 

nečak, novi svak in vsa ostala družina z otoka, kjer so bili doma. 

Hotelska soba, v kateri je živel, je bila sprva njegovo pribežališče, 

sčasoma pa jo je začutil kot svoj novi dom. Njegovo mrakobno 

stanovanje v Providenceu, kjer se je zaključilo zadnje dejanje 

njegovega zakona, je bilo zdaj le še oddaljen spomin, saj sta ga 

Laura in hotel priklicala nazaj med žive. 

Ko bi se le lahko ubranil teh zgodnjejutranjih obiskov 

iz preteklosti. Potreboval bi eksorcista ali kaj podobno 

dramatičnega, da bi iz njegovega DNK izgnal Courtney. V 

letih, ki sta jih preživela skupaj, si je utrla pot globoko v njegovo 

bit in zdaj je bil pred njim strahovit izziv, kako si jo bo izbrisal 

iz zavesti. 

Škoda, da njegovi možgani niso imeli stikala, s katerim bi 

misli preprosto izklopil in ne bi več mislil nanjo. Vsako jutro se 

je počutil žalostnega, jeznega, skesanega in strahovito pobitega 

in osamljenega. Ali res ni načina, da bi se to prenehalo? Shane 

bi z veseljem plačal, kolikor bi bilo treba, da bi le našel stikalo 

v možganih in bi odklopil te jutranje obiske, saj je bil že zares 
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skrajni čas, da se to sranje preneha. Nujno se mora nehati. 

Courtney mu ni pomenila nič več, bila je le njegova nekdanja 

žena. Ob tem, ko jo je spravil skozi rehabilitacijo, je bankrotiral. 

Odkril je namreč, da je odvisna od protibolečinskih tablet, s 

čimer je že prišla v zakon. In zahvalila se mu je tako, da mu je 

takoj, ko je bila čista, pod nos pomolila ločitvene papirje. 

Potem pa še tisti klic. Bog mu je priča, da ni bil pripravljen 

na to, kar ga je čakalo po devetdesetih dneh njenega zdravljenja. 

Sanjaril je, kako jima bo lepo, ko se bo vrnila. In po tistem, 

ko ga je najprej zaslepila njena odvisnost, ga je ločitev spravila 

na kolena. Najhuje pa je bilo, da še vedno ni vedel, zakaj je to 

storila – zakaj se je po zdravljenju ločila od njega? Je spoznala 

koga na rehabilitaciji? Se ji po tistem, ko ni bila več zasvojena, 

nenadoma ni zdel več privlačen?

Ta zakaj ga je mučil skoraj tako, kot ga je zadela vsakdanja 

resničnost, ko je preživljal dneve brez ženske, s katero se je želel 

postarati. Celo po vsem tem času še vedno ni razumel, zakaj. Na 

dan, ko je zaključila zdravljenje na kliniki in je želel z njo začeti 

na novo, je prejel dokumente o ločitvi. Niti toliko poštena ni 

bila, da bi se o tem z njim pogovorila. Hitro in dramatično, kot 

je v zadnjem letniku fakultete vstopila v njegovo življenje, je 

zdaj odšla. Izginila. 

Z rokami si je šel čez obraz, poln frustracije in jezen sam nase, 

ker se je vdajal mislim, ki niso pomenile prav ničesar več po 

vsem tem času. Mislil je na včerajšnji dan, na sestrino poroko 

in otipljivo srečo, ki je lebdela med njo in Ownom. Dan je bil 

brezhiben in kot redek dragulj v temni mlakuži, iz katere ni 
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našel poti.

Nato je pomislil na incident, ki bi skoraj uničil čudovit dan. 

Vraga, skoraj bi uničil veliko več kot le sestrino ohcet. Ko se je 

sprehajal po plaži pred hotelom, je obupan krik plavalke v njem 

zbudil reševalca. Skočil je v vodo, in ko je dospel do ženske, se 

ga je v paniki z vso silo oklenila in oba potegnila pod vodo. Za 

trenutek je pomislil, da ju bo oba utopila. Začel se je boriti in 

po daljšem boju mu je uspelo, da se je je rešil.

Slednjič mu je uspelo, da sta se privlekla na obalo, toda opazil 

je, da je v tej borbi izgubila zgornji del bikinija. Ko ji je z obraza 

odstrl dolge svetle lase, jo je prepoznal: bila je Katie Lawry, 

Ownova sestra. In zdaj Shane ni mogel misliti na drugega kot 

na najlepše prsi, kar jih je videl od svoje ločitve, pa četudi sta 

bila zdaj praktično družina. 

No, saj ne, da bi od ločitve videl prav veliko prsi. Pravzaprav 

nobenih. In najbrž si ravno zato ni mogel izbrisati te podobe iz 

glave. 

In tista tipka za izklop bi mu še kako prišla prav, ko jo je 

znova zagledal pri poznem zajtrku dan po poroki, in moral jo 

je pogledati, ne da bi ob tem mislil na njene prsi, ki jih je videl 

prejšnji dan.

Zaboga, nujno se je moral dati dol, če ga je že samo pogled 

na njene razgaljene prsi spravil tako iz tira. Bilo je naravnost 

žalostno, da se ni mogel niti domisliti, kdaj je zadnjikrat seksal. 

Ali kdaj je sploh želel seksati. Bilo je, preden je šla Courtney na 

zdravljenje, kar je bilo … Prekleto, skoraj pred dvema letoma. 
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Kako skrajno bedno je bilo, da je pogled na oprsje Katie 

Lawry v njem sprožil poželenje, ki ga že dolgo ni občutil. Je bil 

sploh še isti moški, ki je skoraj vsak dan seksal z ženo? Včasih 

tudi dvakrat ali trikrat na dan, preden je šlo vse k vragu. Sploh 

se ni več spominjal, kako se je počutil takrat. Vse skupaj je bilo 

tako daleč od tega, kar je bilo zdaj njegova realnost. Počutil se 

je, kot da je popolnoma nekdo drug.

Bedno, da, to je pravi izraz. Bedno se je počutil, pa ura ni 

bila še niti sedem. Konec tedna ni pomenil drugega kot ure in 

ure, ki jih je bilo treba nekako zapolniti. Ta konec tedna je bil 

toliko boljši, ker so imeli v načrtu poročno zabavo, in to je ves 

čas zaposlovalo njegove misli. Bil je osredotočen na opravila. 

Bolje mu je šlo v tistih dneh, ko se je lahko izgubil v delu in ko 

je bil tako zelo zaposlen, da ni bilo časa za razmišljanje. 

Nekaj je zaškripalo v sosednji sobi in odpihnilo neprijetne 

misli ter na Shanov obraz priklicalo nasmešek. Holden, njegov 

nečak, svetla lučka v Shanovem življenju, je bil že buden in stric 

Shane se je ponudil, da bo poskrbel za otroka, zato da so lahko 

starši v miru uživali svojo poročno noč. 

Shane je vstal, se odpravil v kopalnico in nato v Holdnovo 

sobo. Otrok imel v ustih nožni palec, kar je bil relativno nov 

trik v bogati zakladnici njegovih prikupnih kretenj. Sicer pa 

je Shane za vse, kar je bilo povezano z nečakom, menil, da je 

prikupno. »Hej, miško, si dobro spal? Ne vem, kaj misli tvoja 

mami z vsemi tistimi zgodbicami, ki ti jih pripoveduje sredi 

noči.«

Holden ga je nagradil s širokim, slinastim nasmeškom, ki je 
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odstrl dva zobka spodaj in proti Shanu iztegnil ročice in nožice. 

Shane se je zasmejal in ga dvignil iz posteljice ter ga prižel k 

sebi, nato pa ga položil na previjalno mizo in mu razvil težko 

plenico. 

»Fant, tole je bilo pa veliko lulanja. Koliko piv si pa zvrnil na 

ohceti?«

Holden je cvilil in se smejal, njegovo veselje je bilo kot 

balzam na Shanove rane. Holden mu je dajal upanje, čustvo, 

ki ga je do bolečine potreboval vse dotlej, dokler ni prišel nečak 

in ga opozoril, da gre življenje dalje, četudi misliš, da ne bo šlo.

»Mamammamamama.«

»Mama je na drugi strani hodnika z očkom in verjemi mi, 

fantič, ni ti treba vedeti, kaj počenjata.«

Ko je to omenil, se je deček še bolj glasno zasmejal in se 

spretno izmikal sveži plenici. Owen ga je posvaril, naj najprej 

pripravi Holdnu za zajtrk žitarice in ga šele za tem poskusi 

obleči, tako da ga je odnesel v tesno kuhinjico, kjer je Shane 

Holdna posadil v visok stolček in zmešal žitarice, in ko se je 

nekaj kosmičev Cheerios raztreslo po pladnju, je deček nadvse 

užival.

Shane je vedno mislil, da bo do tistega časa imel že svoja dva 

otroka. Takšen je bil načrt, preden je ugotovil, da je njegova 

žena odvisna od protibolečinskih tablet. Kaj, če bi zanosila, ko 

je bila še vedno odvisna? Kar streslo ga je ob tej misli in zdrznil 

se je.

Odrinil je temne misli in se povsem posvetil nečaku. Če se je 
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lahko ubadal s sedanjostjo, mu preteklost ni mogla do živega. 

Tako si je vsaj dopovedoval, ko je živel iz ure v uro, iz dneva v 

dan in še vedno poskušal potlačiti žgočo bolečino.

* * *

Sanjala je, da se je utapljala. Katie Lawry še vedno ni bilo 

povsem jasno, kaj se je zgodilo pred nekaj urami. Na dan, ko se 

je poročil njen brat, je skoraj utonila. Pomislila je, kako tiho je 

bilo pod vodo. Globina jo je potegnila vase kot ljubimec, ki se 

je prikradel z vso silovito močjo in jo vlekel navzdol, navzdol, 

dol v brezkončno temo. 

Delček nje se je razveselil tihe teme, česar seveda ne bi 

nikoli nikomur priznala. Večji del svojega življenja je bila priča 

krutosti in ostrini, zato jo je čisto majčkeno prešinilo, naj se 

vendar preprosto vda in se preneha upirati. Zdaj ji je postalo 

jasno, da se je borila in trudila samo zaradi Owna. Tega mu ni 

mogla storiti, zlasti ne na dan, ko je bil končno deležen sreče, ki 

si jo je zaslužil bolj kot kdor koli drug na svetu. 

V življenju ji je vedno stal ob strani in ji bil pripravljen 

priskočiti na pomoč, ona pa se je prav tako vedno potegnila 

zanj in zdaj je v vročici podvodne borbe na življenje in smrt 

skoraj ubila Laurinega brata. Ko je kasneje stala pod prho, se je 

tako močno tresla, da se je bala, da se ne bo mogla pomiriti do 

takrat, ko bo treba v cerkev, kjer je potekal poročni obred. 

Ko je spet in spet razmišljala o tem, kar se ji je zgodilo, in 
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ko si je ob tem še predstavljala, kaj bi bilo, če je Shane ne bi 

potegnil iz vode, se je tresla kot šiba na vodi. Trepetala je, ko je 

razmišljala, kaj bi pomenilo za njeno mater, brata, stare starše, 

ko bi jo tako nenadoma izgubili, zlasti po vsem, kar so pretrpeli 

ob očetovem sodnem procesu.

Končno je imela družina Lawryjevih razlog za praznovanje. 

Mark Lawry je bil obsojen na dolga leta zaporne kazni, ker je 

desetletja zlorabljal ženo in otroke. Katie ne bo nikoli pozabila, 

kako se je počutila, ko je izvedela, da je oče preprosto raje 

priznal krivdo, kot da bi dovolil, da bi dolgoletni družinski 

prijatelj na sodišču pričal o letih zlorab, ki jih je nanesel svoji 

družini. General Lawry se je raje izrekel za krivega, samo da 

ne bi v javnosti prali umazanega perila njegove družine, 

in še posebej ni maral, da bi proti njemu pričala žena enega 

nekdanjih, njemu podrejenih o�cirjev.

Bogu hvala za njegovo aroganco. Bogu hvala za njegovo 

prevzetnost in napuh. Bogu hvala, da je bilo zdaj vse že za 

njimi, četudi se je sama pri sebi pogosto spraševala, ali bo 

res kdaj pozabila na vse skupaj. Owen je bil prvi od sedmih 

Lawryjevih otrok, ki je našel ljubezen in se poročil. Drugi so 

trmasto vztrajali pri samskem stanu, ker niso želeli tvegati, da 

bi se jim ponovili zgodba njihove matere in grozote, ki jih je 

doživela v zakonu s svojim možem. 

Katie je Owna občudovala bolj kot kogar koli drugega na 

svetu. Zaradi nje jih je pogosto skupil in nemalokrat se je 

žrtvoval ter prejel udarce namesto nje, njene dvojčice Julie, 
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sestre Cindy in celo namesto bratov Johna, Josha in Je�a. Owen 

je skrbno pazil na svoje mlajše brate in sestre in žrtvoval svoje 

sanje zato, da je ostal z njimi, potem ko ga je oče nagnal od 

doma. 

Zdaj je naredil velikanski korak naprej, ko se je odločil in se 

za vse življenje predal Lauri in otrokom. Glede na to, od kod 

je prihajal, to ni bilo preprosto in je zahtevalo precejšnjo mero 

poguma. Katie si je zaželela, da bi si tudi sama upala tvegati in 

komu dovoliti, da vstopi v njeno življenje. 

Sploh si ni znala predstavljati, kako je to, saj ni bila še nikoli 

niti na zmenku. Že res, da so jo fantje večkrat vabili, vendar 

je vedno vse gladko zavrnila. Kako naj bi vedela, ali se ne bo 

prijazen farmacevtski potnik, ki je prihajal k njim v ordinacijo, 

kjer je delala, v trenutku, ko bi se mu predala, prelevil v 

grobijana in nasilneža? 

Lažje je bilo reči ne kot pa sprejeti tovrstno tveganje. Toda 

sinoči je šlo za nekaj čisto drugega. Opazovala je Owna, ko 

je plesal z Lauro. S kakšno ljubeznijo sta zrla drug v drugega 

in pomislila je, kaj vse sta morala dati skozi, da sta prišla do 

tega trenutka. Ni ju premagal strah. Katie je začela verjeti, da je 

obzidje, ki si ga je sezidala okrog srca, preprečilo vsak vdor in s 

tem tudi vsako bolečino. 

Zlasti to zadnje. Če ji bo uspelo obdržati zaklenjena vrata in 

zaprta okna, ne bo mogel nihče noter. A tudi ven ne. In zdaj, 

ko očeta ni bilo več v njihovem življenju, saj je bil zaprt in 

kaznovan za vse, kar jim je storil … Morda bi zdaj …
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»Ne,« je zatrdila sama sebi. »Nikakor. Če ga ni z nami, to 

še ne pomeni, da drugi niso takšni. Mogoče samo čakajo, kdaj 

bodo naskočili naslednjo žrtev.« Te besede je izrekla na glas in 

upala, da bodo prodrle skozi nelogično hrepenenje, ki ga je 

bratova poroka zbujala v njej. Želela si je to, kar imata Laura 

in Owen. Vsakdo bi si to želel, še posebej dvaintridesetletna 

ženska, ki je še nikoli nihče ni poljubil. 

Njene misli so odtavale k nepredstavljivo čednemu 

Laurinemu bratu, ki ji je rešil življenje in ki je strmel v njene 

prsi, kot gleda sestradanec slasten, sočen zrezek. Spomin na 

njegovo roko na njej, ko jo je privlekel ven, in kako jo je potem 

nesel po stopnicah, ker so bile njene noge preveč negotove … 

Zatrepetala je, zdaj zaradi sramu, saj si je priklicala vročico 

v Shanovih očeh, ko je strmel v njene gole prsi, kot da česa 

takšnega ne bi še nikoli videl. 

In potem ga je zagledala na poroki – nosil je belo srajco, ki 

je še poudarjala njegovo zagorelo polt in od sonca pobledele 

lase. Kako jo je gledal! Kot da bi hotel pozabiti, da je videl tisti 

delček nje same, ki ga ni videl še nikoli noben moški pred njim. 

Sicer pa on tega ni vedel. 

Bradavički sta se ji napeli pod tanko majico, v kateri je spala, 

in pretegnila se je v postelji. Med nogami je začutila topo 

bolečino poželenja, kar jo je presenetilo, saj se je zaobljubila, da 

se z moškimi ne bo pečala. Kljub temu pa je bila še vedno zdrava 

mlada ženska, katere telo se ni zmenilo za njene zaobljube. 

V sebi je potlačila občutek poželenja, tako kot vedno doslej, 
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trdno odločena, da z moškimi ne bo imela opravka, saj ne 

bi prenesla težav, ki jih prinašajo. Toda bratova poroka ji je 

pokazala, da morda vendarle nekaj zamuja in pogreša, a se je v 

vsakem trenutku zavedala številnih razlogov, zaradi katerih se je 

odločila, da bo ostala samska. 

Katie ne bo mogla nikoli pozabiti, kako je bila na milost in 

nemilost prepuščena nasilnemu in nepredvidljivemu moškemu, 

in ni si mogla dopustiti, da bi takšna mora še kdaj stopila v 

njeno življenje. Tudi če to pomeni, da bo ostala samska. 


