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PROLOG

Mačka pod prednjo verando spet ni dala miru. Praskanje po 

lesenih temeljih je bilo tako glasno, da je odmevalo po lesenih 

tleh moje spalnice. Brusila je kremplje in označevala svoj 

teritorij – in to sredi noči. 

Sedla sem na rob postelje, z nogami pomendrala tla, misleč: 

Pusti me že enkrat spati, kar je v zadnjem času postalo moja 

večkrat ponovljena prošnja, namenjena vsem živim in neživim 

stvarem, kateremu koli bitju že, ki je bilo na delu čisto vsako 

noč. 

Praskanje se je nehalo in zlezla sem nazaj pod rjuhe.

Zdaj sem slišala druge, bolj znane zvoke: cviljenje stare 

žimnice, čričke, zavijanje vetra, ko je potegnil po dolini … Vse 

to je moje misli spet usmerilo k mojemu novemu življenju – 
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k postelji, v kateri sem spala, k dolini, v kateri sem živela, k 

šepetu noči: Zdaj si tu. 

Vzgojena sem bila za mestno življenje, kjer ni bilo nič 

neobičajnega, če si slišal zvok ljudi spodaj na ulici, hupanje 

avtomobilov in vlakov, ki so drveli mimo tja do polnoči. Bilo je 

samoumevno, da bom slišala stopinje nad seboj, loputanje vrat 

in vodo v ceveh, speljanih po steni. Tega sem bila tako vajena, 

da sem vse zlahka prespala.

V tej hiši me je občasno motila ravno tišina. Čeprav je bilo to 

še vedno boljše kot živali.

Na Emmy se nisem težko navadila. Prišla je komaj opazno, 

pokašljevanje njenega avta na dovozu me je pomirilo, njene 

stopinje na hodniku pa uspavale. Toda mačka, črički, sove in 

kojot – za to sem potrebovala precej več časa. 

Štiri mesece, natančneje, nato pa so se stvari spremenile, tako 

kot se letni čas. 

Prispeli sva poleti – najprej Emmy, jaz pa nekaj tednov 

pozneje. Spali sva z zaprtimi vrati in do konca prižgano klimo, 

vsaka na svoji strani hodnika. Ko sem julija enkrat sredi 

noči prvič zaslišala ječanje, sem v postelji planila pokonci in 

pomislila: Emmy.

Zvok je spominjal na pridušeno nizko stokanje, kot da 

nekdo umira, in v mislih so se mi takoj začeli porajati različni 

scenariji: Emmy se bori za življenje, se grabi za grlo ali leži 
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prevrnjena naprej na prašnih tleh. Odhitela sem čez hodnik 

in z roko pograbila njeno kljuko (zaklenjeno), ko je sunkoma 

odprla vrata in se zazrla vame s široko odprtimi očmi. Za hip je 

bila videti taka kot takrat, ko sva se spoznali, obe komaj dobro 

iz šole. Ampak tak vtis sem dobila samo zaradi teme. 

»Si slišala tisto?« je zašepetala.

»Mislila sem, da si bila ti.«

Njeni prsti so objeli moje zapestje in mesečina, ki je prihajala 

skozi nezastrta okna, je osvetlila beločnice njenih oči.

»Kaj je bilo to?« sem vprašala. Emmy je živela v divjini in 

nekaj let je delala pri mirovnih silah, tako da je bila vajena vsega 

hudega. 

Zopet se je zaslišalo ječanje in Emmy je poskočila – zvok je 

bil točno pod nama. »Ne vem.«

Bila je približno moje velikosti, a bolj mršava. Pred osmimi 

leti je bilo ravno obratno, vendar so ji leta zdoma prinesla svoje 

in izgubila je obline. Dobila sem občutek, da sem zdaj jaz tista, 

ki mora zaščititi njo. Jo obvarovati pred nevarnostjo, kajti v teh 

dneh sta je bila sama kost in koža. 

Toda premaknila se je prva in začela je neslišno stopicati 

po hodniku navzdol; njene pete so se komajda dotikale tal. Z 

lahkotnimi koraki sem odšla za njo. 

Samo za vsak primer sem položila roko na telefon, ki je bil 

pritrjen na kuhinjsko steno. Toda Emmy je imela drugačne 

načrte. Iz kuhinjskega predala je pograbila svetilko, počasi 

odprla vhodna vrata in stopila na leseno verando. Mesečina 



- 10 -

MEGAN MIRANDA

je omehčala njene obrise in v črne lase ji je zapihljala sapica. 

Posvetila je v drevesa in se začela spuščati po stopnicah.

»Emmy, počakaj,« sem rekla, a je preslišala moje besede in 

se previdno spustila na trebuh. Svetilko je ravno usmerila pod 

verando, ko je spet nekaj zaječalo. Zgrabila sem leseno ograjo, 

ko se je Emmy zakotalila na hrbet in se rahlo tresla od smeha, 

nato pa se začela krohotati na ves glas, da je smeh odneslo v 

nočno nebo. 

Nekaj je zasikalo in izpod hiše je proti gozdu švignilo neko 

kosmato bitje, takoj za njim pa še eno. Emmy se je tresočih 

ramen prestavila v sedeč položaj. 

»Živiva nad mačjim bordelom,« je rekla.

Od olajšanja se mi je na ustnice prikradel nasmeh. »Nič 

čudnega, da je bila cena tako ugodna,« sem rekla.

Njen smeh je počasi zamrl, ko je njeno pozornost pritegnilo 

nekaj drugega. »Oh, poglej,« je rekla in s koščeno roko pokazala 

na nebo za mano. 

Polna luna. Ne, taki luni so rekli superluna. Bila je rumena in 

preblizu, kot da bi lahko vplivala na gravitacijo. Nas spravila ob 

pamet. Obnorela mačke. 

»Spodaj bi lahko položili betonske zidake,« sem rekla, »da 

živali ne bi hodile sem.«

»Ja.«

Ampak tega seveda nisva nikoli storili. 
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Emmy so bile mačke všeč. Emmy so bile všeč tudi stare 

lesene koče in veranda z gugalniki, vodka, metanje puščic v 

zemljevide, medtem ko je zraven pila vodko, in usoda. 

Nad slednjim je bila še posebej navdušena. 

To je bil tudi razlog, zakaj je bila tako prepričana, da bova 

ravnali prav, če se skupaj preseliva sem. Glede tega ni imela 

nobenih pomislekov ali zadržkov. Skupaj naju je po njenem 

pripeljala usoda, ko so se najine poti po osmih letih zopet 

križale v nekem slabo osvetljenem lokalu. »To je znamenje,« je 

rekla takrat, in ker sem bila pijana, se mi je to zdelo povsem 

smiselno. Jezik se mi je zapletal, tako kot njej tako da ni bilo nič 

čudnega, da je to vsaka razumela po svoje. 

Tudi mačke so bile najbrž znamenje, čeprav nisem vedela, 

česa. Tako kot superluna, kresnice, ki so se zasvetile ob njenem 

smehu, in od vlage gost zrak. 

Kadar koli sva po tem dogodku slišali kak hrup, kadar koli 

sem prestrašena skočila z obrabljene rjave zofe ali s svojega 

sedeža za plasti�cirano mizo, je Emmy samo skomignila, rekoč: 

»To so samo mačke, Leah.«

A kljub temu sem še nekaj tednov sanjala, da so pod nama 

živele večje stvari, tako da sem stopnice raje preskočila, ko sem 

se vsak dan odpravila ven. V tisti temi sem si predstavljala zvite 

ali zleknjene stvari in rumene oči, ki strmijo nazaj vame. Kače. 

Rakune. Potepuške in stekle pse.

Ravno včeraj je eden od učiteljev rekel, da ima na dvorišču 

medveda. Samo to: da ima na dvorišču medveda. Kot da je to 
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neka stvar, ki jo morda bežno opaziš, ko greš mimo nje. Kot 

gra�t na nadvozu ali pregorela ulična svetlika. Samo medved.

»Ne marate medvedov, gospodična Stevens?« je vprašal in se 

široko zarežal. Bil je starejši in uglajen, koža okoli njegovega 

poročnega prstana se je v znak protesta napihovala. Poučeval je 

zgodovino in dajal vtis, da mu je ljubša kot resničnost. 

»Kdo sploh mara medvede?« sem rekla upajoč, da se mu bom 

na hodniku lahko ognila. 

»To ni najboljše, če ste se preselili v deželo medvedov.« 

Govoril je glasneje, kot je bilo treba. »Tu so doma, vi pa si na 

tem kraju kar naprej gradite hiše. Kje drugje pa naj bi bili?«

Sosedov pes je začel lajati in pogledala sem skozi odprtino 

med zavesama na oknih, čakajoč na prve znake svetlobe. 

Na taka jutra sem kljub svojemu začetnemu navdušenju 

– vonj po naravi, očarljivost lesenih koč z gugalniki, obljuba 

za nov začetek – še vedno hrepenela po mestu. Po njem sem 

hrepenela tako kot po kavi, ki mi zjutraj steče v kri, kot po 

iskanju zgodbe in svojem imenu, napisanem v odebeljeni pisavi 

v časopisu. 

Ko sem poleti prvič prišla v ta kraj, sem začutila, kaj pomeni 

daljše obdobje miru. Vsak dan me je namreč pozdravil z 

enkratno odsotnostjo misli. Ko sem se zjutraj zbudila, si nalila 

skodelico kave in odšla po lesenih prednjih stopnicah navzdol, 

sem se za trenutek počutila tako blizu z zemljo, v stiku z nekim 

elementom, ki ga prej nisem poznala: moja stopala so bila 

trdno postavljena na prst, ki je obdajala najino verando, in med 
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mojimi prsti na nogah so kukale travne bilke – kot da me ta 

kraj premerja.

Spet druge dni pa se je ta spokojnost spremenila v praznino 

in takrat sem začutila, da se je nekaj v meni zdrznilo kot mišični 

spomin.

Včasih sem sanjala, da je neki podel heker sesul ves internet, 

nas popolnoma izbrisal in da sem se lahko vrnila domov. Da 

sem lahko začela na novo in postala taka Leah Stevens, kakršna 

sem vedno hotela biti.



- 15 -

POPOLNA NEZNANKA

1. POGLAVJE

Hiša ima karakter, je rekla Emmy, kadar sem negodovala 

zaradi stvari, ki so prišle skupaj z njo: slab pritisk v prhi, 

nelogična razporeditev prostorov. S prednje verande je imela 

najina hiša velika drsna vrata, ki so vodila naravnost v dnevno 

sobo in kuhinjo, za njima pa je bil hodnik z dvema spalnicama 

in skupno kopalnico. Glavna vrata so bila na drugem koncu 

hodnika in so gledala na gozd. Splošen vtis je bil, kot da je 

bila hiša postavljena s pravimi dimenzijami, ampak obrnjena v 

napačno stran. 

Najlepša stvar, ki jo najbrž lahko rečem za to hišo, je to, da je 

moja. Pa še to ni čisto res. Moja je hrana v hladilniku, ime na 

najemni pogodbi in čistilo, ki s stekla obriše ostanke cvetnega 

prahu zaradi drsanja steklenih vrat.

Hiša kot taka je še vedno last nekoga drugega. Vključno s 
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pohištvom. Ko sem odšla iz svojega stanovanja, s seboj nisem 

prinesla dosti stvari. Glede na to, da sem živela v garsonjeri v 

trgovskem središču Bostona, se mi to ni zdelo smiselno. Barski 

stoli za običajno mizo mi ne bi kaj prida koristili. Kar zadeva 

dve omari, kavč in posteljo – lažje jih je bilo zamenjati kot 

drago plačati prevoz. 

Včasih sem se spraševala, ali so bile ravno materine besede 

tiste, zaradi katerih sem šla pogledat ta kraj in se odločila, da se 

bom preselila sem. 

Preden sem zapustila Boston, sem zgodbo zavoljo matere 

skušala prirediti in to veliko življenjsko spremembo prikazati 

kot premišljeno odločitev. S tem sem želela nagovoriti njen 

čut za usmiljenje in dostojnost – v korist naju obeh. Nekoč 

sem jo namreč slišala, kako naju je s sestro predstavila svojim 

prijateljem: »Rebecca pomaga tistim, ki se jih da rešiti, 

Leah pa daje glas tistim, ki se jih ne da.« Zlahka sem si torej 

predstavljala, kako bo to povedala svojim prijateljem: Moja hči 

je vzela neplačan dopust, da bo lahko pomagala otrokom v stiski. 

Če je kdo znal prodajati take bučke, je bila to zagotovo ona.

Za začetek sem dajala vtis, da je ta zamisel zrasla na mojem 

zelniku, ne pa da sem se oklenila načrta nekoga drugega, ker 

nisem imela kam iti. Ne zato, ker dlje ko sem mencala, bolj sem 

čutila, kako se mreža okoli mene zapira. 

Z Emmy sva jim že poslali polog in nekaj tednov sem imela 

glavo v oblakih, ko sem si predstavljala to novo različico sveta, 

ki čaka name. Kljub temu se mi je nekako uspelo pripraviti na 
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klic. Poklicala sem jo, ko sem vedela, da bo na poti na klepet 

ob kavi z dekleti. Zgodbo sem vadila in vnaprej pripravila svoje 

argumente: Pustila sem službo in zapustila bom Boston. Učila 

bom v srednji šoli, delovno mesto imam že zagotovljeno. V zahodni 

Pensilvaniji. Menda veš, koliko je nerazvitih področij v Ameriki, 

ki potrebujejo pomoč? Ne, ne bom sama. Se spomniš Emmy? Moje 

cimre, ko sem po študiju opravljala pripravništvo? Z mano bo šla. 

Prva stvar, ki je prišla iz materinih ust, je bila: »Nobene 

Emmy se ne spomnim.« Kot da je izmed vseh dejstev ravno to 

najpomembnejša stvar. Ampak taka je bila že od nekdaj, vedno 

se je zapičila v podrobnosti. Pa vendar se v svoji zasliševalni 

metodi ni mogla izogniti vprašanju, kako sva vedeli, da naju 

čaka varna �nančna prihodnost, da svojih načrtov nisva osnovali 

na sanjah, ki se bodo pod pritiskom neizbežno razblinile. 

Telefon sem prestavila na drugo ramo. »Z njo sem živela po 

fakulteti.«

Sledil je premor, a sem v tišini kljub temu lahko slišala njene 

misli: Hočeš reči, potem ko nisi dobila službe, za katero si mislila, 

da ti bo po diplomi kar padla v naročje, ko si namesto tega sprejela 

neplačano pripravništvo in nisi imela kje živeti?

»Mislila sem, da si živela z … kako ji je že bilo ime? Tisto 

dekle z rdečimi lasmi? Tvoja sostanovalka v času študija?«

»Paige,« sem rekla in hkrati, tako kot vedno, pomislila tudi 

na Aarona. »Tisto je bilo samo prehodno obdobje.«

»Aha,« je počasi rekla.

»Ne prosim te za dovoljenje, mama.«
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Le da sem jo, na neki način. To je vedela. Jaz pa tudi. 

»Pridi domov, Leah. Pridi domov in pogovoriva se o tem.«

S sestro naju je vedno usmerjala in poskrbela, da sva že od 

osnovne šole naprej stremeli k visoko zastavljenim ciljem. 

Skušala naju je obvarovati, da ne bi skrenili s poti, tako kot je 

nekoč ona. Vzgojila je dve neodvisni in uspešni hčeri. Status, ki 

ga zdaj očitno spravljam v nevarnost.

»Torej,« je rekla in spremenila svoj pristop, »nekega dne si 

samo prišla v službo in dala odpoved?«

»Ja,« sem rekla.

»In zakaj to počneš?«

Zaprla sem oči in si za hip predstavljala, da sva drugi osebi 

– taki, ki si lahko povesta stvari kot ker sem v težavah, velikih 

težavah, preden sem vzravnala hrbtenico in povedala svoj govor. 

»Ker na tem svetu hočem pustiti svoj pečat. Nočem samo zbirati 

dejstev in poročati o njih. Pri časopisu ne delam drugega, kot 

da hranim svoj lasten ego. Učiteljev primanjkuje, mama. Res bi 

lahko nekaj dosegla.«

»To že, ampak v zahodni Pensilvaniji?«

To je rekla na tak način, da sem takoj vedela, kam pes taco 

moli. Ko je Emmy predlagala zahodno Pensilvanijo, se mi je 

zdela povsem drugačna od sveta, ki sem ga poznala in kjer 

bom lahko drugačna tudi jaz – kar je bilo takrat točno tisto, 

kar sem potrebovala. Svet moje matere je bil po drugi strani 

zasnovan v obliki podkve. Raztezal se je od New York Cityja do 

Bostona, zajemal ves Massachusetts znotraj loka (a v celoti obšel 
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Connecticut). Bila je epicenter zahodnega Massachusettsa, 

svojo hčer je uspešno poslala na konec vsakega loka in svet je 

bil popoln in takšen, kot mora biti. Kateri koli drug kraj bi v 

njenih očeh izpadel kot večji ali manjši neuspeh.

Moja družina je bila v resnici šele druga generacija, ki se 

je izkopala iz življenja, ki je bilo videti takole: najemniška 

hiša s puščajočimi cevmi, sostanovalec po sili razmer, mesto z 

nezvenečim imenom, služba brez kariere. Ko nas je oče zapustil, 

nisem bila dovolj stara, da bi razumela, kako bo to vplivalo 

na nas. Toda vedela sem, da smo preživele čase, ko smo bile 

popolnoma nepripravljene na to in odvisne od radodarnosti 

ljudi okoli nas. Tisto so bila huda leta, o katerih ni marala 

govoriti – časi, za katere se je zdaj pretvarjala, da nikoli niso 

obstajali. 

Zanjo je to najbrž zvenelo kot korak nazaj.

»Povsod povprašujejo po dobrih učiteljih,« sem rekla.

Počakala je, nato pa počasi sprijaznjeno spravila iz sebe: »Ja.«

Prekinila sem, a že v naslednjem trenutku nenadoma začutila 

ostro bolečino. Ni se sprijaznila. Ja, povsod povprašujejo po 

dobrih učiteljih, ampak ti nisi ena izmed njih. 

To ni bilo ravno mišljeno kot žaljivka. Obe s sestro sva 

diplomirali z odliko, obe sva dobili državni štipendiji in obe 

so sprejeli na fakulteto po najini izbiri. Bilo je pričakovati, da 

bo podvomila o moji odločitvi – zlasti če je prišla kot strela z 

jasnega.

Dala sem odpoved, sem ji rekla. To ni bila laž, zgolj nebistvena 
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podrobnost – resnica je bila, da je bila to najvarnejša izbira, 

tako za časopisno hišo kot zame. Resnica je bila, da nisem 

imela službe na področju, za katero sem bila dejansko izšolana, 

da nobene ni bilo na vidiku in da sem imela malo možnosti, 

da bi jo dobila. Resnica je bila, da sem bila vesela, da mi je 

dala najbolj nezanimivo ime, ki sem ga sicer med odraščanjem 

sovražila. Dekle, ki je bilo lahko neopazno in nikoli izstopalo. 

Ime na katerem koli seznamu. 

Emmyjinega avta še ni bilo na spregled, ko sem se odpravljala 

v šolo. V tem ni bilo nič nenavadnega. Delala je v nočni izmeni 

in videvala se je z nekim tipom po imenu Jim – ki je po telefonu 

zvenel, kot da je imel pljuča ves čas polna cigaretnega dima. Po 

mojem mnenju niti približno ni bil dovolj dober za Emmy; da 

je na neki neotipljivi način naredila korak nazaj, tako kot jaz. 

Toda nisem je preveč obsojala, ker sem vedela, kako je živeti tu, 

kako mir lahko občutiš kot praznino – in da si si včasih samo 

želel, da te nekdo pride obiskat.

Razen ob vikendih se včasih lahko nisva videli tudi nekaj 

dni zapored. Ampak danes je bil četrtek in morala sem plačati 

najemnino. Denar mi je običajno pustila na mizi pod kamnitim 

vrtnim palčkom, ki ga je prinesla od nekod in ga postavila na 

sredino mize kot okras. Palčka sem dvignila za rdečo kapo, da 

bi preverila še enkrat, vendar spodaj ni bilo drugega kot par 

nepobrisanih drobtin. 
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Tudi zamujanje z najemnino pri njej ni bilo nič neobičajnega.

Na lesen opaž zraven stacionarnega telefona, kjer sva 

si puščali sporočila, sem prilepila listič, na katerega sem z 

velikimi črkami napisala DOLGUJEVA NAJEMNINO. Vzela 

je vsa prejšnja sporočila tega tedna – POGLEJ RAČUN ZA 

ELEKTRIKO, MIKROVALOVKA JE POKVARJENA in 

MIKROVALOVKA JE POPRAVLJENA.

Odprla sem drsna vrata, prižgala luči pri vhodu, začela 

brskati po svoji torbici za ključe avtomobila in ugotovila, da 

sem pozabila mobilni telefon. Ko sem se obrnila naokrog, je 

skozi vrata potegnil sunek vetra in gledala sem, kako je rumeni 

listič z napisom DOLGUJEVA NAJEMNINO zaplahutal in 

zdrsnil za leseno stojalo, kamor sva odlagali pošto. 

Pokleknila sem in zagledala zmedo spodaj – kup samolepilnih 

lističev. POKLIČI JIMA, obrnjen navzgor, a napol prekrit z 

drugim kvadratkom. Zraven je bilo še nekaj narobe obrnjenih 

sporočil. Emmy jih potemtakem ni vzela, ker so v preteklih 

tednih očitno zatavali v prostor med steno in pohištvo. 

Emmy ni imela mobilnega telefona. Prejšnji je bil še vedno 

pri njenem bivšem, ki je plačeval naročnino, ona pa ni hotela, 

da bi jo izsledil na tako lahek način. Ob misli, da nimaš 

mobilnega telefona, sem se jaz skoraj počutila golo, vendar je 

rekla, da je �no, če nisi neprestano na voljo drugim. Čisto njej 

podobno, sem pomislila takrat, čudaško in simpatično, zdajle 

pa se mi je to zdelo nerazumno in sebično. 
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Sporočila sem namesto tega pustila na kuhinjski mizi. 

Naslonila sem jih na vrtnega palčka in se skušala spomniti, 

koliko dni je minilo, odkar sem jo zadnjič videla.

Napisala sem še eno sporočilo: POKLIČI ME.

Sklenila sem, da ostale vržem proč, da se ne bi izgubilo med 

prestavljanjem. 


