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Prvo poglavje

Leva, desna, prekrižaj.

Avery je na vsak udarec odgovorila s protiudarcem in čakala 

na četrti zamah. 

Pri naslednjih dveh udarcih je Avery svojo napadalko najprej 

s kolenom udarila v nos in se ravno za las umaknila v levo, ko se 

je kot od nikjer nenadoma prikazala še druga napadalka.

Preden se je Avery zavedela, je že pristala na hrbtu.

Zmrznila je.

Glava ji je poletela desno.

Nato levo.

»Nehaj.«

Hitro, plitko je sopla.

Udarec v obraz.

Bolečina …

Prisilila se je, da je sedla. »V redu sem.«
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Brenda se je prerinila k njej in počepnila na vadbeno 

podlogo. »Roke si spustila ob telo. Noge si pustila nezaščitene 

… zmrznila si.«

»Ne, pa nisem.« Zanikanje ji je samodejno zdrsnilo z jezika.

»Prej ko boš spoznala svojo zmoto, hitreje boš premagala 

ta strah.« Brendin nemški naglas je zasekal skozi Averyjine 

meglene misli.

Odrinila je Brendo, si snela zaščitno čelado in jo vrgla na 

vadbeno podlogo.

Leslie, njena nasprotnica, je borilno veščino krav maga 

trenirala že tri leta, Avery pa le deset mesecev.

Dejstvo, da je imela Brenda prav, ko je opazila, da je Avery 

zmrznila, je le še okrepilo njeno jezo.

Nase.

Na svet.

Na tistega mrtvega kretena, ob katerem je pred letom dni 

zmrznila.

Čustva v njej so začela prekipevati in jo prisilila, da se 

je zganila. Prerinila se je mimo inštruktorice in zakoračila 

naravnost proti slačilnici.

»Je z njo vse v redu?« je Avery zaslišala Lesliejino vprašanje.

»Nič ji ni.«

Avery je zaloputnila z vrati.

Ko je bila sama, je stopila k umivalniku, odprla mrzlo vodo 

in si oplaknila obraz. Poskušala je ohladiti vroči bes, ki je že 

kipel v njej, in se zazrla v ogledalo.
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Pordelost obraza je bila znak, da se je naprezala. Rdečkaste 

oči so bile posledica jeze in pomanjkanja spanja. »Spravi se k 

sebi,« si je svareče zabičala.

Ob glasnem trkanju po vratih ji je narasel pritisk.

»Kaj je zdaj? Bomo opravile s tem ali ne?« je iz sosednjega 

prostora zakričala Brenda.

Avery se je zastrmela v odsev v zrcalu in se odrinila od 

umivalnika.

»Ja.«

Eno uro kasneje je v oblaku pare stala pod vročo prho ter si 

negovala razbolelo ramo in prizadeti ponos.

Leslie je z Avery opravila brez težave. Brenda ji je očitno 

naročila, da jo mora čim večkrat spraviti na hrbet. Avery 

je pri tem dvakrat skoraj zmrznila in obakrat je Brenda v 

nemščini zakričala nekaj, kar je Avery občutila kot nesramno in 

pokroviteljsko. Po koncu treninga je bila vsa Brendina pohvala 

polovičen nasmešek, ki je trajal manj kot sekundo. Če bi Avery 

v napačnem trenutku pomežiknila, bi ga zamudila.

»Počasna si bila, nog pa nimaš samo zato, da se poskušaš 

obdržati na njih.«

Avery je vedela, da od svoje trenerke ne more pričakovati, da 

se bo kaj bolj približala pohvali. Brenda jo je večinoma zgolj 

napadala z neskončnim seznamom napak, ki bi jih Avery po 

njenem mnenju morala po hitrem postopku odpraviti. Redko 

je bilo, da je imela na zalogi le dve opazki.
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Leslie je v sosednji kabini za prhanje zaprla vodo in Avery s 

tem opomnila, da je pod vročo prho stala že dobrih deset minut. 

Hitro si je sprala šampon z las, zaprla vodo in z obešalnika pred 

kabino snela brisačo.

Stopila je nazaj v slačilnico in pazila, da gole ženske, ki si je z 

roko česala mokre lase, pri tem ni niti pogledala.

»Hvala za trening.«

»Ne verjamem, da si se ravno pretegnila, glede na to, da ti me 

je na tla uspelo spraviti vsakih pet minut.«

»Vsak nasprotnik prinese nove izzive.« Leslie je segla po 

spodnjem perilu. »Kako to, da ne hodiš na skupinske treninge?«

»In pustim, da je mojemu ponižanju priča še več ljudi?«

Leslie je nagnila glavo, da so ji prameni kratkih las padli na 

obraz. »Brenda mi je povedala, da misliš, da si zanič.«

»Kaj res?« Avery je odvrgla brisačo in ji pokazala hrbet. »Je 

imela o meni povedati še kaj?«

»Da si dobra.«

Avery jo je pogledala čez ramo. »Lažeš. Brenda nikoli nikogar 

ne pohvali.«

Leslie je pomežiknila. »Prav, to sem si izmislila. Ampak si. 

Dobra, mislim. Morala bi se nam kdaj pridružiti.«

»Premislila bom o tem.« In se odločila, da tega ne bom storila. 

To je bilo nekaj, kar je počela skrivaj. Manj ljudi, kot je vedelo, 

da trenira borilno veščino, bolje je bilo.

Leslie si je čez glavo potegnila tanek pulover in s tem zakrila 

tetovažo, ki je prekrivala celo desno stran njenega telesa. Ni si 
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nadela modrčka. V črnih oblačilih in z razmršenimi kratkimi 

rdečimi lasmi je bila videti še veliko bolj zastrašujoče kot v 

zaščitnih oblačilih.

»Bi šla na pivo?«

Avery je pomislila, kaj jo čaka doma. Prav nič.

»Seveda.«

»Super. Te počakam zunaj.«

Južna Kalifornija je tedaj uživala v zgodnji jeseni, kar je 

pomenilo, da je bilo vroče, suho in vetrovno. Takšno vreme je 

večinoma prinašalo požare v hribih in slab zrak v mestu, toda 

danes je bilo nebo jasno, ozračje pa naelektreno.

Ko je Avery stopila iz vadbenega studia, se je Leslie s 

telefonom v roki naslanjala na opečnato steno. »Peš lahko greva. 

Ni daleč.«

Pub Pri mopsu je bil slabo razsvetljen bar, v katerem je bilo 

trikrat več moških kot žensk. Džuboks je igral stari rock’n’roll iz 

sedemdesetih, točaj pa je vzbujal vtis, da je za točilnim pultom 

preživel vse življenje. Predebeli moški je bil videti povsem iz 

forme, se je pa prepričljivo zlival s svojimi gosti in nič ni kazalo, 

da se trudi pridobiti napitnino. Glede na omejen nabor pijač za 

točilnim pultom je Avery predvidevala, da zna pripraviti le jack 

colo in viski z ledom.

»Ne priporočam ti, da naročiš točeno pivo. Varneje je, da 

prosiš za ustekleničeno,« je namignila Leslie.

»Hvala za opozorilo.«

Medtem ko sta sedali k mizi z dvema prostima stoloma, ju 
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je opazovala peščica moških, ki so posedali na zdelanih barskih 

stolčkih.

»Živijo, Keith.« Leslie je z dvema iztegnjenima prstoma 

pomahala moškemu za točilnim pultom.

»Pogosto zahajaš sem?«

»Po treningu nekatere pridemo sem, da se nekoliko 

sprostimo. Težko je iti domov in v posteljo, če se ti po žilah 

preteka toliko adrenalina.«

Avery se je s tem lahko le strinjala.

Sedla je k mizi in se nakremžila ob bolečini na desni strani. 

Kljub vsej zaščitni opremi, ki so jo uporabljale, je treninge 

pre�njenih umetnosti pretepanja vendarle spremljalo nekaj 

bolečine.

Keith se je prebil k njuni mizi in prednju postavil dve veliki 

pivi. »Je to tvoja nova prijateljica?« je vprašal.

»Avery, to je Keith.«

»Me veseli.«

Avery se je nasmehnila in mu pomolila roko. »Tudi mene.«

Keith se je nasmehnil, si prste obrisal v kuhinjsko brisačo, ki 

mu je visela čez ramo in ji segel v dlan. »Že samo s tem, da si 

stopila skozi vrata, je moja klientela postala imenitnejša.«

Avery se je zarežala.

»To pa res ni poseben dosežek,« ga je podražila Leslie.

»Hej, pazi, kaj govoriš.« Nasmehnil se je – nič ni bil užaljen. 

»Kje je pa preostanek ekipe?« 
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»Danes sva sami.« Leslie je nagnila pivo.

»Če bosta potrebovali še kar koli, mi povejta.«

»Seveda.«

Keith je odšel in Avery je pustila, da ji je hladna tekočina 

stekla po grlu. Da, natanko to je potrebovala.

»Kakšna je torej tvoja zgodba?«

»Moja zgodba?« je vprašala Avery.

»Ja. Zakaj prav krav maga? Zakaj zdaj? Zakaj v sekundi, ko se 

tvoj hrbet dotakne podlage, očitno pozabiš vse, kar sicer znaš?«

Avery je napravila še en dolg požirek piva. »Ti pa znaš 

sprostiti pogovor.«

»Sproščanje ni ravno v mojem slogu.«

»Prav …« Globoko je zajela sapo. »Lansko leto me je neki 

usranec pričakal v zasedi. Še preden sem se zavedela, kaj me je 

doletelo, sem se zbudila v bolnišnici. Na oddelku za intenzivno 

terapijo sem preživela ves teden in si nakopala operacijo nosu. 

Ko sem okrevala, sem se odločila, da se bom namesto kakšne 

vljudnejše borilne veščine lotila kar krav mage.«

Leslie jo je poslušala, ne da bi izrazila kakršna koli čustva. 

»Kaj pa se je zgodilo z usrancem?«

»Mrtev je.«

Privzdignila je obrvi.

»Ni šlo za naključen napad, ampak to je dolga zgodba. Takole 

bom rekla; ob prvem napadu nase sem postala pozornejša. 

Odločila sem se, da se naslednjič, ko me bo skušal kdo spraviti 
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v bolnišnico, ne bom vdala brez boja. Osel gre samo enkrat na 

led, ni res? Sploh pa so me s tem, ko sem s krav mago postajala 

vse močnejša, vse manj tlačile more.«

Leslie se je naslonila na komolce in zlezla bližje k njej.

»Kaj?«

»Kakšen nos si imela prej?«

Nasmehnila se je. Začutila je, da ji je to vprašanje odvzelo 

nekaj teže, ki ji je vsakokrat, ko je pomislila na to obdobje 

svojega življenja, legla na prsi. »Kaj pa ti? Kakšna je pa tvoja 

zgodba?«

Zdaj je bila Leslie na vrsti, da je kratko obmolknila in odpila 

dolg požirek piva. »Mojemu očku so bile všeč majhne punčke, 

jaz pa sem bila najbližja mala punčka, na katero je lahko položil 

svoje kremplje.«

Avery je pogoltnila cmok, ki se ji je naredil v grlu. Lahkotnost 

prejšnjega trenutka je izpuhtela. »Jezus.«

»Ne, Jezus ni imel prav nič s tem. Kakor koli že. Pustila sem 

srednjo šolo, zbežala … bla, bla, bla … nato sem spoznala tega 

tipa, ki je bil sicer popoln tepec, a vseeno ni prenesel nasilja 

nad ženskami. Naučil me je osnov borilnih veščin. Rokovanja s 

strelnim orožjem. Opravila sem maturo.«

»Kdaj je bilo to?«

»Pred šestimi leti. Krav mage sem se lotila pred nekaj leti, 

takoj po tem, ko sem zapustila vojsko.«

»V vojski si bila?«

»Štiri leta.«

»Vav,« je rekla Avery.
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»To sicer ni bila prava poklicna pot zame, toda vojska je bila 

v tistem času natanko to, kar sem potrebovala.«

»S čim pa se ukvarjaš zdaj?«

»Videoigre razvijam.«

Avery jo je osuplo pogledala. »Se šališ?«

»Ne, resno. Kaj pa počneš ti?«

Avery je s prstom risala v kondenz, ki se je nabral na 

kozarcu njenega piva, in v veselje ji je bilo, da je lahko rekla, 

da dejansko ima službo. »Prirejam nepremičninske dražbe. 

Ukvarjam se s tem, da po smrtih premožnežev prodajam 

njihove dragocenosti.«

»Misliš torej nekakšne dvoriščne razprodaje za bogataše?«

Zasmejala se je. »Sicer je malenkost bolj zapleteno, ampak v 

bistvu res.«

»Midve se v resničnem svetu najbrž ne bi nikoli srečali.«

»Veliko svojih dobrih prijateljev sem spoznala na takšen 

način.«

Leslie je dvignila svoje pivo in nazdravila z Avery. »Na nove 

prijatelje.«

Liam je ostajal potuhnjen v zadnji kotiček bara, z očmi pa se 

je prilepil na edino žensko v prostoru, ki nikakor ni sodila tja. 

Zadnjih dvajset minut je tako intenzivno strmel vanjo, da je bil 

presenečen, da ni občutila vročice njegovega pogleda.

Svetlolaske mu običajno niso bile všeč, a zanjo je bil 

pripravljen napraviti izjemo. Barve njenih oči ni razločil, 

opazil pa je, da se nenavadno veliko ozirajo po okolici. Je bila 
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previdna ali opazujoča? Naslonila se je na gostilniško mizo in 

poslušala žensko, ki ji je sedela nasproti. Četudi se je zdelo, 

da ji je nagibanje kozarca za pivo domače, je zaznal, da opaža 

nadrobnosti, ki jih drugi ljudje najbrž ne bi zaznali. Denimo to, 

kako je vzela papirnat prtiček in obrisala rob mize, preden se je 

naslonila nanjo. Ali kako ji je noga ves čas počivala na ročaju 

torbice, ki ji je ležala pri nogah. Nosila je kavbojke znanega 

modnega oblikovalca, sijaj njene ure pa je sporočal, da nikakor 

ni bila poceni. Imela je visoke ličnice in nežne obline.

Liam se je spraševal, kako hitro bi jo lahko nasmejal.

Ni se spomnil, kdaj je nazadnje ogovoril žensko v baru, toda 

morda bi moral poskusiti svojo srečo in videti, kam ga bo to 

pripeljalo.

Svetlolaskina spremljevalka je vstala in se napotila na 

stranišče, nato pa pomahala proti točilnemu pultu, okoli 

katerega so se zdaj gnetle stranke, ki so se borile za točajevo 

pozornost.

Ko je njena prijateljica odšla na stranišče, je svetlolaska 

napravila tri korake proti točilnemu pultu, torbice, ki jo je 

pustila pri mizi, pa pri tem ni spustila z oči.

Liam je opazoval, kako so jo moški začeli obletavati kot 

čebele.

Ni bil edini v prostoru, ki ga je ženska privlačila. Spraševal se 

je, ali bi moral poseči vmes, preden ga kdo prehitri. Preden je 

to misel sploh izpeljal do konca, so njegovi tekmeci že pograbili 

priložnost.
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Svetlolaska se je obrnila proti gostu lokala, ki je načel pogovor 

z njo. Četudi Liam ni mogel slišati pogovora, je ženskine misli 

lahko razbral iz načina, kako je moškega premerila od glave do 

pet in zmajala z glavo, nato pa ponovno pogledala proti točaju.

Ko je Liam že začel odrivati svoj stol, se je k njej prebil že 

drugi moški in ji nekaj rekel na uho. Liam je s pogledom zaznal 

zapiranje osebnega prostora med njima in opazil, da je ob tem 

stisnila pesti. Stopila je majhen korak nazaj, njen občudovalec 

pa je čez ramo nekaj zaklical prvemu moškemu, ki ga je 

zavrnila. Liam je ocenil, da je ta trenutek, ko je bila ujeta med 

obema moškima, dobra priložnost, da se vmeša in poskrbi, da 

se moška umakneta. S petih metrov razdalje je videl, kako ji je 

otrdela čeljust.

Nato ji je moški na njeni desni brez opozorila položil dlan na 

bok. Ženska je v trenutku pograbila neželeno roko, ki se je je 

dotaknila, mu jo zvila čez ramo ter mu glavo privila ob točilni 

pult.

Ves prostor je potihnil.

»Če bi želela tvojo roko na svoji riti, bi ti to povedala.« 

Močneje je pritisnila na roko, ki mu jo je zvijala za glavo. Moški 

je zastokal. »Si me razumel?«

»Razumel.«

»Si v redu, Avery?« je vprašal točaj.

Moškega je odrinila od sebe.

Več moških pri točilnem pultu se je začenjalo hahljati.

»V redu sem. Samo še eno rundo bi rada naročila.«
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Liam je obstal kot prikovan. Čeprav je bil moški za celo 

glavo večji in vsaj dvajset kilogramov težji od nje, je le malo 

manjkalo, pa bi mu zlomila roko.

To je bila ženska, ki si jo je želel spoznati.

Poškilila je po občinstvu, ki si ga je pridobila, ko je branila 

svoj osebni prostor. Njene lešnikove oči so pristale na njem in 

pogled ji je zastal.

Zaščemelo ga je v prstih.

Dolgo je strmela vanj.

Nato je pomežiknila in se vrnila k mizi, pri kateri sta sedeli 

s prijateljico. Pograbila je svojo torbico spod mize in iz nje 

izvlekla bankovec za petdeset dolarjev. Stopila je točilnemu 

pultu, odložila bankovec nanj in si torbico obesila čez ramo. 

»Povej Leslie, da sem morala iti.«

Moškemu, ki ga je ponižala, in njegovemu prijatelju je vzelo 

le deset sekund, da sta vstala in ji poskušala slediti.

Liam je pristopil in ju premeril od glave do pet. »Vama lahko 

kako pomagam?«

Tudi sama sta ga premerila s pogledom, kot je moškim v 

navadi. Kot pričakovano sta se umaknila. »Samo na zrak sva 

hotela,« je rekel prvi osvajalec.

Napravil je korak naprej, kot da bi se res želel samo pretegniti.

Liam je dvignil roko k prsim drugega moškega in ga z gesto 

nemudoma ustavil. »No, potem pa lahko počakata nekaj minut, 

kajne?«

Gospodu Ponižanemu je pogled ušel k vratom in globoko je 

zavzdihnil.
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»Prekleto.«

»Mislim, da bo najbolje, če se vrneta k točilnemu pultu in 

popijeta še eno pijačo. Sveži zrak vaju bo že počakal.«

Moška sta se spogledala in se umaknila.

Do časa, ko se je prostor pomiril, je svetlolasa nindža že 

izginila.

Njena prijateljica se je nekaj minut kasneje vrnila s stranišča 

in pogledala proti njuni mizi. »Hej, Keith, kam pa je izginila 

Avery?«

Keith si je roke obrisal v kuhinjsko krpo, ki si jo je v 

naslednjem trenutku vrgel čez ramo. »Hip za tem, ko je temu 

šaljivcu tule skoraj zlomila roko, ko jo je poskušal osvajati, je 

rekla, da mora iti.«

Ob nasmehu, ki se je ženski ob teh besedah zarisal na obrazu, 

se je Keith zahahljal.

Liam je začutil, kako mu v trebuhu kar vre od smeha.

»Nikoli ne podcenjuj žensk.«

»Ja, to je bilo naravnost sijajno.«

»Koliko sem ti dolžna?«

»Je že ona poravnala račun.«

Kratkolaska je v pritrditev le dvignila roko, nato pa pograbila 

svojo torbico in športno potovalko. Ko je odkorakala skozi 

vrata, je Liam zagledal logotip njene športne torbe. Center 

borilnih veščin krav maga.

Zasmejal se je.

Vsi koščki te sestavljanke so padli na svoje mesto.


