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Za Lio in Sadie



Led je čudovit in vabljiv;

hladen in trd ter neizprosen.
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Prvo poglavje

IVY

Ned se je ustavil, da si je pretegnil vrat in zaokrožil z desno 

ramo enkrat, dvakrat … preden se je z iglo spet dotaknil kože 

stranke. Že vse odkar se spomnim, se je v Black Rabbitu slišalo 

brenkanje kitare Willieja Nelsona. Po vseh teh letih starajoči se 

kantri pevec še vedno zaseda posebno mesto v stričevem srcu. 

Pravzaprav nosi tudi podobne sive kite in rdečo bandano, da bi 

to dokazal.

»Prestar si že za velike poslikave,« ga podražim, dvignem nogo 

na pult, kamor že prislanjam zadnjico, da bi si zavezala vezalke 

na gležnjarju. Pred eno uro sem zaključila zadnjo stranko in 

lahko bi že odšla. Morala bi oditi, saj napis ZAPRTO visi na 

kaveljčku vhodnih vrat in preprečuje, da bi vstopile kakšne 
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naključne stranke. Toda vsake toliko rada sedim in opazujem 

svojega mentorja pri delu – njegova krepka postava je sklonjena 

na istem škripajočem plastičnem stolu. Vrnem se v čas, ko sem 

bila stara devet let, s čopom in v zdelanih Mary Janeskah, ko 

sem sledila starejši sestrični v studio, da sem lahko z BIC-ovimi 

�omastri za poslikavo risala na orjaške mišice motoristov, ki 

so čakali na pravo tetovažo. In med temi temačnimi črnimi 

stenami sem odkrila svojo življenjsko strast, še preden sem bila 

stara deset let. Ni veliko ljudi, ki bi lahko trdili, da jim je nekaj 

takšnega sploh uspelo.

»Prestar, moja rit,« je zagodrnjal. »Bodi malo koristna in mi 

prinesi prekleto večerjo.«

Zdrsnem s pulta, se posmehnem in udarim po tipki blagajne, 

ki ima že muzejsko vrednost, in pograbim dvajsetaka. »Spet 

panin?« Subway dve ulici naprej zasluži vsaj petdeset odstotkov 

na račun Nedovih sendvičev.

»Ne pozabi jalapeno paprik.«

»Tistih, zaradi katerih si zadnjič skoraj pristal v bolnišnici?« 

Pri oseminpetdesetih letih moj stric še vedno rad jé, kot da je 

star dvajset let, čeprav se mu telo vidno upira, redi se okoli pasu 

in postarani prebavni sistem ga naravnost moleduje po več 

gibanja ter manj mastne in manj začinjene hrane.

»Dekletu sem dovolil opravljati pripravništvo, ko je dopolnila 

osemnajst let, in potem me je zapustila v tistem trenutku, ko je 

dobila licenco. Dovolil sem ji, da se je pred šestimi leti vrnila 

in tukaj dela, ne da bi plačala pristojbino za hišo. Dekletu 
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dovolim, da spi pod mojo streho, ne da bi plačevala najemnino 

…« je zamrmral nikomur določenemu, a dovolj glasno, da so 

vsi slišali. »Če bi si želel pritoževanja glede življenjskih odločitev, 

bi se spet pustil ujeti.« Dolgo je bil tiho, potem pa mi je čez 

ramo pomežiknil, da je pokazal, da se šali. Da ima rad svojo 

nečakinjo in njena pametnjakarska usta in strupeno osebnost 

ter je navdušen, ker se je odločila vrniti v San Francisco, da spet 

dela z njim. Nikoli ne bi vzel niti centa za najemnino, tudi če bi 

hotela plačati.

In sem hotela plačati. Po dveh mesecih, ko me še potovalni 

črv ni ugriznil v zadnjico in sem spoznala, da bom ostala dlje 

kot običajne štiri mesece. Ko sem se pri štirih mesecih zbala, 

da sem prekoračila dobrodošlost, in sem začela omenjati, da si 

bom poiskala najemniško stanovanje, mi je Ned zagrozil, da me 

bo brcnil iz Black Rabbita, če bom to storila. Pri šestih mesecih 

sem mu na nočni omarici pustila petsto dolarjev, in ko sem 

prišla domov, sem našla sporočilo z denarjem vred, pribito z 

mesarskim nožem na mojih vratih, kjer je pisalo, da nikoli več 

ne smem omeniti najemnine. Le da je bilo napisano precej bolj 

barvito.

Zdaj sem tukaj sedem mesecev in prvič po ne vem koliko 

časa ne čutim nobene potrebe, da bi odšla. Med delom z 

Nedom šest dni v tednu, druženjem z Dakoto, staro prijateljico 

iz srednje šole, ki se je pred približno letom dni preselila sem iz 

mesta Sisters v Oregonu in se ponoči družila z bando fantov, ki 

so okraševali zidove, kot sem jih tudi jaz, sem zaljubljena v San 

Francisco. Vsaj tokrat.
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»Takoj bom nazaj.« Obrnila sem se, da bi odšla.

Dylan, tip, ki je sedel na stolu, z rokami, trdimi kot drevesno 

deblo, se je precej glasno odhrkal. To je bila že njegova peta 

seansa ta mesec. Ena od njegovih zajetnih rok je bila že skoraj 

vsa prekrita z Nedovim umetelnim črnilom.

Zavijem z očmi. Nocoj že več ur sedi na tistem stolu, prvo 

polovico je mrmral z nadležno hripavim glasom, kako drago 

je jesti ekološko pridelano hrano. Po dveh urah sem bila že na 

tem, da bi mu v usta zatlačila krpo, samo da bi ga utišala. »Si 

hotel, da bi še tebi prinesla, kaj?« sem ga vprašala, ne da bi se 

potrudila prikriti odpor v glasu.

»Porcijo z osmimi sašimiji. In japonski hren,« je rekel, ne 

da bi rekel ‚prosim‘, s pogledom, prilepljenim na strop črne 

mat barve. Ni bilo treba biti posebej pameten, da bi videl, da 

je prišel tip počen kot mina. Nedu je vseeno, ali so njegove 

stranke počene ali pijane, dokler se ne opotekajo in obkrožijo 

na obrazcu ‚ne‘ ob vprašanju o opitosti in omamljenosti, ker 

misli, da je pač njihova krivda, če gre kaj narobe. Predvidevam, 

da je ta tip kadil marihuano. Preveč je miren ob zabadanju igle.

»Poskusi ponovno in prepričaj se, da bo naročilo vsebovalo 

besedo subway.« Ne bom samo zanj šla v tri ulice oddaljeno suši 

restavracijo. Nihče me ne bo pošiljal naokoli.

Drevesni hlod skloni glavo na mojo višino in me premeri 

z brezizraznim pogledom, preden se osredotoči na Nedovo 

čelo, ki je nagubano od osredotočanja. »Boš dovolil, da se tako 

pogovarja s strankami?«
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»Če imaš problem, ga reši z njo. In veliko sreče, kajti to dekle 

zna bolje poskrbeti zase kot kdor koli drug, ki ga poznam,« je 

zamrmral Ned, ki nikoli ni bil tak, da bi kogar koli crkljal, tudi 

ne stranke, ki je plačala veliko več kot jurja. Ta studio že več 

kot trideset let ‚vodi pošteno‘ in tega ne bo spremenil zaradi 

skupine tipov, ki uničujejo klasično kulturo. Njegove besede, 

ne moje.

Tip me vso premeri – od obrite strani glave in črne majice 

brez rokavov do pajkic in tatu rokava z barvnim črnilom, pri 

čemer nekateri postanejo vznemirjeni, toda njega ne bi smelo 

spraviti iz tira, ko vidim, da bo tudi on kmalu tak, vse do 

Doc Martensk – in se odloči, da ne bo izrekel, kar se je sprva 

namenil, čeprav je bil njegov obraz še vedno brezizrazen. 

»Piščančji sendvič iz suba. Pečen. Brez olja ali majoneze.«

Lahko bi bila prasica in bi vztrajala še na besedici ‚prosim‘, 

vendar se mi ne ljubi. »Takoj bom nazaj,« zakličem čez ramo, 

odidem po ozkem hodniku do zadnjih vrat, po poti pograbim 

svoj tetovažni kovček, ker se zavedam, da če ga ne bom dala 

zdaj v prtljažnik avtomobila, ga bom pozneje skoraj zagotovo 

pozabila.

»Glej zraven, ko bo tisti mladenič delal moj sendvič. Ne loči 

paradižnika od svoje riti!« Nedov glas me ujame, tik preden se 

zaprejo vrata.

Stopim v hladni večer z jakno, ki mi visi z roke, in vdihnem 

čisti, poživljajoči zrak.

In nasmehnem se.

Končno vem, kako je čutiti dom.
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* * *

Natanko dvajset minut pozneje odklenem zadnja vrata Black 

Rabbita in vstopim z dvema sendvičema: enim z dvojno salamo 

in drugim s pečenim piščancem z dodatno majonezo in oljem.

Ned je imel prav; kretenu za pultom moram dajati navodila 

korak za korakom in mu celo pred nosom pokazati na jalapeno 

paprike. Niti tedna dni ne bo zdržal, preden bo Ned znorel. 

Že grožnja, da bi lahko izgubili Nedov denar, bo najverjetneje 

dovolj, da se bo tip hitro priučil.

Stricu bom rekla, da mislim, da je kreten čeden in bom šla z 

njim na zmenek. Nasmehnem se, ko pomislim, kako se bo Ned 

odzval na to. Nisem še imela priložnosti, da bi mu predstavila 

kakšnega fanta in si prislužila njegovo neodobravanje. V sedmih 

mesecih, odkar sem tukaj v San Franciscu, še nisem našla fanta, 

ki bi bil všeč meni. To je edina slaba stran tega mesta in več kot 

pripravljena sem se potegniti iz uročene suše.

Torbico vržem na staro kovinsko mizo, ki služi kot 

odlagališče pošte, pisarniških pripomočkov in je podlaga za 

prastari nadzorni sistem kamer in za vse drugo, za kar ne veš, 

kam bi odložil, in sežem proti kravjemu zvoncu, ki visi na 

steni. Neumno darilo, ki ga ima Ned že vrsto let, čeprav se ob 

njegovem zvenu vedno zdrzne in glasno preklinja. Ob vsaki 

priložnosti, ki sem jo dobila, sem se potrudila, da sem ga na 

smrt prestrašila.

Vpitje mi omrtvi roko.
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»Nehaj se zajebavati, starec!«

Zadržim sapo in skušam poslušati, toda zaradi navala krvi po 

žilah in v ušesih se nenadoma težko osredotočam.

»Ne vem, o čem hudiča govoriš,« izdavi Ned. Ob njegovem 

glasu me stisne v prsih, ker vem, da je v bolečinah. Zaradi 

nenavadnega pridušenega zvoka, ko členki udarijo v meso, 

čemur sledi stok, hlastnem po zraku in nemudoma stisnem 

ustnice ter panično skočim nazaj, da me ne more nihče videti. 

Sem bila tako glasna, da so me slišali?

Kdor koli je že spredaj, me očitno ni slišal vstopiti. Ned se 

vedno šali, da imam sposobnosti prave vlomilske mačke, ker 

sem tiha in se prikradem, tudi če tega ne nameravam.

Na steno ob kravjem zvoncu je naslonjen aluminijast bejzbol 

kij. Če bi bila neumna, bi ga pograbila in se zapodila v sprednji 

prostor kot kamikaza. Toda Ned tehta čez sto kilogramov. 

Drevesno deblo je po postavi še mogočnejši in nekdo ju je 

oba obvladal. Le predstavljam si lahko, s kakšno hitrostjo bi 

obvladali petdeset kil težko dekle, četudi bi brcalo in praskalo 

kot stekel rosomah.

Varnostna kamera.

Poženem se do škatlastega 13-inčnega zaslona, ki stoji na 

mizi, in pritisnem tipko za vklop, v strašanski želji, da bi videla 

vsaj malo tega, kar se je dogajalo spredaj.

Vendar pokaže samo sivo statiko. Zagotovo so razbili objektiv 

kamere.

Potem storim najpametnejšo stvar, ki se je lahko spomnim. 
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Poiščem mobilnik in s tresočimi prsti odtipkam 113 v upanju, 

da šepetanje ne bo slišno drugim, ko bom policiste obvestila, 

da je prišlo do ropa. Ali lahko odidem na varno? me vpraša 

dispečerka. Ne bom zapustila Neda, siknem. Ostanite na zvezi, 

reče ženska. Poslali bomo pomoč.

Sliši se cingljanje registrske blagajne in tvegam pogled okoli 

vogala in po dolgem hodniku, mimo zasebne sobe, vse do 

odprtega prostora spredaj, kjer Ned opravlja toliko svojega dela, 

kolikor zmore. Mišičast moški v temnih tovornih hlačah in 

črnem puliju, s črno ruto, potegnjeno vse do obrvi, se nagiba 

nad blagajno in z levo roko jemlje ven denar.

V desni trdno drži pištolo.

Mobilnik – ki je ob mojem ušesu, pritisnem še močneje ob 

glavo.

Za njim so okna in sprednja vrata zakrita, žaluzije zastrte 

toliko, da nihče ne more videti v notranjost. Ko sem odšla, niso 

bile tako naravnane. Prepričana sem, da so sprednja vrata zdaj 

zaklenjena, čeprav sem predaleč, da bi lahko videla.

»Vedno sem se spraševal, kako se počutiš, ko držiš v rokah 

pištolo za tetoviranje,« je rekel moški z globokim čikaškim 

naglasom, in ni isti moški, ki ga vidim stati ob registrski 

blagajni, kar pomeni, da sta vsaj dva. Kje za vraga je Drevesni 

hlod? Je z njima? Nisem slišala njegovega počenega glasu. »Samo 

na to stopalko pritisnem, kajne?« Brnenje tetovažne naprave je 

napolnilo studio, čemur je sledilo več stokanja.

Nekako vem, da zvok ne prihaja od Neda.
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»Pohitite!« siknem v mobilnik, solze mi lijejo po licih, ko 

sem razpeta med željo, da bi se zapodila tja, in golim strahom.

Moški, ki je praznil blagajno, zdaj odpira predale. Pogleda za 

seboj. »Veš, da si bolan prasec, Mario.«

Mario. Imam ime.

»Bivša mi je to kar naprej govorila.« Zlovešče smejanje mi 

je po hrbtu pognalo mravljince. Ljubi bog, kaj počnejo Nedu? 

Tetovaže ima na ducat različnih mestih. Ko sem prišla pred 

sedmimi meseci, sem mu potetovirala celo serijo poslikav od 

prsta naprej, pa je komaj trznil. »Pojdi pogledat, kaj lahko 

najdeš zadaj.«

Zadaj.

Jaz sem zadaj.

Skrijem se za steno, srce mi razbija v prsnem košu, ko se po 

dolgem hodniku proti meni približujejo težki koraki. Zadnja 

vrata so tukaj, vendar ne morem pobegniti, saj so naravnost 

pred njim in v rokah drži pištolo.

Nikamor ne morem pobegniti.

»Ššš!« siknem v mobilnik, v upanju, da me bo dispečerka 

razumela in govorila tako tiho, da mi ne bo treba prekiniti zveze. 

Skrijem se pod metalno mizo, povlečem k sebi stol, kolikor gre, 

dokler moje telo ni ovito okoli njegovih nog in sem s celim 

levim delom telesa naslonjena na steno. Bogu se zahvalim, ker 

sem črno oblečena, in upam, da bo dovolj, da ne bo mogel 

videti moje gole kože. Dispečerka je skrita z menoj, mobilnik 

si pritiskam na prsni koš, da bi zadušila kakršni koli zvok, ki bi 
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lahko prišel od nje. Ona je moja edina zveza z zunanjim svetom 

– in morda zadnja oseba, s katero bom še kdaj govorila – in 

prav zagotovo lahko sliši utripanje mojega srca.

Zloščeni vojaški škornji so se prikazali izza vogala. Za pet 

sekund so se ustavili in prav vsako sem čutila na svojem vratu.

Potem so se zasukali in zakorakali proti meni.

Od strahu se še komaj osredotočam, saj sem prepričana, da 

strmim v sodček smodnika. Kje so policisti? Zdaj bi že morali 

biti tukaj. Nismo daleč od Daly Cityja, od daleč najslabšega 

predela San Francisca, kjer policijski avtomobili krožijo po 

ulicah kot vrane čez drevo, polno zrelih češenj.

Okoli mene se prevračajo škatle, papirji šumijo. Molim k 

tistemu, ki me gleda od zgoraj, da se ta moški ne bi odločil 

pogledati pod mizo.

»Nekaj sem našel!« je zaklical. Temu sledi godrnjanje in tiho 

mrmranje: »Ali ljudje še vedno uporabljajo te jebene stvari?«

Vem, kaj je našel. Videorekorder, ki je povezan s kamero 

in neprestano snema. Ned nikoli ni bil tak, da bi sledil 

tehnološkemu napredku, in namesto tega je prisegal na to, kar 

pozna.

Iz daljave se slišijo sirene. Tako tihe so bile sprva, da sem že 

mislila, da sem si jih domišljala.

»Fak! Si pritisnil na alarm?« Jezni glas – Mario – je zavpil iz 

sprednje sobe in dovolim si, da drhteče izpihnem olajšanje, ker 

jih je tudi on slišal, torej morajo biti resnične. Samo še nekaj 

sekund in na varnem bomo.
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Nedov smeh – globok in raskav – je prineslo vse do sem. 

Dobro. Kar koli mu je že pravkar storil, se Ned vseeno smeji. 

Žilav pankrt.

»Daj no! Ne morejo naju ujeti tukaj,« je zavpil tip nad mano. 

Začel je šariti po videorekorderju, najprej je pritiskal, potem pa 

udaril po tipki odpri. Natanko vem, kaj počne, kajti tudi sama 

sem enkrat ali dvakrat udarila po muhastem videorekorderju, 

ko me je Ned prosil, naj zamenjam kaseto. »Jebi ga,« je 

zamrmral in začel izza mize vleči kable. Odnesel bo celo 

napravo. Predvidevam, da hoče odnesti kakršne koli dokaze, ki 

bi bili posneti.

In če bo segel navzdol, da bi izvlekel kabel, bo našel več kot 

samo vtičnico.

Namesto njega počasi izvlečem kabel in zadržujem sapo.

Sirene so vse glasnejše, tri razločna zavijanja. »Daj no!« 

Vojaški škornji se odmaknejo od mize. Koraki odhitijo po 

hodniku in pojavi se moški, po imenu Mario, tudi v zloščenih 

vojaških škornjih. Lahko ga vidim samo od pasu navzdol, 

vendar je dovolj, da vidim, kako si sleče črno rokavico.

Okoli zapestja ima kri.

»Kdo je poklical jebeno policijo? Lahko bi ga pripravil do 

govorjenja. Samo malo več časa sem potreboval.« Očitno je 

pričakoval, da bo lahko počasi delal na Nedu. Vsaj to sem jima 

uničila.

Poženeta se skozi zadnja vrata.

Še vedno sem otrpla, nisem prepričana, ali je konec ali ne.
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»Halo? Halo?« Kar naprej ponavlja pridušeni glas in končno 

se spomnim na dispečerko, ki jo pritiskam ob prsni koš.

»Odšla sta,« zašepetam s hripavim glasom.

In potem pridem k sebi.

Odvržem mobilnik in splezam izpod mize, s tresočimi 

rokami potisnem zapah, še preden bi se tista dva odločila, da 

je bolje, če ostaneta tukaj. Izpod mize kliče dispečerka. »Zadaj 

sta odšla ven!« zavpijem v upanju, da me lahko sliši. Trudim 

se zajeti sapo in ujeti ravnotežje, ko se opotečem po hodniku 

proti sprednjemu delu studia in se opiram na steno, da tečem 

naravnost. Prepotena sem, ko me preplavi olajšanje. »Ned!« Še 

nikoli nisem bila tako vesela, da so prihajali policisti. »Odšla 

sta!« Zavijem okoli vogala. »Vse bo …«

Besede mi ostanejo v grlu, ko zagledam Nedovo telo, ki je 

ležalo povsem mirno v mlaki krvi, ki je močila imitacijo lesenih 

tal pod njim.


