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Do zdaj izšlo:

Deset kratkih vdihov

Ena majhna laž

Izgubiti v štirih sekundah

Pet načinov padca

Ujet ob njej

Zakopana voda

Privlačna Rain

Ulovila te bom, River

Premagani led

He Will Be My Ruin

Until It Fades

Keep Her Safe



Za Lio in Sadie

Najboljše stvari v vajinem življenju nikoli ne bodo preproste.

Vendar bodo vedno vredne truda.

Toda kot nalašč (zaradi mene) ne bodo imele nič opraviti z 

malimi letali.
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Prolog 

15. november 1993 

Anchorage, Aljaska

Wren je odložil mornariško modra kovčka na voziček in 

potem segel po cigareti, ki mu je majavo visela med ustnicami, 

ter na dolgo in počasi povlekel. Dim je izpihnil v ledeno mrzel 

zrak. »Samo to?«

»In torba s plenicami.« Vdihnem mošusni vonj. Od nekdaj 

sem sovražila vonj po tobaku. Še vedno ga, samo na Wrenu ne.

»Dobro. Potem grem po to,« je rekel, odvrgel cigareto na 

zasnežena tla in jo pohodil s škornjem. Žuljave dlani je tlesknil 

skupaj in pihnil vanje, ko je pohitel nazaj proti pristajalni 
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stezi z naprej ukrivljenimi rameni do cessne, s katero smo 

prileteli in ki jo je čakal enouren let nazaj proti domu. Tiho 

ga opazujem, zavita v plišast, s puhom polnjen plašč, ki me 

brani pred ledenim vetrom, in se divje oklepam užaljenosti, ki 

sem jo čutila že več mesecev. Če je ne bi, bi me hitro preplavili 

bolečina in razočaranje ter neizbežna izguba, in s tem se ne bi 

mogla spopasti.

Wren se je vrnil, na asfalt odložil težko rdečo torbo ravno 

v trenutku, ko so prišli mimo delavci, ki so pobrali prtljago. 

Prijazno so se pogovarjali, kot bi šlo samo za še eno dostavo 

potnika, preden mi eden od njih odpelje stvari stran.

In naju pusti v tišini.

»Torej, ob kateri uri boš priletela?« je končno vprašal Wren in 

se popraskal po zanemarjeni bradi.

»Jutri opoldne. Po torontskem času.« Molim, da bo Calla 

zmogla prestati deset ur potovanja, ne da bi se zlomila. Čeprav bi 

me prav to lahko zamotilo, da se ne bi zlomila sama. Naslednje 

letalo je vsaj večje od tistih malih, s katerimi Wren vztraja, da 

letimo. Bog, o čem na vsem svetu sem kdaj koli razmišljala, da 

sem se poročila z rojenim in vzgojenim divjinskim pilotom 

malih letal?

Wren je prikimal, iz vozička dvignil zaspano hčerko in jo 

stisnil v objem. »In ti? Si pripravljena na prvi polet z velikim 

letalom?« Ko se je tako široko nasmehnil hčeri, mi je postalo 

toplo pri srcu.

Že stotič sem se vprašala, ali sem jaz tista sebičnica. Če bi 

morala stisniti zobe in prenašati bridkost ter samotnost Aljaske.
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Navsezadnje sem si sama postlala posteljo, iz katere zdaj 

bežim. Oče me je hitro spomnil na to, ko sem staršem 

priznala, da življenje z Wrenom ni tako romantično, kot sem 

se prepričevala, da bo. Ko sem priznala, da sem zadnje leto vsaj 

enkrat na dan jokala, še zlasti med boleče dolgimi, mrzlimi 

in temnimi zimami, ko dnevne svetlobe sploh ni bilo. Da 

sovražim življenje v skrajnem delu Amerike; da hrepenim po 

bližini svoje družine in prijateljev, mestnega vrveža iz otroštva. 

V svoji deželi.

Globoke gube so prepredle Wrenovo čelo, ko je poljubil 

srečno, ničesar zavedajočo se sedemnajstmesečno hčer na nosek 

in jo postavil na tla. Nerodno je kobacala naokoli, njeno čokato 

telo je bilo zavito v debel kombinezon rožnate barve, da ji oster 

zimski zrak ne bi prišel do živega. »Saj veš, da ti ni treba oditi, 

Susan.«

Tako hitro, kot sem se omehčala, sem se tudi utrdila. »Kaj 

pa naj? Ostanem tukaj in sem nesrečna? Sedim doma s Callo 

pod lučjo, medtem ko si zunaj in tvegaš življenje za neke tujce?« 

Najprej sem mislila, da imam poporodno depresijo, toda po 

več mesecih letenja v Anchorage in nazaj, da sem se lahko 

pogovarjala s terapevtom in dobila recepte za antidepresive, po 

katerih sem bila samo še bolj počasna, sem sprejela dejstvo, da 

težava nima nič opraviti s hormoni. In tukaj sem bila, dovolj 

naivna, da sem mislila, da bodo aljaške zime znosne, glede na 

to, da sem odraščala v Torontu. Da sem se poročila z ljubeznijo 

svojega življenja, naj bi pretehtalo vse izzive življenja v tem 
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okolju, da imam soproga, čigar možnost, da lahko vsak dan 

umre med opravljanjem svojega dela, so alarmantno visoke. Da 

bo moje občudovanje tega moškega – in privlačnost med nama 

– dovolj, da bom prestala vse, kar mi bo Aljaska servirala.

Wren je potisnil roke v žepe dolge kariraste jakne in se 

osredotočal na velik zelen cof na Callini pleteni kapi.

»Si vsaj preveril lete za božične praznike?« si ga drznem 

vprašati, kar je bil moj zadnji obupani poskus.

»Saj veš, da si ne morem vzeti toliko prostega časa.«

»Wren, lastnik podjetja si!« Z roko zamahnem proti letalu, 

ki nas je prepeljalo do Anchoragea z logom ALASKA WILD 

čez cel trup. Precej več jih je še z enakim znakom, ki je pokonci 

postavil Fletcherjev družinski posel, čartersko podjetje, ki mu 

ga je pred petimi leti po smrti zapustil oče. »Počneš lahko, kar 

hočeš!«

»Ljudje se zanašajo name, da bom tukaj.«

»Tvoja žena sem! Jaz se zanašam nate. Midve se zanašava 

nate!« Glas se mi je zlomil od čustev.

Težko je zavzdihnil in se podrgnil po gubah čela. »Ne moreva 

se še naprej vrteti v krogu. Ko si se poročila z menoj, si vedela, 

da je Aljaska moj dom. Ne moreš si kar premisliti in me za vse 

življenje zapustiti.«

Vroče solze so me žgale po licih. Jezno sem si jih obrisala. 

»Kaj pa moje življenje? Sem jaz edina, ki se bo vedno žrtvovala 

za najino zvezo?« Nikoli nisem načrtovala, da se bom na vrat 

na nos zaljubila v ameriškega čarterskega pilota, ko sem bila v 
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Vancouvru na dekliščini, vendar sem se, in vse od takrat sem se 

samo jaz trudila, da sem naju držala skupaj, in to sem naredila 

z nepremišljeno zagnanostjo ženske, ki je noro zaljubljena. 

Preselila sem se na drugi konec države v Britansko Kolumbijo 

in se vpisala v hortikulturni študij, da bi bila bliže Aljaski. In 

potem ko sem izvedela, da sem noseča, sem opustila študij in 

se preselila v Wrenov domači kraj, da bi se lahko poročila in 

skupaj vzgajala otroke. Le da se večino dni počutim, kot da 

sem mati samohranilka, zato ker je Wren vedno na prekletem 

letališču ali v zraku ali pa načrtuje, da bo. In kaj mi preostane? 

Krožniki z obroki, ki se hladijo od čakanja, otrok, ki kar naprej 

sprašuje 'tata', in negostoljubna subarktična prst, v kateri lahko, 

če imam srečo, vzgojim nekaj plevela. In temu moškemu sem 

ves čas dajala koščke sebe in nisem spoznala, da sem se medtem 

izgubljala.

Wren je gledal mimo mene, opazoval potniško letalo, ko je 

vzletalo z bližnjega mednarodnega letališča. Videti je bil, kot 

da komaj čaka, da bo spet v zraku in stran od nikoli končanega 

prepira. »Želim si, da bi bila srečna. Če je vrnitev v Toronto to, 

kar moraš storiti, te ne bom ustavil.«

Prav ima; tega ne morava nadaljevati, še zlasti, če ni 

pripravljen žrtvovati ničesar, da bi me obdržal v bližini. Toda 

kako me lahko tako zlahka izpusti iz rok? Ko sem oznanila, da 

je moja karta enosmerna, ni storil drugega kot zagodrnjal. Po 

drugi strani pa ne bi smela biti presenečena. Izražanje čustev 

nikoli ni bila ena od Wrenovih vrlin. Da pa naju je preprosto 
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prepeljal sem in odložil najine stvari na mrzla trda tla …

Morda naju nima dovolj rad.

Upam, da ima mama prav in bo čez nekaj mesecev brez žene, 

ki bi mu kuhala obroke in grela posteljo, spremenil mnenje. 

Spoznal bo, da lahko z letali odleti prav povsod, vključno v 

Toronto.

Spoznal bo, da ne želi živeti brez naju.

Globoko zajamem sapo. »Iti moram.«

Živo zelene oči, ki so mi pred štirimi leti spodnesle noge, me 

nepremično gledajo. Če bi se mi sanjalo, koliko srčne bolečine 

mi bo povzročil možato čedni moški, ki je v baru sedel k meni in 

si naročil steklenico piva Budweiser … »Torej, predvidevam, da 

se bova videla, ko boš pripravljena priti domov.« Redek pridih 

hripavosti v njegovem glasu je skoraj zlomil mojo odločitev. 

Vendar se držim za eno besedo, ki mi daje moč: dom.

To je to: Aljaske nikoli ne bom čutila kot svoj dom. Ali tega 

ne vidi ali pa ne želi videti.

Pogoltnem bolečo kepo v grlu. »Calla, poslovi se od očka.«

»'Di-jo, ta-ta.« Z dlanjo, oblečeno v palčnik, ga stisne in mu 

v širokem nasmešku pokaže zobke.

Očitno je vesela, medtem ko se njeni mami lomi srce.
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Poglavje 1

26. julij 2018

Kalkulator ni moj.

Grenko se nasmehnem, ko brskam po vsebini kartonaste 

škatle – zobna ščetka, zobna pasta, telovadna oblačila, 

škatla papirnatih robčkov, velike stekleničke tablet Advil, 

kozmetična torbica in štiri šminke, lak za lase, krtača in šest 

parov čevljev, ki sem jih imela pod mizo – in beležka ter drag 

namizni kalkulator. Prejšnji mesec sem prepričala vodjo, da 

ga potrebujem. Varnostnik, ki je bil zadolžen za praznjenje 

mojih osebnih stvari, medtem ko so me odpuščali, ga je očitno 

zamenjal za mojega. Najverjetneje zato, ker je bilo na vrhu s 
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črnim markerjem napisano 'Calla Fletcher', kot opozorilo pred 

tatvino mojim zvitim sodelavcem.

Banka ga je plačala, vendar naj se jebejo, obdržala ga bom.

Držim se koščka zadovoljstva, ki ga je prinesla ta odločitev, 

medtem ko podzemna železnica pluje skozi Yongejev tunel 

in strmim mimo svojega odseva v steklu naravnost v temo. 

Obupano se trudim, da se ne bi zmenila za zbadanje v grlu.

V tej uri dneva je bilo v vagonu zelo tiho in prostorno, da 

sem si lahko sama izbirala sedež. Ne spomnim se, kdaj se je to 

nazadnje zgodilo. Skoraj štiri leta sem se tlačila v prenatrpane 

vagone in zadrževala sapo pred vročim telesnim smradom in 

neprestanim prerivanjem, ko sem se vozila na delo in z njega v 

tem prometnem peklu.

Toda današnja pot je drugačna.

Danes sem pravkar izpila še zadnjo kapljico Starbucksove 

kave z vročim mlekom – največje – in pritisnila 'shrani' na 

svojem jutranjem Excelovem fajlu, ko se je pojavil v moji pošti 

zahtevek po sestanku in zahteval, naj pridem v Algonquin 

Room. Nič nisem razmišljala, pograbila sem banano in 

prenosnik ter se odpravila v mali konferenčni prostor v drugo 

nadstropje.

Kjer pa nisem našla samo svojega šefa, temveč šefovega šefa 

in Sonio Fuentes iz kadrovske službe, ki je med oteklimi dlanmi 

držala debelo ovojnico z mojim imenom načečkanim na njej.

Sedela sem jim nasproti in neumno poslušala, medtem ko 

so si izmenjevali že vnaprej pripravljene govore – banka je pred 
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kratkim dobila sistem, ki je avtomatiziral precej del, in zato je 

moje delo analitičarke tveganja ter s tem tudi moje delovno 

mesto ukinjeno; da sem vzorna delavka in da to nima nobene 

zveze z mojo učinkovitostjo; podjetje mi bo v veliko podporo 

med 'prehodom'.

Najverjetneje sem edina oseba v zgodovini človeštva, ki je 

pojedla celo banano, medtem ko je izgubila službo. 

'Prehod' je stopil v veljavo takoj. Zato mi ni bilo več 

dovoljeno sesti za svojo delovno mizo, da bi pobrala svoje stvari 

ali da bi se poslovila od svojih sodelavcev. Kot zločinka sem 

bila pospremljena do mize varnostnika, kjer sem dobila škatlo s 

svojimi stvarmi, in potem so me potisnili na pločnik.

Štiri leta sem delala preglednice, dokler me niso bolele 

oči, lezla v rit egoističnim trgovcem v upanju, da bi se lahko 

zanesla na dobro besedo, ko bo šlo za vprašanje mojega 

napredovanja, ostajala pozno, da sem pokrivala druge analitike 

tveganja, načrtovala team building aktivnosti, ki niso vsebovale 

rabljenih kegljaških čevljev in samopostrežnih bifejev, polnih 

mononatrijevega glutamata, in kar naenkrat vse to ni bilo več 

pomembno. Po improviziranem petnajstminutnem sestanku 

sem uradno brezposelna.

Vedela sem, da prihaja avtomatizirani sistem. Vedela sem, 

da bodo zmanjševali število zaposlenih analitikov tveganja in 

prerazporedili delo.

Vendar sem se neumno prepričevala, da sem predragocena, 

da bi odpustili prav mene.
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Koliko glav je še danes odletelo?

Ali samo moja?

Oh moj bog. Kaj, če sem edina, ki je izgubila službo?

Odpomežiknem nenaden naval grozečih solz, vendar jih je 

nekaj ušlo. S hitrimi prsti izvlečem robček in malo ogledalce 

iz škatle ter se nežno tapkam po licih, da si ne bi uničila make-

upa.

Vlak se ustavi, nekaj potnikov vstopi in razpršijo se kot 

poulične mačke vsak čim dlje stran od drugega. Razen plečatega 

moškega v sa�rno modri uniformi. Izbral je češnjevo rdeč sedež 

v kotu ob mojem in se sesedel nanj.

Odmaknem kolena, da se ne bi dotaknila njegovih stegen.

Pobere zmečkan izvod NOW Magazine, ki ga je nekdo vrgel 

stran na sedež ob njem, se začne z njim pahljati ter izdihne 

težak, po pastrami smrdeč vzdih. »Mogoče bi moral preprosto 

ostati tukaj, kjer je hladno. Res bom pravi smrdljivec tam 

zunaj, kjer je visoka vlaga,« je zamrmral nikomur posebej, si z 

dlanjo obrisal potne kaplje, ki so mu drsele s čela, in se očitno 

ni zavedal jeze, ki je sevala od mene.

Pretvarjala sem se, da ga nisem slišala, kajti nobena oseba pri 

zdravi pameti ne načenja pogovora v vlaku podzemne železnice, 

in izvlekla mobilnik, da bi ponovno prebrala sporočila, ki sem 

si jih malo prej izmenjala s Coreyjem, ko sem vsa omotična 

stala na ulici Front in skušala dojeti, kaj se je pravkar zgodilo.

Pravkar sem bila odpuščena.

Sranje. Žal mi je.

Greva lahko na kavo?
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Ne morem. Zasut sem z delom. Ves dan imam stranke.

Nocoj?

Bova videla. Te pokličem pozneje?

Zaradi vprašaja na koncu je zvenelo, kot da ne ve, ali bo 

zmogel vsaj hiter telefonski pogovor s svojim dekletom. Priznam, 

da je bil zadnje čase pod nenehnim pritiskom. Oglaševalska 

agencija, za katero je delal, ga je zasužnjevala cele dneve in 

noči, da bi zadovoljili svojo največjo – in najbolj neukrotljivo 

– korporacijsko stranko, in moral je do popolnosti izpeljati 

to kampanjo, da bi sploh lahko pomislil na napredovanje, za 

katero se trudi že skoraj dve leti. V zadnjih treh tednih sem ga 

videla samo dvakrat. Ne bi smela biti presenečena, ker ne more 

vsega izpustiti iz rok, da bi se dobil z menoj.

Pa vendar v meni narašča razočaranje.

»Veš, ko so takšni dnevi, si želim, da bi bil ženska. Ve, dame, 

jo lahko odnesete z veliko manj oblačil.«

Tokrat je prepoteni moški govoril meni. In gledal je 

neposredno v moje gole noge, ki mu jih je lepo razkrivalo moje 

ozko in kratko krilo.

Ostro sem ga pogledala, preden sem stisnila noge skupaj, se 

s telesom premaknila stran in z dolgimi cimetovo rjavimi lasmi 

sem kot z zaveso prekrila dobršen del svojega obraza.

Končno je bilo videti, da je razumel moje razpoloženje. »Oh, 

enega tistih dni imaš.« Pomignil je na škatlo v mojem naročju. 

»Nikar ne skrbi, nisi sama. V preteklih letih sem videl več kot 

nekaj ljudi, ki so odšli iz poslovnih zgradb.«
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Rekla bi, da je v zgodnjih petdesetih letih, njegovi žimasti lasje 

so bili bolj sivi kot črni in na vrhu jih skoraj ni bilo več. Hitri 

pogled na njegovo srajco mi razkrije napis WILLIAMSONS 

CUSTODIAN CO. Očitno dela za eno tistih čistilnih podjetij, 

ki jih najemajo podjetja, kot je bilo moje. Včasih sem jih 

videvala, ko sem delala pozno, umirjeno so potiskali vozičke po 

prehodih med predelki in se trudili, da ne bi motili zaposlenih, 

ko so jim praznili koše za smeti.

»Dala sem odpoved,« sem se zlagala, ko sem pokrila škatlo 

s pokrovom, da bi skrila vsebino pred njegovimi radovednimi 

očmi. Rana na mojem ponosu je bila še vedno preveč sveža, da 

bi se o tem lahko pogovarjala s popolnimi tujci.

Nasmehne se na način, ki mi da vedeti, da mi ne verjame. 

»Kaj si pa sploh delala?«

»Analitičarka tveganja na banki sem bila.« Zakaj se še vedno 

ukvarjam z možakarjevo potrebo po pogovoru?

Prikima, kot da natanko ve, kaj to pomeni. Če bi mene 

vprašali pred štirimi leti, ko sem diplomirala na univerzi v 

Torontu, kaj to pomeni, vam ne bi znala odgovoriti. Vendar sem 

bila vseeno vznemirjena, ko sem dobila ponudbo za delo. To je 

bil prvi korak mlade poklicne ženske na dnu lestvice podjetja 

v središču Toronta. Polovica plače z dodatki in pokojninskim 

zavarovanjem v veliki banki. Precej možnosti, da si omogočim 

podlago za 'dobro kariero', še zlasti za dvaindvajsetletno žensko, 

ki je komaj zaključila šolanje in je dobra v matematiki.

Ni trajalo dolgo, da sem spoznala, da delo analitika tveganja 
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pomeni premetavanje številk v preglednice in da mora 

poskrbeti, da so številke, ki jih formule potem izpljunejo, prav 

takšne, kot si je želel. V resnici je nepomembno delo. Odkrito 

povedano, se večino dni strašno dolgočasim.

»Zakaj si potem dala odpoved?« 

»Saj nisem,« končno priznam z nekoliko drhtečim glasom. 

»Saj veste, reorganizacija.«

»Oh, ja. To dobro poznam.« Prekine se in me nepremično 

preučuje. »Ali si uživala?«

»Ali kdo res uživa pri svojem delu?« 

»Premlada si, da bi bila tako cinična.« Zaheheta se. »Ali so ti 

bili vsaj sodelavci všeč?«

Pomislim na svojo skupino. Mark, moj šef, s kronično sapo 

po kavi, ki je natančno nadziral vsako podrobnost in skliceval 

sestanke samo zato, da bi si zabeležil do minute natančno, kdaj 

si odšel na kosilo, in do minute točno, kdaj si se vrnil za svojo 

mizo; Tara, obsesivni tip A brez zasebnega življenja, ki konce 

tedna preživlja s pošiljanjem elektronskih sporočil o predlogih 

za izboljšanje z naslovom 'Nujno! Zahtevan takojšnji odziv!', ki 

bodo pritegnili pozornost vseh takoj v ponedeljek zjutraj. Raj 

in Adnan sta bila prijetna, čeprav nikoli nista šla po službi na 

pijačo in nista zmogla sprejeti preprostega pozdrava 'Dobro 

jutro, kako sta?', ne da bi zardela kot kuhana raka. In potem je 

tukaj še Maya, ki sedi en predelek naprej in nikoli pravočasno 

ne pošlje poročil in ki jé za svojo pisalno mizo kislo zelje, čeprav 

obstaja pravilnik, v katerem piše, da je prepovedano prinašati 
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v pisarno hrano z močnim vonjem. Morala sem stran od mize 

ali pa preživeti deset minut v neprestanem vzgibu po bruhanju.

Vsak. 

Posamezen.

Preklet.

Dan.

»Niti ne,« priznam. Če sem odkrita, se ne morem spomniti, 

kdaj se mi nazadnje ni bilo treba zvleči iz postelje ali nisem 

gledala na uro, ki je vse prepočasi tekla. Imela pa sem rada 

občutek, ki me je prevzel vsak večer, ko sem ugasnila računalnik 

in pograbila plašč.

»Morda je potem dobro, da ste bili prisiljeni oditi.« 

Nasmehnil se mi je.

»Ja, morda.« Približevala se je postaja Davisville. Zavzdihnila 

sem od olajšanja, ker sem lahko zaključila ta pogovor, ne da 

bi bila videti nevljudna, in zdrsnila s svojega sedeža. Nerodno 

škatlo sem držala v eni roki, se z drugo oprijela droga in čakala, 

da se bo vlak ustavil.

»Ne bi se ravno obremenjeval glede tega. Mlada si še.« Moški 

je dvignil telo s sedeža, ko se je vlak ustavil. »Takšnih služb 

je še veliko. Čez nekaj tednov boš lahko sama izbirala med 

bankami.«

Samo trudi se, da bi se bolje počutila. Nasmehnem se mu 

drobno, vendar vljudno.

Vrata so se odprla in stopim na peron.

Moški prikoraka za menoj. »Veš, jaz sem bil kot ti, pred 
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petnajstimi leti, ko sem nosil svojo škatlo stvari iz pisarne v 

središču Toronta. Seveda je bil to močan udarec za moj ego, 

vendar je bila tudi brca v rit. Odločil sem se vzeti odpravnino 

in začeti čistilni posel s svojimi brati. Nikoli si nisem mislil, da 

je to moje poslanstvo, vendar se je izkazalo za najboljšo stvar, ki 

se mi je kdaj pripetila. In ne želim si delati nič drugega, tudi ko 

so dnevi res težki.« Po zraku maha z revijo, zavito v tulec. »To 

je usoda. Večje in pomembnejše stvari te čakajo, lepa damica. 

Čutim, da je tako.«

Stojim na peronu, objemam kartonasto škatlo in opazujem 

zavzetega varuha, ki odhaja proti izhodu. Požvižgava si, ko 

med potjo vrže papir v koš za recikliranje, kot da je resnično 

zadovoljen z življenjem čistilca stranišč in pomivalca tal.

Morda pa ima prav. Morda je to, da sem danes izgubila 

službo, nekaj najboljšega, kar se mi je kdaj zgodilo.

Odkimavam in se napotim proti izhodu. Proti stopnicam 

naredim tri korake, ko popusti dno škatle in se vse moje stvari 

stresejo po umazanem betonu.

* * *

Kožo mi prekriva tanek sloj potu, ko po dolgem pešačenju 

stopim na kamnito potko pred našo hišo, ki je deset minut 

hoje od postaje. Z mamo in očimom Simonom, ki jo je 

pred leti kupil od svojih staršev po nizki ceni, živiva tukaj 

že zadnjih petnajst let. Pametna naložba z njegove strani, saj 
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vrednost hiš v Torontu vsak dan narašča v nebo. Redno nas 

kličejo nepremičninski agenti, ki iščejo priložnost, da bi 

prodali trinadstropno viktorijansko hišo, obloženo z rjavo 

opeko, ki stoji na kar velikem vogalnem zemljišču. Z leti je 

bila popolnoma obnovljena. Zadnja ponudba je bila višja od 

milijona funtov.

Skoraj poldne je. Želim si le, da bi stopila pod dolgo vročo 

prho, se pošteno zjokala, potem pa splezala v posteljo, da bi se 

izognila ljudem – tistim, ki mislijo dobro, in tudi drugim – do 

jutri.

Skoraj sem pred hišnimi stopnicami, ko se vrata stranskega 

vhoda, ki vodi v Simonovo psihiatrično prakso, odprejo in 

mišja ženska srednjih let v prevelikem črnem hlačnem kostimu 

s sklonjeno glavo steče mimo mene in proti zeleni neonski 

razsvetljavi.

Zagotovo je pacientka. Predvidevam, da njena terapija ni šla 

ravno dobro. Ali pa je. Simon vedno reče, da pravi zlom ne 

pride zlahka. Kakor koli, tolažeče je vedeti, da nisem edina, ki 

ima tako usran dan.

Ko sem bila v hiši, sem z nog zbrcala visoke pete in spustila 

strgano škatlo, da je trdo padla na tla, vesela, da sem se je 

rešila. Dve od mojih štirideset dolarjev vrednih šmink sta bili 

raztreščeni po betonskem peronu in levi športni copat – od 

povsem novega dragega para – je še vedno ležal nekje med 

tračnicami podzemne železnice. Za trenutek sem pomislila, 

da bi splezala dol in ga pobrala, vendar sem si predstavljala 
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novico: »Odpuščena analitičarka tveganj je storila samomor«, 

in odločila sem se, da se tako ne želim pojaviti v novicah.

»Halo?« zakliče mama iz kuhinje.

Potlačim stok in nagnem glavo nazaj. Sranje. Saj res, danes je 

četrtek. Ob četrtih v cvetličarno ne gre prej kot ob dveh. »Jaz 

sem.«

Lesena tla škripajo, ko se približuje, rožnato krilo se ji ob 

vsakem koraku mehko ovija okoli gležnjev.

Simon ji sledi tesno za petami v karirasti jopici z gumbi in 

spredaj nabranih hlačah kaki barve. Ni pomembno, kako vroče 

je zunaj, on poskrbi, da je tukaj ledeno mrzlo.

Potlačim drugi stok. Pričakovala sem, da je doma – skoraj 

vedno je – vendar sem upala, da bo zaposlen s pacientom in me 

ne bo slišal vstopiti.

»Kaj počneš tukaj?« Mama se še bolj namršči, ko gleda od 

mojega obraza do škatle na tleh. »Kaj je to?«

Simon, ki je stal za njo, je bil videti enako zaskrbljen.

Prisiljena sem obnoviti grozno jutro. Podala sem jima 

ovojnico s podrobnostmi o odpravnini, cmok v grlu mi je med 

govorjenjem naraščal. Dobro sem povedala in se dobro držala 

do zdaj, vendar se trudim, da bi zadržala solze.

»Oh, ljubica! Žal mi je!« Mama prestreli Simona z ostrim 

pogledom in natanko vem, zakaj. Simonov najboljši prijatelj 

Mike je podpredsednik banke. Zaradi njega sem dobila to 

službo. Sprašujem se, ali je Mike vedel, da sem na seznamu 

za odstrel. Ali je opozoril Simona? Je Simon vedel, kako se bo 
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obrnil moj dan, ko sem zjutraj pospravila posodo od zajtrka v 

pomivalni stroj in se poslovila od njega? 

Simon si je že nadel bralna očala, da bi prebral dokumente o 

odpravnini.

Medtem je mama ovila roke okoli mene in me z dlanjo gladila 

po laseh kot takrat, ko sem bila še otrok in sem potrebovala 

tolaženje. Kar je skoraj smešno, glede na to, da sem skoraj 

deset centimetrov višja od nje. »Ne skrbi. To se nam je že vsem 

zgodilo.«

»Ne, pa se ni! Nikomur od vaju se to ni zgodilo!« Simon se 

kar naprej pritožuje, da ima več pacientov za zdravljenje, kot 

ima dan ur, in mama je že enajst let lastnica uspešne cvetličarne 

na ulici Yong.

»No, ni se, toda … to se je zgodilo tvojemu dedu in 

Simonovemu bratu Normanu. In obema sosedoma, nikar ne 

pozabi tega!« Trudila se je navesti primere.

»Ja, toda oni so bili vsi stari okoli štirideset let! Jaz jih imam 

komaj šestindvajset!«

Mama me je obupano pogledala, toda potem so se tanke 

gube, ki so ji prepredale čelo, še poglobile. »Kdo je še izgubil 

službo?«

»Ne vem. Pri varnostniku nisem videla nikogar drugega.« Ali 

drugi iz moje skupine še vedno sedijo za svojimi mizami in v 

tem trenutku šepetajo o meni? Ali so vedeli, da se bo to zgodilo?

Z vitkimi dlanmi me ljubeče podrgne po ramenih. »No, 

očitno sedi v vodstvu skupina kretenov, če so dovolili, da je odšla 
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njihova najpametnejša delavka.« Spet je postrani pogledala 

Simona, ker je imela v mislih Mika.

Seveda bo rekla nekaj takšnega. Moja mama je. Pa vendar … 

se zaradi tega počutim nekoliko bolje.

Glavo ji naslonim na ramo, preplavi me občutek udobja ob 

cvetličnem vonju in mehkobi njenega gladkega blond paža, 

ko tiho opazujeva Simona, ki preiskuje dokumente, in čakava 

njegovo mnenje.

»Štiri mesece plače z dodatki … prekvali�kacija v agenciji 

za zaposlovanje … videti je precej običajno,« reče s tistim 

očarljivim angleškim naglasom Hugha Granta, ki ga ima še 

vedno, kljub tridesetim letom življenja v Kanadi. »V dobrem 

položaju si. Nimaš najemnine ali pa hipoteke, da bi te skrbelo. 

Tvoji stroški so minimalni.« Očala si je potisnil na vrh sivečih 

las in pronicljive modre oči preusmeril name. »Toda kako se 

počutiš ob tem?«

Simon me vedno sprašuje, kako se počutim ob stvareh, še 

zlasti, ko ve, da se ne želim pogovarjati o tem. Psihiater je in 

ne more si pomagati, da ne bi psihoanaliziral vsake stvari in 

vsakega človeka. Mama pravi, da me poskuša naučiti, da bi se 

vedno počutila dobro, ko bi izražala čustva. To počne vse od 

prvega dne, ko sem ga spoznala, ko sem bila stara osem let 

in me je vprašal, kako se počutim ob misli, da bi moja mama 

imela prijatelja.

»Počutim se tako, da bi bila rada sama.«

V razumevanju enkrat prikima. »Dobro.«
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Poberem ostanke škatle in se odpravim proti stopnicam.

»Susan? Ali ni še nekaj, kar bi morala omeniti?« ga slišim 

zašepetati.

»Ne zdaj!« je mama siknila v odgovor.

Ko se ozrem nazaj, se pogovarjata s pogledi, premikata 

obrvi in pomenljivo strmita. Prav očitna sta, ker tako počneta. 

Zabavno je … kadar nima nič opraviti z menoj. »Kaj se dogaja?«

Mama se šibko nasmehne in z veselim glasom odgovori: 

»Nič ni. O tem se lahko pogovoriva pozneje, ko se boš malo 

pomirila.«

Zavzdihnem. »Samo povej mi.«

Končno se mama preda. »Danes sem prejela klic.« Okleva. 

»Z Aljaske.«

V hrbtenici začutim nemir. Samo za eno osebo vem, da je na 

Aljaski, in to je moj oče, s katerim pa se nisva slišala že dvanajst 

let. »Kaj želi?«

»Ne vem. Nisem prišla pravočasno do telefona in ni pustil 

sporočila.«

»Torej ni nič.«

Njeno napeto čelo mi da vedeti, da ne verjame, da ni nič. Še 

celo ko sva se pogovarjala, se oče nikoli ni potrudil in popazil 

na časovno razliko ter dvignil telefona, da bi vsaj pozdravil. 

»Morda bi ga morala poklicati.«

»Jutri.« Stopam po stopnicah navzgor. »V enem dnevu lahko 

prenesem samo toliko razočaranja.«

In oče mi ga je pripravil že toliko, da ga imam dovolj za vse 

življenje.


