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Prvo poglavje

Pred tistim večerom nisem Lucasa nikoli opazila. Kot da 

sploh ne bi obstajal, in nato je bil nenadoma povsod.

Pravkar sem se izmuznila z zabave za noč čarovnic, ki je 

bila še v polnem zagonu. Medtem ko sem si utirala pot med 

avtomobili, ki so bili parkirani tesno drug ob drugem za hišo 

študentske bratovščine mojega bivšega, sem pisala SMS svoji 

cimri. Noč je bila jasna in topla – tipično indijansko poletje. Iz 

na stežaj odprtega okna hiše je donela glasba, ki so jo prekinjali 

občasni izbruhi smeha, pijansko tuljenje in vzkliki ob novi 

rundi pijače. 

Kot dežurna voznica tega večera sem bila odgovorna, da 

Erin pripeljem v naš študentski dom na drugi strani kampusa v 

enem kosu, a na zabavi ne bi zdržala niti minute več. Napisala 

sem ji, naj me pokliče ali mi napiše SMS, ko bo hotela domov. 

A glede na to, da sta z njenim fantom Chadom po kar nekaj 
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rundah tekile uprizorila umazani ples in se nato z roko v roki 

povzpela po stopnicah v njegovo sobo, je bila velika verjetnost, 

da se bo oglasila šele jutri zjutraj.

Med brskanjem za ključi v svoji torbi sem pritisnila na 

Pošlji. Luna je bila zastrta z oblaki in osvetljeno okno hiše je 

bilo predaleč, da bi lahko metalo dovolj svetlobe na najbolj 

oddaljeni del parkirišča. Zanesti sem se morala na svoj občutek. 

Zaklela sem, ko se mi je konica tehničnega svinčnika zarila v 

prstno blazinico, in potolkla s peto ob tla. Bila sem prepričana, 

da mi je začela teči kri. Ko so bili ključi v moji dlani, sem začela 

sesati prst. Rahlo kovinski okus je bil dokaz, da sem si prebodla 

kožo. „No, super,“ sem zamomljala in odklenila vrata kombija.

V prvih sekundah, ki so sledile, sem bila preveč zmedena, 

da bi dojela, kaj se dogaja. Odprla sem vrata kombija in že v 

naslednjem trenutku sem negibna ležala z obrazom na sedežu 

in hlastala za zrakom. Poskušala sem se dvigniti, a mi ni uspelo, 

ker je bila teža na meni pretežka.

„Ta kostum hudička ti pristaja, Jackie.“ Glas je bil nerazločen, 

a znan.

Moja prva misel je bila Ne kliči me tako, a sem hitro opustila 

namero po oporekanju, ko sem na sebi začutila roko, ki je moje 

že tako kratko krilo dvignila še više. Moja desna roka, ukleščena 

med moje telo in sedež, je bila neuporabna. Z levo sem zgrabila 

za sedež ob obrazu in se poskušala vzravnati, a roka na goli koži 

mojega stegna je hitro odreagirala in me stisnila za zapestje. 

Zakričala sem, ko mi je zvil roko na hrbtu in jo močno stisnil. 
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S podlahtjo se je uprl ob moj hrbet, tako da se nisem mogla 

premakniti. 

„Spravi se z mene, Buck. Nehaj.“ Glas se mi je tresel, vendar 

sem se trudila, da bi zvenela kar se da odločno. Njegov zadah 

je imel vonj po pivu, njegov pot pa je zaudarjal po nečem 

močnejšem. Postalo mi je slabo.

S prosto roko je zdrsnil nazaj na moje levo stegno in z vso 

svojo težo pritiskal na desno stran mojega telesa. Stopala so mi 

bingljala iz kombija. Poskušala sem pokrčiti koleno, da bi ga 

spravila podse, a se je le smejal mojemu patetičnemu poskusu. 

Ko mi je porinil roko med razprta stegna, sem zakričala. Lovila 

sem sapo pod njegovo težo in najprej pomislila, da bi ga lahko 

odrinila od sebe, toda kmalu mi je postalo jasno, da se ne 

morem kosati z njim. Začela sem moledovati.

„Nehaj, Buck. Prosim – zdaj si pijan in jutri boš to obžaloval. 

Oh, moj bog …“

Porinil mi je koleno med noge in na golem boku sem začutila 

val zraka. Zaslišala sem razpoznaven zvok zadrge in njegov smeh 

ob svojem ušesu, ko so se moje prošnje spremenile v ječanje.

„Ne, ne, ne …“ Pod njegovo težo nisem imela dovolj zraka, 

da bi lahko kričala, in moja usta so bila zakopana v sedež, 

tako da je bil vsak moj upor zatrt v kali. Medtem ko sem se 

neuspešno upirala, nisem mogla verjeti, da me je napadel fant, 

ki sem ga poznala več kot eno leto in ki v vsem tistem času, ko 

sem hodila s Kennedyjem, ni bil do mene nikoli nespoštljiv. 
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Spodnjice mi je potegnil do kolen in med njegovimi poskusi, 

da bi se jih znebil, in svojim ponovnim poskusom pobega sem 

zaslišala trganje nežne tkanine.

„Huh, Jackie, sicer sem vedel, da imaš dobro rit, ampak tole 

…“ Ko je roko znova zaril med moja stegna, je za trenutek 

dvignil svoje telo – ravno dovolj, da sem lahko zajela zrak in 

zakričala. Izpustil je moje zapestje, me prijel za glavo in mi 

potiskal obraz ob usnjeni sedež, dokler mi ni pošla sapa in 

nisem utihnila.

Čeprav je bila moja leva roka zdaj prosta, mi še vedno ni prav 

nič koristila. Uprla sem se ob tla in se poskušala dvigniti, ampak 

moje pretegnjene in boleče mišice me niso hotele ubogati. 

Ihtela sem v blazino, pri čemer so se pod mojim licem mešale 

solze in slina. „Prosim, ne, prosim, oh. Nehaj, nehaj, nehaj …“ 

Sovražila sem jokavi ton svojega nemočnega glasu.

Njegovo telo se je spet za trenutek dvignilo – morda si je 

premislil, ali pa je hotel spremeniti položaj – vendar nisem 

čakala, da bi izvedela, kakšna je bila njegova namera. Skrčila 

sem noge in začutila, kako so se pete na mojih čevljih zarile 

v mehko usnje, ko sem se pognala proti vratom na nasprotni 

strani in poskušala doseči ročaj vrat. Medtem ko sem se borila 

na vso moč, mi je pognalo kri v ušesa. In nato sem se nenadoma 

ustavila, saj Bucka ni bilo več v kombiju. 

Naprej nisem dojela, zakaj je stal tam, za vrati, s hrbtom 

obrnjen proti meni. Njegova glava je omahnila vznak. In nato 

še enkrat. Divje je mahal okrog sebe, a njegove pesti so udarjale 
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v prazno. Šele ko se je zadenjsko opotekel proti mojemu 

kombiju, sem videla, s čim oziroma kom se je boril. 

Tip ni odmaknil oči z Bucka in ga je še dvakrat močno 

sunil s pestjo v obraz, tako da se je Bucku iz nosa ulil potok 

krvi. Nato je Buck stisnil glavo med rame in se kot bik pognal 

proti svojemu nasprotniku, vendar ga je ta brez težav ustavil 

z udarcem v čeljust. Ko je Buck dvignil glavo, je na njegovih 

sencih pristal komolec, pri čemer je bilo slišati top udarec. 

Znova se je opotekel proti kombiju, se vzravnal in se še drugič 

zakadil proti neznancu. Ta je, kot da bi bil celoten spopad 

koreogra�ran, zgrabil Bucka za rame, ga pahnil naprej in 

ga s kolenom sunil pod brado. Buck se je zgrudil na tla in se 

stokajoč zvijal od bolečin.

S stisnjenimi pestmi in rahlo upognjenimi komolci je 

neznanec usmeril pogled v tla, pripravljen za nov udarec, 

če bi bilo to potrebno. A ni bilo potrebe. Buck je bil komaj 

še pri zavesti. Medtem ko sem čepela pri vratih na nasprotni 

strani, zvita v klobčič, se je strah spremenil v paniko. Očitno 

sem ječala, saj je pogled hitro preusmeril name. S škornjem je 

odrinil Bucka na stran, stopil do vrat in pokukal v notranjost.

„Vse v redu?“ Govoril je s tihim, pomirjajočim glasom. 

Hotela sem pritrditi in prikimati. A nisem mogla. Bila sem vse 

prej kot v redu. „Poklical bom 112. Naj pokličem zdravniško 

pomoč ali samo policijo?“

Predstavljala sem si prihod policistov na kraj dejanja in 

udeležence zabave, ki derejo iz hiše ob zvoku siren. Erin in 
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Chaz sta bila le dva od številnih mojih prijateljev na zabavi, od 

katerih jih je bila več kot polovica mladoletnih in pijanih. Če bi 

policisti vdrli na zabavo, bi bila to moja krivda. Imeli bi me za 

izdajalko.

Odkimala sem. „Ne kliči,“ sem odgovorila zmedeno.

„Naj ne kličem zdravniške pomoči?“

Odkašljala sem se in še enkrat odkimala. „Ne kliči nikogar. 

Ne kliči policije.“

Zijal je vame z odprtimi usti. „Se motim, ali te je hotel ta tip 

ravnokar posiliti,“ ob tej umazani besedi sem se zdrznila, „in 

ti praviš, naj ne kličem policije?“ Zaprl je usta, na hitro stresel 

z glavo in me spet pogledal. „Ali sem zmotil kaj, česar ne bi 

smel?“

Medtem ko sem hlastala za zrakom, so začele moji oči polniti 

solze. „N… ne. Ampak zdaj si želim le oditi domov.“

Buck je zastokal in se prevalil na hrbet. „Sranje,“ je zatulil, ne 

da bi odprl oči, kar mu je verjetno onemogočala huda oteklina. 

Moj rešitelj je strmel vame in premikal čeljust. Nagnil je 

glavo vstran in spet nazaj ter zakrožil z rameni. „Prav. Odpeljal 

te bom.“

Odkimala sem. Pravkar se mi je uspelo otresti enega 

napadalca in zdaj naj bi vstopila v avto neznanca? „Sama se 

lahko odpeljem,“ sem odvrnila ostro. S pogledom sem odtavala 

do svoje torbice, ki se je zagozdila ob armaturni plošči. Njena 

vsebina je bila raztresena po tleh na voznikovi strani. Spustil je 

pogled in se sklonil, da bi poiskal moje ključe. 
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„Mislim, da si jih iskala že prej.“ Zabingljal je z njimi in 

zavedela sem se, da se mu nisem približala niti za centimeter.

Obliznila sem si ustnico in že drugič ta večer okusila kri. 

Sklonila sem se naprej proti medli svetlobi, ki jo je oddajala 

drobna svetilka na stropu avtomobila, in pazila, da mi krilo ne 

bi zdrsnilo navzgor. Zvrtelo se mi je v glavi, ko sem se v celoti 

zavedela, kaj bi se pravkar lahko zgodilo, in s tresočo roko segla 

po ključih.

Nagrbančil je čelo, stisnil ključe v pest in spustil roko ob telo. 

„Ne morem ti dovoliti, da voziš.“ Sodeč po izrazu na njegovem 

obrazu, je bil moj obraz katastrofalen.

Zamežikala sem, z roko še vedno iztegnjeno proti ključem, ki 

mi jih je pravkar zaplenil. „Kaj? Zakaj?“

Hitro mi je naštel tri razloge. „Treseš se, kar je verjetno 

posledica napada. Morda si poškodovana. In verjetno si kaj 

spila.“

„Nisem,“ sem zapihala. „Danes sem dežurna voznica.“

Privzdignil je obrvi in se ozrl okrog sebe. „In koga naj bi 

peljala? Če bi bil kdo s tabo, bi bila varna. Tako pa si sama 

stopila na temno parkirišče in nisi bila niti malo pozorna na 

okolico. Res odgovorno od tebe.“

Nenadoma je iz mene butnila jeza. Jezna sem bila na 

Kennedyja, ker mi je pred dvema tednoma strl srce in ga nocoj 

ni bilo z mano, da bi me pospremil do avta. In jezna sem bila 

na Erin, ker me je pregovorila, da sem šla z njo na to bedasto 

zabavo, še bolj pa sama nase, ker sem privolila v to. Besna na 
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tega napol zavestnega usraneta, ki je ves slinast in krvav ležal 

nekaj korakov naprej na asfaltu. In togotna na neznanca, ki si 

je prisvojil moje ključe in me obtožil, da sem brez možganov in 

lahkomiselna.

„Ali to pomeni, da sem sama kriva, da me je napadel?“ Čutila 

sem bolečino v grlu, a sem jo ignorirala. „Torej sem sama kriva, 

da se ne morem sprehoditi od hiše do svojega kombija, ne da 

bi me eden od vaju poskušal posiliti?“ Vrgla sem mu besedo v 

obraz, da bi mu dokazala, da jo lahko prenesem.

„Eden od vaju? Me mečeš v isti koš s tem kupom dreka?“ 

Pokazal je na Bucka, a ni odmaknil pogleda. „Prav ničesar 

skupnega nimam z njim.“ V tem trenutku sem opazila tanko 

srebrno rinko v njegovi ustnici.

Čudovito. Stala sem na parkirišču, sama, z žaljivim 

neznancem s pirsingom, ki je še vedno držal moje ključe. Za en 

večer je bilo to preveč. Medtem ko sem se trudila ostati zbrana, 

sem zavzdihnila. „Lahko, prosim, dobim svoje ključe?“ Iztegnila 

sem roko in si želela, da bi se nehala tresti. 

Pogoltnil je slino in me pogledal. Vrnila sem mu pogled in se 

zazrla v njegove svetle oči. V medli svetlobi nisem prepoznala 

njihove barve, toda bile so v močnem kontrastu z njegovimi 

temnimi lasmi. Njegov glas je bil zdaj mehkejši, manj strog. 

„Živiš v kampusu? Potem te lahko jaz odpeljem. Nato se lahko 

vrnem peš in se odpeljem domov.“

Nisem imela več moči, da bi se upirala, zato sem prikimala 

in umaknila svojo torbico, da bi se lahko usedel. Pomagal mi je 
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pobrati stvari, ki so bile raztresene po tleh: bleščilo za ustnice, 

denarnico, tampone, elastike za lase, svinčnike in kemične 

svinčnike, in jih pospravil nazaj v torbico. Zadnja stvar, ki jo 

je pobral, je bil zavojček kondomov. Odkašljal se je in mi ga 

izročil. „Niso moji,“ sem odgovorila zgroženo.

Otrpnil je. „Si prepričana?“

Stiskala sem zobe in poskušala krotiti jezo. „Povsem.“

Pogledal je Bucka. „Prasec. Očitno je hotel …“ Pogledal me 

je v oči in nato uperil v Bucka srdit pogled. „… zabrisati sledi.“

Že ob sami misli na to mi je postalo slabo. Zatlačil si je 

zavojček v prednji žep hlač. „Vrgel jih bom proč – prav gotovo 

jih ne bo dobil nazaj.“ S še vedno privzdignjenimi obrvmi je 

spet usmeril pogled vame, se usedel v avto in zagnal motor. 

„Res nočeš, da pokličem policijo?“

Iz zadnjih vrat hiše je odmeval smeh. Prikimala sem. Na 

sredini okvirja enega od večjih oken sem zagledala Kennedyja, 

kako je objemal dekle, oblečeno v prosojen bel kostum s krili in 

svetniškim sijem. Čudovito. Res čudovito.

Med prerivanjem z Buckom sem izgubila lasni obroč s 

hudičevimi rožički, ki mi ga je Erin nataknila na glavo, ko 

sem sedela na postelji in stokala, da nočem na bedasto zabavo 

v kostumih. Brez tega dodatka sem bila le dekle v ozki, rdeči 

obleki z našitimi bleščicami, ki je sicer ne bi želela nositi niti 

mrtva.

„Res ne.“
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Ko sva zapeljala vzvratno s parkirišča, so žarometi osvetlili 

Bucka. Z dlanjo si je zakril oči in se poskušal spraviti v sedeč 

položaj. Tudi s te razdalje sem opazila njegovo preklano ustnico, 

skrivljen nos in zabuhle oči.

Še dobro, da nisem bila za volanom. Verjetno bi zapeljala 

čezenj.

Povedala sem mu ime svojega študentskega doma, ko me 

je vprašal po njem, in se zazrla skozi okno, nezmožna izreči še 

kakšno besedo, medtem ko sva vijugala po kampusu. Dlani 

sem imela trdno sklenjene, da bi prikrila drhtenje, s katerim 

sem se borila vsakih pet sekund. Nisem hotela, da ga opazi, a 

tudi skriti ga nisem mogla.

Parkirišče pred študentskim domom je bilo skoraj polno; 

vsa parkirna mesta blizu vhoda so bila zasedena. Parkiral je na 

enem od prostih mest na koncu parkirišča, skočil iz kombija 

in stekel na mojo stran, vendar sem se medtem že spravila ven. 

Popolnoma na koncu z živci sem mu, potem ko je zaklenil 

kombi, iztrgala ključe iz rok in mu sledila proti vhodu.

„Kartica?“ je vprašal, ko je prišel do vrat.

S tresočimi rokami sem odprla torbico in iz nje izvlekla 

kartico. Ko mi jo je vzel iz rok, sem opazila kri na njegovih 

členkih. „Oh, saj krvaviš.“

Pogledal je svojo roko in odkimal. „Ne. Večinoma je njegova 

kri.“ Stisnil je ustnice in se obrnil proč ter potegnil kartico 

skozi režo na vratih. Spraševala sem se, ali mi namerava slediti v 

notranjost. Prav dolgo se ne bi mogla več imeti v oblasti.
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Ko je odprl vrata, mi je izročil kartico. V razsvetljeni veži sem 

lahko jasneje videla njegove oči – bile so svetle sivomodre barve. 

„Si prepričana, da je s tabo vse v redu?“ je vprašal še enkrat in 

začutila sem, da se je moj obraz skremžil.

S sklonjeno glavo sem zatlačila kartico nazaj v torbico in 

prikimala. „Ja, v redu sem,“ sem se zlagala. 

Nejeverno je zavzdihnil in si šel z roko skozi lase. „Želiš, da 

koga pokličem?“

Odkimala sem. Morala sem v svojo sobo, da bi se tam lahko 

zjokala. „Hvala, ampak ni treba.“ Izmuznila sem se mimo 

njega, pri čemer sem pazila, da se ne bi podrsala ob katerikoli 

del njegovega telesa, in se napotila proti stopnicam. 

„Jackie?“ je tiho zaklical za mano, ne da bi se premaknil od 

vhoda. Ozrla sem se in se z eno roko oprijela ograje. Najine oči 

so se srečale. „Nisi bila ti kriva.“

Močno sem se ugriznila v ustnico, na hitro prikimala, se 

obrnila in stekla po stopnicah, pri čemer je bilo slišati štorkljanje 

mojih pet. V drugem nadstropju sem se nenadoma ustavila in 

se ozrla proti vratom. Odšel je.

Nisem vedela, kako mu je ime, in nisem se spomnila, da bi 

ga že kdaj videla, kaj šele srečala. Te nenavadno svetle oči bi si 

gotovo zapomnila. Pojma nisem imela, kdo je … a poklical me 

je po imenu. Ne po imenu na kartici – Jacqueline – temveč 

Jackie, z vzdevkom, pod katerim so me poznali, vse odkar me je 

tako poimenoval Kennedy v tretjem letniku srednje šole.
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Pred dvema tednoma

„Greš z mano gor? Ali boš ostal čez noč? Erin je ta vikend 

pri Chazu …“ sem vprašala z igrivim glasom. „Njegov cimer je 

odpotoval iz mesta, kar pomeni, da bom čisto sama …“

Bilo je mesec dni pred najino tretjo obletnico, zato ni bilo 

razloga za sramežljivost. Erin naju je zadnje čase zbadala, 

da sva s Kennedyjem kot star zakonski par. Na to sem vsakič 

odgovorila: „Si ljubosumna?“ In vsakič mi je pokazala sredinca.

„Hm, ja, grem za nekaj minut.“ Popraskal se je po zatilju in 

zapeljal na parkirišče pred študentskim domom. S skrivnostnim 

izrazom na obrazu je iskal prosto mesto. 

Začutila sem cmok v grlu in s težavo pogoltnila slino. „Vse 

v redu?“ Praskanje po zatilju je bilo pri njem namreč tipičen 

znak, da nekaj ni v redu. 

Ošvrknil me je s pogledom. „Ja, seveda.“ Zapeljal je na prvo 

prosto parkirno mesto in stlačil svojega BMW-ja med dve 

dostavni vozili. Nikoli, ampak prav nikoli ni svoje dragocene 

igračke tlačil na tako ozka parkirna mesta. Ob najmanjši praski 

na vratih bi se mu utrgalo. Nekaj se je kuhalo. Vedela sem, da 

je živčen zaradi bližajočih se izpitov, še posebej iz matematike. 

In njegova študentska bratovščina je naslednji večer organizirala 

spoznavni večer, kar je bilo teden pred izpitnim obdobjem res 

nespametno.

Odprla sem vrata in povzpela sva se po stranskih stopnicah, 

ki so mi, kadar sem bila sama, vedno pognale strah v kosti. 
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Zdaj, ko je bil za mano Kennedy, sem opazila le umazane, z 

žvečilkami oblepljene stene in zaznala kisel vonj po urinu. 

Stekla sem do zadnjega nadstropja in vstopila sva na hodnik.

Medtem ko sem odklepala vrata, sem se ozrla za Kennedyjem. 

Stresla sem z glavo, ko sem zagledala velik penis, ki ga je nekdo 

narisal na belo tablo, ki sva jo z Erin uporabljali za sporočila, 

ki sva si jih izmenjevali med sabo, pa tudi s študenti v istem 

nadstropju. V mešanih študentskih domovih so bili študenti 

pogosto manj zreli, kot so oglaševali na spletnih staneh univerz. 

Včasih sem imela občutek, da živim s tropom dvanajstletnikov.

„Jutri bi lahko sporočil, da si zbolel.“ Položila sem dlan 

na njegovo roko. „In ostal pri meni – tukaj bi se skrivala, si 

naročila kaj za pod zob in cel vikend preživela med knjigami 

… in počela še druge sproščujoče stvari …“ Poredno sem se 

nasmehnila. Strmel je v svoje čevlje.

Srce mi je začelo hitreje biti in nenadoma mi je postalo vroče. 

Nekaj je bilo očitno narobe. Hotela sem, da se izkašlja, saj sem 

v glavi premlevala le najhujše možnosti. Bilo je že tako dolgo, 

odkar sva se nazadnje skregala ali se zapletla v resen kon�ikt, da 

nanj preprosto nisem bila pripravljena. 

Odšel je v mojo sobo in se usedel na stol za pisalno mizo – ne 

na posteljo. 

Stopila sem k njemu, tako da so se najina kolena dotikala. 

Hotela sem, da mi pove, da je le slabe volje ali zaskrbljen zaradi 

izpitov. Srce mi je razbijalo kot noro. Položila sem dlan na 

njegovo ramo. „Kennedy?“
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„Jackie, morava se pogovoriti.“

Razbijanje srca, ki je odzvanjalo v mojih ušesih, je postalo še 

glasnejše in moja roka je zdrknila z njegove rame. Prijela sem 

jo z drugo roko in se usedla na posteljo, kakšen meter stran od 

njega. Usta sem imela tako suha, da nisem mogla požirati, kaj 

šele govoriti.

Kennedy je molčal in se nekaj minut, ki so se zdele kot 

večnost, izogibal mojemu pogledu. Končno me je pogledal in v 

njegovih očeh sem videla žalost. Oh, ne. Oh, ne.

„Zadnje čase imam … težave. Z drugimi puncami.“

Zaprla sem oči, vesela, da sem sedela, saj bi se sicer sesedla na 

tla. „Kaj misliš s tem,“ sem vprašala s tresočim glasom, „težave 

in druge punce“?

Glasno je zavzdihnil. „Ne gre za to, kar misliš, ne zares. 

Hočem reči, ničesar nisem naredil.“ Pogledal je proč in znova 

zavzdihnil. „Ampak mislim, da si to želim.“

Kaj za zaboga …?

„Ne vem, kaj mi je.“ Moji možgani so panično iskali najboljši 

možni izhod iz te situacije, vendar brez uspeha.

Vstal je in se dvakrat sprehodil z enega konca sobe na 

drugega, nato pa se usedel na rob stola, se nagnil naprej, položil 

komolce na kolena in sklenil dlani. „Saj veš, kako močno si 

želim narediti kariero v pravu in politiki.“

Prikimala sem, še vedno preveč šokirana, da bi lahko karkoli 

povedala, in se trudila, da bi mu sledila. 

„Poznaš našo študentsko bratovščino?“
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Spet sem prikimala, medtem ko sem poslušala prav tisto, 

kar me je skrbelo, že vse odkar se je preselil v hišo študentske 

bratovščine. Očitno me ni skrbelo dovolj.

„Tam je punca … več punc, če sem natančen, ki … no, ja.“

Trudila sem se govoriti z mirnim tonom. „Ne razumem. 

Hočeš reči, da si nekaj naredil oziroma da si to želiš …?“

Pogledal me je v oči, da ne bi prišlo do nesporazuma. „Želim 

si.“

Bolje bi bilo, da bi me sunil v trebuh, saj moji možgani niso 

mogli dojeti besed, ki jih je izgovoril. Lažje bi dojela, če bi 

�zično obračunal z mano. „Želiš si? Kaj za vraga to pomeni?“

Skočil je s stola in naredil nekaj korakov do vrat in nazaj. „In 

kaj misliš, da pomeni? Zaboga. Ne pripravi me do tega, da to 

izrečem.“

Zijala sem vanj z odprtimi usti. „Zakaj ne? Zakaj ne poveš, 

če si predstavljaš, da to počneš? Zakaj zaboga tega ne poveš? In 

kakšno zvezo ima to s tvojimi poklicnimi načrti?“

„Do tega še nisem prišel. Poglej, vsi vemo, da je najhujša 

stvar, ki se lahko zgodi političnemu kandidatu ali izvoljenemu 

predstavniku, da je vpleten v seksualni škandal. In jaz sem 

samo človek, Jackie. In če zdaj zatrem svoje želje in pohoto, 

se bodo pozneje spet prikradle, v še hujši obliki. In če se bom 

takšnim užitkom predajal pozneje, si bom s tem uničil kariero.“ 

Nemočno je razširil roke. „Nimam druge izbire, kot da dam to 

iz sebe, dokler to še lahko storim, ne da bi s tem ogrozil svojo 

prihodnost.“
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Dopovedovala sem si: Saj to ne more biti res. Fant, s katerim 

sva bila skupaj tri leta, me bo dal na čevelj zato, da bi lahko 

brez zadržkov tekal za drugimi študentkami. Zamižala sem in 

poskušala globoko dihati, a mi ni uspelo. V sobi ni bilo kisika. 

Zrla sem vanj brez besed.

Stisnil je čeljust. „No, očitno ni bila najboljša ideja, da te na 

lahek način …“ 

„Na lahek način? Da se razideš z mano zato, da boš lahko 

kavsal druge? Brez občutka krivde? Si resen?“

„Resen kot srčni infarkt.“

Moja zadnja misel, preden sem vanj zabrisala učbenik za 

ekonomijo, je bila: Kako lahko v takem trenutku uporabi tako 

bedasto primerjavo. 


