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Ta knjiga je za Joecy. Še vedno ne morem verjeti, 

 da si PTA izbrala namesto Cie.
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Prvo poglavje

Stropni ventilator ni prav nič pomagal pri hlajenju njene 

tople, vlažne kože. Potrebovala je prho … in spanec.

Toda tu, kjer je bila v tem hipu, ne bo dobila ne enega ne 

drugega.

Sasha je eno svojih dolgih nog pretegnila ob mišičastem telesu 

moškega, ki je ležal ob njej. Oči so ji zdrsele čez njegova stegna 

do okrogline njegove izklesane zadnjice. Njegovo čokoladno 

kožo je na boku prekrivala tetovaža, ki se je širila po vsej dolžini 

njegovega hrbta in ramen.

Čvrst.

To je bila beseda, ki ga je najbolje opisala.

Njegovi zobje so ji zdrseli čez ramo in jo pritegnili nazaj v 

resničnost.

»Odhajaš,« je rekel nekako obtožujoče.

Njen sprijaznjeni vzdih mu je povedal, kar je že vedel.
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Sasha je noge zavihtela na tla in vstala.

Opazoval jo je.

Njegove oči so jo žgale v hrbet, ko se je sklonila po obleko. 

Potegnila si jo je čez glavo in pobrala drobceno ročno torbico, 

za katero je trdila, da je malha. Ni bila. Ne zares. V njej sta bila 

le en sam ključ in šminka.

In kondom … ampak tega zdaj že ni bilo več.

»Ne bom te več videl, kajne?«

Zdrsnila je v škornje z desetcentimetrsko peto in stopila nazaj 

k postelji.

Medtem ko se mu je približevala, je opazoval zibanje njenih 

bokov.

»Hvala za telovadbo,« je rekla z grlenim glasom.

S svojimi se je bežno podrgnila ob njegove ustnice, vstala, se 

zasukala na peti … in odkorakala iz njegovega življenja.

Stopnišče, po katerem se je spustila v pritličje, so prekrivali 

gra�ti, iz kota na zadnjem podestu pred pritličjem pa se je širil 

vonj po nečem, česar ni želela poimenovati.

Zunaj se je zrak premikal.

Bil je vroč, neprijeten zrak … se je pa premikal.

Sonce je zašlo že pred več urami, toda vlažni zrak v Rimu je 

bil težji, kot je za pozno poletje običajno.

Sasha si je pretegnila vrat in uživala v občutku prijetne 

sproščenosti v mišicah.

Utrujena sem, je pomislila.
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In zdolgočasena.

»Bella!« je zaklical nekdo iz skupinice petih moških … 

pravzaprav fantov, ki so postopali pod ulično svetilko pred 

barom, v katerem je bilo še vedno živahno.

Sasha je stopala naprej.

Štiri ulice naprej jo je čakal njen prevoz.

Iz torbice je vzela ključ in vključila motor. Nadela si je čelado, 

se na hitro ozrla okoli sebe in zapeljala po ulici.

Medtem ko je peljala mimo, so se za njo obračale številne 

glave.

Za žensko na motorju, v kratki črni oblekici in vabečih 

škornjih so se ljudje pač obračali, in če je bila iskrena sama s 

seboj, je v njihovi pozornosti uživala.

Morda je bil prav to razlog, da je to storila. Ni bilo ravno 

tako, kot da si v Italiji ne bi mogla najeti avtomobila. Najela bi 

ga lahko pravzaprav kjerkoli, kamor je odpotovala. Toda ona je 

namesto tega vozila motor. Odpovedala se mu je le pozimi.

Motorji so okretnejši. Z njimi je mnogo lažje slediti ljudem 

ali se otresti koga, ki sledi tebi.

Le da zdaj ni bilo nikogar.

Prav zato se je opomnila, da ji je dolgčas.

Zamenjala je vozni pas, zapeljala skozi rumeno luč in se čez 

most pognala v mnogo lepši del Rima. 

Mislila bi si, da bo imelo mesto, starodavno kot Rim, boljši 

nadzor nad umazanijo, ki so je bile ulice polne.
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Toda ne.

Izven starega centra in delov, ki so jih ostro nadzirali, da 

vandali ne bi uničevali stavb, zgrajenih pred tisočletji, je bil 

Rim poln gra�tov in pričevanj o zapravljenih mladostih.

Pred hotelom, v katerem je bila nastanjena, se je ustavila, 

motor parkirala tik ob moškem, ki je skrbel za parkiranje 

avtomobilov hotelskih gostov, nogo zavihtela prek sedeža in si 

snela čelado.

Ko je stopila proti steklenim vratom, je zaposleni strmel 

vanjo.

»Excusa.«

Ujela je njegov pogled in spregovoril je v angleščini. »Motorja 

ne morete pustiti tu.« Medtem ko je govoril, so mu oči spolzele 

po njenem telesu.

Sasha mu je vrgla ključ.

Ujel ga je.

»Suita 610,« mu je rekla.

Pogledal je ključ in nato spet njo ter zmajal z glavo.

Ko je prišla v dvigalo, je segla k skritemu žepku v škornju  

in izvlekla kartico, s katero je odklepala vrata svojih hotelskih 

vrat.

Vrata je zaklenila za seboj, ključ spustila na toaletno mizico, 

si odpela zadrgo na enem, nato pa še na drugem škornju, stopila 

iz njih, da je za njo v dnevni sobi suite ostala kratka sled obuval, 

nato pa stopila v spalnico. Obleko je odvrgla na posteljo in 

stopila naravnost pod tuš.
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Voda je bila sprva hladna, da jo je zmrazilo po vsej hrbtenici, 

prav do konic nožnih prstov. Počasi se je voda le ogrela, ona pa 

se je obrnila naokrog in si spomin na začasnega ljubimca izmila 

s kože.

Ko se je prebila spod prhe, si je lase osušila z brisačo in se 

gola raztegnila čez posteljo.

Rolete na oknih njene suite so bile razprte in pogled na Rim, 

ki je žarel na ozadju nočnega neba, je bil prava poslastica za oči.

V Italijo je odletela iz kaprice … iz nemira porojena 

impulzivna odločitev se je razvlekla v dvotedensko bivanje v 

treh različnih hotelih. Najbrž bi morala naprej. Nočni receptor 

se ji je nasmehnil in ji pomahal, ko je zgodaj zvečer stopila 

mimo njega. Ni bilo v Sashini naravi, da bi dopustila, da jo 

ljudje prepoznajo.

Vprašala se je, zakaj … zakaj bi šla naprej? Nihče je ni iskal. 

Ona ni iskala nikogar. Nikogar ji ni bilo treba varovati.

Zaprla je oči in si skušala umiriti misli. Utrujena je bila že 

pred eno uro.

S prsti je pobobnala po postelji.

Osredotočila se je na zvok klime, ki je v sobo pihala hladni 

zrak. Beli šum.

Zaspi.

Če bi le imela kaj, zaradi česar bi se zjutraj morala zgodaj 

zbuditi.

Ker je vedela, da je naslednji dan, naslednji teden … celo 

naslednje leto ne bo nič zaposlovalo, se nikakor ni mogla 

pomiriti.
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Nič.

Na Zahodni obali Združenih držav Amerike je bila ura 

skorajda štiri popoldne, v Teksasu, kjer sta s svojo dojenčico 

Lilliano stanovala Trina in Wade, pa je bil skorajda čas za 

večerjo.

Sasha je odprla oči in se zastrmela v strop.

Tišina jo je ubijala.

Segla je po mobitelu, ki se je polnil na nočni omarici, in 

poklicala Reeda.

»Kaj sem pa naredil, da sem si prislužil tvoj klic?«

Reed se na telefonski klic ni nikoli oglasil s halo.

Sasha se je trudila, da se ne bi nasmehnila. »Prepričana sem, 

da prav nič.«

»In vendar me kličeš. Kje si?«

To jo je vedno vprašal.

In ona mu nikoli ni odgovorila.

»Nikjer v bližini. Si že očka?« Reedova žena, Lori, je enkrat 

prihodnji mesec pričakovala dvojčka in Sasha je pomislila, 

da bi, medtem ko je njega zaposlovalo toliko reči, varnostno 

podjetje, s katerim je delal, morda potrebovalo okrepitve. 

Reeda ni nameravala vprašati, ali potrebujejo pomoč, nikoli ga 

ni. Le tu in tam se mu je oglasila, in če so koga potrebovali, ji 

je to povedal. Zelo redko jo je poiskal sam. Na tri prste je lahko 

preštela vse priložnost, ko se je to zgodilo.

»Ne še. Ne bojim se priznati, da me je že same misli na 

prihodnje leto groza.«
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Zdaj se je Sasha vendarle nasmehnila. Reed se ni zlahka 

prestrašil, in kadar se je, tega vsekakor ni priznal. »Zveni, kot da 

imaš vse pod nadzorom.«

Reed je pomolčal. »Kako pa si ti? Ne zveniš povsem pri sebi.«

Nasmeh ji je zbledel in dvignila je brado. »Samo prepričati 

sem se hotela, da nisi, odkar sem te zadnjič videla, česa zafrknil.«

»In kdaj je bilo to?« jo je vprašal. »Nikoli nisem povsem 

prepričan, ali me morda ne opazuješ od zadaj, z daljnogledom.«

»Daljnogled … kako zelo najstniško.« Očitno je bilo vse v 

redu.

Ni je potreboval.

»Mojo številko imaš,« je rekla in umaknila telefon od ušesa, 

da bi prekinila klic.

»Počakaj!«

V prsih ji je vztrepetalo zrnce upanja.

»Ja?«

»Rada bi, da prideš, ko se otroka rodita. Na obisk. Trina in 

Wade bosta prišla z Lilly. Kmalu bodo prazniki.«

Sasha se družabnih dogodkov ni udeleževala. »Mogoče, če 

bom imela čas.« Imela bo čas, a ne bo šla.

Iz tona Reedovega glasu je razbrala, da ve, da ne bo prišla. 

»Vedno si dobrodošla.«

Sasha je odložila, ne da bi se poslovila.

Stopila je k oknu hotelske spalnice in ni ji bilo mar, da bi 

skozi okno lahko kdo videl njeno goloto.

Stvari so se morale spremeniti.
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Na površje so ji priplavali spomini na mladost. Bila je nedaleč 

proč od kraja, kjer je preživela leta, v katerih se je izoblikovala 

v odraslo osebo. Kraja, ki jo je izoblikoval v nemirno žensko, 

kakršna je postala. Morda bi ji nekaj časa tam pomagalo, da bi 

se lažje osredotočila.

Nemčija …

Odločena je legla na posteljo in zaprla oči.

Vedno si dobrodošla.

Na zunaj se je Richter zdel kot katerakoli internatska šola, 

posejana po pokrajinah Evrope. Že samo ime bi moralo 

povedati marsikaj o tem, kakšno izobraževanje bi lahko 

pričakovali za temi kot pri utrdbah debelih zidovih glavne 

zgradbe ter tri metre in pol visoko ograjo, ki je obdajala dobrih 

dvajset hektarov veliko posestvo. Toda namesto da bi se ob 

nemški besedi za sodnika ljudje praskali po glavah in postavljali 

vprašanja, je večina preprosto verjela, da je neki sodnik nekoč 

semkaj v šolo poslal svojega otroka in izobraževalni instituciji 

ponudil visoko donacijo v zameno, da se šola poimenuje po 

njem.

Richter je sprejemal le problematične otroke.

Bogate problematične otroke.

Tako je vsaj nakazovala njihova predstavitvena brošura.

Sasha je motor zapeljala do zaklenjenih in zastraženih vrat 

Richterja in se ustavila, ko je iz svoje stražarnice stopil 'receptor' 

v uniformi.
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Dvignila je vizir svoje čelade in se srečala z njegovimi resnimi 

očmi. »K ravnateljici Lodovici želim.«

»Vi pa ste?«

»Sasha Budanov.«

Vezir si je nadela nazaj čez oči in se obrnila proti vratom, za 

katera je pričakovala, da se bodo v naslednjem hipu že odprla. 

Ko so se res, je pognala svoj motor in zdrvela skozi znani 

drevored proti glavnemu vhodu šole.

Gruče otrok so za njo obračale glave, nihče pa se ni ustavil, 

da bi strmel vanjo.

Vedno v gibanju.

To je bila ena od mnogih reči, ki jih jo je naučil Richter.

Pustila je, da ji je čelada obvisela s krmila, in dolgo, v usnje 

oblečeno nogo zavihtela z motorja. Iztegnila je vrat in se ozrla 

po petih nadstropjih glavne zgradbe. Prav nič se ni spremenila. 

Zdelo se je, da niti grmi, ki so obdajali kamnito zgradbo, niso 

prav nič zrasli.

Nekateri ljudje so ji zaupali, da so se jim, ko so se po dolgih 

letih vrnili tja, kjer so odraščali, zgradbe zdele manjše.

Zdaj se je torej zdelo, da je Richter prav tako ogromen, kot 

se ji je zdel tedaj?

Utišala je svoje misli in se po ogromnem stopnišču povzpela 

do tri metre visokih vrat iz rezljanega lesa.

Vrata so se odprla, še preden ji je uspelo prijeti za kljuko.

Njene ustnice so se ukrivile v redkem širokem nasmehu. 

»Charlie. Ne morem verjeti, da si še vedno tu.« Srce se ji je 

napelo ob toplih spominih na moškega, ki je stal pred njo.
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»Vratar Charlie, gospodična Budanov.«

Ob ironičnosti teh besed se je zarežala. Moški, ki je bil 

zadolžen, da preverja, da vsi, ki vstopijo skozi Richterjeva 

vhodna vrata, tja tudi spadajo, je vzdevek dobil že dolgo pred 

tem, ko je Sasha začela obiskovati to šolo. Zaradi dejstva, da je 

bil Nemec in ne Američan, a je govoril s popolnim ameriškim 

naglasom, so dijaki ugibali, ali ni morda mednarodni vohun, 

v resnici pa ni nihče vedel niti tega, ali mu je sploh res ime 

Charlie.

Pristopila je, roke pa so ji prosto padale ob bok. Nista se 

objela … to ni bilo dovoljeno.

»Dobro si videti, Sasha.«

»Tudi ti. Vidim, da kot vedno skrbiš za tukajšnjo varnost.«

»Nihče ne pride noter – ali gre ven – ne da bi jaz vedel za to.«

Sasha je glavo nagnila na stran.

Charliejev igrivi nasmešek je malce zbledel. »Vsaj ne, odkar 

si se ti spustila po severni steni, dvorišče prečkala, ne da te bi 

zaznal en sam senzor in preplezala ograjo, nato pa od trideset 

kilometrov proč poklicala ravnateljico Lodovico, da bi ji 

povedala, da mora poostriti varnostni nadzor.«

Sasha se je prisilila, da je potlačila ponos, ki ga je začutila ob 

spominu na to.

»Tistemu francoskemu tepcu … Kako mu je že bilo ime?«

»Gospod Dufort.«

»Točno … Pierre Dufort.« V zadnjem letniku na Richterju 

je bil on njen moški sovražnik. »Nisem mu mogla dopustiti, da 

me izzove, jaz pa izziva ne opravim.«
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Charlie je zmajal z glavo in spregovoril s tišjim glasom. 

»Učenci zadnjih letnikov so vsako leto poskušali doseči to, kar 

je uspelo tebi, ampak nikomur še ni uspelo.«

»Škoda.«

Namrščil se je. »Zakaj pa to?«

»To lahko pomeni le, da učenci niso vredni te ustanove ali pa 

so učitelji slabši, kot so bili.« Sasha je začutila, da ji je, ko se je 

obrnila, nasmeh segel vse do oči.

»Veseli me, da si nazaj,« je rekel.

Postala je. Je bila res nazaj?

Otresla se je tega vprašanja in stopila po prevelikem hodniku 

do pisarn.

Zdelo se je, da se je tihi del pisarniškega dela šole nekako 

skrčil. Pozdravila jo je receptorka, ki je ni poznala. »Gospodična 

Budanov?«

»Da.«

»Ravnateljica vas pričakuje.«

Trudila se je, da ne bi pokazala presenečenja. Ravnateljica 

ni za vsakogar izpustila vsega iz rok. Glede na to, da je prišla 

nenapovedana, je Sasha pričakovala, da bo morala vsaj kratek 

čas počakati.

Z očmi je zdrsela proti pisarni ženske, ki je vodila šolo. 

»Hvala.«

Pred vrati je Sasha oklevala. Bi morala potrkati?

Brenčanje, ki jo je opozorilo, da ji je receptorka odklenila 

vrata, ji je odgovorilo na to vprašanje.
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Sasha je dvignila brado in pritisnila na kljuko.

Neznani hlad nepričakovanega se ji je stekel po hrbtenici 

in ji naježil dlake na rokah. Navadno bi se Sasha ob takšnih 

občutkih zasukala okoli svoje osi in, od kjerkoli bi ga v tistem 

hipu že skrivala, izvlekla orožje. Toda tu to ni bilo potrebno.

Ko je stopila čez prag, so jo preplavili spomini.

Samozavestna, elegantna ženska za mizo je bila natanko 

takšna, kakor se je je Sasha spominjala.

»Sasha. Kakšna nepričakovana čast.« Ravnateljica Lodovica je 

vstala. Njen okus za oblačenje se ni prav nič spremenil. Nosila 

je črn hlačni kostim z elegantno srajco z dolgimi rokavi. Za 

mizo je bil obešalnik za plašče, kamor je obesila svojo haljo. 

Sasha jo je brez nje sicer že videla, a to je bila redkost.

»Hvala, da ste me sprejeli.«

Stopila je okrog mize. Za kratek, zastrašujoč trenutek je Sasha 

pomislila, da jo bo ženska objela.

Namesto tega ji je pomignila proti kavču v oddaljenem 

kotičku pisarne. »Komaj čakam, da mi poveš, kaj te je prineslo 

nazaj k nam.«

Obe sta sedli, ravnateljica je v gležnjih prekrižala svoje vitke 

noge in si roke položila v naročje. Ženska je morala biti v 

srednjih štiridesetih, morda je bila celo starejša, a kazala ni nič 

več kot trideset let.

»Tudi sama bi rada odkrila, kaj me je pripeljalo sem, 

ravnateljica.«
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»Mislim, da ni nobene potrebe po formalnostih več, Sasha. 

Nisi več učenka, jaz pa nisem več tvoja ravnateljica. Ime mi 

je Linette. Lahko mi tako rečeš.« Tiste njene popolne ustnice 

in visoke ličnice so se ukrivile v nasmešek, kar je dotlej Sasha 

videla manj kot petkrat.

Sasha je globoko zajela sapo.

»V neprijeten položaj sem te postavila.«

»Reče ženska, ki je učence kaznovala, če so ji rekli kakorkoli 

drugače kot ravnateljica.«

»Prav ti izmed vseh mojih učencev najbolje veš, da se v 

odsotnosti spoštovanja kaj hitro izgubi tudi nadzor.«

Zdaj je bila Sasha na vrsti, da se rahlo nasmehne. »Da, 

prav dobro se spominjam. Nisem bila kaznovana zato, ker 

sem pobegnila s posestva, temveč zato, ker sem ti, ko sem te 

poklicala iz puba, rekla preprosto Lodovica.«

»To je še vedno eden izmed trenutkov, na katere sem kot 

pedagoginja najbolj ponosna.«

Sasha je priprla oči. »Za pet dni si me zaprla v samico.«

Samica je bila res tako grozna, kot se je zdelo, sodeč po 

imenu. Kot v vsakem zaporu je bila soba tudi tu temna in 

zvočno izolirana. Namenjena je bila temu, da človeka ustrahuje 

in ga zlomi. Pogosto se je to tudi res zgodilo.

»Zaradi pomanjkanja spoštovanja, ne zaradi tvojega dejanja. 

Sploh pa vem, da ti je Charlie precej olajšal vse skupaj.«

Res ji je. Vsako noč se je za eno uro lahko nadihala svežega 

zraka in pojedla topel obrok.
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»Mu je res ime Charlie?«

»Si zato tu? Da bi poiskala odgovore na tista Richterjeva 

vprašanja, ki jih ni treba zastavljati?«

Sasha je zmajala z glavo. »Že pred dvema letoma sem izvedela, 

kdo je bila moja mecenka.«

Linette je privzdignila obrvi. »Zaprisežena sem bila k molku.«

»Vem. Moj oče je mrtev.«

»Vem.«

To jo je presenetilo. »Ves ta čas si vedela, kdo je?«

Linette je prikimala. »Seveda. Odgovorna sem za varnost 

tukajšnjih učencev. To ni prav lahka naloga pri staršu, ki bi 

lahko v hipu poskrbel, da umreš. Zakaj pa misliš, da smo tu 

tako pritiskali nate?«

»Ker sem bila težavna.«

»Trmasta, ne težavna. Vedela sem, da bo nekoč prišel dan, 

ko boš izvedela resnico o svojih starših in se boš morala znati 

obvarovati.«

Preplavili so jo spomini na edinkrat, ko je obiskala svojega 

očeta, na dan, ko jo je poskusil ubiti. To mu je skoraj tudi 

uspelo.

Sasha si je z roko segla h grlu. Boleče okrevanje po tem, ko so 

ji njegove roke poskusile zaviti vrat, je vanjo naselilo hlad.

Sobo je zajela tišina.

Ko je dvignila pogled, je nekakšen nasmeh, ki je ravnateljici  

poprej igral na obrazu, zamenjal njen vajeni stoični izraz.
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»Učenci se na Richter vračajo iz enega od treh razlogov. Po 

odgovore, po zavetje ali po usmeritev. Zakaj si se vrnila ti?«

V grlu se ji je naredil cmok, kakršnega ni bila vajena.

»Zaradi vsega trojega.«


