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Prvo poglavje 

Žalovanje je cena, ki jo plačamo za ljubezen. 

– Kraljica Elizabeta II. 

Sprijaznjena, da bo še en sobotni večer preživela doma, se 

je Ella Abbot s svojima najboljšima prijateljema – Benom in 

Jerryjem – udobno namestila na kavču. S tema fantoma je v 

zadnjem času preživela kar precej večerov in vedela je, da 

bo naslednjič, ko bo stopila na tehtnico, bridko obžalovala 

preobjedanje s tem sladoledom. Toda komu mar tehtnica, 

telovadba ali kar koli drugega, če smo že pri tem, če imaš 

zlomljeno srce. 

Vse, česar je bila sposobna, je bilo, da je vstala, se oprhala, 

si posušila lase, pojedla nekaj hrane brez okusa, šla v službo 

in tamkaj za silo normalno delovala. Korak za korakom se je 
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mukoma prebijala skozi vsakodnevno rutino, zgornja ustnica 

pa se ji je, kadar je bila sama, pri tem prav presneto pogosto 

tresla. Ni bilo treba, da to kdo ve. 

Žličko je zakopala v še en novi lonček vaniljevega sladoleda 

z višnjami, ki se je po glasbeniku Jerryju Garcii imenoval 

Cherry Garcia in je bil edina stvar na svetu, ki jo je v teh dneh 

osrečevala. Torej se je preveč sladkala. Pa kaj. Z veseljem bo 

plačala za to – takoj ko se neha počutiti tako zanič. 

V zadnjih nekaj tednih ni imela nobene izbire – morala se je 

sprijazniti, da je njena strastna ljubezen do Gavina Guthrieja 

zaman. 

»In? Kako kaj napreduješ pri tem?« je vprašala sladoled. »Sva 

že na stopnji sprejemanja?« Zajela je še eno žličko in še eno. 

»Ne, še vedno zataknjena v fazi zanikanja.« 

Če je le ne bi poljubil. Če bi le lahko izbrisala tisti en 

popolni trenutek čiste sreče na plaži v Burlingtonu med poroko 

njene sestre Hannah prejšnje poletje. Če ne bi vedela, kako 

ga je poljubiti, bi bila vsa ta reč s sprejemanjem neskončno 

preprostejša. 

In ni šlo le za poljub. Če bi temu tako rekla, bi poenostavljala, 

kar se je zgodilo med njo in Gavinom, medtem ko so vsi drugi 

poslušali, kako Nolan opeva svojo nevesto. Gavinu je želela biti 

le v uteho, medtem ko se je vdova njegovega preminulega brata 

poročala z drugim, in objela ga je. Toda nato jo je poljubil – in 

ne tako, kot je dolga leta, ko je mislila nanj, sanjarila, da jo bi 

poljubil. 
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Ne, poljubil je bil grob in divji in močan; najbolj vroč poljub, 

kar jih je kdaj prejela od kogar koli. 

Ko je zdaj premišljevala o tem, se je s prstom odsotno 

podrgnila sem in tja po ustnicah, ki so jo tedaj še ure po 

'poljubu' ščemele. In v tem času se je morala obnašati, kot 

da je vse v redu, kot da se ji ni v petih nepozabnih minutah 

popolnoma spremenil svet. 

Po tistem jih je podoživela vsaj tisočkrat. Kako jo je pograbil 

kot človek, ki se je utapljal, dokler ga ni prišla rešit. Kako mu 

je jezik zdrsnil v njena usta in so se njegove ustnice tako tesno 

pritisnile ob njene, da je kasneje čutila, kot da bi bile odrgnjene 

– in saj ne, da bi ji bilo mar za to. Odrgnjene ustnice so bile še 

nekaj dni po tem opomin, da se je res zgodilo. Da to ni bil le 

izmislek njene preveč bujne domišljije. 

Gavin Guthrie jo je res poljubil. In nato je odkorakal stran, 

kot da ni to med njima ničesar spremenilo. Umaknil se je tako 

nenadno, da je skorajda izgubila ravnotežje. Najhuje od vsega je 

bilo, da se je dejansko opravičil, ker jo je poljubil. Stresla se je, 

ko se je spomnila, kaj ji je rekel. 

»Kristus, Ella. Oprosti. Ne vem, kaj počnem. Tako zjeban sem 

danes. Oprosti. Tega ne bi smel narediti.« 

Toda to ni bilo vse, kar je rekel. Ne, moral ji je vzeti sapo z 

nežnim božanjem po obrazu in še nežnejšimi besedami. »Lepa 

si, Ella. Navznoter in navzven. Če bi si dovolil, da se mi to s kom 

zgodi, potem bi bila ti prva, ki bi jo poklical. Ampak jaz ti ne 

morem ponuditi ničesar in ne bi bilo pošteno. Preprosto ne bi bilo 

pošteno.« 
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Četudi je po tem odkorakal stran od nje, so jo njegove besede 

in tisti poljub – tisti neverjetni, nepozabni poljub – napolnili z 

neumnim, razposajenim upanjem, ki sta ga udušili dve manj 

nepozabni srečanji z njim od takrat. Obakrat jo je opomnil, da 

ji nima česa ponuditi in da je ne namerava posrkati v strahoto, 

kakršna je postalo njegovo življenje. 

Prvič, ko ga je videla po »poljubu«, ji je rekel, da gre z njim 

po poroki samo še navzdol, da se utaplja v žalovanju, enako 

močnem, kot je bilo tisto tik po smrti njegovega brata Caleba, 

ki je v Iraku stopil na mino. Četudi je bil srečen za Hanno in 

Nolana, ki sta bila oba njegova bližnja prijatelja, je to, da je 

videl, kako se je vdova njegovega brata na novo poročila, znova 

oživilo njegovo žalost. In to, da je to vedela, da je vedela, da 

je sam in da tako hudo trpi, je Ello ubijalo žličko po žličko 

sladoleda Ben in Jerry. 

Zazvonil ji je telefon, kar je bila dobrodošla prekinitev toka 

njenih misli. Večkrat jo je že zavrnil. Ni se poskušala pregovarjati 

z njim, toda prekleto, kako si je to želela. Še dobro, da se je 

obrnila k sladoledu in ne k alkoholu. Z nekaj tekočega poguma 

v krvi bi se verjetno spravila v avto, se odpeljala k njemu in se 

mu znova izpovedala. 

Šla je v kuhinjo in pograbila telefon. »Halo?« V ozadju je 

slišala glasno glasbo in še glasnejše glasove. Pomislila je, da gre 

za pomoto, in skorajda prekinila.

»Ja … Tule imam tipa, ki vas ima v svojem telefonu shranjeno 

kot svoj KVS.« 
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»Kot kaj?« 

»Kot ’klic v sili’.« 

Nemudoma je pomislila na svojega brata Wada, za katerega je 

bila prepričana, da jo bi navedel prej kot njeni drugi sorojenci, 

le da Wade ni imel telefona – vsaj ne da bi ona to vedela. »Kdo 

pa je?« 

Ignoriral je njeno vprašanje in nadaljeval s pridigo. »Bolje 

za vas, da pridete sem in ga spravite od tod, preden pokličem 

policijo.« 

S telefonom, ki ga je pridržala le z ušesom in ramenom, je 

ostanek sladoleda zbasala v zamrzovalnik in šla po čevlje. »Kje 

pa ste?« 

»Bar Pri Rdečkarju na 114. Pridite čim prej. Pol ure vam 

dam in hočem, da ga spravite stran. Samo težave prinaša. To 

sem vedel v sekundi, ko je stopil noter s črnim pogledom.« 

»Takoj pridem. Prosim, ne naredite ničesar, dokler ne 

pridem.« 

»Pol ure.« Odložil je. 

Ella je minuto kasneje že stopila skozi vrata in se kmalu 

zatem priključila na cesto, ki je vodila iz Butlerja. Ko se je skozi 

enopasovni pokriti most odpeljala mimo hiše svojih staršev na 

Hells Peak Road, ji je prišlo na misel, da nihče ne ve, kje je ali 

kam gre. Saj ne, da je čutila potrebo po tem, da vsakič, kadar 

gre iz stanovanja, o tem za vsak primer obvesti starše, toda to, 

da se je v soboto pozno zvečer kar sama odpravila v obcestni 

bar, vsekakor ni bilo značilno zanjo. 
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V kotičku misli jo je kljuvalo, da je v baru morda Gavin. 

Toda zakaj bi jo on navedel kot svoj klic v sili? Že sam izraz ji 

je bil, glede na to, da ni imela mobilnega telefona, čudno tuj. 

In saj – zakaj pa ga bi imela? V njenem kraju ni bilo signala in 

skorajda vsi, ki jih je poznala, so živeli prav v Butlerju. Če je 

nihče ne bi mogel poklicati in niti ona ne bi mogla poklicati 

nikogar – zakaj bi si omislila mobilni telefon? Kje bi Gavin 

dobil njeno telefonsko številko in zakaj bi izmed vseh ljudi za 

svoj klic v sili izbral prav njo? 

Idejo je opustila skorajda takoj, ko se ji je pojavila. Njegov 

klic za nujne primere so bili gotovo njegovi starši. 

Ni želela dopustiti, da bi jo njeno neumno, upajoče srce 

med misijo rešiti enega od njej pomembnih moških popeljalo 

na brezupno pot grajenja gradov v oblakih. Morda je bil 

Lucas ali Landon. Oba njena mlajša brata sta rada ponočevala, 

občasno pa sta se spravila tudi v težave, toda nikoli ni šlo za kaj 

resnejšega; šlo je za manjše nagajivosti. Četudi sta jo večino časa 

spravljala ob pamet, sta oba vedela, da jo bi lahko poklicala, 

kadar koli bi se zares znašla v škripcih. 

Enako je veljalo tudi za Maxa, najmlajšega izmed desetih 

Abbottov. Toda ker bi moralo njegovo dekle, Chloe, vsak čas 

roditi, je bil najbrž z njo v Burlingtonu in čakal, da se zgodi. In 

ali ne bi bila njegov klic v sili Chloe? 

Ella se je še vedno skušala domisliti, kdo bi jo navedel kot 

osebo, ki naj jo pokličejo v nujnih primerih, ko je ustavila 

pred barom Pri Rdečkarju, kar je bil, očitno, motoristični bar. 
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Parkirišče so zasedale dolge vrste motorjev; njihovi kromirani 

deli so žareli v svetlobi cestnih svetilk. 

»To je pa veliko motoristov.« Ella je pogoltnila cmok, ki 

se ji je naredil v grlu ob misli, da bo morala sama zakorakati 

noter. Lahko bi poklicala Charley ali Wada, ki bi bila gotovo 

pripravljena priti z njo, le da ji je dal besni tip, s katerim je 

govorila po telefonu, na voljo trideset minut, da pride sem, kar 

pa ni bilo dovolj časa, da bi si pridobila okrepitve. 

»Zgani se že, reva.« Ella je nadaljnjo minuto zbirala pogum, 

da bi vstopila v bar, v katerem ni poznala nikogar, razen 

moškega, ki jo je brez njene vednosti navajal kot svoj klic v sili. 

Kdor koli je že bil, mu jih bo pošteno napela, da je napravil kaj 

takega, ne da bi ji povedal. 

Prodniki posutega parkirišča so se ji drobili pod nogami, 

medtem ko se je prebijala proti vratom. Notri so glasovi 

množice in glasba tekmovali med seboj v glasnosti in ustvarjali 

oglušujoč hrup. Kako je kdor koli zdržal tu notri več kot nekaj 

minut? Bilo je tudi zelo temno. Komajda je videla, kje stopa, 

ker so bile vse luči usmerjene v glasbeno skupino na odru na 

drugi strani ogromnega prostora. 

»Ti lahko kako pomagam, srček?« jo je vprašal globok glas. 

»Iščem vodjo lokala oziroma osebo, ki me je poklicala, da 

pridem pobrat tipa, ki potrebuje prevoz domov.« Premerila 

ga je s pogledom in kar nekaj časa je trajalo, da se je srečala z 

njegovimi očmi, in ob njegovi višini zajela sapo. Moški je moral 

imeti približno dva metra in bil je pravi zid čvrstih mišic. Ella 
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ni bila prepričana, ali želi pobegniti pred njim ali pa ga prositi, 

naj v tem neznanem okolju pazi nanjo. 

»Kar za menoj.« Prijel jo je za roko in jo popeljal skozi 

množico prepotenih, plešočih teles. 

Medtem ko sta se prebijala skozi množico in se je Ella, kot da 

jih gre za življenje, držala svojega spremljevalca, jo je pograbilo 

več moških rok. Udarjala je po grabečih dlaneh in tesno sledila 

velikanu, ki jo je popeljal v pisarno v oddaljenem, temnem 

kotičku. 

Ella je vstopila v sobo, v kateri je bil Gavin Guthrie ravno 

sredi divjega prepira z moškim z živo rdečimi lasmi, predvidoma 

z Rdečkarjem v baru Pri Rdečkarju. 

»Nič nisem naredil!« je zatikajoče rekel Gavin. »Nekaj pijač 

sem spil. Pa kaj?« 

»Vem, kaj si naredil baru malo naprej. Pri nas nisi 

dobrodošel.«

»Plačal sem vstopnino kot vsi drugi. Ne moreš me kar vreči 

ven.« Opotekajoče je napravil korak proti drugemu moškemu. 

»Gavin,« je rekla Ella. 

Presenečeno je obstal, ko jo je zagledal stati ob velikanu, ki 

je ostal v prostoru – najbrž, ker si je želel ogledati to predstavo. 

»Kaj delaš tu?« je vprašal z mnogo nežnejšim glasom, kot je bil 

ta, s katerim je pravkar govoril z lastnikom bara. 

»Poklicali so me, naj pridem pote.« 

»Zakaj pa tebe?« 

»To se tudi sama sprašujem.« 

»Spravite ga od tod, prosim,« je Elli rekel utrujen lastnik 
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bara. »Nobenih težav nočemo.« 

»Greva, Gavin.« Čeprav je bil očitno pijan, razmršen in 

neurejen, je bil še vedno videti čudovit. In besen. Rdečkarja 

je še enkrat grdo pogledal, nato pa stopil čez sobo, kjer je ob 

velikanu stala Ella. 

Velikan je pogledal Gavina in mu podal njegov mobilni 

telefon. »Vem, kdo si, in rad bi ti samo rekel, da mi je žal zate.« 

Ob nežnih besedah velikega moškega se je Ella skorajda 

razjokala. Samo predstavljala si je lahko, kaj so pomenile 

Gavinu. 

Zdelo se je, da je Gavinova jeza ob prijazni gesti izpuhtela. 

Vidno se je sključil, kot da se je pravkar spomnil, zakaj se je 

sploh napil. »Hvala.« Z roko na Ellinem hrbtu je odprl vrata in 

jo popeljal skozi. Velikan je šel z njima in jima pomagal, da sta 

se skozi množico prebila do glavnega izhoda. 

Zunaj se je Gavin napotil proti svojemu poltovornjaku. 

Ella se je ozrla k velikanu po pomoč. 

Stopil je za Gavinom, ga zgrabil za majico in ga obrnil okrog. 

»Stari, takšen ne moreš voziti. Pusti, da te tvoje dekle odpelje 

domov.« 

»Pusti me pri miru,« se je Gavin neuspešno trudil, da bi se 

otresel velikana. »Nihče vas ni prosil, da jo pokličite.« 

»Če bi jaz imel doma takšno dekle, ne bi visel tukaj.« 

»Ni moje dekle.« 

Ella se je hotela obrniti in odkorakati stran, da bi ji ne bilo 

treba slišati ničesar več, kar bi še dodatno ranilo njeno že tako 
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zlomljeno srce. Želela ga je pustiti, da se sam spopade s tem, kar 

se mu je dogajalo. Toda očitno sporočila iz možganov ni zmogla 

prenesti do stopal, tako da je še naprej stala kot vkopana, 

medtem ko je velikan poskušal strezniti Gavina. 

»Samo pojdi z njo in nam vsem skupaj olajšaj položaj, prav?« 

»Kar počnem, ni tvoja skrb.« 

»Moja skrb je, da vsakdo, ki odide od tod, to stori na varen 

način. Če nočeš, da se brigam za to, kaj počneš, se spravi v njen 

avto in pojdi. Potem se ne bova imela več o čem pogovarjati.« 

»V redu. Grem.« Gavin se je opotekel proti Elli, ki je s 

prekrižanimi rokami stala pri svojem avtomobilu in opazovala, 

kako se opoteka čez parkirišče. Izvlekla je ključe in pritisnila na 

tipko za odklepanje svoje bele honde CR-V. 

Gavin se je spravil na sovoznikov sedež in zaloputnil z vrati. 

»Najlepša hvala za vso pomoč,« je Ella rekla velikanu. 

»Ni problema. Dober človek je, ki pa stopa po nevarni poti. 

Upam, da bo svoje probleme razrešil, preden se bo spravil v še 

večje težave.« 

»Tudi jaz.« 

»Lep večer želim.« 

Ella se je spravila v avto in v temi skorajda izpustila ključe – 

šele v tem trenutku je odkrila, kako se ji tresejo roke. 

»Ni ti treba početi tega,« je rekel Gavin. »Lahko si pokličem 

taksi.« 

»Ni mi težko.«

Ella je vključila avto, zapeljala s parkirišča in se napotila proti 

Butlerju. Gavin ni rekel niti besede, ko sta se približala mestu 



- 15 -

SAMO LJUBEZEN

in je zavila levo proti njegovi hiši in ne desno proti njeni. 

Bliže ko sta bila njegovemu domu v pritličju lesarstva, ki ga 

je imel v lasti, teže se je Ella zadrževala, da ga ni vprašala, kako 

je v njegovem telefonu pristala kot klic v sili. Prigovarjala si je, 

da je bolje zanjo, če tega ne ve. Kako bi ji to koristilo? Dvakrat 

jo je že zavrnil – zakaj bi bilo tokrat kaj drugače? Samo odpelji 

ga domov in ne dregaj. 

Le da … Kako naj bi ga odložila, se vrnila v svoje življenje in 

pozabila na dejstvo, da je bila izmed vseh ljudi, ki jih je poznal, 

prav ona tista, ki jo je želel poklicati v nujnih primerih? Zakaj 

ona? Je to štelo kot nujni primer? Ella se je dobro poznala in 

vedela je, da ne bi nikoli imela miru, če ga ne bi vprašala. 

Ustavila je pred njegovo brunarico na oddaljenem delu 

lesarskega posestva in ugasnila avto. Zdaj, ko je bila spet tu, 

so jo preplavili spomini na to, kako je sem prišla pred nekaj 

meseci, po tem, ko je slišala, da je bil aretiran, ker se je v nekem 

drugem baru spravil v pretep. Poslal jo je stran in verjetno bi 

zdaj storil enako.

»Hvala za prevoz. Oprosti za vse skupaj.« 

»Je že v redu.« 

Segel je po kljuki. Bo res samo izstopil in bo to to? 

Prisilila se je, da je spregovorila, preden bi zamudila 

priložnost. »Gavin?« 

»Da?« 

»Zakaj sem v tvojem telefonu navedena kot stik za klice v 

nujnih primerih?« 


