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Jane Wenham-Jones je novinarka, voditeljica in avtorica 

devetih knjig. Pisala je za različne revije in časopise, je stalna 

kolumnistka v Woman's Weekly in odgovarja na pisma bralcev 

v Writting Magazine. Kot voditeljica od leta 2011 vodi 

podelitev nagrad RITA in je velikokrat gostja na radijskih in 

televizijskih postajah. Kot novinarka se je na literarnih festivalih 

pogovarjala s stotimi vrhunskimi avtorji in znanimi osebnostmi 

in je ustanovna članica BroadstairsLit – literarnih dogodkov 

skozi vse leto – v obmorskem mestu Broadstairs, kjer tudi živi. 

Toda njen največji uspeh je skovanka pojma Writer's Bottom! 

Nenavadno, toda resnično …

www.janewenham-jones.com



Za vse tiste v čudovitih petdesetih. In čez …
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1. poglavje

Soočiti se s petdeset

Boriti se s petdeset

Šik pri petdesetih

Domiselna pri petdesetih

Debela pri petdesetih

Fit in petdeset

Naveličana in petdeset

Prekletih petdeset!

Vse smo pokale od smeha, ko smo pisale vabila. Torej sem se 

skušala smejati tudi jaz. Vabljeni, da se pridružite 50. rojstnemu 

dnevu …

Charlotte, Fay, Sherie in Roz. Vse štiri bomo letos stare pol 

stoletja, zato bomo priredile zabavo. Že več tednov jo načrtujemo. 

Velik dogodek, veliko prijateljev, transparenti, baloni, vznemirjenje 

in nobenega stokanja: Oh-bog-petdeset-jih-imam …

Tako so mi povedali.
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Jokam, ker se bo zabava odvijala brez mene. Ne vem, kako se bo 

ta nočna mora razvila, toda v srcu vem, da se ne bo dobro končalo.

Tako zelo me je strah, a se ne morem pripraviti do tega, da bi jim 

povedala. Včasih globoko zajamem sapo in odprem usta, vendar jih 

vedno znova zaprem. Kot da bo postalo resnično, če povem na glas, 

in se ne bom mogla več pretvarjati, da bo morda pa le vse okej.

Tako se vsakič, ko se nekaj dogovorimo, moram smehljati. 

Prikimavam in sem videti zadovoljna ter navdušena ob misli na 

vsak cvet in čarobno svetlobo.

Videti je, da sem pri tem uspešna, saj mislijo, da sem tako 

navdušena, kot so one.

Niti sanja se jim ne, kaj se v resnici dogaja …
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2. poglavje

Seveda je bila zamisel Charlottina. Rada je imela izgovore za 

zabave in tudi te priložnosti ne bo izpustila.

»Zelo smiselno je,« je oznanila in vrgla gmoto kodrov čez 

ramo. »Zberimo moč, prijatelje in legendarne organizacijske 

sposobnosti ter se oblecimo ekstravagantno.« Razširila je 

roke, kot bi vključila celo množico. »Razmišljam o paviljonu. 

Broadstairs se ne bo zavedel, kaj ga je doletelo.«

Izbrale so vino in takoj ustanovile odbor. Charlotte bo 

predsedujoča, saj že tradicionalno organizira najboljše zabave. 

Fay bo blagajničarka, saj vodi svoj posel; Roz se je hitro javila, 

da si bo vse zapisovala, in pograbila priložnost, da ji ne bo treba 

veliko govoriti, dokler ne bo ugotovila, kako naj ji to uspe, 

medtem ko se je Sherie smejala in se pogladila po blond laseh z 

razkošnimi prameni.

»In jaz bom poskrbela za dekorativo.«

»To je sprememba,« je zastokala Fay. 
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»Lahko si umetniška direktorica,« je rekla Charlotte odločno. 

»Zadolžena za barve?«

Ko so se začele pogovarjati o prednostih srebrne in črne pred 

bordo barvo in sivo, je Roz začutila znano napetost v želodcu. 

Zdaj, tri tedne pozneje, ko je gledala v beležko v naročju, 

kamor je na hitro napisala zadnje zamisli, ki jih je izustila 

Charlotte o zabavi, ki je ne more �nancirati, se je njena tesnoba 

poglobila. Komaj si je lahko privoščila kavo, ki so jo pile, in Fay 

je pomahala za še več.

»Določiti moramo datum,« je rekla Charlotte, se udobno 

naslonila nazaj na mehki usnjeni zo� v Le Café – najnovejši 

kavarni v mestu. »Prostor je junija popolnoma zaseden s 

porokami, seveda, toda julija imajo eno prosto soboto …«

»Še vedno lahko zabavo priredimo v petek …« je rekla Sherie.

»Toda morda ljudje, ki se bodo pripeljali od daleč, delajo do 

šestih popoldne.« Roz se je ozko nasmehnila. »Nekateri od nas 

imamo nepremični delovni čas!«

»Sobota je osemindvajseti,« je rekla Charlotte. »Ali naj 

rezerviram?«

»Odvisno od tega, katera bi rada čakala in katera pohitela,« je 

rekla hitro Fay.

Do Charlottinega rojstnega dne v maju so samo še štirje 

tedni, Rozin je v drugi polovici junija. Fay ga ima avgusta 

in Sherie je najmlajša v družbi, ker bo devetinštirideset vse 

do konca septembra. Ali pa – ker poznamo Sherie – še nekaj 

nadaljnjih let.
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»Datum nekje na sredini,« je nadaljevala Fay, h kateri so 

se vse obračale za mentalno matematiko, »je okoli dvajsetega 

julija, zato bi to lahko šlo skozi. Pogledala je Sherie. »Ti je prav, 

da bi praznovala toliko pred svojim rojstnim dnem?«

»Seveda! Lahko bom domišljava. Še vedno bom stara 

devetinštirideset.«

Sherie se je smehljala, toda Roz se je zdelo, da je nekoliko 

napeta. S pramenom las se je poigravala tako kot v šoli, ko 

jima je grozilo preverjanje znanja, na katero nobena ni bila 

pripravljena. Roz je vedela, da je, navkljub lahkotnemu glasu, 

Sherie tista, ki se je najbolj borila s svojim bližajočim se rojstnim 

dnem.

»Da, no, poročena si in imaš dva otroka,« je ostro rekla 

Sherie, ko je Charlotte rekla, da je njej osebno popolnoma 

vseeno glede let, gub ali menopavze.

»In jaz bom še ves teden mlajša!« je rekla Fay. »Mislim, da je 

ta datum zame popoln – ravno si bom opomogla od mačka, ko 

boste prišle k meni s torto.«

»Torta!« Charlottine oči so se zasvetile. »Kaj imate v mislih? 

Večnadstropne torte niso več modne – kaj pa krokenbuš?« Še 

globlje se je pogreznila med vzglavnike. »Ena moja stranka je 

imela poročno torto v obliki slapa, z ribami, ki so skakale iz 

njega – bilo jih je na stotine iz sladkorja različnih barv. Vsakemu 

od gostov so dali eno za domov. Bilo je čudovito – na Instagram 

je naložila fotogra�je, če želi katera pogledati.« Charlotte se je 

nasmehnila. »Stala je dva jurja.«
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»Norost,« je rekla Fay odklonilno, ko se je Roz stresla.

Roz je vedela, da če bi rekla kaj o tem, da jo skrbi za denar, 

bi plačala Charlotte. Nazadnje je Charlotte poravnala račun 

v vinski kleti, ko je razumela Rozino nelagodje, ko se je večer 

nadaljeval in so si steklenice kar sledile, ter se podzavestno 

odzvala prijazno in dobrosrčno, kakršna je tudi v resnici bila. 

»Pravkar sem dobila dobro provizijo,« je rekla povsem naravno. 

»Dovoli meni.«

Pri Charlotte se je vedno zdelo, da je pravkar dobila veliko 

denarja – njeno enoosebno nepremičninsko podjetje je cvetelo. 

Izvedelo se je, da lahko Charlotte zagotovi najboljše cene za 

domove v �anetu – po navadi od bogatih meščanov, ki so se 

hoteli preseliti – in za njen drzni ter nestrpni pristop, da se je 

posestvo pripravilo za prodajo.

»Si tudi ti manična?« je zdaj, ko so bile prazne skodelice 

pospravljene, Charlotte vprašala Fay.

Fay je zavila z očmi. »Ponorela. Aprila je vedno veliko dela, 

vendar nam bo uspelo.«

Charlotte je prikimala. »Se ti je oglasila ženska iz Waldron 

Roada? Trgovine, polne starin – povedala sem ji, da si najboljša 

v tem poslu.«

»Da, hvala – dobiva se jutri. Greva v Sevenoaks. Navdušena 

je nad tabo. Misli, da si prekleto vrhunska.«

Charlotte se je zasmejala. »Čeprav se ne zmeni za večino 

mojih nasvetov. Veliko dela boš imela z njo.«

»Ne more biti slabša kot sir Wotsit in njegov veličastni klavir …«
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Roz je kot po navadi spet čutila zbodljaj neenakosti. Fay je 

imela svoj selitveni servis in ducat moških, ki so delali zanjo, 

Sherie si je kot umetniška svetovalka ustvarila mesto med 

družbeno elito, Charlotte pa se je lahko pohvalila ne le z lastnim 

uspehom, temveč tudi z Rogerjem, ki je bil korporacijski 

odvetnik. In potem je tukaj ona: samska mati, pomočnica v 

galeriji, ki komaj poravnava davke, kaj šele Amyjin šolski izlet v 

Francijo, ki si ga je hči močno želela …

»Si ok?« Sherie jo je opazovala.

Roz je prikimala, ko se je Sherie obrnila k mladeniču, ki je 

pristopil s pladnjem. »Ste prinesli sojino mleko?«

Roz je videla, da je Fay zavila z očmi.

Charlotte je še vedno govorila. »Razmišljam, da bi zaposlila 

nekoga, ki bi skrbel za praktične stvari – zlasti ko je treba 

kaj prazniti. Nimam časa, da bi prižigala plamteče sveče ali 

menjavala cvetje …«

»Jaz bom to delala!« Roz je slišala svoj piskajoči glas. »Všeč bi 

mi bilo,« je dodala in skušala zveneti normalno. »Če bi ti tako 

pomagalo …«

Charlotte je zažarela. »Res? Ljubi bog, to bi bilo fantastično 

– skrbelo me je, kako bom našla nekoga, ki bi mu lahko 

popolnoma zaupala. Tudi s polovico stvari v Fayini prodajalni 

so stvari v hišah v North Forelandu vredne celo prekleto 

bogastvo. Gre le za odpiranje oken, menjavo parfumskih olj, 

morda nekaj brisanja prahu …«

»Vse to lahko postorim.« Roz je globoko dihala, saj ni hotela 
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zveneti obupano. To bi lahko bila rešitev za vse. Spogledala 

se je s Charlotte. »Razmišljala sem, da bi si našla še kakšno 

postransko delo …«

Charlotte je prikimala. »Zelo bi ti bila hvaležna.«

Roz je počasi izdihnila sapo. Charlotte je bila zelo prijazna – 

zvenela je tako, kot bi bila Roz tista, ki ji dela uslugo. Charlotte 

je vedela, da je Roz na tankem z denarjem, vendar se ni zavedala, 

kako zelo hudo je bilo.

Fay je brskala po torbici. »Čik?«

Charlotte je elegantno vstala, si pretegnila vrat in spet 

potisnila kodre nazaj. »Mislim, da ja!« Ko sta obe odšli proti 

vratom in je Fayina koščena postava zasenčila Charlottino 

veliko manjšo in okroglo, je Roz pogledala Sherie.

»Kako gre?« je lahkotno vprašala.

»Naslednji teden grem v Ameriko. Neki mlad umetnik 

iz Brooklina je vedno bolj poznan in imam tri stranke, ki ga 

želijo, in potem pride mama ta konec tedna …« Odkimala je, 

»Saj veš, kakšna je – nisem prepričana, da ji bom kos. In cel kup 

gradbincev imam doma, ker bom res porušila stari kamin …«

Roz ji je položila dlan na roko.

»Palice?«

Sherie je odkimala. 

»Nič.«

To je bila njuna šala. Sherie je bila ljubka. Blond lasje, 

popolne ličnice in bleščeče ustnice – za tretmaje obraza je 

plačala več, kot je Roz za računa elektrike in plina skupaj – in 
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imela je popolno postavo. »S palicami bi se jih morala otepati,« 

ji je nekoč rekla Roz. Vendar Sheriejine veze nikoli niso trajale 

več kot nekaj mesecev. Že več let se je za zmenke dogovarjala 

preko interneta, vendar ni bilo videti, da bi spoznala takšnega, 

da bi preskočila iskrica.

»Preveč prekleto izbirčna je,« je Roz slišala reči Fay. Roz je 

vedela, da je več kot samo to, toda Sherie je imela natančno 

izdelana merila. Gospod Pravi mora biti čeden, visoko 

inteligenten, prijazen, toda mačo, visok, ljubitelj mačk, rad 

mora imeti enako glasbo in �lme in gojiti strast do solat. Zadnji 

nesrečni kandidat je odpadel po hitrem postopku, ko se je 

izkazalo, da v resnici ni popolnoma cenil lepote in briljantnosti 

Cilliana Murphyja v Birminghamskih tolpah, pa tudi vedno je 

vzel tri kocke sladkorja.

»Morda nekaj iz Spoznaj-svoj-par,« je zdaj rekla Sherie. 

»Vendar sem pri eni točki napisala, da ne sme imeti rad nezdrave 

prehrane. Resno ne morem z …«

»Kar bi lahko bila ironija,« je prekinila Roz. »Ali pa bi lahko 

napisal doktorat na to temo. Ne moreš nekoga zavrniti, še 

preden ga sploh spoznaš, le zato, ker ima rad Big Mac.«

»Hm.« Sherie je našobila ustnice. »Charlotte se je spet zredila, 

kajne?«

»Meni se zdi nespremenjena.«

»Res ne bi smela kaditi.«

»Ne. Vendar ne bo prenehala, če ji boš sitnarila.« 

»Fay je tako slaba vzornica.«
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»Charlotte bi tako ali tako kadila – če bi tako hotela. Kakor 

koli,« Roz je skušala biti razumna, »ali ne pravijo, da je stres 

največji ubijalec? Charlotte je najbolj sproščena oseba, kar jih 

poznam.«

»No, pa saj se nima za kaj sekirati, ali ne?«

Roz je gledala svojo najstarejšo prijateljico. »Predvidevam, da 

ima boljše in slabše trenutke, tako kot vse,« je rekla nežno.

Sherie se ni bilo treba obremenjevati s seboj, kolikor je Roz 

videla. Imela je čudovito stanovanje, enkratno službo, dobre 

prijateljice in milijon dolarjev. Toda Roz je vedela, da se o tem 

nima smisla pogovarjati. Kar se tiče Sherie, je bilo pomembno 

le to, da je imela Charlotte moža, in zato se ni smela nikoli 

pritoževati. Pa tudi Fay se ni smela, ker je brezobzirno brcnila 

moža Dava ven, in čeprav je zadnje čase Roz velikokrat rekla, 

da se za moške sploh ne zmeni – preveč ima dela z Amy in s 

tem, da preživita – si je Sherie zaslužila vse sočutje na področju 

zvez. 

Sherie je znala biti obzirna in smešna, toda Roz je v njej 

opazila zagrenjenost, ki se je z leti stopnjevala. Spet je pogledala 

papir pred seboj. »Char se je resno namenila, da bo potrošila 

veliko denarja za naše rojstne dneve!«

Čakala je, upala, da bo Sherie rekla, da je predrago, da jim ni 

treba počastiti šampanjca že ob samem prihodu in poskrbeti za 

različne kanapeje. Da si lahko gostje sami plačajo pijačo in da 

glasba v živo ni bila potrebna. Zato da njej, Roz, tega ne bi bilo 

treba izgovoriti.
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Sherie je prikimala, pregledovala različne dokumente, ki jih je 

Charlotte pustila na mizi. »Ja, ko pride nazaj, ji res moram nekaj 

reči glede strežbe.« Sherie se je nasmehnila mlademu fantu, ki 

je prinesel mali vrč, ga vzela in si začela previdno nalivati sojino 

mleko v kavo. »Precej denarja bo stalo na osebo …«

Roz je prikimala. »Ja, res je. Natanko tako sem …«

»… kaj pa, če ne bomo ustregle vsem okusom?« Sherie je 

dvignila skodelico do ustnic in neodobravajoče strmela preko 

roba. »Ali je sploh pomislila na brezglutenske stvari?«

»Torej je Princesa zdaj intolerantna na laktozo, kaj? Mislila 

sem, da je na kvas ali moko ali kaj je bil za en hudič?« Zunaj na 

pločniku se je Fay naslonila na opečnato steno, ostro vdihnila 

in izpihnila gosti dim cigarete.

Charlotte je odkimala. »Ne sledim več. Ko pride k meni, 

ji dovolim, da preišče vse police in prebere vse embalaže in 

steklenice za primer, če bi se kje v omaki skrival kakšen usoden 

aditiv, ki bi jo lahko ubil, in potem pojé tisto, kar imam, ali pa 

ne.« Spet je potegnila cigareto. »Naj bo zdrava!«

Fay je zavila z očmi. »Smešno, kako nihče ni imel alergije na 

hrano, ko smo bili še otroci. Lahko si predstavljam mamo, kako 

bi se zafrkavala s pripravo tofuja na posteljici iz kvinoje, ali kako 

se že imenuje.« Zasmejala se je. »Meso in dva koščka zelenjave 

smo imeli in bog ne daj, da nisi pojedel vsega krompirja.«

Tudi Charlotte se je zasmejala. »Becky je zdaj vegetarijanka. 
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Očitno so vse v njenem nadstropju. Rekla sem ji, da bo na 

počitnicah sama zase kuhala.« Izpihnila je dim. »Razen, če to 

pomeni, da bom lahko prepričala Joeja, da poje nekaj zelenega! 

Če se bomo lahko dogovorile za 28., bi bilo to pravzaprav 

čudovito,« je nadaljevala. »Becky se bo vrnila z univerze – Joe 

si bo moral vzeti prosto. Oh, pa tudi Andrew, seveda. Zanj 

in za Lauro bo bolj sproščeno – morda bosta ostala, pa tudi 

Stanley, nekaj dni. Zelo pogrešam Lu, odkar je Andrew dobil 

ravnateljevanje v Gatesheadu. Komaj čakam, da jih vidim.«

Fay se je namrščila. »Ne bomo imele otrok?«

Charlotte je ugasnila cigareto na steni in ogorek vrgla v 

pepelnik pred sosednjo trgovino s stvarmi iz druge roke. 

»Očitno bomo imele mojega,« je rekla odločno. »In Stanley je 

kot družina. In skoraj odrasel!«

Pred Fay je odkorakala nazaj v kavarno. »Pa tudi Amy,« je 

rekla čez ramo. »Daj no! Začnimo že s to predstavo.«

»Amy najverjetneje ne bo hotela priti,« je rekla Roz in se 

trudila, da bi bil njen glas vesel. »Preveč neprijetno bi ji bilo.«

»Seveda bo prišla,« je rekla Charlotte. »Povedala ji bom, da jo 

pričakujem. In s tabo se bo morala zavrteti v plesu mam.«

Roz je odkimala. »Potem bo res zbežala domov!«

»Kakor koli, noben drug preklet otrok kot tvoj,« je rekla Fay 

in stresla temne kodre in vse trdo pogledala. »Plus ne-bodi-ga-

treba sin Charlottine najboljše prijateljice. Zato ker bodo ostali 

pri njej,« je dodala godrnjaje.

»Mislila sem, da smo me tvoje najboljše prijateljice,« je rekla 

med smehom Sherie.
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»Saj ste – toda Laura je moja najstarejša prijateljica in je to 

bila, še preden sem spoznala vas.«

Fay pa se še vedno ni dala. »Ne bom prenesla kričanja in 

vreščanja. Sem ti povedala o majhnih pankrtih v M&S?«

»Naši so najstniki,« je rekla Charlotte in zmajala z glavo. 

»Seveda ne malih otrok – to je zabava za odrasle.«

»Njegovi materi sem povedala svoje mnenje, to ti lahko 

povem,« je rekla zadovoljno Fay. »Rekla sem ji, da se bom drla 

na ves glas, potem pa se potuhnila in opazovala njen odziv.«

Roz se je zasmejala. »Tudi k nam v galerijo pride s šolo kar 

nekaj malih nadlog.«

»Boš torej potrdila rezervacijo, Charlotte?« Sherie je bila 

videti zdolgočasena.

»Ja. Poklicala bom tja in se dogovorila z Danom za jutri. Mu 

povedala, da bo velika zabava.«

»Boš uredila tudi vegetarijansko hrano?«

»Vajen je že vsega tega. Saj si videla seznam – veliko izbire 

je …«

Sherie je bila videti dvomeče. »Mislim, da bi morale omeniti. 

In na vabila dopisati, da nas naj obvestijo, v kolikor imajo 

dietno prehrano.«

»Ali pa naj se najedo, preden pridejo, če bodo tako izbirčni,« 

je rekla Fay. »Kar bom storila tudi jaz. Domov moram. 

Sestradana sem.« Vstala je in odšla proti pultu.

Sherie je sončna očala pospravila v etui in tudi vstala. V roki 

je držala bankovec za deset funtov.
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Roz je pobrskala po torbici in upala, da bo petak dovolj, 

toda Fay je že plačala s kartico, jo vtaknila nazaj v denarnico in 

odkimala.

»Boš ti drugič,« je rekla lahkotno. Roz je pogoltnila slino. 

Kot da bi bilo tako preprosto zanjo, kot je bilo za druge tri. Če 

bo naslednjič račun štirideset in ne dvajset funtov, ga bodo brez 

razmišljanja spet poravnale.

»Enkrat ena, drugič druga,« bi izjavila Charlotte, ko bi na 

koncu poravnala več kot samo svoj delež. Ni se zavedala, da jo 

bo, če bo račun visok, ko bo Roz na vrsti, to pahnilo še bolj v 

dolgove.

»Ne prenesem pregovarjanja okoli plačevanja računov,« je 

rekla, ko je hitro razdelila račun na štiri dele in ni upoštevala, 

da je Roz pila vodo samo zato, ker se je obupano trudila, da bi 

bil znesek na računu čim nižji.

Charlotte jo je, ko se je poslovila, pozorno pogledala. »Amy 

je dobro?« je vprašala.

Roz je skomignila z rameni. »Saj veš – petnajstletnica!«

Spomnila se je na hčerin obraz malo prej, ki je bil zverižen od 

razočaranja. »ZAKAJ ne moreva prositi babice?« je kar naprej 

ponavljala, ko ji je Roz skušala pojasniti.

»Preprosto ne morem – glede bojlerja je bilo drugače – 

morali sva biti na toplem – nisem mogla dopustiti, da bi bila 

brez vroče vode. Bilo je nujno, tvoj izlet v Pariz pa ni. In celo 

takrat mi je šlo na živce, da sem jo prosila.«
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Amy se je našobila. »Babica je rekla, da ji ni težko pomagati 

– če bi ji le bila malo bolj hvaležna. Rekla je, da si se ji, ko ti je 

dala polog za to hišo, komajda zahvalila.«

»Lepo od nje, da je tako v oporo,« je ostro odgovorila Roz, ko 

je Amy stekla iz sobe.

Ena od stvari, ki jih je Roz najbolj prezirala pri svoji mami, 

sta bila popolno pomanjkanje lojalnosti in njena nediskretnost. 

Ko je Amy dvakrat letno odšla k starim staršem na počitnice v 

Carshalton, se je vrnila s kupom novih oblačil in novih zgodb o 

Rozini nehvaležnosti.

»Hotela je, da te splavim,« je hotela reči Roz. »Ker sta bila 

prepričana, da je preveč ceneno, da bi bilo vredno besed, če 

samska ženska tridesetih let nenačrtovano zanosi.«

Namesto tega je poskušala pojasniti, kako težko se je 

sporazumeti z žensko, ki ji je najpomembnejši status v klubih 

Rotary in Golf in ki nikoli ni oprostila Roz, da je bila oddaljena 

od nje samo dve uri vožnje, ko pa je njen svetniški brat emigriral 

in bi ji veliko bolj odgovarjalo, če bi bilo ravno obratno. 

Roz je uporabljala besede 'dolžna' – kar ni hotela biti 

– in 'samozadostna', nekaj, kar si je histerično zaobljubila 

v bolnišnici, ko ji je mama prinesla šal in z okorno pisavo 

podpisan ček za tisoč funtov, očetu pa sploh ni dovolila priti. 

Toda Amy je komajda poslušala, vedno bolj je bila besna zaradi 

Rozinih nizkih prihodkov in tega, da ni imela očeta, ter jo 

obtoževala, ker sta bili tako na tankem z denarjem.

»Grozni najstniki,« je Roz rekla Charlotte.
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»Nočna mora, ki se je prav dobro spominjam.« Charlotte je 

trdo pogledala Roz. »Je vse drugo ok?«

Roz je prikimala, v želodcu jo je stisnilo.

»Torej ti pošljem SMS, da se bova sestali in si pogledali 

oba prostora, ti dam ključe in pogovorili se bova glede keša. 

V mislih sem imela urno postavko.« Charlotte jo je objela. 

»Dobro ti bom plačala, ljubica, ker si to ti.«

Roz ji je vrnila stisk, ganjena in prestrašena. Nekaj 

postranskega zaslužka bo prav prišlo, toda potrebovala je več 

kot to. Za trenutek se je počutila omotična, ko se ji je žolč 

dvignil v grlo. Charlotte je bila najboljše vrste prijateljica. Roz 

si je v dlani zasadila nohte, ko je čutila, da jo prevzema panika. 

Charlotte ji je zaupala, da bo uredila, kar je zahtevala. Kaj bi 

porekla Charlotte, če bi vedela, kaj bo Roz v resnici storila …


