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Za Nikki Bloomer pri Watersonesu v Costa del Keynes, ki se 
tako zelo trudi za pisateljice in vedno naredi veliko več, kot je 
treba. Hvala za vso pomoč in prijateljstvo skozi leta. Da bi se 

prodaja knjig še povečala in bi bilo še več priložnosti,  
da si privoščiva prosecco! 
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Prvo poglavje

Trajekt se odlepi iz pristanišča v Southamptonu in se poda 
v sive, razburkane vode Solenta. Nebo visi nizko, zlovoljno in 
zamišljeno, sivo kot morje, izprani vršički oblakov odsevajo 
na belih penah valov. Sama sedim zunaj, na palubi, edino jaz 
tako nespametna, da se izpostavljam neusmiljenemu vremenu. 
Grožnja, da bo vsak hip začelo deževati, visi med nebom 
in menoj in zaželim si, da bi oblekla plašč, bolj primeren za 
temperaturo, ki se strmo spušča. Tako pa nosim takšnega, ki mi 
ustreza, da v mestu hitro skočim z enega sestanka na drugega, 
niti malo pa ni primeren za spopad s takšnim vremenom. Veter 
poišče vsako špranjo, grize me v vrat, zajeda se mi po rokavih 
v roke, pri čemer vsi vemo tudi to, da kašmir ni vodoodporen. 
Pa bi moral biti. Toda od doma sem odšla v naglici in niti na 
pamet mi ni padlo, da bi se ustavljala pri garderobi. Morda bi se 
morala. Vendar sem samo zmetala vse, kar sem imela pri roki, v 
dve torbi in odšla.
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Konec marca je in na trajektu so vrste in vrste praznih klopi, 
ki so, tako sem prepričana, bile zasedene vse poletje. Do počitnic 
je še daleč in trajekt je najbrž samo do polovice zaseden. Nekaj 
pogumnih duš pride pokukat na palubo in se ozrejo po črti, 
ki jo med valovi pušča trajekt za seboj, in nekje v daljavi se še 
medlo vidijo obrisi pristanišča, vendar jo hitro popihajo nazaj v 
zatohlo toploto kavarne na krovu. Tam sem si malo prej kupila 
sendvič, a se mi zdaj zdi ostuden in se ne morem pripraviti, da 
bi ugriznila vanj. Lahko bi ga vrgla enemu od glasnih galebov, 
ki preletavajo trajekt, vendar so videti ogromni in zlovešči in 
jaz se počutim tako krhko, nesnovno, tako nepomembno, da bi 
najbrž planili po meni, ne po odvratnem sendviču. 

Ko še naprej razmišljam o številnih pomanjkljivostih 
postanega sendviča, priplujemo mimo čudovite, elegantne 
Cunardove križarke, ki je pravo mesto, lebdeče na vodi, in je 
nedvomno namenjena v precej bolj eksotične kraje kot jaz. 
Vendar imam kljub temu občutek, da mi je uspelo uiti. Morda 
pri pobegu ne gre za razdaljo. Ena milja je lahko prav tako 
dobra kot tisoč, če hočeš vse pustiti za seboj. Upam, da bo nekaj 
manj kot dvajset milj dovolj, saj gre za razdaljo na kopnem 
in po morju. Že res, da ne odhajam v Mongolijo, toda tudi 
to velja. Solent je precej prometna ožina in mimo nas hitijo 
plovila vseh velikosti, oblik in materialov. Red Jet pospeši mimo 
nas in seveda vem, da bi lahko do otoka Wight prišla hitreje, 
če bi šla z gliserjem, toda hotela sem občutiti, kako se počasi 
povečuje razdalja in ustvarja prelom med menoj in mojim 
starim življenjem.
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Slišati je, kot da vem, kaj delam, in kot da imam kakšen 
načrt. A ga nimam. In ga tudi nisem imela. Vem le to, da sem 
morala proč, nekam tja, kjer me nihče ne pozna, kjer mi ne bo 
treba nenehno ponavljati istega, pravzaprav hočem tja, kjer mi 
sploh ne bo treba govoriti, kjer me nihče ne bo gledal, kakor da 
se jim smilim, in si mislil: uboga Jodie.

Da bi se zamotila, pustim sendvič na klopi in stopim k ograji 
ter se zazrem v morje. Saj ne vem, ali sem na krmi ali premcu, 
ker sem zagrizena kopnoljubka. No, če ni eno, je pa drugo. 
Veter biča moje dolge lase čez obraz in vsaj enkrat sem vesela, 
da nisem zapravljala denarja za drago pričesko.

Čez nekaj minut za seboj zaslišim, kako treščijo vrata, in 
pridruži se mi trdoživ kadilec. Prikima v mojo smer, in ko 
puha oblake dima, ostane na primerni razdalji. Zaželim si, da 
bi kadila. Že leta nisem, pravzaprav vse od najstniških let. In še 
takrat je šlo zgolj za šopirjenje. Mika me, da bi stopila k njemu 
in nažicala cigareto. Rada bi vsaj kaj občutila, pa čeprav le 
pekoč občutek v pljučih. Toda še preden zberem pogum, moški 
potegne dolg dim, vrže ogorek v vodo, se teatralno strese in 
izgine na toplo. Že ni tako trdoživ, kot je bil videti.

Ko sem znova sama, spustim pogled v nemirne brazde, ki 
jih trajekt pušča za seboj. Občutek je hipnotičen. Prisluškujem 
globokemu hrumenju motorjev, čutim vibracije pod nogami. 
Zazvoni mi telefon in sežem v žep, četudi že vem, kdo je. In 
res, na ekranu se prikaže Chrisova številka, zato se ne oglasim. 
Naj pusti glasovno sporočilo. Zdaj ne maram govoriti z njim. Z 
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nikomer ne maram govoriti. Kaj pa, če bi telefon spustila med 
valove? Podržim ga čez ograjo, in ko razmišljam o tem, nevarno 
binglja. Če bi se zdajle potopil v globine oceana, ali bi jaz, Jodie 
Jackson, prenehala obstajati? Bi bila tako daleč od vseh, da 
me nihče ne bi našel? Nič več Twitterja, ne Instagrama, tudi 
WhatsApp aplikacije ne. Kar preveč privlačno zveni. Če telefon 
samo še enkrat zazvoni, ga bom res izpustila v morje. Res ga 
bom. Toda čakam in čakam, telefon pa enkrat za spremembo 
ne zazvoni. Izklopim zvok in telefon nerada spustim nazaj v 
žep. Verjetno bi mi res lahko prišel prav v nujnem primeru.

Ko morje drsi pod menoj, se močno trudim, da ne bi 
razmišljala in bi obdržala prazno glavo. In skoraj mi uspe. Za 
seboj zaslišim predirljiv krik in opazim, da se galeba bojevito 
ravsata za moj pozabljeni sendvič, ki sta ga že uspela potegniti 
iz papirnatega zavoja. Lahko bi jima povedala, da jo bosta bolje 
odnesla, če si bosta privoščila raje kar ovitek. Iz dimnika se črno 
pokadi, vendar ju to sploh ne zmoti, ker sta preveč osredotočena 
na uvel solatni list in belo zdrizasto maščobo, ki se drži slanine. 

Zlovoljnost morja nas vse zavije v meglico, razgled se povsem 
porazgubi. Na cilj bom očitno prispela ujeta v gosto meglo, 
tako v pravem kot v metaforičnem pomenu. 

Vožnja s trajektom traja komaj slabo uro in kmalu 
pristanemo v mestecu Cowes. Prepričana sem, da je to običajno 
precej živahen kraj, vendar ne danes. Prizor, ki me pričaka, je še 
najbolj podoben kakšni sceni iz črno-belega filma. Celo pisane 
zastavice na majhnih jadrnicah, ki so zasidrane v zalivu, se ne 
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morejo kosati z meglo, ki duši svetlobo in razbarva zastavice 
v sivino. Alabastrni pesek se razteza v srebrno morje in medla 
podoba se združi s sivino neba.

Nekoč, ko sem bila še otrok, sem prišla sem na počitnice. 
Imeti sem morala kakšnih sedem ali osem let. Spominjam 
se, kako sva se z Billom, mojim starejšim bratom, igrala na 
plaži. Očeta sva do vratu zakopala v mivko, poležavali smo 
na ležalnikih in jedli ocvrto ribo s pomfritom iz zamaščenega 
papirnatega zavoja. In to je tudi vse, česar se spominjam. Po 
tistem smo vsako leto hodili v Španijo. Tudi od tam se ne 
spominjam kaj veliko. Ljudje pravijo, da je na otoku Wight 
tako, kot je bilo v Angliji pred štiridesetimi leti. In to se mi 
zdi prav idealno. Ko bi le lahko zavrtela čas nazaj za štirideset 
let. Imela bi dve leti in še vse življenje pred seboj. In izbrala bi 
drugačno pot.
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Drugo poglavje

V pristanišču vzamem taksi, in ko avtomobil poskakuje po 
neravni poti proti mojemu cilju, se oziram skozi okno. Voznik 
je energično klepetav. »Ste prvikrat na otoku Wight, gospa?«

»Aha.«
»Ste tukaj službeno? Na počitnicah?«
»Aha.« Kako naj mu rečem, da nisem ne eno ne drugo? 
»Krasen kraj je. Če bi radi kakšen nasvet glede zabave, sem 

jaz pravi naslov.«
»Hvala.«
V teoriji je tako, če mu odgovarjaš z enozložnicami, bo 

bržkone prenehal klepetati. In po še nekaj klavrnih poskusih 
možak zares umolkne, jaz pa se na svojem sedežu potopim v 
tišino. Vesela sem, da ima gretje vklopljeno do konca, tako da je 
v avtomobilu prijetno toplo, in počasi se odtalim.
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Kar čedno je videti. Vse je zeleno. Sicer pa je takšen tudi tisti 
predel mestnega jedra v Londonu, kjer živim. Nedolgo zatem 
se vzpneva po hribčku in pred nama se odpre čudovit razgled.

»Se lahko za trenutek ustaviva, prosim?«
Voznik ustavi. »Bi sladoled?«
»Ne.« Ni videti, da bi imel sladoledar danes veliko prometa. 

»Samo za hip bi se rada razgledala.«
Splezam iz taksija in stopim na rob ceste ter se ozrem okrog 

sebe. Pred menoj se razprostira pašnik z zgodnjimi divjimi 
cveticami. Na drugi strani se bujni zeleni travniki počasi 
spuščajo proti penečemu srebrnemu traku morja, ki povezuje 
kopno s prostranim belo-modrim nebom. Kot da bi zašla v 
popolnoma drugo deželo. Meglic ni več, sonce se na vse kriplje 
trudi, da bi pokukalo in pokazalo svojo moč. Celo na tako 
dolgočasen dan je čudovito in vzamem si trenutek, da globoko 
vdahnem in občudujem razgled.

Pomislim, da me voznik taksija potrpežljivo čaka, in se 
odpravim k avtomobilu. Še enkrat se ozrem na morje, ko se 
po obalni cesti spuščava na drugo stran otoka. Znova preverim 
naslov, in četudi sem ga že povedala vozniku, se ni niti enkrat 
ozrl na satelitsko navigacijo. Čez nekaj trenutkov taksi upočasni 
vožnjo in zavije na ovinkasto pristaniško cesto. Napis ob cesti 
pravi Dobrodošli v zaliv Cockle Bay.

Ko se peljeva mimo dolge vrste čednih bivalnih čolnov, 
taksist najprej upočasni, slednjič pa avtomobil zaustavi pred 
enim, ki je še veliko lepši od drugih.
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»Pa sva tu, gospa.« Obrne se v svojem sedežu, da mu podam 
nekaj malega gotovine ter izstopim. Cene taksijev se tukaj ne 
morejo primerjati s cenami v Londonu. 

Voznik se mi pridruži pri prtljažniku in ga odpre. »Naj vam 
pomagam?« me vpraša, ko ven potegne dve veliki torbi. 

»Ni treba, hvala lepa.«
»Čedna stvarca,« reče in pokima v smeri proti Billovi bivalni 

barki. 
»Ja, res je.« Že res, da mi je Bill pokazal fotografije, toda zdaj 

jo prvikrat vidim v živo.
»Uživajte na počitnicah,« še vzklikne in skoči v svoj topli 

taksi ter odbrzi nazaj, jaz pa ostanem sama na robu zaliva. 
Počitnice. Sama temu že ne bi rekla tako. 
Dolgo si ogledujem Billov bivalni čoln, saj bo to za nekaj 

časa moj dom. Imenuje se Sončni dnevi in je prepleskan v bež in 
sivo. Ni težko uganiti, da je bil šele prav pred kratkim renoviran 
in da je bil poseg dolgotrajen in drag. Vse je videti bleščeče in 
novo, četudi je dan pust in žalosten. Moj brat je očitno vložil 
ogromno denarja v svoj zadnji projekt. Kako tipično zanj! 
Sploh pa je vedno veliko preveč zaposlen, seveda, da bi sploh 
prihajal sem, in odkar je bil čoln prenovljen, ga še ni bilo blizu. 
Torej bom prva stanovalka. Mislim, da je imel v načrtu, da si 
bo vzel prosto ob koncih tedna in bo prihajal sem, vendar ni 
preveč verjetno, da bi se to sploh kdaj zgodilo. Bill ima svoje 
podjetje in tudi jaz delam pri njem. WJ Design. Že veliko let 
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delam z njim, pravzaprav vse odkar je ustanovil podjetje in ga 
postavil na noge. Rada delam s starejšim bratom. Pred leti sva 
izgubila mamo in očeta, tako da sva ostala le še midva, in že od 
nekdaj sva si blizu.

Billovo podjetje se ukvarja z oblikovanjem notranje opreme 
za hotele, pisarne, trgovske centre in, tako si vsaj rada govorim, 
smo kar precej iskano in cenjeno podjetje. Zato ni veliko časa za 
zabavo. Sama sem morda čisto majčkeno boljša pri družabnem 
življenju kot moj brat Bill, ki je popoln deloholik. Moj dragi 
brat ima toliko denarja, da ne ve, kaj bi z njim, in ga nima 
časa zapravljati. Ta hip sem še kako hvaležna, da je tako, ker 
zares nisem imela pojma, kam naj se umaknem, in ko je Bill 
predlagal bivalni čoln, se mi je zazdelo, da je to odgovor na vse 
moje molitve.

Bivalni čoln je trden in čvrst. Mislim, da mi je Bill ob neki 
priložnosti povedal, da so ga nekoč uporabljali na Temzi kot 
remorker. Saj ne vem dobro, kaj to pomeni, toda bivalni čoln 
je takšen, kot da bi začel življenje kot kakšen delovni vlačilec, o 
čemer danes pač ni več veliko sledov. Billova ekipa je na čolnu 
naredila fantastično delo in zdaj je primeren za kraljico. Ali pa 
za sestro, ki je raztreščena na drobne koščke.

Poberem torbi in stopim na mostiček. Ne morem si 
pomagati, radoveden pogled mi uide na sosedovo barko, ki še 
zdaleč ni tako imenitna.

Ob vhodu so na Billovem čolnu na desni postavljeni trije 
bleščeči jekleni lonci z drevesci – tako brezhibna so, da so videti 
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že kar kot umetna. Tam, kjer je moj brat postavil izbrane in 
arhitekturno elegantne rastline, imajo sosedje namesto dreves 
plinsko bombo, skladovnico drv, oguljen zelen in rumen pleten 
stol, gorsko kolo in opuščen trgovinski voziček, in ta krama 
obiskovalcem sosedovim pričara dobrodošlico. Na kopnem 
je ob čolnu skupaj zbitih kakšnih ducat desk različnih vrst in 
velikosti v obliki lope. Nedvomno je nekaj posebnega, vendar 
je ob Billovem elegantnem čolnu njihov videti grd in kvari 
okolico. 

Sosedom je najbrž retro videz všeč do takšne mere, da je 
bivališče na čolnu videti, kot bi ga na hitrico skupaj nanosili 
iz kakšnega odpada in ga mimogrede sestavili in naravnost 
bode v oči v vrsti čudovitih, brezhibnih počitniških domov. Ob 
straneh je sosedovo bivališče obloženo z oguljenimi cedrovimi 
ploščami, ena stena je pobarvana živo vijoličasto. Okviri 
oken so najrazličnejših odtenkov svetlo modre v vsaki možni 
obliki in velikosti, kar si jih lahko zamislite. Potem imajo tam 
še totem z zapletenimi rezbarijami, izdelan iz naplavljenega 
lesa, obenj je prislonjen kajak in na lesenih ploščah na stenah 
je vse polno izrezljanih motivov – sonce, riba, ki skače iz 
vode, drevo. Sosedov čoln nelagodno ždi v družbi veliko bolj 
elegantnih čolnov, saj so drugi čolni vsi po vrsti bolj podobni 
Billovemu. Kljub temu občudujem sosedovo predrzno čudaštvo 
in individualnost. Kot da bi naletel na hipija, ki kleči v 
računovodski pisarni. Kot Jed Clampett sredi Beverly Hillsa. 
Sicer pa, ali v svetu sivine ne potrebujemo več barv? Le ne 
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povejte Billu, da sem to rekla. Tako kot jaz tudi on prisega na 
zamolkle barvne tone. Pravzaprav ni videti, da bi na sosedovem 
čolnu, ki nosi ime Morski vetrič, trenutno kdo živel, in prav 
mogoče je, da so se prebivalci odselili. Billa o tem nima smisla 
spraševati, ker zagotovo nima pojma o sosedih.

Še enkrat s pogledom zaobjamem Morski vetrič in vstopim 
v Billov čoln. Seveda je moj brat tudi v notranjosti naredil 
osupljiv čudež. Sicer pa nisem pričakovala nič manj od tega. 
Ko sem nazadnje videla fotografije, dela še niso bila dokončana, 
a kar sem videla, je jasno kazalo na to, kako lepo bo nekoč, 
ko bo projekt izgotovljen. Če me ne bi tako zaposlovali moji 
lastni projekti, bi mu celo pomagala, toda nikoli nisem imela 
na voljo dovolj časa. In videti je, da mu je odlično uspelo tudi 
brez mene.

V predsobi odložim torbe in ujamem svojo podobo v 
ogledalu. Kako uborna podoba! Mojim dolgim, svetlim lasem 
veter ni naredil ravno usluge, ko jih je skuštral. Videti so brez 
leska in pusto visijo kot špageti. Prej sem si jih na vsakih osem 
tednov dala pobarvati, vsake štiri tedne so mi jih pristrigli in 
vsak teden so mi naredili frizuro. Zdaj pa se ne spominjam več, 
kdaj sem bila nazadnje pri frizerju. Kadarkoli se pogledam v 
ogledalu, se vame iz zrcala zagleda tudi on, moj brat. Zelo sva 
si podobna, in ko sva bila še otroka, so naju pogosto imeli za 
dvojčka. Moj brat je komaj osemnajst mesecev starejši od mene, 
tako da se tudi po starosti ne razlikujeva zelo močno. Podobna 
sva si in imava zelo podoben okus. Oba sva visoka in vitka in 
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imava rdečkaste lase, vendar se v mojih prepletajo pobarvani 
svetli prameni, v njegovih pa naravni srebrno sivi. Oba imava 
zelene oči, četudi v mojih ni več iskric. Včasih so ljudje kaj 
pripomnili glede mojih oči, tudi moj mož je znal kaj reči. Zdaj 
so pod njimi temne sence in moja koža je videti izprana kot 
današnji siv dan. Že več mesecev se izogibam zrcalom. Obraz 
preveč izdaja in tega ne prenesem. S pogledom sledim liniji 
brade, krivini nosu, s prsti potegnem po dolgih trepalnicah. 
V sebi vidim preteklost, sedanjost in prihodnost, kako strmi 
vame, in to je preveč zame. Ko mi solze zalijejo oči, se obrnem 
proč. 

Stopim v glavni bivalni prostor in odrinem vse druge misli 
ter se močno osredotočim na to, da bi bila hvaležna. Tole okrog 
mene je res vredno občudovanja. Prostor je ogromen, preplavlja 
ga svetloba. Ob sončnem dnevu bo neverjetno. Kuhinja je 
opremljena z belimi omaricami in ogromnim štedilnikom na 
drva v mehki golobje sivi barvi. Nasmehnem se, saj nisem Billa 
še nikoli videla za štedilnikom. Prepričana sem, da je večina 
telefonskih številk v iPhonu mojega gurmanskega brata od 
restavracij, ki so mu všeč. Miza je bela, najverjetneje francoska 
antikviteta in ima oguljen videz. Okrog mize so razporejeni 
čudoviti stoli, vsak drugačne barve, v mehkih obmorskih tonih: 
rožnatih, pistacija zelena, nežno modra kot račje jajce in v barvi 
limone.

Stopim proti zadnjemu delu čolna. Ne poznam izrazov za 
delov čolna. Ne vem, ali je to premec ali krma, toda to je tisti 
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del čolna, ki gleda na morje. V tem delu je udobna dnevna soba 
z ogromno bledo modro žametno zofo, po kateri so raztresene 
blazine z mornarsko modrimi črtami. Nasproti stoji vrsta 
izbranih naslonjačev, ki se ujemajo z zofo, in spominjam se, 
kako mi je Bill pripovedoval, da jih je našel preko naših mladih 
pogodbenih oblikovalcev, s katerimi sodelujemo, kadarkoli le 
moremo. To je tisto, kar daje našemu oblikovanju ostrino in 
originalnost. Vsak kos vedno nadvse skrbno izberemo, od 
pohištva do umetniških slik na stenah. Na eni steni visi ogromna 
pomorska karta, na drugi pa velikanski poster Seana Conneryja 
in Ursule Andress na plaži. On jo drži za vitke gležnje, ona pa 
v bikiniju dela stojo na rokah. Podoba je ikonična in idealna za 
ta prostor. 

Pred drsnimi vrati stoji teleskop in prislonim oko ter 
pokukam vanj, a ne vidim drugega kot meglo. Ko se bom 
namestila, bom imela ogromno časa za teleskop in bom lahko 
nastavila fokus. Malce se poigram s kljuko in odprem vrata ter 
stopim ven na prostorno zadnjo palubo. Veter je pojenjal in 
zrak ni več oster kot prej, ko sem bila na trajektu, vendar ne 
verjamem, da bi želela ostati predolgo zunaj. Ne danes.

Razgled je osupljiv. Čoln Sončni dnevi stoji prav na sredini 
zaliva ob obali in pogled ti seže vse naokoli. Bill je vedel, kaj 
dela, ko je izbiral pravo lego za privez. 

Pravkar se dviga plima in v pristanišču na drugi strani zaliva 
zagledam zamišljeno trdnjavo valjaste oblike, nad katero visi 
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nizek oblak. Videti je, kot da bi lebdela na vodi kot kakšen 
privid. Levo od nje se razprostira cela vrsta privezov in jadrnic, 
in sklepam, da je tam najbrž kakšen jadralni klub, modro 
pobarvana koča pa kavarna, kjer prodajajo tudi svežo morsko 
hrano. Na drugi strani je še več jadrnic in bivalnih čolnov, 
in nič kaj drugega. Pred menoj se razprostira morje in galebi 
jadrajo čez nebo in čez čvrsto trdnjavo. 

Na palubi kraljuje jedilna miza s štirimi stoli, kar bo idealno 
mesto za zajtrk in branje, ko se bo vreme popravilo. Paluba se 
dvigne v majhno klančino do pontona, ki se kot jezik izteguje 
nad morje, in tam sta postavljena dva čudovita ležalnika iz 
tikovega lesa.

Edini človek, ki ga uspem videti v zalivu, je moški v čolnu na 
vesla. Oblečen je v potapljaško obleko. Že sam pogled nanj me 
hladno spreleti po telesu. Najbrž so ti trdoživi obmorski ljudje 
manj pomehkuženi kot mestne srajce, kakršna sem sama. Nič 
na svetu me ne bi moglo prepričati, da bi šla zdaj v tako mrzlo 
in sivo vodo. Niti v tropskem vremenu me ne mikajo vodne 
avanture. Opazujem ga še nekaj trenutkov, kako drsi po mirni 
vodi v zalivu, nato pa se umaknem nazaj noter. To ni moje vrste 
zabava, toda videti je bilo, da moški pri veslanju uživa. Ljudje 
smo pač različni, si mislim.

Ko raziščem tudi to nadstropje, se sklonim, poberem torbi 
in se spustim po stopnicah v spalnici. Le dve sta, toda obe 
sta zelo prostorni. Druga je še vedno prazna, in čaka, da bo 
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izgotovljena. Glavna spalnica pa je čudovito opremljena, seveda. 
Moj brat ima brezhiben čut za estetiko. Neskončno izbirčen je, 
in to najbrž pojasni dejstvo, da je pri skoraj štiriinštiridesetih še 
vedno odločno samski. Ne verjamem, da bi kdo lahko dosegal 
njegove zahtevne standarde. Pravi, da bo to stanovanje na vodi 
oddajal, jaz pa ne verjamem, da bi dovolil kakšnemu tujemu 
človeku, da bi živel tukaj.

Glavna spalnica je začrtana tako, da je najbolj oddaljena 
od pristaniške ceste in gleda na morje. Tukaj so vsa okna 
tradicionalno okrogle line in tukaj dobiš občutek, da si zares 
na barki. Motiv je svež, pozna se vpliv primorskega okolja, a 
vendarle ni zapadel v kliše. Postelja je bela, na beli posteljnini sta 
dve bledo modri tvidasti blazini in še dve, ki imata ročno izvezen 
nežen vzorec školjk. Bogato kraljevsko modro pregrinjalo je zelo 
natančno pogrnjeno tako, da je videti vsakdanje. Nočni omarici 
sta leseni s steklenimi svetilkami in belimi senčniki. Pred belo 
kozmetično mizico je akrilni stol Phillipe Starck. Nedvomno je 
original, ne ponaredek. Vse je tako brezhibno in čudovito. 

Ozrem se okrog sebe in všeč mi je. Vem, da mi bo tukaj 
nadvse udobno. Preveč bi bilo, če bi rekla, da bom tukaj srečna, 
a vendar. Ne morem reči, da mi je kaj lažje ali da se bolje 
počutim, toda nekaj teže mi je vendarle odpadlo z ramen in 
za hip je postala moja glava lažja. Morda je kriv morski zrak, 
morda čudovito dizajnersko pohištvo in odlično opremljen 
prostor. Že leta nisem živela sama in zdaj je res čudno, ko ni 
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nikogar in nihče ne pušča ničesar za seboj po hiši. Hočem reči, 
po čolnu. Vse, kar slišim, je rahlo pljuskanje valov ob bok, kar 
je tolažeče. Hipnotično. Morda se bom naučila, kako zopet 
zaživeti. Bog mi je priča, da se mi popolna samota zdi nadvse 
privlačna. 

Takrat pa zaslišim, da nekdo tolče po vratih in vpije: 
»Ooooojlaaaaaaa!«


