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1. poglavje 

Poslovne priložnosti so kot avtobusi – vedno pride nova.

– sir Richard Branson, 

ustanovitelj Virgin Group

Ko sta sestra in svak rekla Megan Kane, da bi se v ponedeljek 

rada z njo pri večerji o nečem pogovorila, je bila prepričana, 

da ji bosta končno povedala, da pričakujeta otroka. Megan 

si je namreč nečaka ali nečakinjo želela že, vse odkar sta bila 

poročena. Toda besede, ki so prilezle iz ust Bretta in Nine, so 

bile jecljajoče, stavki so se jima zatikali, predvsem pa niso bili 

niti najmanj povezani z dojenčki.

»Seliva se.«

»Prodajamo okrepčevalnico.«

»Oprosti, da ti bova to naredila.«
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»To je res izjemna priložnost.«

»Nisva mogla reči ne.«

»Lahko prideš z nama.« 

Nina je bila videti popolnoma sesuta, ker je morala sporočiti 

takšno novico svoji 'majčkeni' sestri, ki je bila stara že skoraj 

osemindvajset let in tako nekako ni mogla biti več majčkena v 

nobenem pomenu besede. »To bi mi bilo zelo všeč. Midve bi 

lahko skakali naokoli in skupaj raziskovali okolico, medtem ko 

bi Brett delal. Tako zabavno bi bilo.«

Megan se je otresla šoka in nekako prišla do glasu. »Ne. Zame 

sta skrbela, odkar si bila stara dvaindvajset let, Ninči. Čas je, da 

v življenju obrneš nov list. Vse bo v redu.«

»Ampak midva sva resnično in čisto zares mislila, ko sva ti 

rekla, da pridi z nama,« ji je še enkrat ponovno zagotovil Brett. 

Vedno je bil tako prijazen do nje in v vseh teh letih ni niti 

enkrat in z niti najmanjšim namigom pokazal, da bi ga motila 

tesna vez, ki jo je njegova žena gojila s svojo sestro.

»Ne morem. Preprosto vama ne morem prekrižati načrtov. 

Že tako vama veliko predolgo visim na plečih.«

»Nobeno breme na plečih nama nisi, Megan,« je rekla Nina. 

»Tako lepo bi se lahko imeli! Ali bi lahko vsaj premislila o 

zadevi, preden naju odločno in dokončno zavrneš? Prosim?«

»Prav,« je rekla Megan, kar je bilo točno tisto, kar je njena 

sestra želela slišati. »Razmislila bom o tem.«

»Odlično!« je rekla Nina in ob tej majhni zmagi se ji je čez 

del obraz razlezel velik nasmešek.
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»Če se boš odločila, da ostaneš, ti bova pomagala najti drugo 

službo,« je rekel Brett. »Mogoče pa te bodo želeli obdržati novi 

lastniki okrepčevalnice. Bili bi neumni, če te ne bi.«

Brett je bil izjemen svak, vse odkar se je pred devetimi leti 

poročil z njeno sestro. Učil je v bližnji srednji šoli in več kot 

očitno se je v preteklosti že večkrat prijavil za delo v tujini, 

vendar se mu do zdaj želja še nikoli ni uresničila.

Da bi delala v Ninini okrepčevalnici brez Nine? 

Nepredstavljivo! »Se bom že česa domislila. Res vama ni treba 

skrbeti zame.«

»Seveda naju skrbi zate in vedno naju bo, Meg.« Nina je segla 

čez mizo in prijela Meganino roko. »Saj sploh ne vem, kako ne 

bi skrbela zate.«

»Najverjetneje je že skrajni čas, da zaživim svoje življenje.« 

Megan je poskušala ohraniti mirno kri, čeprav je v sebi že 

norela od panike. Da ne bo videla Nine vsak dan? Nevzdržno. 

»Mama in očka bi bila zgrožena, če bi vedela, da še vedno živim 

v garaži, predelani v stanovanje.«

»Bila bi ponosna nate.«

»Ne, bila bi ponosna nate, in ti si to resnično zaslužiš. Tebi 

je tukaj uspel izjemno uspešen posel in zdaj imaš fantastično 

priložnost za potovanje. Zelo dobro veš, da se vama jaz nikoli 

ne bi postavila na pot in vama preprečila, da izpeljeta svoje 

načrte in si uresničita želje.«

Brettovo olajšanje je bilo tako jasno opazno, saj se je do 

takrat, ko je to rekla, skoraj vidno upogibal pod težo bremena. 
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Očitno ju je zelo bremenilo, kako bo sprejela, ko ji bosta to 

povedala. »Resnično lahko prideš z nama, če želiš, Megan,« je 

rekel. »Čudovito bi te bilo imeti v Franciji.«

»Z velikim veseljem vaju bom prišla tja obiskat, ampak moj 

dom je tukaj.« V resnici je bila Nina njen dom, ne pa Butler 

ali hiša, v kateri je nekoč živela s svojimi starši, toda te misli je 

seveda zadržala zase.

»Rekla si, da boš razmislila o tem!« je rekla Nina.

»Ninči, ne morem se kar tako na vrat na nos odpraviti v 

Francijo, ne glede na to, kako zabavno se to sliši. Razmisliti 

moram, kaj bom s svojim življenjem, in ugotoviti, kaj bi sploh 

rada. Vse, kar vem, je to, da tega ne morem narediti v Franciji. 

Nočem pa tudi, da bi vaju skrbelo zame. Prisežem vama, da bo 

z mano vse v najlepšem redu.«

»Si prepričana?« jo je vprašala Nina s solzami v očeh. »Saj bi 

mi povedala, če tega ne bi mislila zares, kajne?«

»Zelo prepričana sem.« Megan je potlačila svoja čustva – vsaj 

za zdaj. »Boš videla, da se bo na koncu izkazalo, da je zame tako 

še najbolje. To bo tista brca v rit, ki jo že nekaj časa potrebujem, 

da se premaknem naprej.« Megan je že zadnjih deset let 

stopicljala na mestu, vse od tiste zasnežene noči, v kateri sta 

v prometni nesreči izgubili starše, ko je bila Megan ravno v 

zadnjem letniku srednje šole.

Nina je bila vse od takrat njen oporni steber, zanjo je bila 

mama, oče in starejša sestra obenem. Sestri sta bili ta zadnja 

leta tako povezani in tako neločljivi, da je bila Megan že samo 
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misel, da bo morala živeti vsak dan brez Nine, nekaj pošastno 

nepredstavljivega.

»Če se strinjaš, bova dala stanovanje v najem,« je rekel Brett, 

»ampak stanovanje v garaži je tvoje in bo tako tudi ostalo, 

dokler boš tako želela ali ga potrebovala. Nepremičninskemu 

agentu sva že povedala, da se tvoje stanovanje ne oddaja.«

»Seveda se strinjam. Nobenega smisla nima, da hiša ostaja 

prazna, ko pa lahko z njo zaslužita nekaj denarja. Prijaznost 

njenega svaka je skoraj zlomila tisti ogromni jez v njej, s katerim 

je zadrževala čustva, vendar se je odločila, da pred njima ne bo 

jokala. Ampak ker so se v njej solze že začele nabirati – in to res 

ogromno solz – je morala nujno proč od njiju. Zagotovo jima 

namreč ne bo naredila tega, da bi se zaradi nje počutila slabo, 

ko pa so se jima dogajale stvari, ki sta se jih tako zelo veselila. 

Ker se je zelo zavedala, kako stežka si kupuje čas, preden bo 

iz nje izbruhnila poplava solz, je Megan pobrala svoje stvari in 

vstala. »Se vidimo jutri zjutraj.«

»Naj te odpeljeva domov,« je rekla Nina.

»Je že v redu. Malce svežega zraka se mi bo prav prileglo po 

tem, ko sem vse popoldne preždela tu notri.« Proste popoldneve 

in večere so namreč izkoristili, da so opravili svoje mesečno 

generalno čiščenje okrepčevalnice.

»Si prepričana, da si res v redu?« jo je vprašala Nina.

Megan se je sklonila, da je sestro poljubila na lice. »V redu 

sem in zelo se veselim za vaju.«

Nina jo je kakšno minuto tesno stiskala k sebi. »Rada te 

imam, Meggie.«
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Megan se ni mogla spomniti, kdaj jo je Nina nazadnje 

poklicala s tem vzdevkom iz otroštva. »Tudi jaz te imam rada.«

Počutila se je, kot bi lebdela v praznini, kot da bi jo neka sila 

odtrgala od edine stvari, na katero se je lahko v življenju zanesla. 

Megan je tako odtavala iz okrepčevalnice, si vzela trenutek, da 

je globoko zajela svež zgodnjejesenski zrak. Solze, ki ji jih je 

uspelo zadržati pred Nino in Brettom, so zdaj kot hudournik 

izbruhnile iz nje, zato se je ozrla naokoli, da bi poiskala kraj, 

kamor se bo lahko skrila, dokler se neurje ne bo poleglo.

Prečkala je cesto in se potuhnila za trgovino Green Mountain 

Country Store. Skrita je nameravala ostati, dokler se Brett in 

Nina ne bi odpravila domov.

Zadnja stvar, ki si jo je želela, je bila, da bi jo videla jokati, 

nocoj pa ji niti čudež ne bi pomagal, da se ne bi sesula.

Po še enem dvanajsturnem maratonu za računalnikom je 

Hunter Abbott vstal, se pretegnil in si razgibal ramena. Kot 

glavni �nančnik družinske trgovine Green Mountain Country 

Store in vseh drugih poslov, s katerimi se je ukvarjala družina 

Abbott, je Hunter delal pravzaprav ves čas. Če ga vsakih nekaj 

ur ne bi iz pisarne pregnala lakota, bi najverjetneje delal brez 

prestanka.

Ni šlo za to, da ni imel početi česa boljšega. Toda ali ni bilo 

zaradi tega vse skupaj še toliko bolj žalostno in patetično?

Želodec mu je v znak protesta glasno in obupano zakrulil, 

zaradi česar je na računalniku preveril uro. Devet in deset minut. 
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Glede na to, da je danes okrepčevalnica čez cesto zaprta, mu ob 

tej uri v celem mestu ni ostala nobena druga možnost, kot da 

gre na pico. V telefonu je imel shranjeno številko od picerije 

Kingdom. Poklical jih je in si naročil zelenjavno pico in solato. 

Ker bo že jedel nezdravo hitro prehrano, naj bo ta vsaj približno 

zdrava. Če bi se to zgodilo pred poletjem, ko se je njegova sestra 

dvojčica ponovno poročila, bi se Hunter najverjetneje odpravil 

proti njeni hiši, kjer bi si privoščil tako večerjo kot prijeten 

klepet. Ker pa je zdaj Hannah živela z Nolanom in ker se je med 

njima še vedno iskrila raznežena blaženost mladoporočencev, se 

je Hunter držal stran od njiju.

Ugasnil je računalnik in se ozrl po kupu dokumentov, ki so 

ga še čakali. Spraševal se je, ali naj si jih odnese domov ali naj 

jih pusti za jutri. Po kratkem pogovoru s samim sabo je ugasnil 

luči in jih pustil tam. Ker je že tako delal na hlape, je sklenil, da 

bo čisto v redu, če to naredi jutri.

Presenečen je bil, ko je zunaj videl, da v pisarni njegove sestre 

Elle še vedno gori luč. Zato je stopil tja in potrkal na njena 

vrata. »Ti pa danes dolgo delaš.«

»Enako kot ti.«

»Ja, s to razliko, da jaz vedno dolgo delam. Kaj pa je tvoj 

razlog?«

»V sistem vnašam nekaj novih proizvodov in se spopadam s 

kopico papirologije, za katero se mi zdi, da je je vedno več, ne 

glede na to, koliko delam.«

»Kako zelo te razumem. Toliko o samozaposlenih osebah, 

kaj?«
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Nasmehnila se mu je, a je kljub temu v njenih očeh opazil 

kanček žalosti, kar ga je presenetilo. Ella je bila namreč ena 

najbolj veselih ljudi, kar jih je kdaj poznal – vedno radostna in 

prešerno razpoložena.

»Je vse v redu?«

»Seveda. Zakaj sprašuješ?«

»Ne vem, samo zdelo se mi je, da … ne vem … da si žalostna 

ali nekaj podobnega, ampak samo za sekundo.«

»V redu sem. Nikar naj te ne skrbi.«

»Prav potem.« Hunter je stopil korak nazaj in nameraval 

oditi, ko se je na njenem obrazu ponovno pojavil tisti odsev 

žalosti, ki ga je videl prej. »Saj veš, da lahko vedno prideš k 

meni, če je kar koli narobe, kajne? Vsak dan se lahko vidiva 

tudi tisočkrat, poleg tega sem tamle čez, če me za kar koli 

potrebuješ. Ne glede na to, kaj je.«

»Hvala, Hunter. To je zelo prijazno od tebe. Vem, da hočeš 

poskrbeti za čisto vse, kar zadeva vse nas, ampak določene stvari 

… no, določenih stvari ni mogoče spremeniti. So, kakršne so.«

Zdaj je bil Hunter tako zelo zmeden, da ni vedel, ali naj 

ostane in jo prisili, da mu pove, kaj jo tare, ali bi bilo bolje, da 

jo pusti pri miru, da lahko predela, kar koli je že tisto, kar jo 

bremeni. »Tukaj sem, El. Ob tebi sem. Ne trpi sama v tišini.«

Ob njegovem nasmehu se je njen obraz vidno omehčal. »Se 

vidiva jutri.«

»Bi rada, da te počakam, da odideva skupaj, tako da ne boš 

tukaj sama?«
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»Ne, še najmanj ena ura dela me čaka, poleg tega znam 

zakleniti vrata.«

»Javi se mi, prosim, ko prideš domov.«

»Hunter …«

»Kaj? Vedno boš moja mlajša sestra, zato me pokliči.«

»Samo štiri leta sem mlajša od tebe.«

»In jaz se še vedno živo spominjam dneva, ko si se rodila.«

»Čudak.«

Hunter se je zahihital ob tem predvidljivem komentarju. 

Sorodniki so ga vsak dan dražili zaradi njegovega fotografskega 

spomina in sposobnosti, da si prikliče podatke in podobe iz 

daljne preteklosti, ki naj bi se jih bilo nemogoče spomniti. 

Včasih si je želel, da bi lahko pozabil vsaj delček te navlake, ki 

se mu je vrtinčila v mislih, vendar je bilo v njegovem življenju 

veliko stvari, ki jih je bilo dovolj za ogromno podatkovno 

skladišče. »Se vidiva zjutraj.«

»Lahko noč.«

»Pokliči me.«

»Pojdi že!«

Hunter se je spuščal po stopnicah in razmišljal o tem, kar 

mu je Ella pravkar povedala o njem, in sicer tisti del, kako želi 

poskrbeti za vsakogar in vsakemu pomagati glede vsega. Najbrž 

je bilo tako zaradi preprostega dejstva, da je bil najstarejši 

od desetih Abbottovih otrok. Pri tem ni šlo za nič drugega 

kot samo za to, da si je želel, da bi bili ljudje, ki jih je imel 

rad, srečni, želel jim je pomagati iz težav in preprečiti, da ne 



- 14 -

MARIE FORCE

bi zabredli vanje, čeprav je to pomenilo, da je na svoja pleča 

sprejemal več bremena, kot naj bi bil njegov delež v družini.

Hannah ga je zadnje čase preganjala, češ da naj manj dela in 

se več zabava. Ko bi se le lahko domislil česa, kar bi raje počel 

kot delal.

Ja, to je bilo popolnoma patetično. Tega se je zavedal, 

ampak vrag naj ga vzame, če je vedel, kako naj se izkoplje iz te 

rutine, v katero se je zabetoniral. Kdaj je postal tak deloholik, 

ki v življenju nima drugega kot delo in čisto nič zabave? 

Odkrito si je moral priznati, da je že zelo dolgo nazaj zapadel 

v rutino. Najverjetneje je bilo tako vse od diplome naprej, ko 

se je pridružil družinskemu podjetju. Čas, ko je bil nazadnje 

resnično svoboden in brez obveznosti in odgovornosti, sega 

daleč nazaj v preteklost, ko je še študiral.

Ko je pomislil na blažena leta, preživeta na kolidžu, se je 

spomnil svojega pokojnega svaka Caleba, Hannahinega prvega 

moža, ki je pred sedmimi leti umrl v Iraku. Če bi se vrnil 

med žive, bi skočil iz kože, ko bi videl, v kaj se je spremenilo 

Hunterjevo življenje, in zagotovo bi zagnal cel cirkus.

In cirkus je imel v mislih ravno v trenutku, ko je stopil v 

hladno temo in čakal, da se vklopi luč na senzorje. Ko je 

luč zasvetila, se je obrnil in zaklenil vrata za sabo. Ella bo že 

pomislila na to, da je treba vklopiti alarm. To, da jo je puščal 

samo, ga je spravljalo ob pamet. Če se mu ne bo javila, ko bo 

prišla domov, bo šel preverit, ali je vse v redu.

Z leve strani je do njega prineslo neki nenavaden zvok, zaradi 

česar se je ustavil. Je bilo to ihtenje? »Kdo je tam?«
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»Jaz sem, Megan. Oprosti, ker sem te prestrašila.«

Ta glas … Presekal ga je, kot topel nož zareže skozi maslo. 

Čisto vsak živčni končič v telesu se mu je vzdramil, ko je začutil 

njeno bližino. Kar se je zgodilo vsakič, ko je bil v kakršnem koli 

stiku z njo. »Megan,« je rekel s tako tihim glasom, da bi mu še 

šepet težko rekli. »Kaj pa počneš tukaj v temi?«

»Skrivam se.«

»Zakaj pa? Si kaj poškodovana? Kaj je narobe?« Priznati si 

je moral, da bi zanjo naredil vse, samo da bi jo rešil vsakršne 

možne težave, ne glede na to, česa bi ga to stalo. Srce mu je hitro 

razbijalo, kot da bi pravkar pretekel več kilometrov, in roke so se 

mu nemudoma začele potiti in so postale čisto lepljive. Nikoli 

ni mogel razumeti, kako je mogoče, da je ta dotična ženska v 

njem dramila tako intenzivna čustva čisto vsakokrat, ko se je 

njegov pogled ustavil na njej – ali v tem primeru, ko je slišal jok 

v njenem glasu, ko je spregovorila iz teme.

»Nič ni narobe. Samo minutko potrebujem. Oprosti, da sem 

stopila na tvoje zemljišče. Takoj se ti bom umaknila s poti.«

»Počakaj. Ne odhajaj.« Besede, ki so prišle iz njegovih ust, so 

zvenele veliko bolj obupano, kot je nameraval. »Dovoli vsaj, da 

te odpeljem domov.«

»Je že v redu. Saj lahko hodim.«

»Res mi ne bi bilo odveč.«

Stopila je v svetlobo, in ko je zagledal njen od solz razrvani 

obraz, mu je to zlomilo srce. Kaj tako strašnega se ji je zgodilo?

»Ne moreš me odložiti spotoma.«

»Nikamor nisem namenjen.« Opazoval jo je, medtem ko je 
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razmišljala o njegovi ponudbi. Njen izraz na obrazu je izdal 

veliko. Ustnice so bile našobljene, zaradi česar so bile njene 

ličnice oblikovane z izrazitejšo obrazno linijo na sicer bledi koži. 

Prekrasna, je bila beseda, ki se mu je porodila, ko jo je pogledal, 

kar je storil tako pogosto, kot je le lahko. Še do nedavnega je 

bila zatrapana v njegovega brata Willa, vendar to ni vplivalo na 

njegova čustva do nje. Samo pogledal jo je in že si jo je želel. 

Tako preprosto je bilo to.

Z eno samo drobno razliko, in sicer da se je ona komaj 

zavedala njegovega obstoja. V tem je tičala vsa težava.

»Če si prepričan, da ti res ni odveč,« je rekla po neverjetno 

dolgem premišljevanju.

»Res mi ni odveč.«

»Hvala.«

Skupaj z njim je odšla do njegovega ogromnega SUV-a 

Lincoln Navigatorja in stala ob njem, ko ji je pridržal odprta 

sovoznikova vrata in počakal, da se je usedla.

Takoj ko se je usedel na voznikov sedež, mu je zakrulilo 

v želodcu in ga spomnilo, da si je naročil hrano. »Ali si že 

večerjala?« Besede so mu zletele iz ust, še preden je imel čas, da 

bi podrobno analiziral trenutno situacijo.

»Ne še.«

»Naročil sem si pico in solato. Z veseljem ju delim s tabo.«

»Ne vem, ali bi sploh lahko jedla.«

»Kaj, ko bi prišla z mano in mi delala družbo?«

»Hm, ja, no, pa že. Prav.« Segla je v torbico, iz nje privlekla 

robček in si obrisala solze.
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»Mi boš povedala, zakaj jočeš?«

»Ali ti moram?«

»Seveda ne.« Presenečen je bil, da je sploh pomislila na to, da 

bi skušal kaj na silo izvleči iz nje. »Ampak pravijo, da sem dober 

poslušalec.«

Na to ni imela nobenega odgovora, zato je zagnal motor in 

spustil šipe, da je v avto prišlo nekaj svežega zraka.

»Najverjetneje zaudarjam od čiščenja okrepčevalnice,« je 

rekla.

»Ne, pa ne.« Ko sta se vozila, mu je misli spreletelo na tisoče 

stvari, ki bi ji jih rekel, vendar ni bila nobena od njih ena tistih, 

ki bi jih moški rekel ženski, ki si jo je želel in s katero je končno 

dobil priložnost, da sta sama.

Kako sploh pove ženski, ki se komajda zaveda, da sploh 

obstaja, da ves čas misli nanjo? Da jo s težkim srcem gleda, 

kako zaradi nečesa trpi. Da si jo je tako želel, da je zaradi tega 

prebedel premnoge noči. Kako naj ji pove, da ga niti najmanj ni 

motilo, da je bila nekoč obsedena z njegovim bratom? Da je ni 

bilo na svetu stvari, ki je ne bi naredil, da bi jo videl nasmejano, 

da bi videl, kako njene svetlo modre oči zažarijo od radosti?

Kako naj bi ji rekel kar koli od tega, ne da bi pri tem zvenel 

kot popoln bedak?

Ni mogel, zato je držal jezik za zobmi in upal, da ne bo 

naredil kakšne neumnosti, kot je recimo pospešeno dihanje 

zaradi skrajnega napora, da ne spregovori kakšne neumnosti.


