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Prvo poglavje

Jenny Wilks je vedno sanjala iste sanje. O zadnjem popolnem 

trenutku, preden se je njeno življenje, kakršnega je poznala 

dotlej, za vedno končalo. Z zaročencem Tobyjem sta v njunem 

prijetnem newyorškem stanovanju skupaj zajtrkovala, brala 

časopise, poslušala poročila na televiziji in kramljala o vsem 

in ničemer. Vprašal jo je, kaj bosta večerjala, Jenny pa ga je 

spomnila, da naslednji dan prihajajo na obisk njeni starši in da 

morata počistiti stanovanje.

Nejevoljno je zagodrnjal in Jenny se mu je, kot vedno, 

smejala. Bila je obsedena s čistočo, on pa potrjeni lenuh. A kljub 

temu ga je ljubila, pa čeprav je morala stalno pobirati stvari za 

njim. Vsakič, ko je imela te sanje, si je poskušala priklicati v 

spomin tiste zadnje minute in želela vedeti, kaj sta rekla drug 

drugemu.

To je bilo tisto, česar se ni mogla spomniti, in tisto, kar je 

morala izvedeti.

Toby je vstal, da bi se odpravil v službo na Lower Manhattnu, 
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se nagnil proti njej in jo poljubil tako kot vsako jutro. V obleki, 

ki je bila ukrojena posebej zanj, je bil videti nadvse privlačen in 

uspešen, ko se je s sveže obritim licem podrgnil ob njeno. »Jaz 

bom …«

Doneči hrup jo je prebudil iz trdnega spanca in sprožil 

paniko globoko v njej, kjer so še vedno prebivale njene travme. 

Stroj, blizu nje … Kljub zadušljivi vročini je bila njena koža 

oblita z mrzlim potom. Skočila je iz postelje in stekla do okna 

ter zagledala moškega, ki je zgoraj brez pred sabo porival 

največjo kosilnico, kar jih je kdaj videla. Pogledala je na uro na 

nočni omarici – 5.45 zjutraj! Se heca?

Zraven ure je stala Tobyjeva slika, ki jo je spet spomnila na 

sanje, ji zvabila solze na oči in v njej zanetila jezo. Stekla je po 

zavitih stopnicah svetilnika. Najprej do prvega nadstropja in 

nato še eno nadstropje niže do veže ter ven v porajajoče se jutro. 

Zrak je bil vroč in nabit z vlago.

Zapodila se je proti dvorišču in medtem glasno kričala: »Hej! 

Halo! Veste, koliko je ura?«

Moški temnih las je imel na glavi ogromne slušalke, zato je 

zaradi glasnega ropotanja tiste … zadeve … ni mogel slišati. 

Bila je ogromna in zelo, zelo glasna. Ob prebujanju tretjega 

dneva vročinskega vala na otoku Gansett se je njegova koža 

bleščala v potu.

Jenny se je razgledovala okrog sebe in poskušala najti nekaj, s 

čimer bi lahko pritegnila njegovo pozornost. Pogled ji je obstal 

na bujnih paradižnikih, ki so začeli zoreti na ovijalkah in ki jih 
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je posadila na začetku poletja. Ne da bi razmišljala, je odtrgala 

nekaj kašastih sadežev in jih začela metati proti golemu hrbtu 

moškega.

Prva dva sta zgrešila cilj, tretji pa je priletel med njegovi 

lopatici in se ob stiku s kožo razletel. Odlično.

Moški je odskočil in ugasnil kosilnico, si snel slušalke in se 

zasukal. »Kaj pa je bilo to?« Ozrl se je okrog sebe in na tleh 

poleg sebe zagledal ostanke prvih dveh paradižnikov. »Vame 

mečete paradižnike? Kaj pa vam je?«

»Enako bi lahko jaz vprašala vas. Sploh veste, koliko je ura?«

»Nekaj čez pet?«

Kljub besu je opazila mišice na njegovem prsnem košu in 

trebuhu, temne dlake na prsih, zagorelo polt in kratke hlače, ki 

so mu visele z ozkih bokov. Nosil je delovne čevlje s temnimi 

nogavicami, ki so kukale iz njih. »Petnajst do šestih. Zjutraj!«

»Hvala za pojasnilo. Me zdaj lahko pustite pri miru? Tukaj 

sem zaradi vas – ker ste se pritožili, da nismo pokosili trave. In 

zdaj jo kosim.«

»Ob petih zjutraj je že ne boste.«

»O, ja, pa bom.«

Stopila je korak bliže. »Ne, ne boste.«

Tudi on je naredil korak proti njej. »Ja, pa bom.«

Proti njegovi glavi je poletel četrti paradižnik, ki ga je držala 

v roki.

V zadnji sekundi se je izmaknil. »Se vam je čisto utrgalo?«

Ko jo je skozi sončna očala poskeniral od glave do pete, se 
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je zavedela, da na sebi nima praktično ničesar. V svetilniku ni 

bilo klime in vročina je bila neznosna, zato je bila oblečena v 

kratko spalno srajco, pod katero je nosila le prosojne spodnjice. 

Prekrižala je roke na prsih. 

»Se opravičujem, če sem vas zbudil, ampak moram 

nadaljevati z delom, sicer mi v tem norem dnevu ne bo uspelo 

narediti vsega, kar imam v načrtu.«

»Ne bom vam dovolila, da spet zaženete to … pošast. Mislila 

sem, da me je kdo napadel ali kaj podobnega.«

»Ja, seveda. Napadel. Na Gansettu, ki je tako nevaren.«

Jenny je vedela, kako je biti napaden v kraju, kjer se je vedno 

počutila varno. Ob tej misli so se ji pred očmi prikazale podobe 

iz sanj in jo spomnile na tisto, kar je izpustila zahvaljujoč 

ropotanju njegove kosilnice.

Bogve, kdaj, če sploh, se bodo te sanje vrnile? Minilo je več 

kot leto dni, odkar jo je Toby nazadnje obiskal v njih. »Človek 

nikoli ne ve, kdaj varen kraj lahko postane nevaren.« Ko je 

izgovorila te besede, se ji je zatresla brada in v očeh so se ji 

nabrale solze.

»Oh, moj bog. Menda se ne boste zdaj še zjokali?« Nagnil je 

glavo, da bi si jo podrobneje ogledal. »Ali pač?«

»Ne, ne bom se zjokala.« Resnično ni imela namena jokati, 

a te sanje so jo vsakič znova spravile s tira. In dejstvo, da jo je 

ta moški, vrgel iz trdnega spanca, je bilo v kombinaciji s temi 

sanjami popoln recept za čustveni zlom.
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»Dobro.« S prsti si je šel skozi ravne, svilnate, temne lase, pri 

čemer je opazila, kako so se mu napele mišice. Nato si je snel 

sončna očala in si obrisal pot z obraza ter razkril svoje temno 

rjave oči. Videti je bil izčrpan. »Resnično mi je žal, da sem vas 

zbudil,« je ponovil, tokrat z bolj prijaznim glasom. »Nisem 

vedel, da kdo dejansko živi tukaj. In delo moram čim prej 

dokončati. In ker ste že tako ali tako budni, vas verjetno ne bo 

motilo, če nadaljujem z njim.«

Izčrpanost na njegovem obrazu je tudi njo omehčala. 

Majčkeno. »Če obljubite, da se ne boste več prikazali ob tej 

uri?«

»Obljubim.«

»Prav.«

»Prav.« Preden se je vrnil k svoji pošasti in jo zagnal, je še 

enkrat s pogledom ošinil njeno napol golo telo.

Prekleto, ta pošast je bila res glasna. Jenny si je pokrila ušesa 

in se vrnila v svetilnik. Brcnila je v vrata, da so se odprla, in jih 

zaprla za sabo, saj je imela tako občutek, da je imela ona zadnjo 

besedo. Povzpela se je po stopnicah v kuhinjo, si v kozarec 

natočila ledeno mrzlo vodo in si z njo osvežila obraz v upanju, 

da bo ohladila njeno vročično kožo. Ta vročina je bila neznosna 

in očitno ji še ni bilo videti konca.

Poskušala je ignorirati zvok kosilnice, kar je bilo praktično 

nemogoče, se s kozarcem vode v roki odpravila še eno 

nadstropje više v svojo spalnico in se z vsemi štirimi od sebe 

ulegla na posteljo. Nato se je prevalila na bok, da bi lahko spet 
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zaspala in priklicala sanje, tisto zadnjo minuto, ko je bilo vse v 

njenem svetu še vedno v najlepšem redu.

Kaj ji je rekel, preden je zapustil njuno stanovanje v 

Greenwich Villageu na tisti kristalno jasen septembrski dan in 

izginil z obličja Zemlje? Ko bi se vsaj lahko spomnila. V zadnjih 

dvanajstih letih je večkrat pomislila na terapijo s hipnozo, ki 

bi ji pomagala obuditi spomin, vendar se nikoli ni odločila iti 

tako daleč. Sanje so imele nanjo vedno enak učinek. Prisilile so 

jo, da se je spet začela spraševati, kar jo je vrnilo nekaj korakov 

nazaj v nikoli zaključenem ciklu žalovanja.

Zdaj ni bilo več tako boleče kot prej, a je bilo še vedno del nje, 

tako kot temno blond lasje, ki ji niso hoteli zrasti čez ramena, 

ali majhno materino znamenje nad zgornjo ustnico ali rjave oči, 

ki so bile, po njenem mnenju, preblizu drugo drugemu. Toby 

se je vedno smejal ob njenem naštevanju »napak«. Govoril ji 

je, da je najlepše bitje na planetu in da je zato, ker jo ljubi, 

najsrečnejši moški v vesolju. Kako bi lahko človek zaživel na 

novo, potem ko je doživel tako globoko ljubezen?

Zadnje čase se je trudila zaživeti novo življenje in je pristala 

na nekaj zmenkov z moškimi, ki so ji jih organizirale njene 

dobronamerne prijateljice. Bila je na večerji z zelo prijetnim 

– in zelo visokim – poveljnikom gasilske brigade Masonom 

Johnsom. Z njim je preživela prijeten večer, vendar ni čutila 

iskric. Upala je, da je ne bo poklical za naslednji zmenek, da mu 

ji ne bi bilo treba dati košarice.

Poklical jo je Linc Mercier, vodja obalne straže, in jo povabil 
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na večerjo. In sprejela je njegovo prijazno vabilo. Z Lincom 

sta se prek njenih prijateljev Maca in Maddie McCarthy in 

mladoporočencev Ti�any in Blaina Taylorja že večkrat srečala in 

zdel se ji je prijeten fant. Bil je tudi privlačen, a ob pogledu nanj 

se ni stopila tako kot prvič, ko je srečala Tobyja na Whartonu, 

kjer sta oba obiskovala program MBA.

Morda tega čustva ne bo občutila nikoli več. Morda bi se 

morala sprijazniti s tem, da je lahko srečna, da ga je doživela 

vsaj enkrat v življenju. Strmela je v Tobyjevo fotogra�jo in 

razmišljala o telefonskem klicu, ki ga je od njega prejela, 

potem ko je letalo trčilo v južni stolp. Rekel je, da mu je žal, 

da ji to počne, in želi, da bi bila srečna, da mu je njena sreča 

najpomembnejša. 

Globoko je izdihnila, jezna sama nase, ker se je predajala 

samopomilovanju, kar je v zadnjih dvanajstih letih počela 

veliko prepogosto. Tobyja ni bilo več. In ne bo se vrnil. S tem se 

je že zdavnaj sprijaznila. Zdaj je napočil čas, da poišče tisto, kar 

si je zanjo želel on – resnično srečo. Bila je tam nekje zunaj in 

bila je odločena, da jo bo našla, če ne zaradi drugega zato, ker 

mu je to dolgovala.

Če bi Alex Martinez potreboval dodatne dokaze, da je totalno 

zasral svoje življenje, bi lepljivi ostanki letečih paradižnikov, 

ki so se v žgoči vročini sušili na njegovem hrbtu, vsekakor 

zadoščali. Preden bo končal košnjo, bo imel na sebi pripravljeno 

omako za špagete.
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Ko se je z ogromno kosilnico premikal po zemljišču, ki je 

obkrožalo svetilnik Jugovzhoda luč, je sonce neusmiljeno 

pripekalo. Popil je še zadnjo plastenko vode, ki jo je prinesel s 

seboj. Vročina ni ravno blagodejno vplivala na njegovo že tako 

čemerno razpoloženje. Gojenje novih sort orhidej in drugih 

eksotičnih rastlin v botaničnem vrtu v Washingtonu je moral 

zamenjati za košenje trave na Gansettu in tako spet živeti 

življenje, kakršnega je živel kot šestnajstletni fantič.

Odrekel se je ugledu, ki ga je užival v očeh svojih sodelavcev, 

in cvetoči karieri na področju hortikulture, da bi doma pomagal 

svojemu bratu Paulu voditi družinsko podjetje in se spopadati 

z mamino vse hujšo demenco. Še pred enim letom je vodila 

podjetje, ki ga je ustanovil njun oče pred več kot desetimi 

leti. Zdaj sta se z bratom na vse pretege trudila, da bi ohranila 

podjetje rentabilno, in hkrati skrbela za bolno mamo.

Alex je imel včasih občutek, da mu bo glava eksplodirala od 

razmišljanja o neskončnem številu opravkov in izzivov, ki so bili 

povezani s skrbjo za njuno mamo v okviru omejitev, ki jih je 

predstavljal mali otok, ki so ga imenovali dom. Če bi živeli na 

celini, bi lahko za njuno mamo skrbeli v kateri od ustanov za 

dolgotrajno oskrbo, tako pa sta se morala ubadati z vse večjimi 

skrbmi, še posebej potem, ko je pred kratkim odtavala od doma 

in bosa prehodila več kilometrov po mestu.

Ta dogodek je obema bratoma nagnal strah v kosti in prinesel 

spoznanje, da njuna mama potrebuje strokovno zdravstveno 

oskrbo, ki ji je sama, tudi ob dragoceni podpori otoškega 

zdravnika Davida Lawrencea, ne moreta nuditi. 
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Edino, kar se je pri dogodku z metanjem paradižnikov 

izkazalo za dobro, je bilo njegovo spoznanje, da je še vedno pravi 

moški in da ni imun na seksi ženske. Precej vroča svetilničarka, 

je pomislil, ko se je spomnil, kakšna je bila videti v punčkasti 

spalni srajci, ki je komaj kaj zakrivala. Škoda le, da je bila tako 

neprijazna. Sicer bi si jo morda želel bolje spoznati. Ampak za 

take stvari tako ali tako ni imel časa.

Njegovo telo je bilo že povsem pregreto, pa je pokosil šele 

polovico ogromne zelenice. In ob razmišljanju, kako je bila 

videti v tisti krpici tkanine, mu je postalo le še bolj vroče. Ni se 

mogel spomniti, kdaj je nazadnje seksal, saj je od tega minilo že 

zelo veliko časa. Ugasnil je kosilnico in se čez del zelenice, ki ga 

je že pokosil, sprehodil do svetilnika, ob katerem je bila navita 

vrtna cev.

Odprl je vodo in pustil, da je tekla, dokler ni postala hladna. 

Nato se je postavil pod curek, da bi se ohladil. Čeprav je vedel, 

da bi moral nadaljevati z delom, je ostal nekaj dlje časa in užival 

v osvežujoči prhi. Zadnje čase njegovo življenje ni bilo prav 

zabavno, zato je poskušal najti užitek v drobnih stvareh in ta 

hladna prha je bila ena izmed njih.

Umaknil si je mokre lase z obraza in se prestrašil, ko je 

zagledal oskrbnico svetilnika, ki ga je opazovala med prhanjem. 

Medtem si je oblekla kratko majico brez rokavov in kratke 

hlače, ki so lepo poudarjale njene noge. Vanj je strmela, kot da 

še nikoli ne bi videla napol golega moškega.

Pričakoval je, da ga bo napadla, ker je brez dovoljenja 
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uporabljal njeno vodo, a nato si je obliznila ustnice in nekaj v 

njem je preskočilo. Spustil je cev in prehodil razdaljo, ki ju je 

ločevala, ter se postavil tik prednjo.

Presenečeno ga je pogledala s svojimi velikimi rjavimi očmi.

»Kaj pa tako buljite?« jo je vprašal.

»Nič. Pa vi?«

Osredotočil se je na njene vlažne, izjemno mikavne ustnice. 

Celoten paket je bil neverjetno privlačen. No, razen dogodka s 

paradižniki. A zdaj ni razmišljal o paradižnikih. Na misel so mu 

prišle jagode in spraševal se je, ali so njene polne ustnice tudi 

tako sladke, kot so videti. »Nič.« Alex ji je stopil še korak bliže.

Od presenečenja je razprla ustnice in ga pogledala, verjetno z 

namenom, da bi ugotovila, kakšni so njegovi nameni. In kakšni 

so pravzaprav bili njegovi nameni? Tega niti sam ni vedel.

»Kdo pa ste?« ga je vprašala.

»Alex.« Ker ni imel prav ničesar ponuditi nobeni ženski, ji je 

povedal le svoje ime. »Pa vi?«

»Jenny.«

Ko si je še enkrat obliznila ustnice, se je odločil, da jih bo 

okusil. »Če tega ne želite, recite ne.«

»Jaz, mmm …«

Ko je položil dlani na njene boke, je tiho zastokala. »To ni 

bilo ne. Zadnja možnost …«

Ni rekla ne. Rekla ni nič, samo strmela je vanj s svojimi 

velikimi, prestrašenimi očmi, ki so ga spominjale na stopljeno 

čokolado. In nato so njene dlani pristale na njegovih golih 

prsih, s čimer mu je dala vedeti, da si želi njegove bližine.
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Sklonil je glavo in se počasi premikal, da bi ji dal čas, da bi 

lahko rekla ne. A ni. Njegove ustnice so se dotaknile njenih in 

še bolj razvnele njegovo poželenje. Dopovedoval si je, da je to 

zato, ker tega ni počel že celo večnost, vendar je sumil, da to ni 

pravi razlog.

Kriva sta bila sladki okus njenih ustnic in stokanje, ki je 

prihajalo iz njenega grla, ko je ovila roke okrog njegovega vratu. 

Potegnil jo je še bliže k sebi, pri čemer mu ni bilo niti malo 

mar, da je čutila, kako se je njegov korenjak v trenutku postavil 

pokonci. Ko je odprla usta, da bi vanje sprejela njegov jezik, se 

je z dojkama podrsala ob njegove prsi.

Oh, moj bog. To je bil najbolj vroč poljub, kar jih je kdaj koli 

doživel. In vročih poljubov ni bilo malo. A ko je vse skupaj 

postalo še bolj vroče, se je začela umikati. Hotel je glasno 

ugovarjati, vendar ga je že v naslednjem trenutku povlekla k 

vratom svetilnika.

»Ne tukaj zunaj,« je rekla s hripavim, seksi glasom.

Ko ji je sledil skozi vrata, je zapičil pogled v njeno zadnjo 

plat. Zahvalil se je bogu vročih poljubov, da še ni opravila z 

njim. In ko je bil že pri tem, se je zahvalil še Jezusu. V veži se 

je zasukala in ga pogledala, pri čemer je opazil, da je s svojimi 

mokrimi prsmi navlažil njeno majico, tako da je bilo skoznjo 

videti njene bradavičke. Vzel si je nekaj sekund in užival v tem 

čudovitem pogledu. 

Preplavilo ga je možno poželenje, zato jo je zgrabil, in to 

ravno v trenutku, ko je tudi ona iztegnila roke proti njemu. 
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Ob tem drugem poljubu je bil prvi le še bled spomin. Objel je 

njeni ritnici in jo dvignil ter pritisnil ob svojo erekcijo. Ko je 

ovila roke in noge okrog njega, je bil prepričan, da je umrl in šel 

naravnost v nebesa.

Oh, ljubi bog.


