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Staršem v zahvalo za vse. Loreni, ker je najboljša sestra na 

svetu. In Bei za njeno strast.
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PROLOG

Julij

S Carmen se nismo videle že mesec dni. Mesec dni je 

za prijateljice, kakršne smo me štiri, veliko. Saj ne, da bi po 

njeni poroki izgubile stik, kar se pogosto zgodi številnim, ki že 

takoj naslednji trenutek po poroki pozabijo na svoje samske 

prijateljice. Ne. Ženska si je privoščila potovanje in, kot je temu 

sama rekla, sanjske počitnice.

Dva dni po poroki jo je pobrisala, da se nismo utegnile 

niti posloviti od nje, saj je poročna noč, reci in piši, trajala 

oseminštirideset ur, kot opletajo zlobni jeziki. Ah, preveč 

strupena sem. Par si je po poroki želel urediti novo stanovanje, 

da bi se po medenem mesecu vrnila v nov, lep, urejen dom. 

No, ob vsem direndaju ob poroki res nista imela časa, da bi se 

ukvarjala še z urejanjem ljubezenskega gnezdeca. 

In medeni mesec je trajal nič več in nič manj kot 

osemindvajset dni. Devet dni na Japonskem. Devet na Baliju. 
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Malenkost, pravzaprav. Kot če bi šla za konec tedna v sosednjo 

vas. 

Oprostite, no. Tega ne pišem jaz, temveč moja zavist. 

Peklenska, umazana, zelena zavist. In od teh osemindvajsetih 

dni potovanja (zdaj je nismo videle že tri tedne) bosta preživela 

dva dni doma in bosta zaradi potovalne utrujenosti prihajala k 

sebi, da ne bo kasneje kakšnih omotic zaradi spremembe urnika 

in pomanjkanja spanca. Poleg tega hudoželjni jeziki otresajo, da 

je popolnoma predana … ljubezni.

No, pa sem zopet vsa pasja.

Za nameček je šla še za nekaj dni k svojim staršem na vas, 

nakar je imela potem še dva dni obveznosti pri njegovih starših, 

saj sta morala obiskati vse znance in se jim zahvaliti za poročna 

darila. 

In tako smo bile mesec dni po poroki vse na trnih. Pri meni 

doma smo pripravile koktajle, narezek in prigrizke in nestrpno 

pričakovale, da nam bo povedala o vsem (in vse pomeni vse, 

dragi Borja) in da nam bo pokazala fotogra�je s potovanja, v 

čemer mladoporočene ženske sploh zelo uživajo. 

Ko je pozvonilo pri vratih, je Lola vsa iz sebe poskočila z 

blazine, na kateri je sedela na tleh, in šla odpret. Jaz sem bila v 

kuhinji, Nerea je bila udobno zvita na fotelju. 

Slišala sem, kako je Carmen navdušeno pozdravila Lolo, 

slišala sem še, kako je Lola kriknila, in potem je bila tišina. 

Dolga tišina. Nerea je nekaj trenutkov čakala, nato pa stopila k 

vratom pogledat, ali ni tej vandrovki slučajno padlo na pamet, 
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da je s seboj privlekla Borja. Toda ne, zagledala je nasmejano 

Carmen z nekaj dodatnimi kilogramčki. No, pomanjševalnica 

ni čisto na mestu. Po pravici povedano, bi nas z joški lahko na 

mah ubila vse tri. Oblečeno je imela belo srajco z dekoltejem, ki 

je razkrival porjavelo polt … Potem mi je pogled ušel k trebuhu 

… in nisem mogla prenehati strmeti. 

Ko sem znova prevzela nadzor nad seboj, sem se nagnila k 

njej ter jo objela in pokrila s poljubčki. 

»Pridi, kako si? Vse nam povej. Kaj ti prinesem?«

Naredila je korak naprej in izmenično pogledovala Lolo, 

Nereo in svoj trebuh. 

»Prinesla sem vam darilca,« je rekla in pokazala na torbo, iz 

katere je potegnila tri zavitke. »Japonski kimono za vsako. Lahko 

je za doma, kadar imate v načrtu kaj posebno erotičnega.«

Imela je zategnjen glas. Ne vem, ali ni bila užaljena, ker smo 

tako strmele vanjo (in Lola je še vedno buljila), ali pa je šlo za 

kaj drugega. 

Nerea je vstala s fotelja in jo poljubila na obe lici, jo objela in 

ji ponudila fotelj, ki se mu Carmen ni odrekla. Še preden nam 

je razdelila darila, se je Lola obregnila: »Poslušaj, Carmenchu, si 

požrla lubenico?«

Ojej, Lola, ti pa znaš z besedami. Lahko bi jo treščila kar 

s kladivom po glavi, učinek bi bil enak. Mislila sem, da bo 

Carmen vstala in odšla, in še prav bi ji dala. Ali pa da bo 

zalučala mizico v Lolo. Toda storila ni nič od tega, le globoko je 
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zajela sapo. Nato nas je pogledala s svojimi ogromnimi rjavimi 

očmi, kot da bi jo bilo malce strah, in odprla usta.

»Se pravi, dekleta, veste … Prejšnji teden, ko sem imela 

težave zaradi letenja …«

»Ja, si si privoščila preveč krofov, ker so ti rekli, da preženejo 

slabost?« jo je prekinila Lola.

Tokrat sem bila dovolj blizu, da sem Lolo sunila s komolcem 

pod rebra. 

»Si pa res smešna, Lola,« se je nasmehnila Carmen. »Skoraj 

štirinajst tednov sem že …«

»Kaj si štirinajst tednov?« je vprašala Lola, in še vedno ji ni 

bilo nič jasno. Nerea je padla na blazino, jaz sem zazijala in si z 

obema rokama pokrila na široko odprta usta.

»Štirinajst tednov sem noseča, Lolita, ljubica.« Carmen se je 

nasmehnila in se pobožala po trebuščku. »Zdaj se mi že pozna, 

seveda. Tri mesece in pol.« 

»Ne razumem …« je bleknila Lola vsa osupla.

»Se pravi, postala bom mama. In to pomeni, da boš ti teta.«

Avgust

Z Lolo sva odhajali z obiska pri Carmen. Ura je bila devet 

zvečer in odločili sva se, da bi bilo odlično, če bi večer končali 

v eni tistih indijskih restavracij s teraso v živahni večkulturni 

soseski Lavapiés. Lola je ravno razglabljala, kaj vse bova naročili, 

ko ji je zazvonil telefon. 
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»Ne smem pozabiti naročiti cheese naan. To mi je noro všeč. 

Že ob enem grižljajčku mi tako otrdijo bradavičke, da bi z njimi 

brusila diamante.« Umolknila je, si popravila lase z obraza in 

prislonila telefon k ušesu. »Kod hodiš, moj tiger? Veš, da sem 

vsa nora nate.«

Zaustavila sem se in si na pločniku prižgala cigareto, toda 

Lola se je obrnila, mi jo vzela iz ust ter jo vtaknila sebi med 

ustnice. In sem ponovila postopek.

»Ne veš, kako sem vesela, da ti padajo šprikle z neba, morale 

bi ti padati žabe, ti prekleti mamin sinček, ti duša izgubljena!« 

Povzela je korak in se na ves glas smejala. »Ne, nisem z Raiem. 

Če prideš, ti bom dovolila, da me potipaš po joških, če hočeš.« 

Kar zazijala sem. S kom za vraga se takole pogovarja? »Počakaj.« 

Spustila je roko s telefonom in se nagnila k meni. »Saj nimaš nič 

proti, če se nama pridruži? Že celo morje časa ga nisem videla.« 

»S kom pa govoriš?« sem jo vprašala.

»Z Víctorjem.«

V hipu mi je pošla sapa in zvrtelo se mi je v glavi. Lola me je 

pričakujoče gledala.

»Jaz … Kar šla bom. Prav?«

»Toda, Val!«

»Grem. Rada te imam, adijo.«

Niti sekunde dlje nisem pomišljala, le obrnila sem se in odšla 

tako hitro, kot so mi petke dopuščale. Ko sem prispela do 

vhoda v metro, mi je komaj uspelo vtakniti vozovnico v režo, 

tako so se mi tresle roke. 
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Tisti večer sem prejela več telefonskih klicev. In enega nisem 

niti najmanj pričakovala.

Lola se je odločila, da ne bo ostalo pri tem, in mi je po 

telefonu naredila dvajset minut pridige o tem, kaj si misli o 

mojem pobegu. Ostala sem hladna. Skoraj mi ni pustila do 

besede, toda saj tudi nisem imela veliko povedati. Nobenega 

smisla ni imelo, da bi ji razlagala, kakšna panika me zgrabi 

vsakokrat, ko spregovori o mojem bivšem. Tistem bivšem, ki je 

slučajno tudi njen najboljši prijatelj. Vem, tudi meni se to, kar 

sem storila, ni zdelo odraslo. 

Če bi Lola vedela, kako se je končalo po njeni zabavi za 

rojstni dan, in če bi se ji jaz potrudila razložiti, kaj me je sililo 

v odločitev, da je Bruno zame edina sprejemljiva možnost, bi 

Lola to razumela, vsaj deloma bi ji bilo jasno. Toda Lola ta hip 

ni imela nobene od teh informacij in meni ni bilo niti malo do 

tega, da bi ji zdaj pojasnjevala. 

Torej sem molčala. Molčala, zmajevala z glavo in sprejela 

pridigo kot otrok, ki so ga zalotili z roko v škatli za piškote. 

Ko sva se poslovili in sem odložila telefon, sem mislila, da 

sem v tistem trenutku razrešila krizo, toda naslednji klic me je 

zares presenetil. 

»Da?« sem se presenečeno oglasila, saj ob tej uri nisem 

pričakovala še enega klica. 

»Upam, da te nisem prebudil, pogovoriti se morava.« Glas 

je bil Víctorjev, resen, miren, odločen, in skoraj me je infarkt. 

Z roko sem se dotaknila čela in sedla pred odprto okno. »Ne 
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smeva dovoliti, da se ponovi to od danes, Valeria, tudi zaradi 

Lole ne. Seveda pa ona ni edini razlog, zaradi katerega bi se 

morala končno začeti obnašati kot odrasla in pustiti za seboj, 

kar je bilo.«

»Ne,« sem zašepetala. 

Víctorju je bilo precej jasno, kaj bo rekel, ker ni okleval, ni 

jecljal, ni dvomil. Besede so iz njega tekle kot mogočna, olikana 

sila. Zvenel je kot človek, ki se je odločil razrešiti težavo na 

delovnem mestu in ni želel zgubljati časa pri tem.

»Ni nama šlo, večkrat sva se zmotila, toda to ni pošteno do 

nikogar od naju. Nocoj se še posebej slabo počutim.«

»Jaz …« sem zajecljala. »Nisem hotela, da bi bilo tako.« 

»Saj vem. Toda po tisti noči sva se odločila, da bo tako, da ti 

ostaneš z Brunom in ne bova več trpela zaradi tega.«

»Saj imaš prav. Vsaj do neke mere.«

»Oba sva čustveno inteligentna, in če si bova življenje 

zapolnila s slabimi rečmi, bova na koncu uničila tudi tiste, ki so 

v resnici dobre in vredne truda.«

»Najbolje bi bilo, če bi lahko imela srčen, prijateljski odnos,« 

sem rekla, vendar nisem bila prepričana, ali je to sploh mogoče.

»Dobro, razumem, da ti ni do tega, da bi šla z mano in Lolo 

na večerjo, toda da oddrviš, kot da te žene sam hudič, to pa ne 

vodi nikamor.«

»Mislila sem, da bo tako najbolje, ker sta željna drug drugega 

in me ne bosta pogrešala.«

Víctor je zavzdihnil, in ko je to storil, sem zaprla oči. Na 
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misel so mi prišle njegove sladke ustnice in zamislila sem si, da 

v njegovem stanovanju sedim v kuhinji, z roko na telefonu, z 

drugo pa mu mršim goste črne lase. Nastopila je tišina. 

»Ne bo se ponovilo,« sem rekla z odločnostjo v glasu.

»Od danes bova imela srčen, prijateljski odnos. Prav?«

»Velja. Prav.«

Znova sva umolknila. Nekje globoko v sebi sem občutila 

pekočo bolečino. To se mi ni zgodilo prvikrat. Zmanjkalo mi 

je zraka.

»Ne misli si, da mi ni hudo,« je komaj slišno zastokal. »Ne 

misli si, da sem pozabil, kaj vse sem ti rekel in da sem te nagnal. 

Vse to imam pred očmi, Valeria, toda ti …«

»Poenostaviva si, Víctor,« sem dejala trdno odločena. »Sva 

dva človeka, ki imata srčen, prijateljski odnos.« 
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1

ZAČETEK KONCA

Drugi teden januarja naslednjega leta

(nekaj mesecev kasneje)

Prišla sem k Carmen in jo zalotila na nogah tik pri vratih. 

Revica je bila kot nasedel kit. Saj ne, da bi bila tako debela, bila 

je pač visoko noseča. Nasmehnila sem se ji, ko sem jo zagledala, 

ona pa je zavila z očmi. To, da bo postala mama, ji ni niti malo 

popravilo smisla za humor. 

»Kako si?« sem vprašala, ko sem za seboj zaprla vrata.

»Ubij me. Sem ti dovolj jasno odgovorila?«

»Menda že.« 

»Ubij me, resno ti pravim. Naj te ne skrbi za Borja, on ti bo 

še hvaležen.«

»Ne govori neumnosti. Pridi, sedi. Ti kaj prinesem iz 

kuhinje?«
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»Da, nož za pršut, da si prerežem vrat,« je odvrnila in se 

sesedla na fotelj.

»Carmeeeen!« sem ji rekla očitajoče.

»Prosim, prinesi mi kozarec vode. In še zase kaj vzemi. Self 

service. Sploh ne vem, kaj imamo, in mi je prav vseeno.« 

Dva kozarca sem napolnila z vodo in ju prinesla v dnevno 

sobo. Sledila mi je s pogledom. 

»Morala boš nehati s temi obiski pri meni. Prava manija me 

zgrabi, ko te vidim.«

»Kako pa to?« sem se zasmejala.

«Vedno si tako urejena, čedna, tako … apolonska.«

»Apolonska? Daj mir, Carmen, zaboga.« Znova sem se 

zasmejala. »Saj si prečudovita. Visoko noseča, res, toda nimaš 

otečenega obraza in nimaš zatečenih nog. Imaš velik trebušček, 

toda saj vendar nosiš otroka!«

»Bolj ko me vidite materinsko in čedno, bolj debelo in 

brezoblično vidim samo sebe.«

»Zdaj ni več daleč,« sem jo potrepljala po trebuhu.

»Res, ja. Jutri bom rodila.«

»Upam, da ne boš izjema od pravila, da vsaka vedno prvič 

rodi nekaj dni po roku.«

»Bi me rada kar takoj ubila ali kaj?« mi je zabrusila in odpila 

požirek vode.

»Ne, to pravim zato, ker grem v sredo k Brunu in ne bi rada 

zamudila tvojega poroda, saj veš.«

»Borja pravi, da bom rodila v petek. Moja mama pravi, da 

danes, jaz pa ne verjamem, da bo danes.«
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»Kaj pa misliš, kdaj bo?«

»Ne vem. Mislim pa, da če bo čakal do prihodnjega petka, 

da se rodi, ga bom ubila. Sita sem in hočem, da pride ven: »Daj 

no, Gonzalo, pridi ven in pusti mamo, da živi na miru s svojim 

telesom,« je rekla svojemu trebuhu.

»Si prepričana?« sem se smejala. »Si pozabila, od kod pridejo 

dojenčki?«

»Od tam, kjer vstopijo, če se ne motim.« Končno se je 

nasmehnila.

Carmen se je udobno namestila, se potrepljala po trebuhu in 

dvignila noge na kavno mizico. Globoko je vzdihnila. Revica. 

Upala sem, da bo ta zadnji teden, ko v sebi nosi življenje, čim 

prej mimo.

Ko sem prišla domov, je bilo že temno, četudi je ura na 

zapestju kazala šele šest.

Mrzlo je bilo kot sto hudičev in začelo je zmrzovati. Upala 

sem, da ne bo snežilo. Saj mi je všeč, kadar sneži, zdi se mi 

slikovito in vse to, toda prihodnji dan sem imela ob dvajset 

čez šest letalo in si nisem želela zastojev in raznih težav, ki so 

povezane s tem, da deželo prekrije nekaj snežink in vse obtiči. 

Prižgala sem kavni aparat, vzela z omare kovček in vanj začela 

zlagati oblačila, ki sem jih želela vzeti s seboj, tudi tisti predrzni 

negliže, ki mi ga je Lola podarila za božič. Noro sem si ga želela 

pokazati Brunu. Da bi ga videl, da bi mi ga slekel, kajti videla 

se nisva že skoraj mesec dni. Medtem ko sem razmišljala o tem 

– pravzaprav, ko sem sanjarila – je pozvonilo pri vratih. 
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»Že grem,« sem rekla, medtem ko sem hodila k vratom.

»Val …«

Obstala sem kot maček pred bližajočo se nevarnostjo.

»Val?« je ponovil glas.

V dveh skokih sem bila pri vratih in jih odprla. Bilo bi 

nesmiselno, če bi se pretvarjala, da me ni doma. Vedela sem, 

kdo čaka na drugi strani vrat. In res, pred menoj je stal Víctor, 

oblečen v prečudovito temno obleko in siv volnen plašč. 

Pogoltnila sem slino in pogled mi je zdrsnil navzdol k njegovim 

črnim čevljem Oxford, zelenim očem pod črnimi lasmi pa 

sem se raje izogibala. Prav malo žensk poznam, ki ne bi padle 

na kolena pred takšno lepoto. Bil je bog. Zbrala sem se in se 

poskusila nasmehniti, četudi ga nisem bila vesela. Víctor ima 

namreč takšno moč nad nami, da nam na obraz zariše nasmeh.

»Dober večer,« je rekel. »Sem prišel v neprimernem 

trenutku?«

»Ne,« sem odvrnila malce trapasto. »Stopi naprej, ravno 

pakiram. Bi kavo?«

»Bi, hvala.« 

»Z mlekom in dvema kockama sladkorja?«

»Tako je.«

Stopila sem v kuhinjo in preklinjala samo sebe, ker sem 

privolila v to, da bova odslej prijatelja in da je to bolje, kot da bi 

povsem prekinila stike. Lole nisem želela spraviti v neprijetno 

situacijo. Želela sem biti civilizirana, odrasla, še zlasti po tistem, 

ko me je Víctor moral poklicati in naznaniti težavo. 
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Ko sem govorila z njim, sem razmišljala in se prisilila, da sem 

razumela, da če nekomu daš košarico, to še ne pomeni, da bo 

odslej persona non grata.

Želela sva normalizirati odnos, toda mislim, da je šlo vse 

skupaj po zlu. Zadnje čase je bil Víctor vsaka dva ali tri dni 

tam, kjer je bila Lola, in z Lolo sva se strinjali, da je to čisto 

naključje. Zame pomeni fraza »dve osebi s srčnim, prijateljskim 

odnosom«, da se pozdraviva na ulici, si dava dva poljubčka na 

lica, vprašava »kako si kaj« in se posloviva. Ni treba klicariti 

po telefonu, ni se treba dogovarjati, da bi se srečala, in ni 

treba vpiti, kako stvari ne gredo dobro. Tisto noč, ko je Lola 

praznovala rojstni dan, se je vse nekako čudno končalo. In jaz 

bi najraje pozabila, kaj se zgodilo po tistem, ko je šel Bruno v 

hotel. 

Sprva si nisem niti predstavljala, da se bova z Víctorjem še 

kdaj dobila, toda on si je ta »prisrčni prijateljski odnos« vzel 

močno k srcu. Kot sem jaz to razumela, in glede na sporočilo, 

ki sem ga dobila nekaj dni pred Carmenino poroko, tu ni šlo 

samo za prijateljski odnos: »Vem, kaj sem rekel. Vem, da sem 

rekel, da bo to zadnjikrat. Toda nujno te moram videti. Moram 

vdahniti tvoj vonj. Moram videti tvoj pogled kot tisto noč. Vrni 

se, lepo te prosim. Vrni se, kajti zdaj te ne pogrešam več, zdaj te 

preprosto potrebujem.« 

Ne, ni mu bilo jasno. In zdaj, po mesecih dvoumnosti 

in nejasnosti, ko sva se srečevala ob absurdnih izgovorih in 

zmedenih popoldnevih, včasih neprijetnih, sem ga imela zdaj 
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tukaj. V stanovanju. V zadnjih petih mesecih sva se srečevala 

na nevtralnem terenu. Ne pri meni doma, ne pri njem doma, 

in skoraj nikoli nisva bila sama. Nič takšnega ni bilo, kar bi 

dalo slutiti, da sva bila še pred letom dni par. In da sva si delila 

posteljo. In življenje. In da je tisto bil projekt.

Eno skodelico sem vzela zanj, drugo zame in ju postavila 

na mizico v dnevno sobo. S kotičkom očesa sem opazila, da 

je Víctor vzel v roke moj drugi avtobiografski roman in se 

melanholično nasmehnil. 

»Si prebral moj roman?« sem ga vprašala.

»Seveda. In komaj čakam na tretjega.« Ko je to izrekel, me je 

pomenljivo pogledal. 

Najbrž se je spraševal, ali bo najina mala skrivnost na koncu 

vendarle ugledala luč resnice v novem romanu ali pa bo utonila 

v pozabo in katastrofalni večer ob Lolinem rojstnem dnevu 

sploh ne bo omenjen. 

Odvrnila sem mu v njegovem tonu: »Čisto pri koncu sem, še 

malo, pa bom roman oddala v uredništvo. Morda bo že maja na 

policah.« 

»Me ne boš vprašala, kako se mi je zdel?«

»Ne, raje se bom izognila neprijetnemu vzdušju.« Nasmehnila 

sem se.

»Morda bi morala poskrbeti, da ne bi videl tvojega seksi 

negližeja na postelji.«

Skočila sem pokonci in pograbila negliže, ki mi ga je podarila 
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Lola, ter ga zložila v potovalko skupaj s še nekaj stvarmi, ki sem 

jih imela pripravljene na odeji. 

»Prekleti srečnež,« je zamomljal Víctor.

Za hip sva se spogledala. Vedela sem, kaj je mislil s tem, toda 

naredila sem se neumno. Ali gluho. Ali oboje hkrati. In nisem 

se hotela poglabljati v to. 

»Kava te čaka,« sem z glavo pomignila proti dnevni sobi, da 

bi se odmaknil od postelje. 

Elegantno je stopil k mizici in jaz sem mu sledila. 

»Čemu torej dolgujem to veselje, da si prišel?«

»Lola mi je rekla, da jutri odhajaš, in ker sem šel tod mimo, 

sem mislil, da bi te vprašal, ali potrebuješ prevoz na letališče.« 

Začudeno sem ga pogledala. 

»Naj te to ne skrbi, ni treba, hvala.«

»Boš poklicala taksi?«

»Seveda.« Nasmehnila sem se. »Kot vedno, kadar grem zgodaj 

od doma.« 

»No prav, vendar sem mislil, da bi mi, ker sva prijatelja, 

lahko toliko zaupala, da bi me mirno prosila za uslugo, kadar 

jo potrebuješ.« 

»Dogovorjeno.« Znova sem se nasmehnila in si popravila lase 

s čela. »Toda tokrat zares ni treba.« 

»No, če sva že prijatelja, naj ti ponudim roko in ti olajšam 

življenje, da bo bolj udobno. Vsaj tu in tam kdaj.« 

»Že, toda …«
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»Ob kateri uri moraš biti na letališču?« 

O moj bog, kaj sem storila, da sem si prislužila tole? No ja, saj 

sem dobro vedela. In tudi on je dobro vedel. Edini, ki ni vedel, 

je bil Bruno in tako je bilo tisti hip še najbolje. Zato sem tudi 

oklevala z novim romanom. Imel je noro poglavje in iz dneva v 

dan sem ga spreminjala. Zbrisala. Znova napisala. Zbrisala. 

Oborožila sem se z najlepšim nasmehom in v enem požirku 

popila kavico. Nato sem se naslonila na steno in vzdihnila, da 

bi se ojunačila. To sem preprosto morala storiti.

»Víctor …« sem začela.

»Mi misliš držati pridigo?« je vprašal z obrazom pridnega 

dečka.

»Prav mogoče.«

»Zveni, kot da hočeš reči: pridiva si na jasno.«

»Moj obraz je kot odprta knjiga,« sem se nasmehnila.

Víctor si je slekel plašč, a ni odmaknil oči od mene. Obesil 

ga je na naslonjalo stola in si nato slekel še suknjič, si odpel 

manšete na beli srajci in si zavihal rokave. Za boga milega, zakaj 

mi to dela? 

Nato si je popravil hlače in sedel ter me gledal. 

»No, daj, povej že.« Nagnil se je in odpil požirek kave. »Videti 

si prav trdosrčna,« je še dodal.

»Zakaj?«

»Daj, pusti to predstavo …« Zaprla sem oči.

»Kakšno predstavo?« se je zasmejal.

»To svoje zapeljevanje. Saj ti bom povedala.«
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»No, potem pa povej.« Na tla sem spustila blazino in sedla 

k njemu. »Še veš, ko sva se odločila, da je najbolje, da je odnos 

med nama srčen in prijateljski?« 

»Da,« je prikimal.

»Morda je zdaj čas, da priznam, da nisem mislila, da bova 

postala intimna prijatelja, ki si pripovedujeta o vsem in se kar 

naprej videvata. Nisem kot Lola. Ne morem.«

»Ti je neprijetno ob meni?«

»Malce,« ostala sem resna. »Včasih je vse skupaj na moč 

čudno. In napeto.« 

»Valeria, saj sva odrasla. Oba veva, za kaj gre.« Nasmehnil se 

je tako kot Cary Grant. 

»Ne.« Odkimala sem. »Odrasla sva bila tudi takrat, ko sem 

bila še poročena, in poglej, kako se je končalo. Slabše se ne bi 

moglo.«

Víctor me je pogledal izpod čela. »Saj nisi prepričana, da …«

»Prepričana sem.« Cinično sem se zasmejala. »Pusti to. 

Preprosto, to se mi zdi čudno, nenaravno.« 

Víctor je privzdignil obrvi. »Ni se ti treba tako počutiti. Res 

sva lahko prijatelja, ni ti treba biti ves čas kot bodeča neža. 

Jutri te z veseljem peljem na letališče, da se boš dobila s svojim 

fantom, in zagotavljam ti, da ne bom ves konec tedna jokal 

zaradi tega, ker te bo on imel, jaz pa ne.«

Še bolj nenavadno se mi je zdelo, kako se je zasmejal, ko je 

to povedal. Kot da bi postal ves patetičen. Zelo verjetno je bilo, 

da ne bo prešel meje, ki si jo je zastavil. Kakšna trapa si, Valeria, 
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kot da ne bi mogel imeti katere koli ženske, ki bi jo želel. In to 

sanjske ženske z neskončno dolgimi nogami in z joški do nebes. 

»No prav, če tako pogledam,« sem izdavila po dolgem 

notranjem monologu. 

»Ni mi vseeno zate. Ne želim se umakniti samo zato, ker te 

ne morem imeti v postelji,« se je zresnil.

Dvignila sem obraz k njemu in nepremično zrla vanj. Tega 

stavka ni mogel izreči po naključju. To sem sama sebi rekla 

takrat, ko sem bila še poročena z Adriánom. In za naju je bil ta 

stavek zelo pomenljiv. 

»Sprosti se.« Naslonil se je na naslonjalo fotelja s skodelico 

kave v desni roki, noge pa je prekrižal tako, da je desni gleženj 

naslonil na levo koleno. Nekaj sekund sem molčala in ga gledala, 

vsa izgubljena v tako moški pozi pred seboj. Kako je mogoče, 

da je Víctor tako seksi že samo, če sedi pred menoj? Vsa njegova 

podoba je izžarevala seks. Morda bi morala vzeti fotoaparat in 

ga fotogra�rati. Videti je bil kot model, ki je pravkar snemal za 

Vanity Fair. Tako poželjiv. Tako prekleto eleganten in moški. 

Tako … pravi moški. Toda …

Težava ni bila v seksu. Težava je bila v tem, kar je bilo pod 

tem. Če bi šlo samo za seks, bi to znala kontrolirati. 

»Ob kateri uri praviš, da moraš biti na letališču?« je vprašal in 

odložil skodelico na mizo. 

»Ob pol šestih,« sem odvrnila. 

»Potem bom pri tebi ob … pol petih? Tako bova lahko na 

letališču spila še kavo.« 



- 25 -

VALERIA SE RAZGALI

»Ah, ne, potem boš moral na parkirišču pustiti avto in to 

je cela komplikacija. Poleg tega je parkirišče plačljivo, letališka 

kava pa draga. Pridi ob petih. Odložil me boš pred letališko 

zgradbo in lahko greš.« Končno sem se nasmehnila. 

»No prav. Kaj praviš, skočiva nekam na večerjo?«

Nekaj sekund sem se resno ubadala z mislijo, da bi šla z njim. 

Toda ni bilo težko uganiti, kako bi se končalo. Večerja, alkohol 

in potem bi mu rekla: »Ah, kaj boš zdaj hodil domov, se ne 

splača, saj lahko prespiš tukaj.« 

Tale Víctor si pa res upa. »Žal moram še spakirati in glavni 

urednici poslati en članek.« Laž. Do konca tedna mi ni treba 

pošiljati ničesar. »Poleg tega se moram naspati in …«

»Že prav. Se vidiva ob pol petih pri vratih.«

»Ob petih.«

»No, reciva ob petnajst do petih.« Pomežiknil mi je.

Nato je vstal, si odvihal rokave srajce, zapel gumbe, si oblekel 

suknjič in nato še plašč. Nisem mogla prenehati zijati vanj. 

Vraga, kako je lahko tako lep?! Kaj res ni nobenega zakona, ki 

bi to prepovedoval?! 

»Torej na svidenje zjutraj,« se je nasmehnil.

»Se vidiva,« sem odvrnila in še vedno sedela na tleh. 

»Se ne bova poslovila s poljubčkom?«

»Da bi vstala, se moram pobrati, in potem bi bilo videti, kot 

da plezam po tleh kot kakšna morilska mesna kroglica.« Smejala 

sem se. »Raje bi, da tega ne vidiš.« 

Víctor je stopil k meni in me z neznansko lahkoto dvignil 
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s tal na noge, da sta bila najina obraza čisto blizu. Nato mi je 

prilepil dva poljubčka, na vsako lice po enega, in me ob tem 

narahlo oplazil z lasmi. Nato pa odšel proti vratom.

»Lepe sanje ti želim,« je rekel, preden je zaprl vrata.

Pomislila sem: če bi morala sanjati kaj občudovanja vrednega 

v estetskem smislu in bi lahko izbirala, bi si želela sanjati o 

njem. V trenutku, ko so se zaprla vrata, je zazvonil telefon. 

Stopila sem k nočni omarici in odgovorila. »Prosim?«

»Živijo, ljubica.« 

»O, Bruno, pozdravljen.« Nasmehnila sem se.

»Kličem, da te vprašam, ob kateri uri pristaneš, da te pridem 

iskat. Ne bi se rad znova zmotil.«

»Jaz tudi ne,« sem se smejala. »Torej, pridem ob pol sedmih. 

Vsaj teoretično. Saj veš, kako rado se zgodi, da letala zamujajo.« 

»Upajva, da bo res ob pol sedmih. Boš zjutraj poklicala taksi, 

da te odpelje na letališče?«

Zrla sem v vrata in zaprla oči ter odvrnila: »Ja.«


