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Prvo poglavje

»Otroka bom imela.« Shannonino naznanilo je naletelo na 

osuplo tišino.

Prve žene, kot so imenovale svoj mali klub, so sestavljale štiri 

ženske, med katerimi so bile tri zdaj že v drugo poročene, in 

Shannon.

»Si noseča?« je vprašala Avery, gostiteljica.

Shannon je hitro zmajala z glavo in odložila svoj kozarec 

vina. »Ne še. Sem se pa odločila. Šest mesecev si bom dala na 

voljo, da se to zgodi po naravni poti. Če to ne bo delovalo, se 

bom dogovorila za obisk klinike za zdravljenje neplodnosti.«

Shannon je željo, da bi postala mama, nakazala že pred več 

meseci, toda ker sta bili Avery in Trina v svojih zakonih še 

vedno v obdobju medenih tednov, Shannon ni hotela posegati v 

njuno zakonsko srečo in v središče postaviti sebe. Pravzaprav to, 

da bi se postavljala pred žaromete, nikakor ni bilo v Shannonini 

naravi.

Lori, odvetnica, ki je ustanovila skupinico Prvih žena, jo je 
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pogledala s priprtimi očmi. »Imamo morda koga v mislih za 

dojenčkovega očka?«

Shannon se je pomirjujoče nasmehnila. »Če bi obstajal kak 

moški, bi vse vedele zanj.«

»Seksala boš z neznancem.« To ni bilo vprašanje.

Shannon se je ozrla po svoji vitki postavi. Zadnjič je seksala 

s svojim bivšim možem … in na koncu se je izkazalo, da ji je 

bil prav on največji tujec. »Vse smo že kdaj v življenju seksale s 

kom, ki ga nismo poznale.«

Avery se je vzravnala. »Za ta pogovor bom morda potrebovala 

kaj močnejšega od vina.«

Shannon je z roko odmahnila, še preden bi Avery res odprla 

kakšno steklenico žgane pijače. »Povem vam samo zato, da ne 

boste preveč presenečene, ko se bo zgodilo. Želim si dojenčka. 

Nisem vsak dan mlajša. Dovolj denarja imam, da bom lahko 

preživljala še eno osebo …« Seznam razlogov, zakaj je dobro, 

da izpelje ta svoj načrt, ji je z ust zdrknil kot na pamet naučena 

pesmica.

»Kdaj si se nazadnje s kom poljubljala?« Avery je bila najbolj 

svobodomiselna v njihovi skupinici, toda presenetljivo je bila 

tudi ona proti Shannonini ideji, da bi zanosila z moškim, s 

katerim bi imela afero za eno noč.

Shannon je na kratko premislila o njenem vprašanju in 

vedela je, da bi iskren odgovor pogovor skrenil v neprijetno 

smer. »Znam se poljubljati, Avery.«

Trije pari oči so se vprašujoče zastrmeli vanjo.
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»Dolgo je že,« je končno priznala.

»In kdaj točno načrtuješ to zanositev?« je vprašala Avery.

»Spremljala sem svojo ovulacijo …«

»To je neumna ideja!« Avery je skočila pokonci in stopila v 

kuhinjo.

Shannon je opazovala, kako je prijateljica izvlekla tekilo, za 

katero je prej grozila, da jo bo odprla.

»Mislim, da je Avery želela vprašati predvsem … ali si to 

resnično dobro premislila,« je z nasmeškom vskočila Trina.

»O tem, kako bi zanosila, sem razmišljala več, kot sem kdaj 

koli razmišljala, kako ne zanositi.« Odvrnila je pogled od Avery. 

»Ne želim si, da bi samo zato, ker nimam moškega, zamudila 

materinsko izkušnjo z vsemi njenimi dobrimi in slabimi 

platmi.«

»Zakaj se torej ne bi odločila za umetno oploditev? Ne bi bilo 

to bolj varno?« Trina se je na kavču primaknila nekoliko bližje 

k njej.

»Najbrž. Bilo pa bi tudi sterilno. Ob misli na prebiranje 

pro�lov donatorjev sperme, izbiranje očeta mojega otroka po 

seznamu lastnosti ter izpolnjevanje dolgih formularjev me kar 

strese.«

»Tako bi vsaj vedela, ali je moški, ki je daroval spermo, 

zdrav in pameten.« Avery jim je tekilo stoje pri pultu nalivala v 

majhne kozarčke.

»Kateri študent z nekaj ponosa – in najbrž so prav študentje 

tisti, ki največkrat pristanejo v semenski banki – bo pa na 
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formularju priznal, da ima težave pri izdelovanju prvega letnika 

študija? Če sploh ne omenjam tega, da se mi bi, če bi očeta 

izbirala po višini, teži in barvi oči, zdelo, da izbiram psa za 

razplod.«

»Vseeno je to bolj varno.« Avery jim je prinesla tekilo.

»Rada bi, da bi bil oče mojega otroka dovolj prijazen in 

bistroumen, da bi me pripravil do tega, da bi si želela spati z 

njim. Vem, da se s tem ne strinjaš, Avery, ampak poskusi na 

situacijo pogledati z moje perspektive. Lahko bi šla na kliniko 

in zanosila prihodnji mesec … ali vsaj poskusila. Lahko pa 

najdem povsem voljnega kandidata in doživim noč, ki si jo bo 

vredno zapomniti. Ne poskušaj me prepričati, da bi ti izbrala 

prvo.«

Vse oči so se zasukale k najmlajši članici njihovega kluba. 

Preden se je ustalila, je bila prav Avery tista, ki je vselej govorila 

o svojih osvajalskih spretnostih.

Averyjin obraz se je nekoliko omehčal. »Kdaj pa nameravaš 

najti tega očka za dojenčka?«

»Naslednji mesec bom fotogra�rala poroko v Tulumu. 

Nevestina družina me bo za nekaj dni namestila v hotelu, nato 

pa bom nekoliko višje ob obali preživela še nekaj dni. Glede na 

moje izračune bi morala imeti ovulacijo kakšen teden kasneje.«

»To je pa res čez glavo dovolj časa, da najdeš pravega 

moškega,« je rekla Lori.

»Točno tako. Tulum je dovolj daleč od tod, da je precej 

verjetno, da me ne bo nihče prepoznal. Gostov s poroke 
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tedaj že dolgo ne bo več tam. V tem delu Mehike živi kar 

precej izseljencev, gotovo pa je tam tudi precej spogledljivih 

natakarjev.«

»Natakarji so dobra izbira,« je rekla Trina.

Shannon se je sklonila nekoliko naprej. »To sem skorajda 

poskusila na poroki Petersonovih v Koloradu. Tip, ki sem ga 

spoznala, je delal kot natakar. Bil je mnogo premlad, ampak to 

ga vseeno ni ustavilo, da se ne bi spogledoval z menoj.«

»Kaj se je pa zgodilo?« je vprašala Trina.

»Prestrašila sem se.« Tega drugače ne bi mogla pojasniti. »Sem 

pa razmišljala o tem, zato sem to vzela kot znak in podaljšala 

svoje bivanje v Tulumu. Celo če se ne bo izšlo, bom naredila 

nekaj korakov v pravo smer, da svoj načrt spravim v pogon.«

»Mislim, da je nekdo, ki v tujini dela v baru na plaži, idealna 

izbira,« je rekla Lori. »Vsi natakarji, ki jih poznam, se pogosto 

znajdejo med rjuhami. Večina od njih noče ničesar več kot noč 

ali dve. Z njimi se lahko pogovarjaš brez obveznosti in se tako 

prepričaš, da niso povsem nori. Svojega pravega imena jim 

seveda ne smeš zaupati.«

»Seveda ne. Nočem, da bi me kasneje kdor koli lahko 

poiskal.« Pa saj ne, da bi jo skrbelo, da bi kakšen moški to res 

poskušal.

»In če v Mehiki ne boš našla nikogar, ki bi ustrezal temu 

pro�lu?« je vprašala Trina.

»Bom enkrat mesečno načrtovala izlet kam drugam.«

»Ženske izlete,« je razglasila Avery.
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Shannon je priprla oči. »Ne potrebujem podporne ekipe.« 

Posebej, če bi ta ekipa zajemala tudi osebo, ki ni hotela igrati po 

njenih pravilih … kot denimo Avery.

»Obljubila si, da me boš, ko boš šla na lov za očkom, vzela s 

seboj. Držala te bom za besedo.«

»Kaj nisi sveže poročena? Nimaš boljšega dela, kot da iščeš 

moškega zame?«

Avery je zmajala z glavo. »Ne.«

Lori se je zasmejala.

»Mislim, da ima Avery prav. Ena od nas bi morala iti s teboj 

in poskrbeti, da vidiš tako dobre kot tudi slabe plati moškega, s 

katerim nameravaš spati.«

»To je preneumno.«

»Ni,« se je vključila Lori. »Če bi bila v razmerju in bi 

premišljevala o kakšnem večjem koraku, bi nas vprašala za 

mnenje. Tako kot smo na tej ali oni točki pred poroko naredile 

tudi vse ostale. To ni nič drugače.«

Shannon je srknila požirek vina in premišljevala o teh 

besedah. »Ne morem vas prositi, da se zato, da bi šle z menoj, 

odrečete svojim življenjem.«

Avery je dvignila roko. »Jaz se javim za Tulum. Če tam nihče 

ne bo ustrezal merilom za očka, bomo načrtovale naslednji 

mesečni izlet in poskrbele, da bo ena od nas lahko šla s teboj.«

»Ali pa kar vse,« je rekla Trina.

Lori je dvignila kozarec. »Ali pa kar vse.«
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Avery je dvignila svoj kozarček s tekilo. »Naj se ve, da mi 

ta ideja resnično ni všeč, da pa se počutim boljše, ker vem, da 

bomo me s teboj.«

»Vse bo v redu z menoj.«

Shannon Wentworth se je, medtem ko sta se njeni stranki 

prepirali pred njo, umetno smehljala.

Corrie Harkin je sedela s povsem vzravnano hrbtenico, z 

rokami, prekrižanimi v naročju, toda pretežno je govorila njena 

mama. Z gospo Harkin se je Shannon že sestala, Corrie, bodoča 

nevesta, pa je bila tokrat prvič v Shannoninem studiu.

»Zamuja,« je rekla Corrie in se ozrla k vhodnim vratom.

»Zaposlen človek je, ljubica. Prepričana sem, da je že na 

poti.«

Shannon se je z nevesto in ženinom vselej rada srečala že pred 

poroko, da se je prepričala, da bo na njun poročni dan ujela 

prav tiste podobe, ki sta jih sama najbolj želela. Gospa Harkin 

je Shannon najela samo zaradi njenega imena. Dejstvo, da je 

bila bivša žena nekdanjega guvernerja Kalifornije, je pomenilo, 

da ima status, ki ga nevestina mati ni mogla spregledati. 

Kolikor je Shannon znala oceniti, se je Corrie poročala v višji 

družbeni razred, njena mamica pa nad tem ne bi mogla biti bolj 

navdušena. Shannon se z bančnimi računi svojih klientov ali 

cenami porok ni obremenjevala. Sama je imela za svoje storitve 

postavljeno visoko ceno in že to je pomenilo, da si je marsikateri 

par ni mogel privoščiti. Gospa Harkin ob ceniku ni niti trenila 
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z očesom. Najbrž je pri tem pomagalo dejstvo, da naj bi račun 

poravnal ženin; tako je vsaj sklepala po nakazilu predplačila.

»Začnemo lahko tudi brez njega,« je rekla Shannon.

Corrie je s pogledom ošinila svojo mamo in se prisilila k 

nasmešku.

»Najbrž bi res morale.«

Shannon je pripravila slike prizorišča obreda. Brezmadežni 

beli pesek in turkizno morje polotoka Jukatan sta bila že sama 

po sebi videti popolna. »Pogovorila sem se s koordinatorjem v 

hotelu. Med obredom bo sonce približno tukaj. Vedno obstaja 

možnost, da se na nebu pojavi kakšen oblak, ampak tako bodo 

fotogra�je preprosto le še boljše.«

»Da le ne bo deževalo,« je pusto rekla Corrie.

»Ne bi si drznilo deževati,« ji je zagotovila mama. »Naj vas 

nikar ne skrbi, Shannon.«

Nje ni skrbelo, toda sodeč po tem, kako je Corrie vrtela svoj 

zaročni prstan, je očitno skrbelo nevesto.

Shannon se je naučila, da obstajata dve vrsti nevest: ponorele 

neveste, ki so bile precej podobne tistim v televizijski seriji 

Bridezillas, ki so bile pretirano nervozne, ter pasivne, tihe 

neveste, skrite v senci svojih mater, ki so želele vse nadzorovati.

Corrie je spadala v skupino teh drugih.

»Koliko bo družic in drugov?« je vprašala Shannon.

»Šest. Tri družice in trije drugi.«

»Bi lahko, glede na to, da vašega zaročenca ni tukaj, opisali 

svojo poročno obleko?«
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Gospa Harkin je izvlekla svoj telefon. »Prečudovita je.«

Shannon je ujela Corriejin stisnjeni nasmešek, ob pogledu na 

fotogra�jo pa je za trenutek pomislila, da gleda kakšnih trideset 

let prestaro obleko. Obleko, ki jo je mama shranila, da bi jo 

nekoč lahko nosila njena hči.

V trenutku, ko je Shannon zagledala kilometre valujočega 

tila, se je ponarejeno nasmehnila. Takšna obleka bo na poroki 

ob morju prava nočna mora. Zaplesala bo že v najrahlejšem 

vetru. Bog ne daj, da bi se vanjo ujel močnejši sunek vetra. 

Plasti blaga bi razpihalo v vse smeri. Shannon si je zapisala, 

da mora prinesti dvostranski lepilni trak, da bodo obleko lažje 

obdržali na mestu.

»Videti bo kot princeska,« je, kljub temu da je slutila pravo 

polomijo, rekla Shannon.

»Prelepa je.«

»Kaj pa obleke vaših družic?« Prosim, ne recite mi, da so tudi 

njihove obleke iz tila.

»Enake so, le da so v nežno sivi barvi in krajše.«

Shannon si je ob tem lahko predstavljala le podobe žensk, ki 

si v strahu, da bi zapihal veter in bi vsem pokazale spodnjice, 

krila živčno pritiskajo k stegnom.

Še več lepilnega traku, si je zapisala v beležnico.

»Kje je?« Corrie je iz torbice izvlekla svoj telefon.

»Ne moti ga, dragica. Če ni utegnil priti, bomo to pač 

načrtovale brez njega.«



- 16 -

Catherine ByBee

Gospa Harkin je položila dlan na Corriejin telefon, da bi ji 

preprečila, da piše svojemu zaročencu.

»Idealno bi bilo, če bi lahko vas in vaše družice fotogra�rala 

med pripravami na obred. Ko boste vse popolno urejene, lahko 

naredimo nekaj fotogra�j pred obredom, tako da vašim gostom 

po obredu ne bo treba več ur čakati na sprejem.«

»Za čas fotogra�ranja imamo pripravljeno druženje ob 

koktajlih,« ji je povedala gospa Harkin. »Corriejin zaročenec in 

njegovi drugi bodo bivali v sosednjem letoviškem naselju, tako 

da ne bo strahu, da bi Corrie videli, preden jo bo oče pospremil 

do oltarja.«

»Že imate točno število gostov?«

Corrie je odprla usta, da bi odgovorila, a jo je njena mama 

utišala. »Sto šestindvajset. Toliko ljudi ni bilo pripravljenih 

zaradi poroke prileteti v Mehiko.«

»Tako sva tudi želela. Majhno poroko.« Corrie se je kislo 

nasmehnila.

Naslednjih nekaj minut je gospa Harkin izkazovala svoje 

široko znanje o tem, zakaj so velike poroke boljše. Corrie se 

je naslonila nazaj in poslušala. Skoraj dvajset minut kasneje je 

Corrie zazvonil telefon in opravičila se je ter se oglasila.

»Kje si? Si pozabil?« Shannon je ujela napetost v nevestinem 

glasu.

Gospa Harkin je Shannonino pozornost spet preusmerila 

k sebi. »Tako zelo nas veseli, da ste nas lahko stlačili v svoj 

prezasedeni urnik. Upam, da vam ni preveč v napoto, da boste 

zaradi nas morali poleteti vse do Tuluma.«
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»V veselje mi bo. Odločila sem se, da bom po poroki tam 

ostala še nekaj dni, da se nekoliko naužijem sonca.« Da tega, 

da namerava v istem času na samskih natakarjih nekoliko 

preizkusiti svoje spogledovalske spretnosti, sploh ne omenja.

»Z veseljem vam podaljšam bivanje v letovišču.«

»To ne bo potrebno. Za po poroki sem si že uredila bivališče 

na drugi lokaciji.« Če bo resnično našla primernega očka za 

svojega dojenčka, je zadnje, kar bi potrebovala to, da bi družina 

Harkin stala na poti njeni anonimnosti.

»Ne bo prišel,« ju je obvestila Corrie in spet sedla. V kotičkih 

oči so se ji nabrale solze. »Zataknil se je na nekem sestanku in 

zato me prosi, da to uredim sama.«

»Z bogatim moškim se poročaš, Corrie. Do tega, kar ima, 

se ni prebil s klepetanjem s fotogra�njami.« Gospa Harkin je 

premolknila in se nasmehnila. »Pa brez zamere.«

»Je že v redu.«

»Prepričana sem, da ti glede organizacije poroke povsem 

zaupa.«

Glede na to, da je imela Corrie le petindvajset let in je še 

vedno živela s starši, je Shannon dvomila, da bi bila sposobna 

organizirati kar koli.

»Tako ali tako smo tukaj že skoraj zaključile,« jima je rekla 

Shannon.

Corrie je nekajkrat pomežiknila, rekla pa ni ničesar.

Shannon je postavila še nekaj vprašanj, na katera je namesto 

neveste odgovorila gospa Harkin, nato pa zaključila sestanek. 
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Ko je gospa Harkin skočila na stranišče, je Shannon izkoristila 

priložnost, da je tiho nagovorila Corrie.

»Ko sem jaz bila tvojih let, je bila moja mama zelo podobna 

tvoji,« je zašepetala Shannon.

Corrie se je napela čeljust. »Neznosno je. Vse povozi. Niti 

razmišljati ne morem, kaj šele, da bi lahko sama sprejela kašno 

odločitev. Tretjine ljudi, ki bodo prišli na poroko, sploh ne 

pozam.«

»Včasih je tako,« je rekla Shannon, ki se je trudila biti 

optimistična.

»Človek bi si mislil, da je ona nevesta, ne jaz. Saj sploh nisem 

prepričana, da bi se rada poročila.«

Tega Shannon ni pričakovala. »Zakaj se torej poročaš?«

»Oh, ne vem … ker boljše ponudbe ne bom dobila?« Corrie 

je zmajala z glavo. »Saj je vseeno. Utrujena sem. Jezna sem, da 

se moj zaročenec niti ne potrudi prikazati. Razjarjena, da mama 

sebe postavlja v središče pozornosti.«

Gospa Harkin se je vrnila k njima.

Corrie je zaprla usta in se ponarejeno nasmehnila. »Samo 

običajni predporočni stres, kajne? Čisto normalno.«

Ne. To nikakor ne bi smelo biti normalno.

Gospa Harkin si je ročaj torbice odrinila na sredo podlahti in 

kot kraljica sklenila roke. »Se vidimo čez tri tedne.«

Shannon si ni mogla kaj, da si ne bi mislila, da bo poroka 

odpovedana, še preden bi lahko sploh sedla na letalo.


