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Vsem, ki so se zaljubili v Callo in Jonaha.
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Prvo poglavje

December

»Je spet tam zunaj?«

»Nekje je. To so sveže sledi.« Zadnjih nekaj mesecev ni bilo 

velikokrat videti mame los. Predvidevam, da zato, ker si je 

določen volčji pes prisvojil svoj drugi dom na našem posestvu. 

Toda zadnje čase je spet prihajala. Opazovala sem jo, ko je vsako 

jutro ta teden glodala zamrznjene veje, ne zavedajoč se – ali 

bolje rečeno brez vznemirjenja zaradi moje preteče prisotnosti 

ob oknu. Uspelo mi je posneti nekaj fotogra�j, da sem jih 

naložila na svoj Instagramov pro�l, kjer objavljam o Aljaski.

Pijem kavo s toplim mlekom in uživam v toploti, ki mi drsi 

po grlu, ko občudujem ogromno zamrznjeno prostranstvo. Čez 



- 8 -

K. A. Tucker

noč je padel svež sneg, ki je odel v belo najina mala nebesa izven 

mesta Trapper‘s Crossing.

»Najverjetneje sem jo prestrašil s plugom.« Jonah se nagne 

naprej, da mi pritisne jutranji poljub na vrat, njegova raskava 

brada me požgečka po koži.

V nos ujamem vonj po njegovem milu in ga globoko 

vdihnem. V tednih pred napornimi prazničnimi dnevi je to 

postal en mojih najljubših delov dneva. Tihi mir pred viharjem 

dnevnih opravkov, ko ni ničesar drugega kot prasketanje ognja 

v kaminu ter nekaj trenutkov popolne Jonahove pozornosti. 

Oba bova kmalu spet tekla. Ali letela, v Jonahovem primeru.

Zaprem oči in nagnem glavo na stran, da mu omogočim 

boljši dostop. »Zgodaj si bil pokonci.«

»Sinoči je bilo mrzlo. Hotel sem se prepričati, da je vse v 

redu.«

Jonah je zgodaj vstal, ker se je spet vso noč premetaval. 

Vem, da to nima nič opraviti z mrazom, temveč z današnjim 

prihodom njegove mame in očima iz Osla. Čeprav je nadušen, 

ker bo videl Astrid, pa tega ne morem reči za Björna.

»Vse bo v redu,« mu obljubim že neštetokrat in tokrat 

sežem navzgor, da ga z dlanjo pobožam po obrazu. Pomignem 

proti mali koči, ki kuka iz dreves na nasprotni strani najinega 

zasebnega jezera. »Tam bosta naslednjih nekaj dni prespala 

zaradi dolgega potovanja. Ko se bosta prebudila, bosta že 

mama in Simon tukaj.« V prsnem košu mi utripa vznemirjeje. 

Minilo je že skoraj leto dni, odkar sta me odpeljala na letališče 
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z enosmerno vozovnico za moje novo življenje na Aljaski. Zdi 

se, kot da je to že davno nazaj. »In potem bosta Anges in Mabel 

prišli v ponedeljek. »Med tabo in Björnom bo veliko blažilcev.« 

»Blažilci mu ne bodo preprečili, da bi z mamo ravnal kot s 

prekleto služabnico,« je zamrmral.

Poleg dolgega seznama pritožb, ki jih ima Jonah do 

svojega očima, vključno s splošno lenobnostjo, neprenehnim 

pritoževanjem in dlakocepljenjem, je tudi ta, da Björn 

pričakuje, da bo Astrid kuhala, čistila ter vzdrževala hišo. To je 

tudi njegov drugi zakon, civilno se je zaobljubil samo tri tedne 

po dokončni ločitvi od prve žene. Po Jonahovih besedah očim 

ne zna preživeti sam. V kuhinji se ni znašel, pa če bi bilo od 

tega odvisno njegovo življenje.

Če je polovica tega, kar mi je povedal Jonah, res, se tudi jaz 

ne veselim preživeti dveh tednov s šovinistično, staromodno 

ritjo, vendar ne bom s tem priznanjem še stopnjevala Jonahove 

tesnobe.

»Obljubim, da bo ta božič popoln.«

Jonahovo posmehljivo prhanje govori drugače, vendar čutim, 

kako se njegova napetost nekoliko sprošča.

»No, jaz sem navdušena. To bo najin prvi božič v tej hiši. 

In reči želim, samo poglej jo.« Zadnji mesec sem brskala za 

ustvarjalnimi počitniškimi idejami, nabirala zaloge in si pozno 

v noč žgala prste z vročim lepilom. Vse od skoraj tri metre in 

pol visoke smreke, ki jo je Jonah posekal in privlekel iz gozda, 

do ogromnega kamnitega kamina, okrašenega z zimzelenim 
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vencem in obdanega s starodavnimi lučmi, ter do vabljivega 

bralnega kotička pod stopnicami, okrašenega s karirastimi 

blazinami in odejami, je najin dom pripravljen za praznovanje.

Rustikalna hiša, napolnjena z mrtvimi živalmi, polomljenim 

pohištvom in ostanki tridesetletnega zakona, v katero sva 

stopila marca, se je umaknila prijetnemu, elegantnemu domu, 

na katerega sem ponosna in kjer bova prvič sprejela svoji 

družini. Tudi Muriel je rekla, da je takšna kot iz ‚tistih dragih 

revij‘. Dobesedno je edino, kar manjka, da bi bil najin božični 

dom popoln, okvir kamina. Naše nogavice sem zaenkrat obesila 

na okensko polico.

Pomembnejše od tega, kako je videti, je, da je to dom, v 

katerega se želim vsak dan vračati. Vendar še zdaleč ne tako, kot 

se želim vrniti k temu moškemu, da me vsako noč objema. 

»Sem ti rekel, da je tritisoč dolarski lestenec iz rogovja kot 

nalašč za to sobo,« je rekel Jonah.

Moj pomenljivi pogled si prisluži glasen smeh.

»Dobro si naredila, Barbie.« Na hitro mi ukrade poljub. »V 

redu, iti moram. Preveč sranja moram urediti, preden se vrnem 

na letališče. Rick me najverjetneje že čaka.« Rick, izvidnik, ki 

je Jetiju plačal visok znesek za turnejo po Aljaski, ker je iskal 

lokacijo za snemanje.

Čeprav sem vesela, da ima Jonah stalno delo v najinem 

malem čarterskem podjetju, odkar se mu je zacelila roka, me v 

trebuhu vedno stisne, ko vzleti. »Izpolnil si itinerar, kajne?«

»Na mizi ga imaš.«
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»Drži se ga.« Moj glas ima zdaj že znan opozorilni ton. 

Medtem ko se je Jonah veliko bolje držal urnikov in redno 

klical, pa je včasih še vedno pozabil.

»Ja, še�ca.« Trdo me podrgne po hrbtu, preden se odpravi 

proti vhodnim vratom. 

»To je nadlegovanje na delovnem mestu!« zavpijem za njim.

Ustavi se in se mi nasmehne čez ramo. »In kako imenuješ 

tisto, kar si mi storila včeraj v pisarni?«

»Božičnica.«

Njegov globoki smeh mi ogreje srce.

* * *

Oscar in Gus pritečeta k jeepu, mahata z repoma in 

razburjeno lajata. Oscarjevo šepanje je zaradi poškodbe s 

pastjo za medveda še vedno izrazito, vendar se zdi, da ga to ne 

upočasnjuje. Doseže me, ko se s škornji dotaknem snega, Gus 

je le sekundo za njim, oba v pozdrav vohata moje rokavice.

Vsakega popraskam po glavi. »Kje je Roy, ha? V hlevu?« 

Ne potrebujem odgovora – saj ne, da bi ga lahko dobila. 

Vrtinčenje temnega dima iz dimnika je zadosten odgovor. Če 

šestdesetletnik ne skrbi za živali, je tam notri, kjer s spretnostjo 

pravega mojstra žaga, zabija in brusi les. 

Kokoši glasno kokodakajo v toplem kurniku, ko grem 

mimo in me opomnijo, da moram na seznam živil dodati jajca. 

Zmanjkuje nama jih in Royeve kokoši jih ne nesejo veliko med 
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dolgimi nočmi in hladnimi dnevi aljaške zime. Odprem drsna 

vrata hleva in jih hitro zaprem za seboj, da topli zrak ne uide 

ven.

»Nisi rekla, da boš prišla!« Royev teksaški naglas je osoren, 

ko na hitro z rjuho prekrije svoj leseni izdelek in pohiti, da ga 

prekrije tudi na vogalih. 

»Ali to sploh kdaj storim?« Kar koli že dela, očitno ne želi, 

da bi videla. Če ne bi vedela bolje, bi pomislila, da bi lahko 

bilo božično darilo. Potlačim nasmešek in vdihnem znani vonj 

– mešanico lesnih ostružkov in koz, poln nenehnega dima 

iz ognja v majhni črni peči – in pomaham z ovojnico v roki. 

»Tvoj ček je prispel.« Čakal me je v nabiralniku, skupaj z malim 

kupom božičnih voščilnic – večinoma strank podjetja Jeti – in 

paketom od Diane.

Čelo tako naguba, da meji že na mrščenje.

»Kakšen ček?«

»Se spomniš? Liz je hobotnico prodala pred nekaj tedni. 

Povedala sem ti.« Pre�njeno rezbarjen les – enega izmed 

neštetih, ki jih je Roy izrezljal v letih svojega puščavskega 

življenja – je bilo zadnje, kar je bilo poslano v prodajalno v 

Anchorageu. Prinesla je pravo bogastvo. Lastnica me je že 

prosila za še več kosov.

Njegovo mrščenje se še poglobi, jekleno modre oči potujejo 

do plastične vrečke, ki mi visi s konic prstov. Dodatna štruca 

bananinega kruha, ki mi jo je uspelo narediti med vsem 

pečenjem. »Saj res.«
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»Ženska, ki jo je kupila, bi rada imela �guro del�na. Vprašala 

je, ali bi lahko razmislil o njej. Mislim, da je navdušena nad 

morskimi živalmi. Kakor koli, ponudila je, da polovico plača 

vnaprej.«

Pričakujem Royevo odločno zavrnitev in lajajoče besede: »Ne 

delam po naročilu!« Toda zmaje z glavo in reče: »Ne spomnim 

se, kaj vse je na polici. Mogoče jo že imam. Bom pogledal 

pozneje.«

Zdaj sem jaz na vrsti, da se namrščim. »Se dobro počutiš?«

»Ja. V redu. Zakaj?«

»Videti si ... zamišljen.«

»Preprosto veliko dela imam,« zamrmra in se podrgne po 

čelu, preden pogleda v umazane dlani, nato pa ves nered orodja 

in prahu, kot bi nekaj iskal.

»V redu. No, ček bom pustila na pultu. Odpravljam se v 

mesto po nakupih. Ali ti kaj prinesem, ko bom že tam?«

»Ne. Hvala.«

Roy te besede le redko uporabi, pa še takrat tako, kot bi se 

naknadno spomnil, da mora biti vljuden. Danes je vsekakor 

zamišljen. Stojim že pred vrati, ko se odločim še enkrat 

poskusiti. »Zgotovo ne želiš priti za božič ...«

»Ne.«

Ni prvič, da sem zadnje tedne povabila Roya na božično 

večerjo. Odgovor je vedno enak. Ne dovolim, da bi me to 

odvrnilo. »Imamo dovolj prostora in hrane. In velikega purana. 

Jonahu sem rekla, da lahko tehta malo manj od dest kilogramov, 
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prinesel pa je dvanajstkilogramskega. In videl nas boš, ko bomo 

preizkusili mizo, ki si jo naredil.« Prava umetnina, miza z 

živim robom, stoji ob kamnitem kaminu, ki je osrednja točka 

najinega pritličja.

Roy brska med orodjem, vendar se zdi, da ne išče nič 

določenega. »Dobro mi je tukaj.«

»Samemu?«

»Nisem sam. Imam koze, kokoši in pse. So vsa družba, ki jo 

potrebujem.« Ustavi se in me postrani pogleda. »Vsaj ne bodo 

kar naprej klepetali.«

Poskrbim, da vidi, kako zavijem z očmi. »Kakor želiš.«

»Da ne boš spustila mraza v notranjost!«

Na vso moč potegnem, da zaprem za seboj vrata hleva, v 

upanju, da bodo treščila, vendar niso narejena za teatralnost 

in gladko zdrsnejo na svoje mesto. Odločila sem se, da bom 

stopila po stopnicah verande in se ustavila le toliko časa, da 

bom iz svojega jeepa vzela miniaturno božično drevo, posajeno 

v lončku.

Bil je čas, ko Roy nikomur ni dovolil v svojo leseno kočo. 

Medtem ko je še vedno previden, pa se ne zdrzne več, ko 

prihajam in odhajam, kakor hočem, dostavljam hrano in 

pregledujem lesene rezbarije, ki napolnjujejo čudovite police.

Štruco bananinega kruha postavim ob peč in položim ček 

poleg pločevinke goveje enolončnice, ki si jo je pripravil za 

večerjo. Vsaj vem, da je ne bo preskočil.

Ko to opravim, iščem popolno mesto za postavitev drevesa. 



- 15 -

Vedno divji

Na stari skrinji ob oknu z uokvirjeno fotogra�jo Royeve hčere 

in nekdanje žene se zdi najboljše mesto. Priključim niz belih 

utripajočih luči in nato stopim nazaj, da ga občudujem.

Dvomim, da je ta prostor doživel kakršno koli praznično 

vzdušje, odkar se je Roy pred triindvajsetimi leti preselil sem iz 

Teksasa.

Upam, da je ne bo zabrisal ven.

V oči mi pade božična voščilnica ob kupu neodprtih računov 

na kuhinjski mizi. Prevzame me radovednost, kdo bi mu lahko 

poslal praznično voščilo. S hitrim pogledom skozi okno se 

prepričam, da je Roy še vedno v hlevu, in pokukam v ovojnico.

Srce mi poskoči ob ličnem podpisu na dnu.

Delyla.

Njegova odtujena hči mu je poslala božično voščilnico? Roy 

mi je ob eni redkih priložnostih, ko je omenil svojo družino, 

rekel, da nista govorila. Je lagal? Kako pogosto mu Delyla 

pošilja božnične voščinice? Ali to počne vsako leto?

Na raztrgani poštni ovojnici sta ležali fotogra�ja in 

sporočilo. Najprej pogledam fotogra�jo. Na njej je osupljiva 

blondinka, stara morda trideset let, oblečena v črne kavbojke 

in bel pleten pulover. Roke ovija okoli dveh otrok, fantka in 

deklice, oba v enakih črnih hlačah in belih puloverjih. Vsi trije 

nosijo praznične kavbojske klobuke, da ovekovečijo praznično 

družinsko fotogra�jo. Videti so kot del popolne, srečne družine, 

čeprav ne vidim moža ali očeta otrok.

Še enkrat pogledam skozi okno proti hlevu in razgrnem 

ročno napisano sporočilo.


