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»Ko sem se znova zazrl v njene oči,
sem spoznal, da je ni bilo več v njih.«



Veronici,

vetru, ki poganja moja jadra.

Gali,

mali levinji, ki rjove z nasmehom.

Brunu,

veseli zamudi pri oddaji tega romana.
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Vse, kar se je zgodilo z Mirando Huff

Uvod

Ryan

Naslednje jutro

25. september 2015

V nosu sem še vedno vonjal kri. Videl sem policijski trak, 
ki se je zibal v vetru in je obdajal Mirandin avtomobil, in 
luči baterijskih svetilk, ki so plesale v temi Hidden Springsa. 
Poslušal sem zloveščo tišino, ki je zapolnjevala kočo. Nikjer ni 
bilo sledu o njej. Bilo je tako, kot bi se vdrla v zemljo ali kot da 
bi jo sredi noči pogoltnil gozd. Moja žena je izginila.

Ležal sem na kavču v dnevni sobi najine mogočne hiše, 
medtem ko je skozi zavese iz šifona prodirala močna jutranja 
svetloba, da sem si oči zakril z roko, ko je nenadoma potrkalo 
na vhodna vrata. Komajda sem kaj spal. Domov sem prišel 
pred nekaj urami, ob zori, potem ko sem preživel eno najhujših 
noči svojega življenja, in sem se zleknil, da bi si poskušal urediti 
misli.
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Ni mi še uspelo dojeti tega, kar se je zgodilo, in zadnje, česar 
sem si želel, je bilo vstati s kavča, da bi odprl kakšnemu kurirju 
ali kdove komu. Bil sem izčrpan. Noč je bila neskončno dolga, 
zato sem se pretvarjal, da ni nikogar doma. Nekajkrat sem 
globoko zadihal, in ko sem odprl oči, sem zagledal Mirandin 
obraz, brezizrazen, ki me je gledal zviška, kakor je to vedno 
počela.

Pogoltnil sem slino in jo že skoraj vprašal, kje je bila, a ko 
sem zamežikal, je izginila.

Še enkrat.
Zopet je potrkalo na vrata, močneje. Kaj, če je bila Miranda 

s kakšnim izgovorom za to, da je brez glasu izginila? Skočil sem 
pokonci in stekel do vhoda.

»Miranda?!« sem zaklical, medtem ko sem zgrabil za 
pozlačeno kljuko in odprl, ne da bi sploh preveril, kdo trka.

»Gospod Hu�,« je dejal ženski glas, medtem ko sem se 
poskušal spomniti, komu je pripadal.

Zavedel sem se, da je bila inšpektorica z resnim pogledom. 
Oblečena je bila v ista oblačila kot sinoči, tako kot jaz.

»Oh, vi ste,« sem odvrnil ves izčrpan in malodušen. »Lahko 
me kličete Ryan,« sem nadaljeval, medtem ko sem se obrnil in 
se odpravil proti kavču. »Ste kaj odkrili?«

»Blizu mesta, kjer je izginila vaša žena, smo našli žensko 
truplo,« je dejala, ne da bi se premaknila z vhoda.

S hrbtom obrnjen proti njej sem obstal kot prikovan. V grlu 
se mi je naredil cmok, zaradi katerega sem komajda zajel zrak.

»Gospod Hu�? Me slišite?«
Z inšpektorico sem govoril pred nekaj urami, da bi prijavil 

Mirandino izginotje, vendar takega obiska nisem pričakoval. 
Mislil sem, da se bo žena kar pojavila doma in mi povedala 
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zgodbo o tem, zakaj je izginila na tako nenavaden način. Vse bi 
postalo samo čudaška anekdota, kakor mnoge druge, ki sva jih 
že nabrala.

»Truplo je bilo plitvo zakopano,« je nadaljevala inšpektorica, 
»ob poti, ki jo uporabljajo pohodniki za sprehajanje po gozdu v 
bližini Hidden Springsa.«

V mislih mi je odzvanjalo ime tiste vasi. Hidden Springs. 
Inšpektorica je nadaljevala s tem, kako sta neki oče in sin 
opazila stopalo, ki je gledalo iz tal in ga je razkril dež, ki je padal 
tisti dan, jaz pa sem ji še vedno negiben kazal hrbet in zadrževal 
solze.

»Glejte, gospod Hu�. Vem, da to morda ni pravi trenutek in 
da je težko,« premolknila je in spremenila ton, »vendar morate 
priti identi�cirat truplo.«



- 13 -

Vse, kar se je zgodilo z Mirando Huff

1. poglavje

Ryan

Zadnjič

24. september 2015

Prebudil sem se v postelji s pomečkanimi rjuhami pod svojim 
golim telesom, in ko sem odprl oči, sem pogrešal Mirandine, ki 
bi me pozorno motrile in analizirale moje sanje. »Kaj za vraga 
te je nocoj obsedlo? Pred kom si bežal v svoji mori? V koga, 
hudiča, si se spremenil?« se je zdelo, da razmišlja, medtem ko je 
zlata svetloba jutra razsvetljevala njene rdečkaste lase in njenim 
rjavim očem dajala poseben žar. To je vedno počela. Ko se je 
prebudila, je vedno ostala ob meni in me gledala spati, kakor 
da bi bila to predstava, vse dokler ni napočil trenutek, ko sem 
odprl oči in sva se začela prepirati. Po pravici povedano, še 
vedno ne vem, zakaj je to počela. Čeprav je govorila, da zato, 
da bi skupaj ‚delila prve trenutke dneva‘, sem jaz menil, da zato, 
ker je šlo za edine trenutke dneva, ko se nisva obstreljevala z 
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ostrimi puščicami. Najbrž je imela še vedno rada občutek, da 
je med nama lahko obstajalo še kaj več kot žaljivke, očitki ali 
vedno znova isti stavek: »Sem ti rekel.« Miranda je bila pri 
posmehovanju nadvse domiselna in priznati moram, da me je 
to v enaki meri jezilo in zabavalo. Hitro je povezovala zamisli, 
vpletla preteklost in vedno je izbrala ustrezne besede ali najbolj 
ostro bodico, tako da so prepiri z njo postali najina najboljša, 
edina in smrtonosna zabava.

Vstal sem in stopil na mehko preprogo smetanaste barve, ki 
jo je ona sama izbrala, ko sva se lotila gradnje te hiše, najin 
‚ljubo doma, kdor ga ima‘, najin projekt prihodnosti in najina 
velika, majava �nančna naložba, ki je z nepremičninsko krizo 
splavala po vodi.

Čutil sem, kako cel prostor zapolnjuje njen vonj. Bil je 
Givenchy, ki sem ji ga podaril prejšnje leto za najino drugo 
obletnico. Obletnica, ‚ki stvari postavi na svoje mesto‘ in ki 
naj bi bila standard, ki narekuje naslednja leta. Moji starši so 
vedno govorili, da je prva obletnica eno samo veselje. Po poroki 
sledi veliko slavljenje novega življenja v paru in oba partnerja se 
sprijaznita s čimer koli, samo da ne bi zmotila vsega novega, kar 
doživljata. V nasprotju s tem se pri drugi obletnici ta novost, 
ta žar in želja, da bi se dokazal, konča in takrat pride na dan 
stiskaštvo pri izbiri daril in dejstvo, kako malo se poznata ali 
poslušata, vključno s tem, koliko ti partner pomeni. »Ali ne veš, 
da mi gre ob vanilji na bruhanje?« Zdi se mi, da jo še vedno 
vidim, ko me je nejevoljno gledala in povzdignila glas, da bi vsi 
v restavraciji izvedeli za mojo veliko in monumentalno napako.

Vendar je za njeno takratno razočaranje ne bom krivil. 
Pred obletnico mi je že dala nekaj namigov, kaj si morda želi, 
ampak če sem iskren, nisem bil med tistimi pogovori nikoli 
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dovolj pozoren. Morda je takrat temu botrovalo to, da me je 
skrbelo padanje cene najine hiše, ki sva jo zgradila v novi coni 
‚uglednih hiš‘ na obrobju Los Angelesa in ki naj bi po besedah 
nepremičninskega agenta postala ‚novi Beverly Hills‘. Če 
povzamem, kaj se je zgodilo v naslednjih mesecih, potem ko sva 
z vsemi svojimi prihranki kupila parcelo, je bilo nekako takole: 
jaz sem bil prepričan, da si takšno razsipnost lahko privoščiva, 
zato sem za gradnjo hiše zaprosil za veliko in monumentalno 
posojilo, in ni treba posebej poudarjati, da je bila to moja druga 
velika in monumentalna napaka. Nepremičninska kriza je ceno 
najine hiše znižala na četrtino tega, kar sva dolgovala, tako da 
sva za nedoločen čas ostala ujeta v njej, kakor da bi bila sijoč in 
oblazinjen zapor iz lesa.

Preden je prišlo do tega, sva živela v Hollywoodu, v najetem 
loftu v mirnem, dostopnem predelu z vsem, kar bi si lahko 
želel. Tako je pisalo v časopisnem oglasu, ko sva ga najela nekaj 
let za tem, ko sva zaključila študij kinematogra�je in sva oba 
želela zavzeti svet in živeti skupaj. Že nekaj časa sva hodila in 
meni je bilo jasno, da je Miranda tista ‚prava‘, moja vse, kar bi 
si lahko želel. Dejansko je tisto stanovanje imelo ‚vse‘, kar je 
najina zveza potrebovala: udobno posteljo, na kateri sva lahko 
spala. Ni nama bilo mar, da je bilo stanovanje v resnici luknja 
v Los Angelesu, ki se je nahajala sredi ničesar, na uličici neke 
druge uličice, za vogalom katere ni bilo ničesar in ki je bila 
petsto metrov stran od železniških tirov. Sklepam, da je bilo v 
oglasu z ‚dostopno‘ mišljeno prav to. Če si bil pozoren, si lahko 
v jutranji kavi videl, kako se tresejo tla, ko je mimo peljal vlak.

Znova sem vdihnil in vpil tisti vonj. Presenetilo me je, da 
se je odišavila s tem parfumom, saj ga od takrat, ko sem ji ga 
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podaril, ni uporabila niti enkrat. Vem, da ga je sovražila. Bilo je 
tako, kot da bi bila tam le nekaj sekund ali minut, preden sem 
se prebudil, in je eterično odšla. Vedno se je premikala, kot bi 
neslišno drsela po tleh, in pozibavala zadnjico sem in tja ter z 
njo na vsakem skrajnem koncu odsekano obstala, kakor bi se 
z njo zaletavala ob nevidni zid. Prestavljal sem si jo, kako tako 
teka po sobi, bosa in samo v spodnjem perilu.

Prvič, ko sem ugledal Mirando, sem bil star osemnajst let 
in uročila me je njena prirojena očarljivost. Bila je na mojih 
predavanjih, večkrat sem jo videl na hodnikih ali ko se je z 
edinstvenim nasmehom, ki je obvisel v zraku, zagnano udeležila 
predavanja, in šala o Harryju Potterju, ki sem jo povedal na 
račun profesorja kinematogra�je, je bila tista, ki naju je zbližala. 
Tista nedolžna anekdota, ki sem se je domislil, je za vedno 
spremenila najino prihodnost. Profesor, ki je bil predmet 
moje šale, je bil veliki James Black, bivši režiser, če režiserji 
sploh kdaj nehajo biti režiserji, ki je leta 1982 z Nekdanjim 

veličastnim življenjem osvojil oskarja za najboljši �lm. Ta �lm 
je postal klasika in je zaradi svoje izjemne zaokrožene strukture 
v scenarističnih šolah predstavljal zgled. Začetek in konec 
sta bila mojstrsko povezana in tekom celotnega �lma so se 
dogajala majhna, subtilna naključja, ki so povezovala vsako 
zgodbo. Vendar so zaradi posebne kompozicije v vseh prizorih 
o njem predavali tudi na urah fotogra�je ali pri interpretaciji 
zaradi sposobne in brezhibne igre petih igralcev, za katere se je 
zdelo, da imajo več življenja kot ti. Black je tega oskarja prejel 
za svoj prvi �lm in čez noč se je s stvaritvijo enega najboljših 
�lmov vseh časov iz popolne anonimnosti preobrazil v velikega 
zvezdnika. Bil sem učenec Jamesa Blacka in občudoval sem ga 
tako zaradi njegove neverjetne vizije kot zaradi tega, kako se 
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je ločil od bliskavic, zato da bi se posvetil temu, da bi drugi 
študenti kinematogra�je, kot sem bil jaz, tako kot on nekoč 
dosegli vrh. Miranda se je kot nenaden žarek pojavila poleg 
mene, medtem ko sem bral scenarij. Priznati moram, da 
takrat sploh nisem pomislil na to, kako pomembno bo tisti 
pogovor vplival na najini življenji. Človek se nikoli ne zaveda 
transcendentalnih trenutkov, medtem ko se ti zgodijo. Opazil 
sem samo njene kretnje, ki so bile na meji med ljubkostjo in 
čutnostjo, in energijo in mirnost, ki jo je izžarevalo njeno telo. 
Ko sva se poslovila, sem se samo dvakrat obrnil, zato da bi se 
prepričal, da je bila tista ritka resnična. B-I-N-G-O!

Oblekel sem si hlače pižame, ki so ležale na tleh poleg 
postelje, in odšel na hodnik. Opazil sem že spakirana kovčka, 
ki sta stala na strani. Z Mirando naj bi po hitrem priporočilu 
‚zakonskega svetovalca‘ konec tedna preživela v leseni koči, 
ki sva jo najela v Hidden Springsu sredi Angeles National 
Foresta. Da, tako je, zakonskega svetovalca. Tip je dejal, da 
morava ‚ponovno zgraditi temelje medsebojnega zaupanja‘, ‚se 
spomniti, kaj je pustolovščina‘, ‚dihati svež zrak‘. Povedal bi, kaj 
si mislim o najinem zakonskem svetovalcu, o njegovih metodah 
in njegovem prekletem pomirjujočem in razumevajočem tonu, 
vendar bom povedal samo to, da se je dvakrat ločil.

Njegov načrt je bil, da z Mirando preživiva konec tedna v 
osami na gori poleg reke in da izklopiva mobilnike, računalnike 
ter za nekaj dni pozabiva na pisanje. Med drugim so bili 
njegovi nasveti: vzpostavitev časa za vsakodnevno razpravljanje 
o najinih stvareh (prisiliva se govoriti), dvakrat tedensko naj 
večerjava zunaj (to sva že počela), si deliva prho (ta mi je bil 
všeč), spiva gola (dobra zamisel, pokvarjenec) in da preizkusiva 
seksualne igračke (kakšen svetovalec sem rekel, da je?).
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Zaslišal sem zvok prhe, voda je močno tekla, zato sem 
pokukal skozi vrata kopalnice, da bi videl, ali je bila tam. Nad 
polprosojno zaveso se je dvigala para in za njo se je zibal obris 
njene postave. Prizor me je spomnil na Psiha, ona je uživala pod 
vodo, medtem ko sem se od vrat zlovešče in grozeče bližal jaz. 
Mislim, da še nisem povedal, da sem scenarist, kar je res čudno 
od mene. Čeprav bi morda moral reči, da sem ‚bil‘ scenarist. To 
sem vedno s ponosom povedal, takoj ko sem nekoga spoznal. Ta 
beseda mi uteče z jezika že ob prvem pozdravu: »Pozdravljeni, 
sem Ryan Hu�, scenarist.« Tudi kadar me je nekdo že predstavil 
kot scenarista: »To je Ryan Hu�, scenarist,« sem jaz ponovil 
‚scenarist‘, da bi to poudaril, če tega niso dobro slišali, ali da 
bi si to zapomnili: sce-na-rist. Morda gre za moj trud, da bi mi 
ljudje pripisali večjo vrednost, kot jo dejansko imam, ali da bi 
že vnaprej upravičil to, da sem ‚na sceni‘, kakor pravijo ljudje v 
Hollywoodu. Spomnim se svojih začetkov v mestu, potem ko 
sem za pičle pare prodal svoj prvi scenarij za kratki �lm. Bil 
je prvi konec tedna, ki sva ga preživela v svoji mali veličastni 
luknji, nisva še imela časa, da bi šla po nakupih, tako da sem 
sam odšel na zajtrk v bar bencinske črpalke, medtem ko se je 
Miranda udeležila nekega seminarja. Natakarica me je vprašala, 
s čim se ukvarjam.

»Scenarist sem,« sem ponosno izdavil.
»Kot vsi v tem mestu,« mi je prezirljivo odgovorila in mi čez 

točilni pult vrgla osnutek scenarija nekega ‚Durdeena Sparksa‘.
Medtem ko sem zajtrkoval, sem ga prelistal in zdel se mi 

je izjemno dober. Že dolgo nisem prebral česa tako dobrega. 
Ko sem jo vprašal, ali pozna tega Durdeena Sparksa, mi 
je odgovorila: »Jasno, pred sabo ga imaš, samovšečnež,« in 
pokazala na tablico z vgraviranim imenom, ki jo je imela na 
svoji uniformi.
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Dejansko je bila to lekcija iz ponižnosti, ki mi je pomagala 
premagati prve zavrnitve projekta, na katerem sem delal. Ob 
Durdeeninem scenariju sem spoznal, da je bil nivo veliko višji 
od mojega takratnega pisanja, zato sem se za več mesecev zaprl 
v stanovanje in pisal vedno znova in znova, le redko sem šel 
ven, medtem ko sva se z Mirando tam skoraj iztrošila. Denar, 
ki sem ga dobil za kratki scenarij, je v nekaj mesecih izginil in 
Mirandi, ki se mi je pridružila pri pisanju scenarijev za svoje 
lastne projekte, ni uspelo pri nobeni od več kot dvajsetih 
zamisli, na katerih je delala, priti dlje od nekaj strani.

Vedno je bila veliko bolj kreativna od mene. Pravzaprav so 
velike zamisli mojih scenarijev vedno izvirale iz njene temačne 
in zamotane glave. Njen um je bil sposoben s takšno lahkoto 
ustvariti scenarije, zaplete, stranske zaplete in preobrate, da 
nikoli nisem bil kos njenemu ritmu. Lahko je dobila zamisel in 
jo v mislih do skrajnosti razvila, vse do najmanjših podrobnosti, 
vendar je nikoli ni bila sposobna preliti na papir s strukturo 
in dušo, ki je bila potrebna, da bi prišla na velika platna. Jaz 
sem imel po drugi strani malo zamisli, moja kreativnost je 
šepala, vendar sem bil zelo vztrajen in požrtvovalen. Cele noči 
sem lahko prebedel, zato da bi našel popoln stavek za neki lik. 
Požrtvovalnost in vztrajnost sta bili tisto, kar je vedno manjkalo 
temu, kar je pisala Miranda. Mislim, da nikoli ni zaključila 
nobenega od scenarijev, ki jih je začela pisati, in mislim, da je 
to eden od razlogov za to, da je do mene gojila tolikšno zamero. 
Nekoč, na začetku moje kariere, ni bilo tako. Gledala me je z 
občudovanjem in se pred prijateljicami hvalila z mano. Kje je 
ostala Miranda s fakultete? Kam se je skrila?

Zastrmel sem se v obris njene postave na drug strani zavese: 
Miranda je obdržala popolnoma isto postavo, kot jo je imela, 
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ko sva se spoznala. Bila je odločna in stroga in striktno se je 
držala načrta vadbe, ki je vključeval plavanje, jutranje teke na 
zraku in razne pohode. Ne vem, kako ji je uspelo vzdrževati 
takšen nivo aktivnosti, ne da bi omagala. Tudi kadar sva bila 
na potovanju, je s sabo vzela tekaške copate in pred zajtrkom 
ni izpustila niti enega teka na deset?, dvanajst? … dvajset? … 
kilometrov. Nikoli je nisem slišal, kakšno razdaljo je pretekla, 
saj me je utrudila že misel na to.

Skozi steklo je zaznala mojo prisotnost in se obrnila proti 
meni. Skozi zaveso sem videl, da je za nekaj sekund obmirovala 
in se nato nagnila na stran ter pokukala ven.

»Prideš?« je dejala s hladnim pogledom.
»Seveda,« sem odvrnil. »Le kako naj te zavrnem?«


