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Za mojo najstarejšo, ki sploh še ni tako stara – 

in nikar ne pozabimo, da sem jo dobila, ko sem imela dvanajst 

let, 

tako da tudi jaz še nisem tako zelo stara – 

ker me je neutrudno sprehajala po San Franciscu prav vsakič, 

ko sem morala med pisanjem te knjige kaj preveriti. 

Zelo sem ponosna nate.
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1. poglavje

#VsegaJeKrivaBelaOmela

Sonce je komaj dobro vzšlo, pa je imela Willa Davis že polne 

roke dela s kužki in kakci – torej je bil zanjo povsem običajen 

dan. Kot lastnica trgovine in salona za male živali South Bark 

je večino časa krtačila, umivala, se dobrikala, urejala, česala, 

dvigovala – in se še malce dobrikala. Tudi podkupovanje ji ni 

bilo pod častjo.

To je pomenilo, da je imela v žepu ves čas priboljške za hišne 

ljubljenčke, tako da se ji s primerne razdalje ni mogel upreti 

noben štirinožec. Škoda, da še niso izumili priboljška, zaradi 

katerega se ji ne bi moglo upreti nobeno bitje moškega spola na 

dveh nogah. To bi bilo res priročno.

Potem pa se je spomnila, da si je predpisala predah od 

moških, zato česa takšnega sploh ne potrebuje.
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»Hov!«

Oglasil se je eden izmed kužkov, ki jih je kopala. Kepica je 

prikobacala bliže in ji obliznila brado.

»S tem me ne boš omehčal,« je rekla, vendar jo je, in to 

popolnoma, in ker se ni mogla upreti ljubkemu obrazu, mu je 

vrnila poljubček in ga cmoknila na srčkani smrček.

Ena od Willinih rednih strank je pripeljala svoje osem tednov 

stare vražičke – no, mladičke zlatega prinašalca.

In to šest.

Salon se je odpiral ob devetih zjutraj, kar je bilo šele čez 

dobro uro, toda stranka jo je poklicala vsa panična, ker so se 

kužki povaljali po konjskih �gah. Bogve, kje so našli konjske 

�ge sredi San Francisca, v okrožju Cow Hollow – mogoče je 

kak policijski konj sredi ceste pustil nemaren spominek, kdo ve. 

No, v vsakem primeru so bili popolnoma zamazani.

In zdaj je bila tudi Willa.

Dva kužka se je dalo obvladati, tudi tri, ampak šest naenkrat, 

ona pa sama … Bilo je tako rekoč noro. »Okej, poslušajte me,« 

je rekla razigranim mladičkom, ki so v veliki kadi v salonu 

veselo sopihali in noreli. »Vsi sédite.«

Prvi in drugi sta sedla. Tretji je ves majhen in zalit splezal 

nanju, se otresel in premočil Willo.

Medtem so se četrti, peti in šesti pognali v beg. Razigrano 

so grebli, ušesa so jim padala čez oči, divje so opletali z repki 

in plezali drug čez drugega kot cirkuški akrobati ter si ves čas 

prizadevali zlesti ven.
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»Rory?« je zaklicala Willa. »Še kakšen par rok bi mi prišel 

prav.« Ali pa trije …

Odgovora ni bilo. Njena triindvajsetletna uslužbenka je s 

slušalkami na ušesih do konca navijala glasbo ali pa je visela na 

Instagramu. »Rory!«

Punca je končno pomolila glavo izza vogala. Zaslon telefona 

v njeni roki je bil osvetljen.

Ja. Instagram.

»O, sranje,« je rekla Rory in izbuljila oči. »Dobesedno.«

Willa se je ozrla dol in se pogledala. Ja, predpasnik in oblačila 

je imela oškropljene z milnico in vodo, bilo pa je še nekaj 

drugih vprašljivih madežev, ki so morda bili kako povezani s 

konjskimi �gami ali pa ne. Stavila bi, da so njeni rdečkasto 

blond lasje divje zmršeni in da so videti, kot bi v tovarni 

pernatih vzglavnikov odjeknila eksplozija. Še dobro, da je po 

tistem paničnem telefonskem klicu preskočila ličenje, sicer bi 

imela obraz zdaj zapackan še z maskaro. »Na pomoč.«

Rory je takoj veselo zavihala rokave in prav nič je ni motilo, 

da se bo zmočila in umazala. Potem ko sta si razdelili delo in 

obvladali kužke, sta jih vseh šest vzeli iz kadi, jih do suhega 

obrisali in čez dvajset minut so že bili v svojih ogradah. Vse 

od prvega do petega je v trenutku posrkal globok spanec, kar 

zmorejo samo dojenčki in zelo okajeni ljudje, šesti pa je trmasto 

ostal buden, plezal čez sorojence in se trudil zlesti Willi nazaj v 

naročje.

V smehu ga je vzela k sebi. S tačkami je v zraku vozil kolo, z 

repkom pa tako divje opletal, da se mu je tresla vsa zadnja plat.



- 10 -

JILL SHALVIS

»Nisi zaspan, kaj?« ga je vprašala Willa.

Stegoval se je proti njej in jo očitno poskušal polizati po 

obrazu.

»O, ne, to pa že ne. Vem, kje je bil tistile jezik.« Vtaknila ga 

je pod pazduho in ga odnesla v sprednji, prodajni del. Tam ga 

je odložila v drugo ogrado, kjer je bilo tudi par pasjih igračk in 

kamor se je videlo z ulice. »Zdaj pa lepo sedi in bodi srčkan in 

privabi kakšno stranko, velja?«

Kužek, ki je veselo sopihal, je planil na igračko in se zamotil z 

njo. Willa je medtem postorila vse, kar je počela vsako jutro ob 

odprtju, in po vsej prodajalni prižgala luči. Trgovina je oživela, 

predvsem po zaslugi nezaslišanih količin prazničnih okraskov, 

ki jih je razobesila prejšnji teden, vključno z dvometrskim 

božičnim drevescem v sprednjem kotu – na katerem je lučk kar 

mrgolelo.

»Danes je šele prvi december, pa je že videti, kot bi božič vse 

pobruhal,« je s praga pripomnila Rory.

Willa se je ozrla po svoji sanjski trgovini, ki je končno 

poslovala pozitivno. No, večinoma. »Ampak v pre�njenem 

smislu, a ne?«

Rory se je s pogledom sprehodila po neskončnih svetlobnih 

verigah in šopkih bodike. Toliko je ne bi smelo biti niti na 

severnem tečaju. »Hm … itak.«

Willa je preslišala dvomljivi sarkazem. Prvič, Rory ni 

odraščala v urejenem domu, in drugič, ona tudi ne. Božič je 

bil za obe že od nekdaj pravo razkošje, ki je bilo bolj ali manj 



- 11 -

VSEGA JE KRIVA BELA OMELA

nedosegljivo, podobno kot lastna soba in trdna streha nad 

glavo. S tem sta se spopadali različno. Rory ni potrebovala vsega 

pompa in prazničnega vzdušja.

Willa pa si je tega obupno želela. In tako je pri svojih 

sedemindvajsetih med prazniki pač še vedno močno pretiravala.

»Omojbog,« je rekla Rory in se zastrmela v pult pri blagajni. 

»So na tistemle stojalu naglavni obroči s penisi?«

»Ne!« se je zasmejala Willa. »To so pasji naglavni obroči z 

jelenjim rogovjem.«

Rory je buljila vanjo.

Willa se je nakremžila. »Okej, mogoče sem si res malce dala 

duška …«

»Malce?«

»Ha, ha,« je pripomnila Willa in vzela obroč z jelenjim 

rogovjem. Njej se ni zdelo podobno penisom, res pa že precej 

dolgo nobenega ni videla od blizu. »Tole bo šlo za med, 

zapomni si moje besede.«

»Omojbog – ne dajaj si ga na glavo!« je v grozi kriknila Rory, 

kajti Willa je storila točno to.

»Temu se reče trženje.« Oči je zasukala navzgor in si ogledala 

rogovje, ki ji je štrlelo iz glave. »Sranje.«

Rory se je zarežala in pokazala na steklen kozarec, kamor je 

šel denar, če je kateri od njih ušla kletvica. Domislica je bila 

Willina, češ da se bodo tako bolj obvladale. V bistvu naj bi se 

predvsem ona. Zbrani denar je šel za ma�ne in kavni šus.

Willa je v kozarec vrgla dolar. »Rogovje mogoče res malo 
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spominja na penise,« je priznala. »Mogoče faluse, se tako lepše 

sliši?«

»Lulčke?« je pomislila Rory in obe sta planili v smeh.

Willa se je zbrala. »Očitno res potrebujem Tinino kavo, 

nujno.«

»Grem jaz,« je dejala Rory. »Že ob svitu sem jo videla hoditi 

čez atrij v supergah s petnajstcentimetrsko polno peto, lase pa 

je imela natupirane do vesolja, tako da je bila videti visoka dva 

metra in pol.«

Tina je bila nekdaj Tim in Tima so imeli v petnadstropni, 

nenavadni stari stavbi Paci�c Pier vsi radi – Tino pa so naravnost 

oboževali. Tina je bila zakon.

»Kaj ti naročim?« je vprašala Rory.

Tina je stregla tematske kave in Willa je točno vedela, katero 

potrebuje danes. »Eno tistih, ki jim Tina reče za vse življenjske 

bedarije je še mnogo prezgodaj.« Iz žepa je potegnila še nekaj 

denarja in tokrat se je prikazalo tudi par pasjih priboljškov. 

Razsuli so se vsenaokrog.

»Kdo bi si mislil, da ti ne uspe dobiti tipa,« je pikro 

pripomnila Rory.

»Ne da mi ga ne uspe dobiti,« jo je popravila Willa. »Nočem 

hoditi na zmenke. Napačne moške izbiram, sicer pa v tem 

nisem vedno edina …«

Rory je spričo resnice v njenih besedah samo pošteno 

zavzdihnila, ko pa je Willi v želodcu grmeče zakrulilo, je 

privzdignila obrvi.
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»Okej, pa prinesi še en ma�n.« Tina je pekla najboljše ma�ne 

na svetu. »Raje dva. V bistvu kar tri. Ne, počakaj.« Zjutraj si je 

komaj še zapela kavbojke. »Mater, s tremi ma�ni že odkljukam 

celodnevni vnos kalorij. Enega,« je dejala odločno. »En ma�n 

bom, in to borovničev, tako da to šteje tudi pod sadni obrok.«

»Velja,« je prikimala Rory. »Kavo, borovničev ma�n in za 

povrh še en prisilni jopič.«

»Ha, ha. Zdaj pa pojdi, preden si spet premislim.«

Trgovina je imela dvoje vrat, in sicer so bila ena obrnjena na 

ulico, skozi druga pa se je prišlo v atrij s prekrasnimi tlakovci in 

starinsko fontano, ki se ji Willa ni mogla upreti, zato je vanjo 

vsakokrat vrgla kovanec ter si zaželela pravo ljubezen.

Rory se je odpravila proti zadnjim vratom.

»Hej,« je rekla Willa. »Če ti bo ostal drobiž, vrzi kovanec v 

fontano še zame, boš?«

»Torej si si sama predpisala embargo na moške, obenem pa si 

še vedno želiš pravo ljubezen?«

»Ja, prosim.«

Rory je zmajala z glavo. »Tvoj kovanec je.« Ona ni verjela niti 

v želje niti v zapravljanje še tako neznatnega drobiža, vendar se 

je ubogljivo odpravila ven.

Ko je odšla, je Willi nasmešek splahnel. Vse njene zaposlene 

so bile mlade in imele so nekaj skupnega.

Življenje jih je namreč že v rosnih letih pošteno teplo, jih 

zavrglo in jih same pustilo v velikem, krutem svetu.

Willa je bila nekoč ena izmed njih, zato jih je vzela pod svoje 
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okrilje. Zaposlila jih je in jim dajala nasvete, a je polovico časa 

sploh niso poslušale.

Vseeno se ji je zdelo, da je polovico časa boljše kot nič.

Zadnja, ki se je pridružila njeni ekipi, je bila devetnajstletna 

Lyndie, ki je bila še vedno nekoliko divja, a so to uspešno 

reševale. Potem je bila tu Cara, ki je dosegla že veliko. Rory 

je bila najdlje pri Willi. Dekle je kazalo hraber obraz, toda v 

resnici se je še vedno soočala s težavami. Dokaz je bila bledeča 

modrica na njeni čeljusti, ki jo je dobila od nekdanjega fanta, 

ko jo je treščil ob podboj vrat.

Že samo ob misli na to je Willa stisnila pesti. Ob večerih je 

včasih sanjarila, kaj bi storila temu tipu. Med najpogostejšimi 

prebliski je bila misel, da bi mu s topim nožem odrezala štrcelj 

in storža, vendar je zapor ni mikal.

Rory si je zaslužila kaj boljšega. Navzven je bila ostra kot 

britev, v resnici pa dobra kot kruh in za Willo bi storila vse. To 

je bilo lepo, obenem pa gromozanska odgovornost, kajti Rory 

je normalnost vsakdana iskala v Willi.

Strašljiva misel, milo rečeno.

Preverila je kužka številka šest in ugotovila, da je končno 

zaspal. Zleknjen na hrbtu je vse štiri molel od sebe, tako da je 

svetu razkazoval svoje premoženje.

Tipičen moški.

Potlej je pokukala k njegovim sorojencem. Še vedno so 

vsi spali. Kot da je mati šesterčkom, se je po prstih odplazila 

nazaj v prodajni del, odprla prenosnik in se želela posvetiti 

pregledovanju novih zalog, ki so jih dostavili pozno sinoči.
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Ravno se je lotila popisovanja štirih različnih deset-

kilogramskih vreč piče – še vedno ni mogla verjeti, koliko ljudi 

v San Franciscu ima ptiče – v tistem pa je na steklenih vhodnih 

vratih potrkalo.

Prekleto. Ura je bila šele petnajst čez osmo, toda zavrniti 

stranko je bilo v nasprotju z zdravo kmečko pametjo. Zravnala 

se je, si dlani otrla ob predpasnik in pogledala gor.

Na drugi strani vrat je stal visok tip, ki je nezadovoljno stiskal 

ustnice in se grdo držal. Kljub vsemu je bil prava paša za oči, 

ves čeden in plečat in – samo trenutek. Bežno se ji je zazdel 

znan, tako da so jo noge od radovednosti same od sebe ponesle 

naprej. Ko jo je na pol poti do vrat spreletelo, je otrpnila in 

malo je manjkalo, pa bi ji odpovedalo srce.

»Keane Winters,« je zamrmrala in se spačila, kot da je 

ravnokar pogoltnila nekaj grenkega. Sovražila je grenko. Toda 

strmela je v edinega moškega na planetu, zaradi katerega se 

je samodejno nakremžila in bila hkrati zadovoljna, da se je 

odločila narediti križ čez tipe.

Pravzaprav bi bilo še najbolje, če bi to storila že prej, recimo 

na dan jesenskega šolskega plesa v prvem letniku srednje šole, 

ko jo je pustil na cedilu, kajti tako bi si v nadaljnjih letih 

prihranila veliko srčnih bolečin.

Na oni strani vrat si je Keane sončna očala z zrcalnimi stekelci 

potisnil na vrh glave in prikazale so se temno čokoladne oči. 

Kadar se je zabaval ali spogledoval, so znale te oči omehčati, 

kadar je bil slabe volje, pa so zledenele.
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Zdaj so bile ledene.

Prestregel je njen pogled in dvignil transportno torbo za 

mačke. Svetlo rožnato, z bleščicami okrašeno prenosno torbo 

za mačke. 

Mačko ima.

Zaradi te ugotovitve bi se najraje vsa omehčala, kajti to je 

pomenilo, da je globoko v sebi vendarle dober človek, mar ne?

Na srečo so se ji možgani predramili in se spomnili vsega, 

vsake podrobnosti tistega še ne tako davnega večera. Denimo 

tega, da si je morala obleko za ples izposoditi od sošolke, ki 

se je ob predaji naravnost naslajala nad svojo velikodušnostjo; 

da je morala krušno mater rotiti, naj ji dovoli na ples; da je iz 

zaklenjene shrambe ukradla zavitek instant rezancev in jih same 

pojedla na stranišču, da ji ne bi bilo treba poleg njegove večerje 

plačevati hrane še zase, kot je bila navada na teh ‚obrnjenih‘ 

plesih, kamor so dekleta vabila fante.

»Zaprto je,« je rekla skozi še vedno zaklenjena steklena vrata.

Zinil ni ne črne ne bele. Samo še malce bolj je dvignil torbo, 

kot da je božji dar.

In res je bil. Vsaj v srednji šoli.

Ko bi vsaj dobila svojo porcijo kofeina, preden se moram 

ubadati s temle, je pomislila, globoko zavzdihnila in stopila 

bliže. Lastne oči so ji šle na živce, ker se med odklepanjem 

vrat niso hotele odmakniti od njegovih. Končno mu je odprla. 

Stranka kot stranka, si je rekla. Nekdo, ki ji je uničil življenje, 

pa se za to ni niti opravičil … »Dobro jutro,« je rekla odločena, 

da bo vljudna.
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Nikjer na obrazu se mu ni niti za hip videlo, da jo je 

prepoznal, in ugotovila je, da ji gre nekaj še bolj na živce kot ta 

moški na njenem pragu.

Dejstvo, da jo je tako lahko pozabiti, da se je sploh ne 

spomni.

»Do devetih je zaprto.« Spregovorila je z najprijaznejšim 

glasom, čeprav je v njem mogoče tičal le minimalen namig, naj 

gre v tri krasne.

»Ob devetih moram biti v službi,« je dejal. »Mačko bi čez 

dan pustil v varstvu.«

Keane je bil od nekdaj visok in zastrašujoč. Prav zato je bil v 

srednji šoli tako uspešen športnik. Kraljeval je na nogometnem, 

košarkarskem in bejzbolskem igrišču. Popolna vsestranska 

kombinacija.

Vsako dekle na šoli – in tudi dobršen delež učiteljskega zbora 

– si je nespodobno dolgo skrivaj ogledovalo to kombinacijo.

Willa pa se ni samo odpovedala moškim, pač pa je že mnogo 

prej nehala razmišljati o tistih časih, o nedvomno najhujših 

letih svojega življenja. Medtem ko je Keane podiral rekorde na 

igrišču in osvajal srca, je ona klecala pod pritiski šole in dela, da 

o golem preživetju sploh ne govori.

Razumela je, da ni on kriv, da ima ona na tisti čas tako 

grozne spomine. Prav tako ni bil on kriv, da je zadostoval že en 

sam pogled nanj, pa so spomini oživeli. Toda pri čustvih logika 

odpove. »Obžalujem,« je rekla, »toda danes imam že vse polno.«

»Plačal bom dvojno.«
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Njegov glas je bil kot dober viski. Saj ne, da je kdaj pila 

dober viski. Še poceni zadeve si je redko privoščila. In mogoče 

se ji je samo zdelo, toda težko je spregledala dejstvo, da je tak, 

kot je bil, in obenem drugačen. Še vedno je bil visok, seveda, in 

postavo je imel seksi za umret. Široka ramena, ozki boki, pod 

srajco napete mišice roke, v kateri je držal mačjo torbo.

Na dolgih nogah je imel zbledele strgane kavbojke, obute pa 

delovne čevlje. Da je v San Franciscu zima, je priznaval edinole 

z majico z dolgimi rokavi, ki je poudarjala vse tiste kipeče 

mišice in jo vabila, češ, ZAGRIZI, kot je z velikimi tiskanimi 

črkami pisalo čez njegov celotni prsni koš.

Ne bo si lagala, v resnici bi to najraje storila. Močno.

Stal je pred njo in izžareval čisto, spolno moč in energijo – 

ampak tega ne bo opazila. Prav tako ne bo opazila, da mu na 

obrazu piše, da se mu je dan že navsezgodaj s�žil.

Hvala, enako, kolega. Kar pridruži se nam.

In ob tem preblisku se je v mislih lopnila po čelu. Ne! 

Nobenega druženja ne bo. Postavila si je meje. Ona je Švica. 

Nevtralna. Nobenega uvažanja ali izvažanja ali česar koli 

drugega, vključno s seksi pogledi, mamljivimi deli telesa, nič.

In pika.

Še zlasti ne s Keanom Wintersom, hvala lepa. Poleg tega 

hišnih ljubljenčkov tako ali tako ni sprejemala v celodnevno 

varstvo. Prav, sem ter tja je vzela kakšnega, kar je bila posebna 

usluga stalnim strankam in čemur je rekla ‘varstvo kosmatincev’, 

sicer pa je bil salon premajhen, da bi bila to njena uradna 



- 19 -

VSEGA JE KRIVA BELA OMELA

dejavnost. In če in kadar je privolila v ‘varstvo’ čez noč, je to 

pomenilo, da mora žival vzeti k sebi domov, tako da je bila 

skrajno izbirčna.

In čedni moški, ki so bili nekdaj obupno nesramni fantje in 

so boleče plaha dekleta puščali na cedilu, potem ko so zbrala 

ves svoj pogum in jih povabila na ples, niso ustrezali njenim 

merilom. »Ne sprejemam …« je začela, v tistem pa se je iz 

rožnate mačje torbe razleglo pošastno tuljenje.

Samodejno je segla po torbi in Keane ji jo je nemudoma 

predal; dajal je hecen vtis, kot da si je neznansko oddahnil.

Willa mu je obrnila hrbet in torbo odnesla na pult. V živo 

se je zavedala, da ji Keane sledi čez trgovino in da se za tako 

velikega tipa premika nenavadno okretno.

Mačka je zdaj tulila brez prestanka, zato je Willa hitro 

odpela zadrgo in napol pričakovala, da žival v torbi umira, tako 

nesrečno je zavijala.

Ušesa parajoče tuljenje je v hipu prenehalo in vanjo je po 

sovje zamežikala ogromna siamska mačka s prodornimi, 

ogromnimi modrimi očmi. Imela je svetlo smetanasto dlako, ki 

pa je bila na obrazu temnejša, tako da se je po odtenku ujemala 

z dlako na ušesih in tačkah.

»O, kako si lepa,« je nežno rekla Willa in segla v torbo.

Mačka se je v trenutku pustila dvigniti in se z obrazom 

podrgnila ob Willin vrat, da se malce pocrklja. 

»Ooo,« je grulila Willa. »Je že v redu, pri meni si. Tale torba 

ti je šla strašno na živce, a ne?«
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»Kaj hudiča je zdaj to,« je z rokami v bok zabolščal Keane. 

»Se hecaš?«

»Kaj?«

Nagubal je čelo. »Moja stara teta je bolna in potrebuje 

pomoč. Sinoči mi je pustila svojo mačko.«

No, kaj takega. To je bilo pa res lepo od njega, da je tetino 

mačko vzel k sebi.

»Takoj ko je Sally odšla,« je nadaljeval, »pa se je tejle tule 

strgalo.«

Willa se je zazrla v mačko, ki ji je vračala pogled; tih, 

resnoben, naravnost angelski. »Kaj pa je storila?«

Keane je prhnil. »Boljše vprašanje bi bilo, česa ni storila. 

Skrila se je pod mojo posteljo in mi strgala vzmetnico. Potem 

se je lotila kuhinjskega pulta, zbijala stvari na tla, mi z enim 

zamahom uničila prenosnik in tablični računalnik in še telefon. 

In potem se je …« Utihnil je in zaškrtal z zobmi.

»Kaj?«

»Podelala se mi je v najljubše tekaške superge.«

Willa se je na vse pretege potrudila, da se ni glasno zasmejala 

in rekla ‘pridna punca’. Potrebovala je dobro minuto. »Mogoče 

je samo vznemirjena, ker je zdoma in ker pogreša tvojo teto. 

Mačke imajo rade svoj red. Spremembe jim niso všeč.« Govorila 

je njemu, pogleda pa ni niti za hip odtegnila od mačke, ker ni 

hotela pogledati v temne, hipnotične oči, ki je niso prepoznale. 

Lahko bi jo namreč zamikalo, da zgrabi katero od tiar, 

razpostavljenih na prodajnem pultu, in ga z njo lopne po glavi.
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»Kako ji je ime?« je vprašala.

»Petunija, ampak jaz ji pravim Pita. Okrajšava za popolno in 

totalno agresorko.«

Willa je mačko gladila po hrbtu in Petunija se je še bolj 

privila k njej. Razleglo se je globoko, brneče predenje in mucka 

je od ugodja priprla oči.

Ko je Keane videl, da jo Willa še vedno gladi, je prhnil. 

»Neverjetno,« je rekel. »Namesto parfuma uporabljaš mačjo 

meto, a ne?«

Willa je privzdignila obrv. »Misliš, da je to edini možni 

razlog, zakaj sem ji všeč?«

»Da.«

Tako torej. Odprla je usta, ker je nameravala končati tole 

igrico in mu povedati, da se tega ne gre, potem pa se je zazrla v 

Petunijine kot ocean modre oči in pri srcu jo je stisnilo. Drek. 

»Prav,« se je slišala reči. »Prinesi še potrdila, da je cepljena in 

brez glist, pa lahko ostane, ampak samo danes.«

»Hvala,« je dejal tako iskreno, da je dvignila pogled.

Napaka.

Njegove temne oči so se ogrele in dobile odtenek stopljene 

temne čokolade. »Eno vprašanje.«

»In sicer?« je previdno potipala.

»Ali na glavi vedno nosiš nespodobne obroče?«

Roke so ji šinile gor. Čisto je pozabila, da ima v laseh obroč s 

penisi. »Misliš tole jelenje rogovje?«

»Jelenje rogovje,« je ponovil.
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»Točno tako.«

»Če ti tako praviš.« Zdaj se je smehljal in prekleti zoprnež je 

imel seveda vražje seksi nasmešek. Neverjetno, toda vsi ključni 

deli njenega telesa so se zdramili in ga zaznali. Njeno telo očitno 

ni dobilo obvestila, da ne bo nobenih moških. Predvsem ne tega 

moškega.

»V glavnem, jaz sem Keane,« je rekel. »Keane Winters.«

Pomolčal je in očitno pričakoval, da se bo tudi ona 

predstavila njemu, toda znašla se je v precepu. Če mu pove, kdo 

je, in jo bo nenadoma prepoznal, se bo spomnil tudi tega, kako 

usmiljenja vredna je bila svoje čase. In če je ne bo prepoznal, bo 

to pomenilo, da se jo je dalo pozabiti še hitreje, kot si je mislila, 

in navsezadnje mu bo morala obroč s penisi vendarle zabrisati 

v glavo.

»In ti si …« je vprašal z globokim glasom, v katerega se je ob 

njenem omahovanju naselil šaljiv podton.

Eh, k vragu. Zdaj ali nikoli, si je mislila. »Willa Davis,« je 

rekla in zadržala dih.

V njegovem izrazu ni bilo niti najmanjše spremembe. Torej 

jo je pozabil. Kakšno minutko je škrtala z zobmi.

»Res cenim uslugo, Willa,« je dejal.

Morala se je prisiliti, da je razklenila čeljusti in spregovorila. 

»Tega ne počnem zate, ampak za Petunijo.« Hotela je, da mu je 

to jasno ko beli dan. »In ponjo moraš priti, preden zapremo.«

»Velja.«
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»Par vprašanj imam zate,« je rekla. »Denimo telefonska 

številka za nujne primere, potem potrebujem tvojo vozniško in 

…« Bog pomagaj, če ga vpraša tole, bo šla v pekel, toda ni se 

mogla zadržati. Hotela je podrezati. »In kam si hodil v srednjo 

šolo.«

Usločil je obrv. »Srednjo šolo?«

»Ja, nikoli se ne ve, kaj od tega bo pomembno.«

Zdelo se je, da ga vsa reč zabava. »Če mi ne bo treba nositi 

obroča s tiči, ti povem vse, kar hočeš.«

Pet izredno dolgih minut pozneje je izpolnil zahtevani 

obrazec in ji po kratkem telefonskem pogovoru s teto podal 

tudi vse potrebne podatke – očitno pa spomini kljub vsemu 

niso oživeli. Potlej je še zadnjič hudomušno ošinil njeno rogovje 

oziroma obroč s penisi ter odšel.

Willa je še vedno zrla za njim, ko se je ob njo postavila Rory, 

mirno srkala kavo in Willi izročila njen lonček.

»Ali gledava njegovo rit?« je hotela vedeti.

Da, in Willo je neskončno jezilo, da boljše riti še ni videla. 

Mar ni bilo to nepošteno? Lahko bi dobil vsaj nekaj maščobnih 

oblog. »Nikakor.«

»No, potem pa veliko zamujava, ker … vav.«

Willa jo je pogledala. »Prestar je zate.«

»Trideset jih ima. Kaj,« je ugovarjala, ko je Willa dvignila 

obrv. »Kopijo njegove vozniške imaš tamle na pultu. Samo 

izračunala sem, saj ni prepovedano. Poleg tega pa imaš prav, 

star je. Res star.«
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»Saj se menda zavedaš, da sem samo nekaj let mlajša od 

njega?«

»Tudi ti si stara,« je rekla Rory in jo dregnila z ramo.

Nadomestek velikega, krepkega, razneženega objema.

»Sicer pa,« je nadaljevala, »sem njegovo rit opazovala zate.«

»Ha,« je rekla Willa. »Niti hudič me ne bi mogel mrtve 

odvleči na zmenek z njim, pa če je še tako seksi. Moškim sem 

se odpovedala, si pozabila? Zdaj sem ženska, ki ne potrebuje 

moškega.«

»Zdaj si trmasta, uporniška ženska, ki premore ogromno 

ljubezni, pa se trenutno obnaša strahopetno. Ampak okej, če 

misliš pustiti, da te vodijo napačne odločitve iz preteklosti, in 

živeti kot nuna, kar tako naprej.«

»O,« je suho pripomnila Willa. »Hvala.«

»Ni za kaj. Si pa pridržujem pravico, da se vprašam o tvojem 

IQ. Slišala sem, da ti s starostjo IQ upada.« Ljubko se je 

nasmehnila. »Mogoče bi morala začeti jemati kakšna prehranska 

dopolnila, denimo Centrum Silver ali kako se že reče. Ti jih 

grem iskat v lekarno?«

Willa je vanjo zabrisala obroč s penisi, toda Rory, ki je bila 

mlajša od nje, se mu je pravočasno izmaknila.


