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»Okej, gospod Pravilo in gospod Moram biti glavni … znova 

se bova morala pogovoriti o nekaterih rečeh.«

»Kot so?«

»O tem,« je rekla Leah in pokazala na posteljo. »Kaj za vraga 

bova storila glede tega?«

»Če namiguješ na neverjetne orgazme, potem bom glasoval 

za več takih, takoj ko bo mogoče.«

»Vsaj v tem delu se ne pretvarjaš,« je rekla.

Jack jo je grdo pogledal. »Kaj naj to pomeni?«

»Poglej, pozabi. Toda ne smeva pozabiti na tvoje prvo pravilo: 

to ni resnično in nihče ne bo prizadet.« Zasukala se je stran in 

začela brskati po torbici za svojimi ključi. »Če se bodo ljudje 

danes v pekarni pritoževali, da nimam svežega kruha ali krofov, 

bom krivila tebe.«

»Seveda,« je rekel. »Ampak za vsak primer, če bi mi želela dati 

še kakšno rojstnodnevno darilo …«



Vsem resničnim gasilcem, vi ste pravi junaki.

In vsem ljudem na terenu, ki ste mi tako zelo pomagali pri 

raziskavi (in z mano delili nekaj neverjetnih zgodb!), za večno 

sem vam hvaležna:

Mike Chaney, zavarovalniški inšpektor in državni gasilski 

načelnik v Misisipiju

Urad državnega gasilskega načelnika v Misisipiju

Ricky Davis, glavni namestnik gasilskega načelnika 

Namestnik James ‘Jimmy’ Jackson, gasilski načelnik 

nadzornik

Brad Smith, državni namestnik koordinatorja gasilcev 
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1. POGLAVJE

To, da bi rekla, da je šla na vsakoletni dobrodelni gasilski 

zajtrk zaradi palačink, bi bilo enako, kot če bi rekla, da je 

bejzbol gledala zaradi igre – ko pa vsi vedo, da bejzbol gledaš 

zaradi fantov v oprijetih športnih hlačah.

Toda tokrat si je Leah Sullivan v resnici zaželela palačink. Prav 

tako si je želela, da bi njena babica živela večno, svetovni mir in, 

hej, medtem ko si je želela vse to, ne bi imela prav ničesar proti, 

če bi jo letos kdo s sladkimi besedami spravil v posteljo.

Toda vse to so bile teme za kak drug dan. Sredina avgusta je 

za območje severozahodnega Paci�ka napovedovala indijansko 

poletje. Jutro je bilo toplo in je že mejilo na vroče, ko je korakala 

proti že natrpanemu pomolu. Ljudje Lucky Harborja so se radi 

družili, in če je bila vključena še hrana – in čedni gasilci – je to 

bil zgolj dodaten plus.

Leah je od Tima Denisona, gasilca s 24. postaje prejela 
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majhen kup palačink. Tim je bil novinec, ravno je zaključil 

šolanje in je bil vsaj pet let mlajši od nje, toda to ga ni ustavilo, 

da ji ne bi pomežiknil. Ogledala si je njegovo zagorelo 

manekensko postavo in čakala, da ji bodo v trebuhu zatrepetali 

metuljčki.

Niso.

Iz neznanega razloga so bili metuljčki na počitnicah in tako 

je bilo že mesece.

Okej, ne iz popolnoma neznanega razloga. Toda o tem 

ni hotela razmišljati, vsaj ne danes, zato je zavzdihnila in se 

napotila naprej po pomolu.

Tam so bile postavljene mize za piknik, okoli katerih je 

bilo veliko drugih prebivalcev Lucky Harborja, ki so prišli na 

vsakoletni gasilski zajtrk. Leahina prijateljica Ali Winters se 

je prebijala skozi goro palačink in bila je že na pol poti, ko je 

pogledala proti vrsti za hrano in pomislila, da bi si jih privoščila 

še več.

Leah je sedla poleg nje. »Že ješ za dva?«

»Ugrizni se v jezik.« Ali je z vilicami namerila vanjo in ji 

namenila pogled ne zafrkavaj se z mano. »Z Lukom sem komaj 

dva meseca. Nosečnosti še nimam na seznamu. Dajem le svoj 

prispevek k skupnosti.«

»Tako, da poješ dvesto palačink?«

»Hej, denar gre za dom starejših občanov.«

Zapihal je slan vetrič in skuštral tako Leahine kot Alijine lase, 

toda ni si drznil vznemiriti ženske, ki je sedela nasproti Ali. Nič 

ni moglo vznemiriti Aubrey, ki je bila hladna kot led.
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»Stavim pa, da je seks na tvojem seznamu,« je rekla Aubrey in 

se pridružila njunemu pogovoru.

Ali se je skrivnostno nasmehnila.

Aubrey je priprla oči. »Zaradi tega nasmeška bi te resnično 

lahko sovražila.«

»Morala bi me sovražiti zaradi tega nasmeška.«

»Je Luke tako dober, kaj?«

Ali je zasanjano zavzdihnila. »Čaroben je.«

»Čarovnija je zgolj iluzija.« Aubrey je polizala sirup s svojih 

vilic, medtem ko ji je pri tem uspelo, da je bila videti tako 

čudovito pre�njena in elegantna.

Ko so še hodile v šolo, je bila Aubrey nedotakljiva, trda kot 

oreh, in Leah se niti približno ni mogla primerjati z njo. Od 

takrat se ni veliko spremenilo. Pogledala je po sebi in potegnila 

trebuh noter.

»Kadar gre za Luka, ni nobene iluzije,« je Ali povedala 

Aubrey. »Je stoodstotno resničen. In povsem moj.«

»No, zdaj pa si zgolj zlobna,« je rekla Aubrey. »In to je moje 

področje. Leah, kako lahko kombiniraš drage čevlje in poceni 

pričesko?«

Leah se je z roko dotaknila svojih kostanjevo rjavih las in 

Aubrey se je nasmehnila Ali, kot bi hotela reči: Vidiš? Tako je 

človek zloben …

Večina Leahinega denarja je šla za študentsko posojilo in za 

pomoč njeni babici, toda imela je eno pregreho. Okej, dve, toda 

to, da si odvisen od Pinteresta, dejansko ni pregreha. Njena 
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ljubezen do čevljev pa je zagotovo bila. Usnjene sandale s paski 

in polno peto je dobila iz Pariza in so bile vredne tega, da je ves 

teden jedla zgolj jabolka in arašidovo maslo. »Na razprodaji sem 

jih dobila,« je rekla in tlesknila s čevlji, kot bi bila Doroteja iz 

Oza. »Ponaredek so,« je priznala.

Aubrey je zavzdihnila. »Tega zadnjega ti ne bi bilo treba reči. 

Ni tako zabavno biti zloben, ko pa si ti prijazna.«

»Toda jaz sem prijazna,« je rekla Leah.

»Vem,« je rekla Aubrey. »In jaz te skušam kljub temu imeti 

rada.«

Trojica si ne bi mogla biti bolj različna, družila jih je ljubka, 

zanimiva viktorijanska zgradba v centru Lucky Harborja. 

Zgradba je bila starejša od boga in je bila trenutno v lasti 

Aubreyjinega prastrica in razdeljena na tri trgovine. Tam je 

bila Alijina cvetličarna, pekarna Leahine babice in zanemarjena 

knjigarna, zaradi katere se je Aubrey zmrdovala, odkar je pred 

nekaj tedni izgubila službo v mestni hiši.

Ne Ali ne Leah nista bili prepričani, ali je to, da imata Aubrey 

vsak dan v svoji bližini, zabavno ali mora. Toda ne glede na to je 

Aubrey poznala svojo pot. Prav tako Ali.

Leah je to nadvse občudovala. Predvsem zato, ker sama še ni 

našla svoje poti. Vedela pa je eno stvar, da se mora spraviti iz 

Lucky Harborja – in to je storila. Pri sedemnajstih je odšla in se 

je redko ozrla nazaj.

Toda zdaj je bila spet tam in dobro unovčila svoje veščine 

izdelovanja slaščic in je pomagala babici, medtem ko je ta 
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okrevala po operaciji kolena. Težava je bila v tem, da se je Leah 

odvadila tičati na enem mestu.

To ni povsem res, je rekel droben glas v njeni glavi. Če ne 

bi šlo za vrsto izjemno slabih odločitev, bi končala francosko 

kuharsko šolo. In se ne bi osramotila v resničnostnem šovu 

Sladke vojne. In …

Nikar ne omenjaj tega.

V usta si je stlačila velik kos puhaste palačinke in se raje 

osredotočila na slastno dobroto kot pa na lastne spodrsljaje. 

Obsedenost zaradi slabih odločitev je bila nekaj, kar je hranila 

za najmračnejše noči.

»Jack je pri žaru,« je pripomnila Ali.

Leah se je obrnila naokoli, da bi pogledala proti prostoru za 

kuhanje. Poročnik Jack Harper je resnično upravljal žar. Bil je 

visok in plečat in je bil videti kot moški, ki se lahko kosa z 

vsem, kar se mu postavi na pot. To je bilo dobro, saj je vodil 24. 

postajo.

Gasilska 24. postaja je bila ena od štirih, ki so delovale v 

okrožju, in zahvaljujoč gorovju Olympic Mountains za njimi z 

več kot štiri tisoč kvadratnimi metri gozdnih površin, so bile vse 

štiri postaje ves čas polno zaposlene.

To, da je bil ves čas zaposlen, je Jacka poganjalo naprej. Če je 

to hotel, je lahko bil zelo strašljiv, kar pa tisti trenutek ni bil, saj 

je v ritmu kimal z glavo na glasbo, ki jo je poslušal na slušalkah. 

Kolikor ga je poznala, je verjetno šlo za dober, star, glasen hard 

rock.
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Nedaleč stran od njega je privezan s povodcem h klopi sedel 

pes Kevin, pasme doga. Bil je bel s črnimi lisami, zaradi česar je 

bil videti kot ponaredek dalmatinca. Kevina so oddali sosednji 

gasilski postaji, kjer je ostal, dokler ni prežvečil preveč predragih 

gasilskih cevi, raztrgal preveč postelj in prežvečil preveč škornjev. 

Razposajenega enoletnega psa so oddali v posvojitev.

Edina težava je bila, da nihče ni hotel nadloge, ki je tedaj 

tehtala sedemdeset kilogramov. Kevina so hoteli odpeljati 

v živalsko zavetišče, ko je vskočil Jack, ki je vselej veljal za 

zaščitnika in rešitelja, in nekaj tednov nazaj psa vzel k sebi.

Ravno tako kot je to storil za Leah večkrat, kot se je sploh 

spomnila.

Vse mesto se je zabavalo, ko je bil zdaj Jack Harper II., nekoč 

strah in trepet mesta – vsaj v očeh mater, ki so imele najstniške 

hčerke – zadolžen za zadnjo mestno grozoto.

K žaru je stopil še en gasilec, da bi odrešil Jacka, ki si je naložil 

hrano na krožnik, in stopil do Kevina. Psu je vrgel klobaso, ki 

jo je Kevin z velikim gobcem ujel v zraku. Klobasa je v hipu 

izginila in Kevin si je obliznil gobec ter napeto strmel v Jackov 

krožnik, kot da bi zgolj s pogledom lahko še kakšno klobaso 

pripravil do tega, da bi mu sama poletela v usta. 

Jack se je zasmejal in počepnil, da bi se pogovoril s psom, to 

je bila gesta, pri kateri mu je srajca zdrsnila navzgor in razkrila 

nizke kargo hlače – del njegove uniforme – pas napete, dražeče 

moške kože in le namig na popolno zadnjico.

Tako Ali kot Aubrey, ki sta sedeli ob Leah, sta zgolj pohotno 
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zavzdihnili. Leah ju je povsem razumela. Tudi njej se je pohoten 

vzdih zataknil v grlu, toda potlačila ga je. Bila sta v P-območju, 

ona in Jack. Prijatelja. Prijatelji ne hrepenijo drugi po drugih, 

če pa se to zgodi, je pametno in logično, da se temu izognejo. 

Kljub temu je čutila, kako se ji je obraz raztegnil v nasmešek ob 

zvoku Jackovega nalezljivega smeha. Resnica je bila, da jo je vse 

od šestega razreda osnovne šole spravljal v smeh, ko se je prvič 

preselila v Lucky Harbor.

Kot da bi začutil, da ga nekdo opazuje, je Jack dvignil glavo. 

Temna sončna očala so mu zakrivala oči, toda vedela je, da 

gleda naravnost vanjo, ker je dvignil temne obrvi.

In Ali ter Aubrey ob njej sta znova zavzdihnili.

»Resnično?« ju je vprašala Leah.

»No, poglej ga,« je prav nič opravičujoče rekla Aubrey. »Seksi 

je in ima ritem – pa ne tistega ponarejenega belskega ritma. Prav 

tako je strašno zabaven. In kot bonus ima zelo dobro plačano 

službo. Škoda, da sem se za vedno odrekla moškim.«

»Za vedno je dolga doba,« je rekla Ali in Leah je ob misli na 

čudovito svetlolaso Aubrey, ki osvaja Jacka, stisnilo v trebuhu.

Toda Jack je še vedno gledal Leah. Tista očala so bila še vedno 

na poti, toda vedela je, da so njegove temne oči obkrožene z 

gostimi črnimi trepalnicami in ravnimi temnimi obrvmi. 

Desna obrv je bila presekana s tanko brazgotino, ki jo je dobil 

pri štirinajstih, ko sta z bratrancem Benom ukradla materin 

avto in se zaletela v ograjo.
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»Za vedno,« je poudarjeno ponovila Aubrey. »Za vedno sem 

se odrekla moškim.« Leah je čutila, da si je nekoliko oddahnila.

Kar je bilo neumno. Jack se lahko sestaja, s komer koli si želi, 

in se tudi je. Pogosto.

»Poleg tega,« je nadaljevala Aubrey, »za to pa so baterije.«

Ali se je zasmejala z Aubrey, medtem ko so vse tri še naprej 

opazovale Jacka, ki se je vrnil k žaru. Ponovno se je premikal 

v ritmu glasbe, medtem ko je na veliko zadovoljstvo množice 

obračal palačinke.

»Vu-hu!« je proti njemu zavpila Aubrey in skupaj z Ali 

sta mu nazdravili s plastičnima kozarcema, napolnjenima s 

pomarančnim sokom.

Jack se je nasmehnil in se priklonil.

»Hej,« je rekla Ali in dregnila Leah. »Daj mu napitnino.«

»Se v teh dneh temu tako reče?« je vprašala Aubrey.

Leah je zavila z očmi in vstala. »Obe sta smešni. Sestaja se s 

helikoptersko reševalko.«

Ali vsaj tako je bilo še prejšnji teden. Z Jackovim romantičnim 

delom življenja ni bila ravno na tekočem. Okej, odločila se je, 

da ne bo na tekočem. »Midva sva le … prijatelja.« Od vselej 

sta bila, ona in Jack, v dobrem in slabem, in tam je bilo veliko 

slabega. »Ko z nekom hodiš v srednjo šolo, o njem izveš 

preveč,« je nadaljevala in presneto dobro vedela, da bi morala 

nehati govoriti, česar pa ni bila sposobna. »Hočem reči, ne bi 

mogla hoditi s fantom, ki je ukradel vse kondome pri uri spolne 
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vzgoje in jih potem uporabil kot vodne balone in jih zmetal na 

tekaško stezo, medtem ko smo dekleta tekla na štiristo metrov.«

»Jaz bi lahko,« je rekla Aubrey.

Leah je zavila z očmi, predvsem zato, da bi skrila dejstvo, da 

je izpustila pravi razlog, zakaj se ne bi mogla sestajati z Jackom.

»Kam pa greš?« je Ali vprašala Leah, ko je ta vstala. »Nismo 

se še pogovorile o zadnji epizodi serije Sladke vojne. Zdaj, ko 

si na pol poti skozi sezono in gre za posamezno izločanje, vse 

mesto neprestano govori o tem. Si vedela, da se je nabrala velika 

množica v Ljubezenskem gnezdecu pri včerajšnji epizodi?«

Ja, vedela je. Sprva se ji je zdelo, da mora iti, toda ni se mogla 

pripraviti do tega. Ni se mogla gledati, če je bilo v prostoru še 

kar koli drugega.

»Bila si neverjetna,« je rekla Ali.

Morda, toda kriv je bil adrenalin, ker so jo snemali. Leah je 

vse skupaj uspelo speljati, ker se je pretvarjala, da je Julia Child. 

To je bilo lahko, saj se je pretvarjala, vse odkar je bila otrok. Po 

prvi strašni epizodi se je naučila nekaj o sebi. Celo kot otrok, 

ki je zrastel z malo ali povsem brez samozavesti, je bilo nekaj v 

tem, da stojiš pred kamero. Morala se je pretvarjati, da je lahko 

izstopila iz svoje lupine.

Neverjetna resnica pa je bila, da ji je to bilo všeč.

»In poleg tega si na televiziji videti čudovito,« je rekla Aubrey. 

»Kuzla. Vem, da so te prvotno sodili zaradi predstavitve in 

okusa, toda morala bi dobiti točke, ker nisi videti debela. Si 

tako dobro videti tudi v zadnjih treh epizodah?«
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Ta tema ni bila boljša od prejšnje. »Moram iti,« je rekla Leah, 

pograbila svoj krožnik in pokazala proti prostoru za kuhanje. 

»Tam so zdaj klobase.«

»Ah.« Aubrey je modro prikimala. »Torej si vendarle želiš 

Jackove klobase.«

Ali je prasnila v smeh in Aubrey ji je udarila v dlan.

Leah se ni zmenila zanju in se je napotila proti žaru.

Jack je obračal palačinke ter klobase in preverjal ogenj. Bil je 

v stanju pripravljenosti.

To je bil status njegovega življenja.

Za njim sta se pogovarjala dva gasilca, njegova tovariša, o tem, 

kako je eden kupil svoji punci drago torbico kot opravičilo, ker 

je pozabil na obletnico njunega prvega zmenka. Tip je mislil, da 

se bo z darilom odkupil.

Jack je bil pametnejši. Torbica je bila dobra poteza, toda po 

njegovih izkušnjah napake moških nikoli niso zares pozabljene, 

ženske jih le natančno zabeležijo v sprednjem možganskem 

režnju in jih uporabijo, kadar jim ustreza.

Moški se mora ali povsem izogniti napakam ali se izvleči iz 

zveze, preden se zgodi kakršna koli obletnica.

»Hov.«

To je prišlo od Kevina, ki je skušal pritegniti njegovo 

pozornost.

»Nič več klobas!« mu je zaklical Jack. »Veš, kaj se zgodi, ko 

jih preveč poješ? S smradom me preženeš iz spalnice.«
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Kevin je imel nad levim očesom veliko črno packo, zaradi 

česar je bil videti kot nagajiv pirat, ko je hrepeneče pogledal po 

klobasah. Ko se Jack ni vdal, je pes globoko zavzdihnil in legel 

ter glavo naslonil na svoje šape.

»Glave pokonci!« je zaklical Tim.

Jack je z eno roko ujel štirilitrsko posodo z maso za palačinke, 

medtem ko je z drugo še naprej obračal palačinke.

»Precej spreten si,« je rekla ženska.

Leah.

Jack se je obrnil in jo videl stati ob Kevinu s krožnikom v 

rokah.

Jack je Kevinu namignil, naj ostane pri miru, ravno ko se je 

pes hotel premakniti. Veliki pes je imel veliko dobrih lastnosti, 

kot je zvestoba in vdanost, toda vljudnosti ni bilo med njimi. 

Kevin je živel za to, da je pritiskal svoj smrček v mednožje dam, 

plezal v naročja ljudi, kot da bi bil droben kuža, in jedel je … 

no, vse. In Kevin je imel pogled usmerjen v svoj cilj – Leahin 

krožnik. 

Jack je Leah z upognjenim prstom pomignil, naj pride bliže. 

V Lucky Harbor je prišla s kolobarji pod svojimi kot gozd 

zelenimi očmi in z veliko skrivnostmi v njih, toda zdaj je že 

postajala bolj podobna sami sebi. Z mrežasto majico in črnimi 

pajkicami je poudarila svojo vitko postavo, ki je bila suhljata 

zaradi težkega dela ali hudih časov – pri Leah je šlo verjetno 

za oboje. Svilene lase je imela spuščene in ji jih je veter pihal 
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na obraz. Ona bi jih imenovala jutranji videz, čeprav v tistem 

trenutku ni z nikomer spala.

To je vedel, ker, prvič, v Lucky Harborju ni bilo mogoče 

zadržati skrivnosti, in drugič, delal je na gasilski postaji, oziroma 

obrekovalni centrali. Vedel je, da je Leah zadržana. In nekaj jo 

je težilo.

To ni tvoj problem …

Toda čeprav si je to dopovedoval, dejansko si je to ves čas 

ponavljal, je stara navada železna srajca. Njegovo prijateljstvo 

z njo je bilo dolgo, prav tako pa zapleteno, toda ona mu 

je vselej stala ob strani, kadar koli jo je potreboval. Samo v 

preteklem tednu je njegovo mamo dvakrat odpeljala na pregled 

k zdravniku, nahranila in peljala na sprehod Kevina, ko so 

Jacka poklicali izven okrožja in je v njegovem hladilniku pustila 

rogljičke s skuto – njegove najljubše. Veliko se je zgodilo med 

njima, toda veliko mu je pomenila tudi takrat, ko bi ji najraje 

zavil vrat.

»Imaš kaj pečenih klobas?« je vprašala.

Ob besedi klobasa se je Kevin praktično dvignil v zrak. Pes 

je sedel, medtem pa strigel z ušesi in migal s smrčkom, njegove 

ostre oči so sledile Jacku, ko je napičil kos mesa in ga odložil na 

Leahin krožnik. Ker Jack njemu ni ponudil ničesar, je Kevin 

žalostno zacvilil.

Leah mu je povsem nasedla in se stopila. »Ooo,« je rekla. 

»Mu lahko dam eno?«

»Le če hočeš nocoj spati z njim,« je rekel Jack.
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»Nič ne bi imela proti.«

»Verjemi mi, da bi imela.«

Ko je prišel Jacku pomagat pri žaru, je Tim dvignil obrvi 

proti Leah. »Jaz bom nocoj spal s tabo. Ne glede na to, koliko 

klobas boš pojedla.«

Leah se je zasmejala. »To rečeš vsem ženskam po vrsti.«

Tim se je nasmehnil in v licih sta se mu zarisali rahli jamici. 

»Toda s tabo mislim resno. Torej … ja?«

»Ne,« je rekla Leah in se še vedno smejala. »Ne nocoj.«

»Jutri?«

Jack je blago spregovoril. »Imaš željo po smrti?«

»Ha?«

»Pripravniki, ki osvajajo Leah, skrivnostno izginejo,« mu je 

povedal Jack. »Nikoli več jih nihče ne vidi.«

Tim je priprl oči. »Ja? Kdo?«

»Zadnji pripravnik. Tudi njemu je bilo ime Tim,« je 

brezizrazno rekel Jack.

Leah se je zasmejala in Tim je zavil z očmi. V službi je bil 

neposredno odgovoren Jacku in ni bil videti zaskrbljen.

»Tvegal bom,« je ošabno rekel Leah.

Jack se je spraševal, ali bo še vedno tako poln sebe pozneje, 

ko bo moral sam drgniti gasilske avtomobile. Vse po vrsti.

Leah je zazehala in si z dlanjo podrgnila oči in Jack je pozabil 

na Tima. »Morda bi morala preklopiti na vegansko hrano,« je 

rekel Jack. »Zdi se, kot da potrebuješ okrepčilo.«
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Srečala se je z njegovim pogledom. »Timu sem se zdela v 

redu.«

»Tako je, punči,« je rekel Tim, ki je brez sramu vlekel na 

ušesa. »Premisli si glede nocoj in zagotavljam ti, da ti bom dal 

vedeti, kako natanko dobro si videti.«

Jack je dopolnil svoj načrt glede Timovega čiščenja gasilskih 

avtomobilov. Pripravnik bo preveč zaposlen v domu starejših 

občanov, ko jim bo lastnoročno demonstriral delovanje gasilnih 

aparatov, česar se boji vsak gasilec, ki kaj da nase, kajti starejši 

ljudje so bili bojeviti, niso poslušali, in kadar je šlo za starke, so 

rade ‘lastnoročno’ preverile vse.

Ne zavedajoč se svoje usode, je Tim nadaljeval svoje delo pri 

žaru. Jack je pozornost posvetil Leah. Želel ji je vse najboljše, 

toda ni si želel, da bi se sestajala z ženskarjem, kakršen je bil 

Tim. Toda če bi to izrekel, bi bilo skoraj tako, kot da bi pred 

bikom mahal z rdečo zastavo, ne glede na to, kako čeden bi ta 

bik bil. Tujcu bi dala še srajco s svojega hrbta, toda Jack se je že 

dolgo nazaj naučil, da naj ji niti ne poskuša govoriti, kaj mora 

storiti, ali pa bo iz kljubovanja storila ravno obratno.

Imela je navado to početi.

Za to je krivil njenega pizdunskega očeta, toda v tem primeru 

ni bilo pomembno, ker Leah sploh ni bila zainteresirana za 

spogledovanje s Timom.

Pravzaprav ni bila zainteresirana za nič.

In to je dejansko težilo Jacka. Leah se je rada soočala z izzivi 

življenja, uživala je v njegovi avanturistični plati. Te izzive in 
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avanture je iskala, kolikor dolgo jo je poznal. Bilo je nalezljivo – 

njena zagnanost, navdušenje, njena sposobnost, da je lahko bila 

tako nepredvidljiva kot muhasta usoda.

In za razliko od vseh drugih ljudi ga je lahko vselej spravila 

v dobro voljo in ga nasmejala. Toda njen nasmešek ni segel do 

oči. Dregnil jo je v bok, stran od Timovih ušes, in počakal, da 

ga je pogledala. »Hej,« je rekel.

»Kaj te ne skrbi, da boš skrivnostno izginil in te nihče nikoli 

več ne bo videl?«

»Jaz nisem pripravnik.«

Nasmehnila se je, toda nasmešek se znova ni dotaknil njenih 

oči.

»Si v redu?« je vprašal.

»Vedno.« In potem si je v usta potisnila kos klobase.

Jack je sporočilo sprejel glasno in jasno. Ni se želela 

pogovarjati. Toda za njo je bilo težko leto, najprej zaradi 

katastrofe v francoski kulinarični šoli, ki jo je iz nekega 

skrivnostnega razloga pustila tri tedne pred diplomo, in nato 

Sladke vojne.

Širile so se govorice, da je prišla precej daleč v oddaji, da 

je zasenčila najboljše od najboljših. Vedel je, da je bila zaradi 

pogodbe zavezana k molku glede rezultatov, toda pomislil je, da 

se bo pogovorila z njim.

A se ni.

Jack je gledal vse epizode in jo spodbujal. Prejšnji večer je 

pravočasno ustvarila sladico iz listnatega testa za mizo slavnih 
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kuharjev, ki so vpili – veliko. Večina Leahinih sotekmovalcev je 

bila povsem pretresena zaradi njihovega nadiranja, toda Leah 

je imela vse življenje opravka z nekom podobnim. Z lahkoto je 

zmagala v izzivu. In četudi je Jack ne bi poznal tako dobro, bi ji 

pripisal zmago za celotno reč.

Toda ni se obnašala kot zmagovalka.

Je tudi to opustila?

Kajti resnica je bila, da je imela navado bežati pred demoni. 

Vselej je to počela in nekatere stvari se nikoli ne spremenijo.

Ujela je njegov pogled. »Kaj?«

»Ti mi povej. Povej mi, kaj je narobe.«

Zmajala je z glavo, svoje lepe oči je presenetljivo skrila pred 

njim. »Naučila sem se sama boriti v svojih bitkah, Jack.«

Morda. Toda spoznal je, da ni želel biti njenih bitk, pač pa si 

jo je znova želel videti nasmejano, in to je mislil resno.


