
Greer Hendricks in Sarah Pekkanen

Žena med nama
 

Prevod:

Anja Bakan



Od Greer: 

za Johna, Paige in Alex, s hvaležnostjo in od srca.

Od Sarah: 

za vse, ki so me spodbujali med pisanjem te knjige.



PRVI DEL
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PROLOG

Naglo hodi po ulici, svetli lasje ji poplesujejo okrog ramen, 

lica ima pordela, čez roko ji visi športna torba. Ko pride do 

svojega bloka, seže v torbico in izvleče ključe. Na ulici je hrupno 

in živahno, mimo drvijo rumeni taksiji, ljudje se vračajo iz 

službe in kupci vstopajo v samopostrežno na vogalu. Jaz pa 

pogleda niti za hip ne umaknem z nje.

Med vhodnimi vrati postane in se na hitro ozre čez ramo. 

Občutek imam, kot da bi skozme stekel električni tok. 

Sprašujem se, ali čuti, da strmim vanjo. Temu se reče zaznavanje 

pogleda – ljudje imamo sposobnost začutiti, kdaj nas opazujejo. 

Celoten del naših možganov je namenjen tej lastnosti, ki smo jo 

podedovali od prednikov, kajti oni so bili od nje odvisni, da niso 

postali plen krvoločnih živali. Tudi jaz imam to sposobnost, 

kajti koža se mi naježi in glava samodejno obrne, da prestrežem 

pogled, uprt vame. Vem, kako nevarno je spregledati takšno 

svarilo.
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Ona pa se zgolj obrne v drugo smer, odpre vrata in vstopi, ne 

da bi se ozrla proti meni. 

Niti sanja se ji ne, kaj sem ji storila.

Ne zaveda se škode, ki sem ji jo povzročila, uničujočih 

dogodkov, ki sem jih sprožila.

Za to čudovito mladenko s srčastim obrazom in bujnimi 

oblinami – za žensko, zaradi katere me je Richard, moj mož, 

pustil – sem nevidna kot golobi, ki nekoliko proč drobencljajo 

po pločniku.

Pojma nima, kaj se ji bo zgodilo, če bo šlo tako naprej. Niti 

sanja se ji ne.
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PRVO POGLAVJE

Nellie ni točno vedela, kaj jo je prebudilo. A ko je odprla oči, 

je ob vznožju postelje stala ženska, oblečena v njeno čipkasto 

belo poročno obleko, in strmela vanjo.

Nellie je krik obtičal v grlu in planila je po bejzbolskem kiju, 

naslonjenem ob nočno omarico. Nato so se ji oči privadile 

zrnati svetlobi jutranje zarje in razbijanje srca se je nekoliko 

umirilo.

Ko je spoznala, da je na varnem, se je živčno zasmejala. Samo 

privid je bil, le njena poročna obleka v zaščitni plastični foliji, 

obešena na notranjo stran vrat garderobne omare, kamor jo je 

dala sinoči, potem ko jo je prinesla iz izposojevalnice. Životec 

in bogato krilo sta bila naphana z zmečkanimi robčki, da sta 

ohranila prvotno obliko. Nellie je omahnila nazaj na blazino. 

Končno je spet umirjeno zadihala in ošinila oglate številke na 

budilki. Prezgodaj, že spet.
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Roke je stegnila nad glavo in z levico izklopila alarm, še 

preden bi zatulil. Zaročni prstan z diamantom, ki ji ga je dal 

Richard, se je na njenem prstu zdel težak in tuj.

Nellie je že kot otrok težko zaspala. Njena mati ni imela 

potrpljenja za dolgotrajne obrede pred spanjem, ji je pa zato oče 

nežno pregnetel hrbet in čez spalno srajco s kazalcem izpisoval 

cele stavke. Rad te imam ali zelo, zelo posebna punčka si, take 

sorte reči, ona pa se je trudila uganiti, kaj piše. Spet drugič je 

risal vzorce, kroge, zvezde in trikotnike – vsaj dokler se niso 

starši pri njenih devetih letih ločili in se je oče odselil. Po tistem 

je sama ležala v svoji veliki postelji, pokrita z rožnato-vijolično 

odejo, in strmela v vlažen madež, ki je kazil strop njene sobe.

Ko je končno le utonila v sen, je po navadi spala dobrih 

sedem ali osem ur, in to tako trdno, da jo je morala mama kdaj 

dobesedno stresati, da jo je prebudila.

Po nekem oktobrskem večeru v zadnjem letniku faksa pa se 

je to nenadoma spremenilo.

Kar naenkrat je trpela za hudo nespečnostjo, in kadar je 

vendarle zaspala, so jo tlačile more. Zbujala se je sunkovito, 

z razbijajočim srcem. Nekega jutra, ko je prišla dol na zajtrk, 

ji je sostanovalka v študentski hiši in kolegica iz združenja Hi 

Omega povedala, da je v spanju vpila nekaj nerazločnega. Nellie 

jo je poskusila odpraviti s preprostim izgovorom: »Samo živčna 

sem zaradi faksa. Izpit iz psiho statistike je baje za umret.« In 

nato je vstala od mize in si šla po drugo skodelico kave.

Po tistem se je končno spravila k svetovalki, a naj je bila ženska 
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še tako nežna in spodbudna, Nellie ni zmogla spregovoriti o 

tistem toplem, zgodnjejesenskem večeru, ki se je začel z vodko 

in smehom, končal pa s tuljenjem policijske sirene in obupom. 

Dvakrat je bila pri svetovalki, tretji termin pa je odpovedala in 

se ni več vrnila.

Nekaj podrobnosti je zaupala Richardu, ker se je neko 

noč nenadoma prebudila in ugotovila, da jo tesno objema in 

ji na uho šepeta: »Je že v redu, ljubica. Ob meni si varna.« V 

njegovem objemu je spoznala, da čuti varnost, po kateri je 

hrepenela vse življenje, že pred tragedijo. Ob Richardu se je spet 

lahko prepustila trdnemu spancu. Bilo je, kot da so se nemirna 

tla pod njenimi nogami končno umirila.

Toda sinoči je bila Nellie sama v svojem starem pritličnem 

stanovanju. Richard je bil službeno v Chicagu, njena 

sostanovalka in najboljša prijateljica Samantha pa je prespala 

pri svojem najnovejšem fantu. Skozi stene so silili zvoki New 

Yorka: trobljenje, občasni vzkliki, pasji lajež … Kljub temu da 

je bilo na Upper East Sidu najmanj kriminala v tem okrožju, 

so bile na oknih debele rešetke, na vratih pa tri ključavnice, 

vključno s tisto konkretno žabico, ki jo je Nellie namestila po 

vselitvi. A natočiti si je morala dodaten kozarec chardonnayja, 

da ji je uspelo zaspati.

Pomela si je krmežljave oči in se počasi zvlekla iz postelje. 

Ogrnila si je haljo iz frotirja in spet pogledala poročno obleko. 

Vprašala se je, ali bi ji našla prostor v že tako pretesni omari, 

toda krilo obleke je bilo prerazkošno. V poročnem salonu, 
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v družbi krinolin in z bleščicami okrašenih sester, se je zdela 

obleka elegantno preprosta, kot skromna �ga sredi natupiranih 

pričesk. Zdaj, ob kupu vsakdanjih oblačil in majavi Ikeini 

knjižni polici v njeni skromni spalnici, pa je bila nevarno blizu 

oblekam Disneyjevih princesk.

A bilo je prepozno za menjavo. Poroka se je naglo bližala in 

vsaka podrobnost je bila določena, celo okrasna �gurica za torto 

– svetlolasa nevesta in čedni ženin, ujeta v popolnem trenutku.

»Mater, še celo podobna sta vama,« je pripomnila Samantha, 

ko ji je Nellie pokazala fotogra�jo vintage porcelanaste �gurice, 

ki ji jo je Richard poslal po elektronski pošti. Nekdaj je bila 

last njegovih staršev, in potem ko je zasnubil Nellie, je �gurico 

izbrskal iz shrambe bloka, kjer je imel stanovanje. Sam se je 

spačila. »Se ti kdaj zdi, da je enostavno preveč popoln?«

Richard je imel šestintrideset let, bil je devet let starejši od 

Nellie in uspešen upravljavec hedge skladov. Bil je vitke, tekaške 

postave in imel je sproščen nasmešek, ki je omehčal prodorni 

pogled njegovih mornarsko modrih oči.

Na prvem zmenku jo je odpeljal v francosko restavracijo in 

se s someljejem zapletel v poznavalsko debato o burgundcu. Ko 

sta se dogovarjala za drugi zmenek, ki je bil na neko zasneženo 

nedeljo, ji je naročil, naj se toplo obleče, ter se prikazal z dvoje 

živo zelenimi plastičnimi sanmi. »Vem za najboljši hrib v 

Centralnem parku,« ji je dejal.

Oblečen je bil v zbledele kavbojke in v njih je bil enako čeden 

kot v natančno ukrojenih oblekah.



- 15 -

ŽENA MED NAMA

Ko je Nellie odgovorila Samanthi, se je le napol šalila: »Oh, 

pravzaprav vsak dan.«

Zdaj je potlačila zehanje in se v par korakih znašla na 

hladnem linoleju majcene kuhinje. Prižgala je stropno luč in 

ugotovila, da si je Sam z medom osladila čaj in – spet – pustila 

pravo packarijo. Gosta tekočina se je pocejala čez rob kozarca in 

v lepljivem jantarnem tolmunčku se je ščurek boril za preživetje. 

Ob pogledu nanj jo je obšla slabost, čeprav je na Manhattnu 

živela že vrsto let. Pri kuhinjskem koritu je vzela eno od 

Samanthinih umazanih skodelic in jo poveznila čez ščurka, da 

je bil ujet. Naj se ona ubada z njim, si je mislila. Medtem ko 

je čakala, da voda za kavo zavre, je zagnala prenosnik in začela 

pregledovati elektronsko pošto – kupon iz Gapa; sporočilo od 

mame, ki je očitno postala vegetarijanka, saj jo je naprošala, naj 

poskrbi, da bo na poročnem meniju tudi kakšna brezmesna jed; 

obvestilo o zapadlosti plačila stroškov kreditne kartice.

Nellie si je kavo natočila v skodelico, okrašeno s srčki, na 

kateri je pisalo Najboljša vzgojiteljica na svetu. S Samantho, ki 

je prav tako delala v vrtcu Learning Ladder, sta imeli polne 

omarice skoraj identičnih lončkov. Hvaležna je odpila požirek 

kave. Danes so jo čakale pomladanske govorilne ure za starše 

desetih Medvedkov, kot se je imenovala njena vrtčevska skupina 

triletnikov. Če ne spije kave, bo v nevarnosti, da zadrema 

v njihovem ‚mirnem kotičku‘, ona pa mora vsekakor ostati 

zbrana. Prva sta se najavila zakonca Porter, ki sta se nedavno 

pritoževala, češ da v igralnici premalo razvijajo ustvarjalnost v 
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slogu Spika Joneza. Svetovala sta ji, naj v kot namesto hiške za 

punčke postavi ogromen indijanski šotor, zatem pa ji poslala 

povezavo do spletne trgovine, kjer je bil tak šotor na prodaj za 

229 dolarjev.

Po selitvi k Richardu bom Porterjeva pogrešala skoraj toliko 

kot ščurke, je pomislila. Pogledala je Samanthino skodelico, 

vtem pa jo je zbodla slaba vest, zato je ščurka hitro pomedla v 

papirnato brisačo in ga vrgla v stranišče.

Odpravila se je pod prho in takrat ji je zazvonil mobilnik. 

Zavila se je v brisačo in odhitela v spalnico po svojo torbico. 

Toda telefona ni bilo tam. Kar naprej ga je zalagala. Nazadnje 

ga je izbrskala spod odeje.

»Prosim?«

Tišina.

Na zaslonu se je izpisalo, da je številka klicatelja skrita. 

Čez nekaj trenutkov je sledil pisk, da jo čaka glasovna pošta. 

Pritisnila je tipko, da bo poslušala sporočilo, toda slišala je samo 

tih, enakomeren zvok. Dihanje.

Telefonska prodaja, si je rekla, ko je mobilnik vrgla nazaj 

na posteljo. Nič takega. Spet pretirava, kot vsake toliko. Samo 

na trnih je. Navsezadnje bo že čez par tednov spakirala stvari, 

se preselila k Richardu in s šopkom belih vrtnic v roki stopila 

v novo življenje. Spremembe so vedno zoprne in njej se jih je 

obetalo veliko naenkrat.

Pa vseeno. To je bil že tretji tak klic v treh tednih.

Ošinila je vhodna vrata. Varno zaklenjeno.
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Odpravila se je v kopalnico, nato pa se zasukala, vzela telefon 

in ga nesla s seboj. Položila ga je na rob umivalnika, zaklenila 

vrata, brisačo vrgla čez držalo in stopila pod prho. Pod curkom 

premrzle vode je odskočila, obrnila ventil in se podrgnila po 

rokah.

Prostorček je napolnila para. Pustila je vodi, da ji steče čez 

napeta ramena in hrbet. Po poroki bo zamenjala priimek. 

Mogoče bo zamenjala tudi telefonsko številko.

Smuknila je v laneno obleko in si na svetle trepalnice ravno 

nanašala maskaro – v službi je bila lepo oblečena in naličena le 

takrat, ko je imela govorilne ure, ali pa ob zaključku šolskega 

leta – v tistem pa ji je mobilnik na porcelanastem umivalniku 

glasno in predirno zapiskal. Zdrznila se je in z maskaro nehote 

povlekla preveč gor, tako da ji je čez obrv ostala črna sled.

Pogledala je dol in videla, da ji je Richard poslal sporočilo.

Komaj čakam, da se zvečer vidiva, lepotica moja. Že odštevam 

minute. Ljubim te.

Strmela je v zaročenčeve besede in začutila, da napetost v 

prsih, ki jo je menda žrla vse jutro, končno popušča. Tudi jaz te 

ljubim, je odpisala.

Nocoj mu bo povedala za telefonske klice. Richard ji bo 

natočil kozarec vina in si njena stopala položil v naročje. 

Mogoče se bo domislil, kako bi lahko izsledil skrito telefonsko 

številko. Uredila se je, vzela težko torbo in stopila ven v blago 

pomladansko sonce.


