
1.
Márá

Márá zvolila svoje prostriedky už dávno: tabletky, 
vodka a  oxid uhoľnatý. Nazývala ich „garážový koktail“.  
Pôsobilo to takmer elegantne, a  niekedy, keď to vyslo- 
vila nahlas, takmer samu seba presvedčila, že to nie je 
hrozné.

Toma by to však vydesilo, a preto sa nenávidela. Radšej 
by všetko urobila tak, aby po nej nezostalo telo. Hoci veľmi 
chcela ušetriť manžela toho, aby ju našiel práve on, vedela, 
že keby mu to neumožnila, bolo by to ešte horšie. Považova-
la to za najčistejšiu voľbu. Tom môže niekoho zavolať, nech 
odtiahne jej auto. Aby ho tá predstava stále neprenasledova-
la, zaplní jej časť garáže niečím iným, napríklad bicyklami či 
záhradníckym náradím.

Iným autom. Možno by som mala zabezpečiť, aby mu po-
tom nejaké doviezli. Alebo by to bolo príliš čudné? Darček od 
mŕtvej manželky. Mala som mu ho dať už pred rokmi. Na vý-
ročie či keď sme priniesli malú Lakšmí domov, alebo len tak. 
Mala som urobiť veľa vecí.

Márá sa zamračila. Nerozumela, ako je možné, že takmer 
štyri roky strávila odškrtávaním položiek na svojom dlhom 
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10 Julie Lawsonová Timmerová

predsmrtnom zozname a teraz, keď ju od smrti delí päť dní, 
ešte stále jej napadá, čo mohla urobiť.

Trik však spočíval práve v  tom. Človek si nahovára, že 
počká, kým všetko dokončí, a stále to odkladá. Pretože vždy 
sa nájde nejaká posledná vec na zozname. Pre niekoho, kto 
si môže dovoliť čosi odložiť o niekoľko týždňov, mesiacov či 
dokonca rokov, to nepredstavuje problém, a napokon, keď sa 
minú všetky výhovorky, urobí aj tú poslednú vec.

Márá však takú možnosť nemala. Huntingtonova cho-
roba, matka všetkých ničiteľov mozgových buniek, napá-
chala za uplynulé štyri roky také obrovské škody, na aké sa 
s  Tomom pripraviť nedokázali. Ako dôkaz slúžila výpoveď 
z právnickej firmy. Kedysi pôvabné, športom sformované te-
lo teraz reagovalo pomaly a nechcelo spolupracovať.

Ak by si dopriala ešte jeden zážitok s manželom a s dcé-
rou a vybrali by sa do nejakej výnimočnej destinácie, v nasle-
dujúce ráno by sa mohla zobudiť s vedomím, že je prineskoro 
a huntington ju ovládol. Zostala by uväznená v tom desivom 
„medzistave“, keď nedokáže sama ukončiť svoj život, ale ani 
poriadne naplno žiť.

Čas hral proti nej. Nemohla si dovoliť čakať dlhšie. Verila, 
že do nedele ešte vydrží, potom však už nie.

Márá si poriadne odpila vody z  pohára položeného na 
nočnom stolíku a vstala. Zhlboka sa nadýchla, obe ruky na-
tiahla k stropu a pohľad zabodla do kúpeľňových dverí. Bolo 
lákavé pozrieť sa nahor, tak, ako to tento cvik vyžadoval, ale už 
bola príliš odvážna aj predtým a skončilo sa to pádom na dre-
venú podlahu. Napočítala do päť, vydýchla a opatrne sa naklo-
nila dopredu, pričom ruky zatlačila nadol, a opäť narátala do 
päť. Pozdrav slnku zmenila na nepoznanie, no pomohol jej vy-
jasniť si myseľ.
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11Päť dní

Sprcha prestala syčať a  z  kúpeľne vyšiel Tom. Utieral si 
tmavé vlasy. 

„Dobré ráno,“ povedala, hľadiac na jeho nahé telo. „Vi-
dím, že máš na sebe moje najobľúbenejšie oblečenie.“

Zasmial sa a pobozkal ju. „Keď som vstával, ešte si tvrdo 
spala. Plánoval som zavolať tvojich rodičov, aby prišli a odpre-
vadili Lakš na autobus.“ Presunul pohľad na posteľ. „Môžem 
ich pokojne ohlásiť, ak si chceš ešte niekoľko hodín poležať.“

Lakš. Máre stiahlo hrdlo. Dotkla sa bielizníka, aby udržala 
rovnováhu. Obrátila sa  manželovi chrbtom a  tvárila sa, že 
sa prehrabáva v  minciach a  náušniciach. Sťažka preglgla 
a usilovala sa zo seba dostať nejaké slová.

„Ďakujem, netreba,“ vyriekla. „Už som hore. Odpreva-
dím ju. Potrebujem sa hýbať. Mám nejaké vybavovačky.“

„To predsa nemusíš. Napíš mi zoznam a  cestou domov 
všetko zabezpečím.“

Prešiel ku skrini, obliekol si nohavice a siahol po košeli. 
Tajne si zaželala, aby si vybral modrú, ale jeho ruka našla ze-
lenú. Pripomenula si, že na kraj mu musí dať modré košele, 
aby si do konca týždňa obliekol aspoň jednu, ktorá rozžiari 
jeho kobaltovomodré oči.

„Zvládnem povybavovať zopár vecí, drahý.“
„Iste, ale nepreháňaj to.“ Usiloval sa, aby to vyznelo prís-

ne, hoci vedel, že ona príkazy neprijíma od nikoho.
Navliekol si opasok, zapol ho na tretej dierke a  Márá  

pokrútila hlavou. Za dvadsať rokov nepribral ani pol kila. 
Naopak, bol v lepšej forme a v štyridsiatke nabehal viac ki-
lometrov ako v dvadsiatke. Mohla za to tak trochu ona, le-
bo v poslednom čase behal najmä preto, aby odbúral stres.

Vybrala sa k dverám, a keď okolo neho prechádzala, zľah-
ka sa dotkla jeho pleca. „Kávu?“
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12 Julie Lawsonová Timmerová

„Nemôžem. O dvadsať minút ma čaká pacient.“
Keď stála pri kuchynskej linke a sypala zmes do kávovaru, 

pocítila, ako ju zozadu objal. Často sa stávalo, že zrnká sa na-
miesto do filtra zakotúľali na linku či na podlahu.

Tom ju pobozkal na krk. „Nepreťažuj sa. Vlastne radšej 
nerob vôbec nič. Zostaň doma, oddychuj.“ Obrátil ju k sebe 
a porazenecky sa usmial. „Tak sa aspoň nepresiľuj.“

Márá sledovala, ako mizne v garáži. Snažila sa dýchať po-
malšie a potlačiť slzy, ktoré sa jej tisli do očí. Otočila sa ku 
kávovaru a prinútila sa sústrediť na kávu, ktorá kvapkala do 
kanvice, na jej orieškovú vôňu a na paru, čo z nej vychádza-
la. Vyložila šálku, dopoly ju naplnila a túžobne na ňu hľade-
la. Lákalo ju uchlipnúť si, no naučila sa nechať ju vychladnúť. 
Ruky mala nepokojné a bolo jednoduchšie čistiť škvrnu ako 
si ošetrovať popáleninu. Pokojne prešla chodbou k dcérinej 
izbe a nazrela dnu. Ospalá hlava sa zdvihla z vankúša a Máru 
privítal široký úsmev, v ktorom chýbali štyri zuby. „Mami.“

Márá si sadla na posteľ, otvorila náručie a dievčatko doň 
vošlo, tesne sa k nej privinulo a silno ju objalo okolo krku.

„Mmm, krásne voniaš.“ Márá privoňala k dcériným vla-
som, ktoré jej večer predtým umyla. „Si pripravená na ďalší 
deň v škole?“

„Dnes chcem zostať s  tebou.“ Malé ruky ju zovreli pev-
nejšie. „Nepustím ťa. Už nikdy.“

„Ani keď ťa... pošteklím... presne... tu?“ 
Malé telíčko sa začalo zvíjať od smiechu a jeho stisk povo-

lil. Márá sa vymanila zo zovretia. Vstala, prešla k dverám, za-
tvárila sa vážne a ukázala na oblečenie na stoličke v kúte izby.

„Počúvaj, spachtoška. Obleč sa, učeš sa a  stretneme sa 
v kuchyni. Autobus prichádza o  tridsať minút. Ocko ťa ne-
chal dlhšie pospať.“
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13Päť dní

„Doobre.“ Dieťa vstalo, vyzlieklo si pyžamo a  podišlo 
k stoličke.

Márá sa oprela o dvere, a tvárila sa, že dozerá, aby sa po-
riadne oblieklo. V skutočnosti si chcela ukradnúť ešte jeden 
pohľad na dcéru, ktorej olivová pokožka jej stále vyrážala 
dych.

Kým na seba Lakš navliekala šaty, pospevovala si svoju 
vymyslenú pesničku, v ktorej opisovala, čo robí, a doplnila 
ju vlastnou melódiou. Márá a Tom ju nazývali škriatkovská 
hudba.

„Oblečiem si džínsy
s kvietkami na vreckách 
a ružové tričko,
ktoré je pekné.“

Odstúpila od stoličky a urobila piruetu s rukami spôsob-
ne zdvihnutými nad hlavou, ako to videla u starších dievčat 
v baletnej škole. Napokon predviedla konečnú pózu, pozre-
la sa na matku a víťazoslávne sa usmiala. Márá prinútila svo-
je trasúce sa pery do úsmevu. Bála sa, že jej zlyhá hlas, a tak 
len zdvihla ruku a ukázala jej päť prstov, aby naznačila, o koľ-
ko minút má dievčatko prísť do kuchyne.
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3.
Scott 

Scott zašiel na príjazdovú cestu a  zaparkoval blíz-
ko pri chodníku, aby nechal dosť miesta pre Curtisa, ktorý 
triafal do koša upevneného nad garážou. Cvičný hod na kôš – 
záchrana osemročných, pomyslel si. Curtis začul zvuk moto-
ra, otočil sa a zamával.

„Pekný oblúk, drobec.“
„Fuj. Nebaví ma hádzať to takto, ale s touto sieťou sa to 

inak nedá.“
Chlapec držal loptu pred sebou, zazeral na ňu, akoby 

bola zradkyňou, a  prikývol. Scott pustil kľúče i  kufrík na 
zem a  ladným pohybom loptu uchopil, zadribloval a  ho- 
dil. Šuch. Skončila v  koši. Curtis ju zachytil a  pokúsil sa 
o  rovnaké kroky aj o  rovnaký hod. Bol nízky a  netrpezli-
vý a lopta letela asi pol metra pod obručou. Nadvihol obo-
čie. „Vidíš?“

Scott ju chytil. „Viem, viem. Keď tvoj starý priateľ doslú-
žil, mal som kúpiť jeden z tých samostatne stojacich výškovo 
regulovateľných košov,“ pohodil hlavou k  opotrebovanému  
zariadeniu opretému o  garáž. Potom ešte raz hladko trafil 
a naširoko otvoril náručie. Chlapec sa rozbehol a objal Scotta 
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okolo pása. Muž ho pohladil po hlave. V porovnaní s chlap-
covou tmavou pokožkou a tvrdými čiernymi vlasmi bola je-
ho ruka biela. Sklonil sa, nos aj ústa pritlačil ku Curtisovej 
hlave a vdýchol. Voňal ako detský pot a jar v Michigane.

„Budeš mi chýbať,“ povedal Scott. Dieťa prikývlo a zovre-
lo ho silnejšie. Takto chvíľu stáli v objatí. Napokon sa Cur-
tis vymanil, špinavými rukami si pretrel oči a rozbehol sa za 
loptou.

„Kde je Laurie?“ zavolal za ním Scott.
„V kuchyni. Robí lazane.“
Scott sa usmial. „Čím si si to zaslúžil?“
„Pani učiteľka mi dala dobrý bod, lebo som sa snažil.“ 

Potom sa zatváril vyzývavo a načiahol k nemu päsť na uznan-
livé buchnutie.

„Skvelé. To sú už dva za tento týždeň. Ešte tri a v piatok 
môžeš zostať dlhšie hore.“

„Pukance a film. Do desiatej.“ Potom sa zatváril vydese-
ne. „Lenže aj Laurie ho chce pozerať, keďže je to náš posled-
ný, takže to musí byť nejaký, čo môžu sledovať aj dievčatá. 
Nijaké výbuchy a tak.“

„Večierka o desiatej je však super či nie?“
Curtis sa rozveselil. „A pukance.“
„Tak ešte získaj každý deň jeden bod. Idem dnu. Zahádže-

me si aj po večeri?“
„Možno, lebo dnes musím ešte čítať. Laurie to povedala. 

A ešte aj precvičovať matiku.“
Scott sa usmial nad Curtisovým predstieraným hnevom. 

Chlapca tešili všetky pravidlá a  očakávania v  domácnosti 
Coffmanovcov, ale mal dosť rokov na to, aby vedel, že to ne-
môže priznať. Scott pristal na jeho hru. „Škola je dôležitá, dro-
bec. Príď na večeru.“
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Zdvihol zo zeme svoje veci a  vybral sa ku  vchodovým 
dverám. „Dohája!“ ozvalo sa za ním, keď lopta zasa netrafi-
la do koša.

Zatvoril, kľúče položil na stolík a  zhlboka sa nadýchol: 
cesnak, paradajky, bazalka, syr.

„Laurie?“ zvolal. „Vonia to fantasticky.“
Kufrík položil na zem a kľakol si, aby sa pozrel na klinec, 

ktorý trčal z  podlahy. Hrozilo, že sa oň niekto zachytí po-
nožkou. Opätkom ho zatlačil nazad a skontroloval aj zvyšok 
chodby. Podlahy brúsil pred desiatimi rokmi. Reflexívne si 
siahol na kríže.

Vízia jeho manželky o  vysnenom dome sa nezhodova-
la s  výškou ich rozpočtu. Oprava starého, storočného do-
mu vyžadovala trojstranový rozpis prác a každý jeden večer 
a víkend vyše roka. Bola to vstupná cena domu, aký si vždy 
priala, a  ktorý jej on bol rozhodnutý dať: obrovské miesto 
s drevenými podlahami, so vstavanými poličkami a s dvoma 
kozubmi. Mal mať svoju dušu a jedného dňa mal byť i plný 
detí.

Rukou prešiel po stene. Len odstránenie všetkých vrstiev 
tapiet im trvalo takmer dva mesiace. Potom ešte maľovanie – 
neutrálnou béžovou v celom dome. V každej izbe bola jedna 
farebná stena, ale až po dôkladnom zvážení a posúdení nie-
koľkých odtieňov. Mali vo zvyku žartovať, že chlapíka z od-
delenia farieb si pridajú na zoznam tých, komu treba poslať 
vianočný pozdrav.

Vošiel do kuchyne a oprel sa o stenu. Manželka sa sklá-
ňala nad rúrou. Jej veľké brucho ho stále prekvapovalo. Ešte 
mala na sebe oblečenie, v ktorom bola v práci, ale blonďavú 
hrivu si zopla do vrkoča.

„Vonia to fantasticky,“ zopakoval.
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„Ach, ahoj. Nepočula som ťa.“ Lazane položila na sporák.
Podišiel k nej, aby ju pobozkal. „Počul som, že dnes sa 

mu darilo.“ Naklonil sa k lazaniam a ovoňal ich. „Mmm. To 
som rád. Aj ja som už mal na toto jedlo chuť.“

Vystrúhala grimasu a chytila sa za brucho. „To ste dva-
ja. Ja ten pach ledva znesiem.“ Zatváril sa znepokojene, 
ale ona len mávla rukou. „O nič nejde. Na obed sme ma-
li arabský šalát z  tej novej prevádzky neďaleko kancelárie, 
a bolo v ňom priveľa oleja. Mimochodom, príliš sa pre ten  
dobrý bod nevzrušuj. Hovorila som s učiteľkou Kellerovou, 
keď som poň ho prišla. Tento týždeň je naňho pre ten prestup 
zo školy menej prísna. Splnil len polovicu zo zoznamu dob-
rého správania, ale rozhodla sa dať mu celý bod. Podľa mňa 
sa obáva, že ak mu nepomôže s dobrým rozbehom, do piat-
ka to nezvládne.“

„Možno slečna Kellerová pozná spôsob, ako si s  tým 
mám poradiť ja,“ hlesol Scott. Vzdychol si, odostrel záclonu 
na malom okne nad drezom a sledoval chlapca na príjazdo-
vej ceste, kým mu ruka na chrbte nepripomenula, komu sa 
má venovať. Pustil záclonu a obrátil sa k manželke. 

„Som prekvapený, že si taká zhovievavá,“ prehodil. „La-
zane? Keď vôbec nesplnil, čo mal?“ Po celý rok to bola Lau-
rie, kto dohliadal na disciplínu. Dotkol sa jej oblého brucha. 
„Nastávajúce materstvo ťa obmäkčilo, však?“

Mykla plecom. „Aj tak som sa chystala uvariť ich. Nezá-
ležalo na tom, čo povie slečna Kellerová. Chcela som ich pri-
praviť ešte raz, kým odíde. Zajtra budú špagety a nechám ho, 
aby mi pomohol napiecť koláčiky. Vo štvrtok urobíme domá-
cu pizzu. Na piatok som naplánovala tortu a v sobotu by si 
mohol ugrilovať hamburgery. Sú to jeho obľúbené jedlá. Ho-
ci musím priznať, že ma láka kŕmiť ho len ovocím a zeleni-
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nou. Rada by som doňho dostala niečo výživné, kým pôjde 
naspäť.“

Scott sa strhol.
„Prepáč,“ zamrmlala.
„To nič. Nemá zmysel tváriť sa, že sa nič nedeje. Neod-

chádza predsa do hotela Ritz, to je fakt. A je to tak v poriad-
ku – aspoň to si už po stý raz v priebehu niekoľkých týždňov 
opakujem.“ Zatvoril oči a  začal odriekať niečo ako man-
tru. „Bude to okej. Aj keby jedol studené ravioly z konzervy, 
sprchoval sa len raz týždenne a vrátil sa k svojim bláznivos-
tiam. Vždy je to lepšie ako vyrastať bez matky. Aj keď by mu 
dovolila nerobiť si úlohy a poslala ho do školy bez raňajok, 
byť so svojou mamou je preňho najlepšie.“

„To všetko je pravda,“ zhodnotila Laurie. V jej hlase zare-
gistroval náznak frustrácie. „Zdá sa, že tomu takmer veríš.“ 
Vynechala slovo konečne, ale on vedel, že si to myslí.

„Takmer,“ uznal. Začala rozprávať, a aby to nemusel po-
čúvať, rýchlo ju predbehol. „Mimochodom, vďaka, že si poň-
ho bola. Prepáč, že to bolo na poslednú chvíľu. Môžem ti 
s niečím pomôcť? Prestriem?“

Zabralo to. Podala mu tri poháre a košík s rožkami, vy-
zbrojila sa príbormi a servítkami a viedla ho do jedálne. 

„Nie je začo, no myslela som si, že Pete za teba zobral vy - 
učovanie, aby si mohol stráviť viac času doma a  nie na 
stretnutiach s rodičmi. Prečo si nepožiadal tú ženu, aby po- 
čkala do budúceho týždňa?“

Usilovala sa o  ľahký tón, ale on skrytú výčitku vycítil. 
Vlastne to bola výzva. Už veľa ráz takú použila. Pýtala sa, 
prečo v sobotné rána tak skoro vstáva, aby pol hodiny ces-
toval do centra Detroitu, keď si môže pospať dlhšie. Tvrdi-
la, že polovica deciek, ktoré navštevujú sobotné doučovanie, 
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tam chodí len preto, že na obed je pizza zadarmo. Zaujíma-
lo ju, z akého dôvodu trávi letné večery na schátranom škol-
skom dvore hrou s deťmi, keď iní učitelia sa tešia, že od nich 
majú dva mesiace alebo aj naveky pokoj, keďže mnohé odišli 
na strednú školu. 

Scott zdvihol ruky v obrannom geste. „Vieš, ako vyzerajú 
rodičovské združenia. Hodinu si čítam Sports Illustrated, kým 
sa jeden či dvaja ľudia ráčia zastaviť. Ak sa konečne niektorí 
začnú zaujímať o vzdelávanie svojho dieťaťa, musím tam byť. 
Keby som schôdzku odložil na ďalší týždeň, môže sa stať, že sa 
neukážu.“

„Nemôžeš predsa sám zachraňovať každého žiaka na 
Franklinovej základnej škole.“

„Viem. Nedokážem to. Mám na to len tri roky, a to je má-
lo.“ Venoval jej krivý úsmev a dúfal, že pôsobí neodolateľne.

Laurie si povzdychla a vrátila sa do kuchyne. „O to mi 
predsa nešlo, a ty to vieš.“ Nasledoval ju, otvoril chladnič-
ku, vzal si pivo a  jeden pohár naplnil vodou z  vodovodu. 
Podal ho manželke a  zdvihol fľašku na prípitok. Sklo za-
cinkalo o sklo, Laurie sa napila, zvraštila tvár a chytila sa za 
brucho.

„Určite si v poriadku?“
Vzdychla si. „Vieš, aké to je. Zjem jednu nevhodnú vec 

a po zvyšok dňa mám pokazený žalúdok.“
Odpil si piva. „Dúfajme, že posledný trimester bude lepší.“ 

Zostávali doň dva týždne. Rodiť mala pätnásteho júla.
„Hádam áno.“ Položila pohár na linku a uprene naň hľa-

dela. „Vždy mám pocit, že na to nie je správna chvíľa, a ani 
táto nie je vhodná, ale naozaj si myslím, že keď sa náš život 
vráti do starých koľají, budeme sa mať lepšie.“ Po tom, čo 
zaregistrovala jeho výraz, rýchlo dodala: „Možno nie lep-
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šie, len to bude, vieš, jednoduchšie. Prídeš z  práce a  sad-
neš si, budeš relaxovať. Nebudeš robiť taxikára, pripravovať 
olovrant a dohliadať na domáce úlohy.“

Scott sa zadíval na chlapca na dvore a neodpovedal. Ne-
mal zoznam vecí, ktoré by mal chuť robiť radšej, ako byť 
s Curtisom.

„Chceš tu sedieť sám alebo si ideš so mnou zastrieľať na 
kôš?“ ozval sa raz Curtis. „Laurie tvrdí, že sa ťa musím spý-
tať a nie len očakávať, že sa so mnou zakaždým pôjdeš hrať.“ 
Scott pustil knihu na podlahu. „Vždy radšej budem s tebou. 
No nemáš záujem hrať sám, aby si neskôr mohol tvrdiť, že si 
bol najlepší? Pretože ja tebou vytriem dvor.“

Čo by si robil radšej? To bol ich nový jazyk. Slová „ľúbim 
ťa“ rečou druháka. Chcel by si radšej jesť sklo alebo po ňom 
kráčať? Zjedol by si radšej za hrsť živých pavúkov alebo 
hodinu stál v miestnosti plnej netopierov?

Scott začul, ako si Laurie odkašľala. Budeš sa radšej poze-
rať na toho chlapca a svoju ženu ignorovať alebo nie? Obrá-
til sa k nej.

„Aj mne bude chýbať,“ vyriekla. Zo zásuvky vybrala nôž 
a začala krájať lazane. „Usilujem sa však myslieť pozitívne 
a to by si mal urobiť aj ty. Už som naplánovala celý budú-
ci týždeň: v  pondelok prídem z  práce, sadnem si na gauč 
a budem čítať hŕbu kníh o bábätkách, na ktoré som dote-
raz nemala čas, a až do večere sa nepohnem.“ Ukázala na- 
ňho nožom. „Očakávam, že môj manžel ma vezme niekam 
na večeru. Možno dokonca i do kina. Kedy naposledy sme 
mali rande?“

Stíchla a  čakala na jeho reakciu. Čo najpresvedčivejšie 
pritakal, a tak pokračovala: „V utorok idem konečne na teho-
tenskú masáž, ktorú mi darovali dievčatá z kancelárie. Už sa 
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neviem dočkať.“ Dotkla sa krížov a pošúchala si ich. „V stre-
du.... hm, no zatiaľ mám naplánovaný iba utorok. Po zvyšok 
týždňa budem pravdepodobne len sedieť s vyloženými noha-
mi a čítať. V absolútnom tichu.“

„To bude fajn.“
„Len si pomysli, čo všetko budeš môcť počas toho voľné-

ho času robiť,“ nadchýnala sa. „Napríklad so mnou čítať knihy 
o bábätkách. Už som v šiestom mesiaci a vôbec netušíme, čo sa 
dnu deje.“ Ukázala na brucho a on sa ho dotkol. Prikryla mu 
ruky svojimi, oprela sa o sporák a usmiala sa. „Niekedy tomu 
sama neverím. Po toľkom čase. Dieťa. V tomto dome. V júli.“ 
Zoširoka sa usmiala. „Čo povieš?“

„Vždy keď sa ma na to niekto spýta, uškŕňam sa ako 
idiot,“ priznal Scott. „Aspoň to tvrdí Pete.“ Pete Conner 
tiež učil angličtinu na Franklinovej škole. Scott zastával úlo-
hu basketbalového trénera, Pete mu robil asistenta a bol mu 
i najlepším priateľom.

Laurie luskla prstami. „Ach, takmer som zabudla. Volali 
z predajne pre tú postieľku, ktorá má nohy s pazúrikmi. Vieš, 
tá, čo bola predaná. Vraj im má do pondelka prísť ešte jedna. 
Je sivá, ale môžeme ju predsa nafarbiť. Rezervujú nám ju.“

„Skvelé, hoci to maľovanie ma až tak neteší.“
„No tak, bude to zábava. Len jedna izba.“
Prižmúril oči. Možno to bude iba jedna miestnosť, ale 

videl Laurin zoznam, týkajúci sa detskej izby, a bol taký dl-
hý ako ten, keď prerábali celé prvé poschodie. Zasmiala sa 
a  buchla ho do pleca. „Prestaň, budeš si to užívať rovnako 
ako ja.“

„Viem, idem po malého.“
Skôr ako prišiel ku vchodovým dverám, rozleteli sa a dnu 

vbehol Curtis. Scott v poslednej chvíli otvoril náručie, aby ho 
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