
                      

  Naslov originala Diana Palmer DARLING ENEMY

Tedi Vajthol se čežnjivo zagledala kroz prozor svoje sobe. Jutro je bilo 
predivno. Vedro, plavo nebo i blistavo sunce. Duboko je udahnula prijatan 
miris vazduha. Stiglo je leto i umesto da mu se radovala, devojka je tužno 
pomislila kako će se za nekoliko dana studentski dom isprazniti jer se 
semestar završio i studenti su kao i svake godine odlazili svojim kućama da 
provedu raspust.

Tedi je brzim pogledom preletela preko velikih i starih univerzitetskih 
zgrada oko sebe. Izgledale su veoma romantično i kao da su poticale iz 
srednjeg veka. Uvek su je terale na sanjarenje. Ali, najlepše je bilo dvorište, 
obraslo travom, negovanim ovećem i gustim drvoredom. Koliko je samo ovo 
mesto lepše od Njujorka u kome će provesti letnji raspust, pomislila je.

Nije volela Njujork i nikako nije mogla da navikne na život u njemu. 
Bučne, prljave ulice, gust saobraćaj, ljudi otuđeni jedni od drugih koji su 
vodili brigu samo o sebi, malo zelenila, nedovoljno da ublaži ružnu sliku 
betona koji se pružao svugde gde bi oko pogledalo.



Njujork je imao svoju prednost, što se tiče posla. Tedi je znala daje samo u 
njemu mogla da radi i za vreme raspusta prikupi dovoljno novca za svoje 
školovanje. Maštala je da diplomira engleski i kao profesor potraži posao u 
njenoj školi u unutrašnjosti. Maštala je o selu, lepoj prirodi, druželjubivim 
meštanima, spremnim za druženje, zabavu i dobre komšijske odnose.

Tedi je pustila da joj blagi povetarac miluje lice. Razmišljala je koliko mrzi 
taj ve

liki grad u kojem je uvek usamljena. Nije volela ni stan u kome je živela.
U Njujorku, Tedi je delila stan sa svojom tetkom Dili. Dili je vodila svoj 

neobuzdani život, prepun avantura i provoda. Menjala je ljubavnike i retko 
boravila u stanu. Obožavala je putovanja, a muškarci kojima je poklanjala 
svoje lepo, negovano telo i veselo društvo, vodili su je na Mediteran, u 
Evropu, Afriku ili u neki drugi deo sveta gde su odlazili poslovno ili krali 
vikende i kratke odmore od svog uobičajenog monotonog bračnog života.

Dane koje je Dili provodila u Njujorku, obično je provodila u 
kozmetičkom salonu, sali za vežbanje ili na zabavama i u restoranima. Tedi 
joj nije smetala, ali zbog njenog prisustva u kući Dili nije želela da menja 
svoje navike. Mislila je da Tedi gubi vreme studirajući i učeći. Bila je lepa 
devojka i njena tetka je bila ubeđena da bi mladost i lepotu mogla mnogo 
pametnije iskoristiti. Nikako nije razumela šta traži na fakultetu, pretrpana 
prašnjavim knjigama, dosadnim predavanjima i učenjem.

Dili se u početku trudila da uvuče Tedi u svoj svet, ali kada je videla da 
devojka to odbija, digla je ruke. Samo bi joj s vremena na vreme uputila neki 
tužan pogled i prokomentarisala kako se pretvara u dosadnu usedelicu mada 
ima tek dvadeset godina.

Stan koji je Dili lepo uredila bio je funkcionalan i moderno namešten, ali 
Tedi se u njemu nikada nije osećala prijatno. Po njenom mišljenju 
nedostajalo je cveće i razne sitnice. Devojka je bezuspešno preko leta 
pokušavala da ukrasi terasu saksijskim cvećem, ali kada bi sledeći put došla u 
Njujork ono bi uvelo jer ga Dili nije zalivala.

Godinama su stanovale u istoj, ogromnoj zgradi, ali Tedi nikada nije stekla 
komšinice sa kojima bi rado popila kafu ili popričala posle napornog dana. 
Povremeni susreti u liftu ili na hodniku, jednostavno bi se završili hladnim 
pozdravom, a često i bez njega.

Jedini razlog zbog koga je Tedi podnosila Njujork bio je njen posao 
manekenke. Ona je na taj način zarađivala novac još od svoje petnaeste 
godine. Bila je veoma tražena i agencija za koju je radila, lako joj je nalazila 



modne revije ili mnoga snimanja. Posao je bio interesantan, ali i jako 
naporan. Često je sa jedne revije trčala na drugu ili na snimanje.

Devojke koje su se bavile istim poslom, ljubomorne jedna na drugu, teško 
su prihvatile Tedi i retko su se družile sa njom. Bila im je strana zbog svoje 
želje da se školuje i čudna što je odbijala zabave i provode sa mladićima koji 
su uvek trčali za lepim devojkama, a naročito manekenkama. Tedi se uvek 
držala po strani. Nikada- nije dozvolila sebi da učestvuje u njihovom 
ogovaranju ili bezbrižnom ćaskanju i smejanju. U pauzama, dok je čekala da 
izađe na modnu pistu, obično je čitala neku debelu knjigu ili učila nešto od 
zaostalog gradiva. Devojke suje ogovarale, smejale se iza njenih leđa i potajno 
je zvale „Svemirka“, jer su osećale da im je toliko strana kao da je sa druge 
planete.

Bile su ljubomorne na njeno besprekorno, skladno građeno telo, dugu 
bujnu kosu i velike izražajne oči. Imala je nežan ten, prelepe crte lica, 
graciozan hod i njena pojava nikoga nije ostavljala ravnodušnim.

Osim posla i povremenih šetnji gradom, dok je na rasprodajama tražila da 
kupi ono što joj je neophodno, Tedi u Njujorku nije imala ništa. Uglavnom je 
sedela sama u stanu, čitala, slušala muziku ili gledala neki film.

Volela bih da me Džena pozove u posetu, pomislila je.
Džena Devere je bila njena dobra drugarica još iz detinjstva, a sada su 

delile sobu u studentskom domu i bile nerazdvojne. Tedi bi rado prihvatila 
Dženin poziv da kod nje provede leto, ali od pomisli na njenog brata prošla je 
jeza.

Kingston Devere je pre pet godina prvi put video Tedi i nije mu se svidela. 
On je  o njoj imao sasvim pogrešan utisak i mislio je daje ista kao njena 
tetka koja je uživala u provodima i skandalima.

King se nijednog trenutka nije uzdržavao od uvredljivih primedbi koje su 
pogađale Tedi. Prilikom svih njihovih susreta devojka gaje izbegavala i 
sklanjala mu se s puta, ali su njihovi sukobi bili neminovni. Kada je saznao da 
se Tedi bavi manekenstvom, njegovo mišljenje o njoj se još pogoršalo. Za 
njega, sve devojke koje šetaju pistom imaju sumnjiv moral i nije hteo da ona 
utiče na njegovu sestru.

Toga dana King je trebalo da dođe svojim malim avionom po Dženu i 
odvede je kući u Kanadu, da na porodičnoj farmi provede raspust. Tedi je 
priželjkivala da pozovu i nju, ali se istovremeno toga i bojala.

Tech je zatvorila prozor i stala ispred ogledala. Njena prirodno crna kosa 
padala joj je niz ramena. Uzela je češalj i provukla ga kroz kosu. Obučena u 



jednostavnu letnju haljinu i espadrile pre je ličila na devojčicu nego na 
poznatu manekenku. Skupila je kosu u konjski rep i zakačila šnalu.

Odlučila je da potraži Dženu. Izašla je iz sobe i uputila se pravo u 
trpezariju. Bilo je vreme doručka, a njena drugarica je imala zdrav apetit i 
nije propuštala nijedan obrok.

Čim je zakoračila u trpezariju ugledala je Dženi. Sedela je okrenuta leđima, 
a pored nje je bio muškarac bujne plave kose.

Tedi je zadrhtala. King Devere je stigao ranije nego što su se one nadale. 
Polako je krenula ka njima i naglo zastala.

-           A ja kažem ne! - rekao je King, mrko gledajući svoju sestru.
-           Molim te, King.
-           Ne, Džena - bio je uporan. - Neću da mi napravi haos na ranču. Ja sam 

zaposlio radnike da rade, a ne da stoje i bulje u nju - rekao je hladno. - Neću 
da ta namiguša izaziva ljude i ometa ih u poslu.

-           Neće! Ona nije namiguša i nikada nije nikoga izazivala - uzviknula je 
Džena, braneći svoju drugaricu. Njene sive oči, obično mirne, sada su sjale 
besnim sjajem.

-           Misliš?
-           Znam - hladno gaje pogledala. - Tedi je divna devojka. Ona nije to što 

ti misliš.
-           Na šta ciljaš?
-           Tedi radi zato što mora - Džena je pokušala da ga uveri.
-           Radi? - podsmešljivo je upitao. - Da li ćeš mi reći da i njena tetka radi?
-           Tedi nije kao Dili! - uzviknula je Džena. - Nemoj je kriviti zbog tetke.
-           Ona svojim radom samo želi da se bogato uda - frknuo je. - Žalim 

jadnog, naivnog muškarca kojeg ona upeca.
-           Tedi nikada nije nikoga upecala - ponovo se začuo Dženin glas.
-           Nije? A šta je bilo prošli put kada sije dovela na ranč, Džena? - upitao 

je. - Zar si zaboravila kako se ponašala prema meni? Proždirala me je 
pogledom.

Tedi je prebledela. Setila se poslednjeg puta kada je bila na ranču porodice 
Devere. Bilo je to pre dva meseca kada je njena drugarica Džena slavila 
rođendan. Tedi je primetila promenu u Kingovom ponašanju i ponadala se 
daje prevazišao neopravdanu trpeljivost koju je osećao prema njoj. Zato je i 
napravila veliku grešku i ponašala se kao prava budala. Više ga nije onako 
vešto izbegavala, uspevala je da uzvrati svaki njegov pogled i u njegovom 
prisustvu se trudila da se ponaša normalno kao



svaka druga vesela i duhovita devojka njenih godina. Nažalost, njeno 
ponašanje King je protumačio pogrešno, ubeđen da mu se devojka nameće.

-           Nije! - pobunila se Džena.
-           Ili se praviš naivna ili te je ta tvoja drugarica toliko očarala da si šlepa - 

prebacio joj je brat.
-           Nisi u pravu - odmahnula je glavom.
-           Ti si toliko neprijatan prema Tedi da ona umire od straha čim te vidi.
-           Hmm... Ona nije devojka koja bi zbog nekog muškarca umirala od 

straha - prasnuo je u smeh. - Ona je jako dobra glumica. Već sam ti rekao da 
si trebala izabrati neku drugu devojku za tako dobru drugaricu - dodao je 
ironično. - Od Tedi možeš da naučiš samo...

U tom trenutku Džena se slučajno okrenula. Kada je ugledala Tedino bledo 
lice i razrogačene oči, znala je daje čula ceo razgovor. Skočila je sa stolice i 
potrčala za svojom drugaricom.

-           Tedi, stani! Tedi!
-           Ostavi me - promucala je Tedi kroz suze.
-           Tedi, ja...
Tedi je gorko plakala i Džena je nežno zagrlila.
-           Tedi, ja želim da ideš sa nama na ranč u Kanadu - rekla je Džena.
-Ne!
-           Nemoj se obazirati na Kinga - gledala je molećivo.
-           Ne, hvala - odmahnula je glavom i rukom obrisala uplakane oči. - Ne 

želim da idem tamo gde me mrze. Tvoj brat me iz- begava kao da sam 
zarazna bolest.

-Tedi...
-           Nemoj da se trudiš, Džena, ne mogu da idem sa tobom - rekla je.
-Ali...
-           Nisi ti kriva što imaš takvog brata - promrmljala je. - On može sprečiti 

da leto provedemo kod tebe na ranču, ali ne može nas sprečiti da se družimo 
čim počne semestar.

-           On je...
-           On je nepopravljivi snob - rekla je Tedi odlučnim glasom. - Reci mu da 

idem u Njujork da radim i zavedem pola muškog stanovništva grada. 
Naravno samo one bogate - dodala je.

-           Čekaj! - dve snažne ruke su je uhvatile za ramena u trenutku kada se 
okrenula i htela da pobegne. - Gde si krenula, Tedi? - upitao je King.

-           Idem u sobu da se spakujem. Njujork me čeka - prezrivo se osmehnula.



-           Imam utisak da bežiš - rekao je hladno.
-           Borba za opstanak, gospodine Devere - rekla je.
-           Džena, hoću da razgovaram sa tvojom drugaricom - okrenuo se svojoj 

sestri.
-           Dobro - promrmljala je Džena. Još je nekoliko trenutaka nemo stajala, 

a zatim se brzo okrenula i očiju punih suza potrčala je nazad u trpezariju.
Tedi je pretrnula od straha, ali se potrudila da to ne pokaže.
-           O čemu da razgovaramo? - upitala je, a izraz lica joj je bio ciničan.
-           Lepo se ponašaj, Tedi, jer ja mogu da budem veoma neprijatan - 

upozorio je.
-           U to sam se već uverila - rekla je mirno. - U ovih pet godina koliko se 

poznajemo nisam od tebe čula ni jednu jedinu lepu reč, King.
-           Misliš?
-           Sigurna sam.
Njegove prodorne oči su je pažljivo posmatrale. Tedi je osetila kako 

rumenilo obliva njene obraze. Spustila je pogled i okrenula se u želji da 
pobegne.

-           Koliko dugo vežbaš taj izgled nevinašceta? - njegove reči su je ošinule.
-           Oh, godinama - trudila se da deluje mimo. - U stvari, počela sam još 

kao beba.
King je odmerio Tedi od glave do pete i odmahnuo glavom. - Ne možeš me 

ubediti da si posao manekenke dobila tek tako, srce, a da nisi nekom vlasniku 
agencije ili nekom drugom uticajnom tipu učinila malu uslugu.

-           Zašto bih te uopšte ubeđivala? Ti si uveren da sam ja devojka za provod 
i zabavu i zašto da te razočaram? - pažljivo ga je posamtrala. - Ti si uvek u 
pravu, King, zar ne?

-           U velikoj većini slučajeva - spremno je klimnuo glavom. - A što se 
devojaka tiče, imam dovoljno iskustva da ocenim koja je kakva.

Verujem!
King je nemo posmatrao. Učinilo joj se daje u jednom trenutku u njegovim 

očima primetila znak odobravanja, ali nije mogla da povemje u to.
-           Zašto si odabrala manekenstvo? - upitao je.
-           Da bih zaradila novac - rekla je jednostavno. - Život me je naučio da se 

borim za sebe.
-           Jadno malo siroče - promrmljao je.
Tedi ga je zapanjeno pogledala. – Nije lepo što tako govoriš. Ja sam volela 

svoje roditelje i bilo mije teško kada su poginuli. Oni su bili dobri i vredni 



ljudi. Siromašni, ali pošteni - naglasila je. - Nisam imala sreće da me roditelji 
izdržavaju do kraja studija i da mi obezbede siguran hleb za budućnost, niti 
da mi ostave veliko nasleđe i siguran život.

King je pocrveneo i izgleda da mu je bilo neprijatno. - Nizak udarac - 
promrmljao je.

-           Upravo tako - tužno se osmehnula. - Ali, tome sam se i mogla nadati 
od tebe.

-           Izvini, Tedi.
Ona je samo klimnula glavom i okrenula se da pođe.
-           Gde ideš? - upitao je.
-           U sobu - umorno je uzdahnula. - Nemam više snage - priznala je. - Za 

tebe je ovo igra, ali...
-           To je odavno prestalo da bude igra - rekao je. - Pre dva meseca...
-           Ne spominji mi Dženin rođendan - promrmljala je. - Nemoj da me 

podsećaš kakva sam budala ispala.
-           Onaj poljubac...
-           Ne! - okrenula se i potrčala, ali je on uhvatio za ruku. - Pusti me, King.
U tom trenutku njegove usne su se spustile na njene. Tedi se iznenadila, ali 

je skupila snagu, zamahnula rukom i snažno ga ošamarila.
-           O, kakav temperament - mrmljao je masirajući svoj crveni obraz. - Jaka 

si, Tedi.
-           Da li sada mogu da odem? - upitala je hladno.
King je nekoliko trenutaka nemo posmatrao, a zatim je uhvatio za ruku.
 - Dođi da doručkuješ sa nama - iznenada je pozvao, a Tedi se zapitala da li 

je dobro čula.
Preneraženo gaje gledala dok je vukao ka trpezariji.
-           Tedi, ideš sa nama na ranč - rekao je odlučnim glasom.
-Ne!
-Da!
Džena im je potrčala u susret. Njene radoznale oči su tražile neki znak da 

otrkije kako se njihov razgovor završio.
-           Hajde da doručkujemo - rekao je King i seo za sto.
-           Šta je bilo? - upitala je Džena.
-           Pozvao sam Tedi da ide sa nama - rekao je njen brat.
-I?
-Ja...
-Ide!



-           Idem u Njujork - rekla je Tedi.
-           Zašto?
-           Moram da radim - odgovorila je mirno.
-           Džena mi je rekla da preko godine ovde radiš u nekom restoranu kao 

konobarica - umešao se King.
-           Tačno - klimnula je glavom, čekajući njegove neprijatne upadice na 

račun tog posla.
-           Pored toga učiš iredovno polažeš ispite - nastavio je. - Čuo sam da si 

jedna od najboljih studenata. Mislim daje to previše obaveza i da ti treba 
odmor.

-           Molim te, Tedi - Džena je gledala molećivo.
-           Ali, ja...
-           Bez ali - rekao je King. - Ideš sa nama! Koliko vam vremena treba da se 

spakujete, devojke?
-           Jedan sat - odgovorila je Džena.
-           Dobro, toliko ću vas čekati - osmeh muje preleteo preko lica.
-           Ovako lepe dve devojke treba sa zadovoljstvom da satima čekaš - rekla 

je Džena veselim glasom.
-           Preteruješ - glasno se nasmejao. - Tedi, obećavam da ću se ovog leta 

potruditi da se malo bolje upoznamo. Ko zna, možda ćemo postati dobri 
prijatelji.

Ona je samo klimnula glavom.
-           Nadam se da će i Bejk doći sa tobom - promrmljala je Džena tiho.
-           Bejk? Moj novi upravnik?
-Da.
-           Pripazi se, za tebe imam druge planove - rekao je King.
-           Da li ti uvek naređuješ ljudima kako da žive? - Tedi više nije mogla da 

se uzdrži.
-           Ne uvek, ali često - odgovorio je mimo.
-           Moj veliki brat misli da je uvek u pravu.

    -I  jesam.
-           To što si živeo u Australiji i uspeo da od jedne male farme napraviš 

ogromnu sa velikim profitom, ne daje ti za pravo da drugima naređuješ - 
nastavila je Tedi.

Ona je znala iz Dženine priče daje njen brat kada su se svi pre šesnaest 
godina preselili u Australiju vredno radio i od malog nasledstva koje je dobio 
njegov otac, napravio ogromnu farmu koja je dobro poslovala. Njihova majka 



nije mogla da izdrži klimu i život u Australiji pa su se ona i Džena vratile u 
Kanadu posle dve godine. Otac je pola godine živeo u Kanadi a pola u 
Australiji. King je tamo boravio i vratio se pre pet godina kada je ranč u 
Kanadi počeo da propada.

-           Pripazi devojčice, inače ću isplanirati i tvoj život - rekao je.
-           Ja sam sasvim beznačajna osoba da bi se veliki King Devere zamarao 

planiranjem mog života - rekla je podsmešljivo.
-           Siroče, bez novca, veza sa lošom reputacijom...
-           Prekini! - zagrmeo je King. - Idite u sobu i pakujte se. Polazimo za pola 

sata - rekao je odlučno, ustao od stola i izašao iz trpezarije.
-           Šta se dešava sa mojim bratom? - upitala je Džena kroz smeh. - Nikada 

ga nisam videla ovakvog.
-           Ne znam.
-           Hajdemo u sobu - brzo je ustala. - On je lud i može nas ostaviti - 

vragolasto se smejala.
-           To bi bilo dobro - mrmljala je Tedi.
-           A, Bejk?
-           Stalno ga spominješ, a kažeš da se nisi zaljubila - zadirkivala je Tedi.
-Pa...
-           Jesi! Jesi...
-           I ja tako mislim - priznala je i prasnula u smeh.

                                                    II

Devojke su žurile da potapaju svoje stvari u kofere. Obe su znale da King 
neće otići bez njih, ali nisu htele da ih dugo čeka.

-           U čemu da putujem? - upitala je Džena. Neodlučno je stajala na sredini 
sobe i gledala u razbacane stvari oko sebe.

-           Ne znam - Tedi je slegnula ramenima.
-           Sada si fino obučena - odmerila je svoju
drugaricu koja je bila u tankim letnjim pantalonama i košulji.
-           Hmm...
-           Šta je?
-           Moram se malo doterati - mrmljala je.
-           Zbog Bejka?
-           Naravno - Dženini obrazi su porume- neli.



-           Obuci žute pantalone i onu šarenu bluzu - posavetovala je Tedi. - To ti 
odlično stoji.

Džena je odmah počela da se skida. - Jedva čekam da upoznaš Bejka - rekla 
je.

-           Sigurno će ti se dopasti. Strašno izgleda - zakikotala se. - Visok je i 
fenomenalno građen. Ima divnu gustu kosu. Lep je kao glumac. Samo pazi - 
pripretila je prstom - nemoj da ti se previše svidi. Ne bih mogla da se 
takmičim sa tobom s obzirom na tvoj izgled.

-           Ludice! - Tedi se nasmejala. -I ti izgledaš odlično.
-           Ne kao ti.
-           Mi smo različiti tipovi - pokušala je daje uveri. - Ti si prelepa, Džena.
-           Misliš?
-           Ne mislim to samo ja - rekla je vragolasto jer su obe znale da su mnogi 

mladići zaljubljeni u Dženu.
-           Znam da se šališ, ali i pored toga te volim - Džena joj je uputila topao 

osmeh.
-           Šalim? A šta je sa svim onim tipovima koji padaju na tebe? - upitala je 

vragolasto.
-           Ma - odmahnula je rukom. - Oni nisu interesantni.
-           Zašto? Na fakultetu ima i finih momaka - pobunila se.
-           Da mi to kaže neko drugi još bih i razmislila - veselo se nasmejala. 
- Ovako...
-Šta?
-           Poznato je da ti mladiće i ne primeću- ješ - rekla je.
-           Primećujem kakvi su - pobunila se Tedi. - Ali...
-           Jedva čekam da se ti zaljubiš - mrmljala je Džena, znajući Tedino loše 

mišljenje o muškarcima koje je najverovatnije bilo posledica tetkinog 
lakomislenog života.

-           Bojim se da ćeš se načekati - uzdahnula je.
-           Ko zna? Ljubav se pojavi kada se čovek najmanje nada - rekla je 

filozofski.
-           Nadam se da King nije bio suviše grub prema tebi, Tedi - pogledala je 

ozbiljno. - Mislila sam da ću propasti u zemlju kada sam te videla u trpezariji 
i kada sam shvatila da si čula naš razgovor i njegove uvredljive reči.

-           Nemoj da brineš, Džena - odmahnula je glavom. - King i ja smo 
neprijatelji godinama i mislim da se to nikada neće popraviti. Ne znam zašto, 



ali on me nije podnosio od prvog trenutka kada smo se upoznali - 
promrmljala je.

-           Ja ga ne razumem - Džena se na- mrštila. - King ume da bude 
neprijatan, ali samo kada je nervozan ili besan. Inače, on je jedan veoma 
prijatan i miran čovek.

-On?
-           Da - klimnula je glavom. - I svi ga vole.
-           Pretpostavljam uglavnom devojke - ubacila je Tedi.
-           Naravno - Džena se nasmejala. - Nikada nisam čula daje prema nekoj 

devojci bio grub.
-           Ja sam poseban slučaj.
-           King je jako vređan i odgovoran mladić - nastavila je njegova sestra da 

ga hvali. - Da nije bilo njega ništa od nasledstva u Australiji ne bi opstalo. 
Posle očeve smrti kada se vratio u Kanadu, naš ranč je procvetao. Radio je i 
po dvadeset sati dnevno. Znaš, moj otac je sve zapustio i...

-           Znam, pričala si mi.
-           Da nije bilo Kinga, njegove upornosti i rada, mi bismo verovatno sada 

bili jako siromašni - rekla je. - I pored svih muka kroz koje je prošao, nikada 
se niko nije

požalio na njegovo ponašanje. Koliko ja znam, radnici ga obožavaju. Ali, 
negovo neprijateljstvo prema tebi ne mogu da razumem - odmahnula je 
glavom. -I danas me je iznenadio.

-           Zašto?
-           Zato što je posle svih tih ružnih reči poželeo da razgovara sa tobom na 

kraju te ubedio da ideš sa nama - rekla je iskreno. 
-           Da, i mene to čudi.
-           Ne razumem ga.
-           Džema, ja sam ga ošamarila - rekla je Tedi, jer pred svojom drugaricom 

nije imala tajni.
-           Zašto?
-           Bio je nepristojan.
-           Ali... - Džena je bila u šoku. -I?
-           Ništa - nemarno je slegnula ramenima i zatvorila svoj kofer. Polako je 

pregledala da li je spakovala sve što joj je bilo potrebno. - Ja sam spakovana - 
rekla je Tedi i sela na svoj krevet. - Da li da ti pomognem?

-           I ja završavam - mrmljala je Džena.
-           Šta misliš da li da ponesem ovu novu crvenu haljinu?



-           Naravno.
-           Baš bih volela da sam bila prisutna kada si ošamarila mog velikog brata 

- glasno se nasmejala. - Mora daje bilo zanimljivo - dodala je.
-Pa...
-           Kako je reagovao?
-           Bio je iznenađen - rekla je jednostavno. - Bojim ga se, Džena.
-           Nemoj, on nije loš mladić.
-I ovoga puta ću ga izbegavati - rekla je odlučno.
-           Obećao je da će se truditi da postanete prijatelji - podsetila je Džena.
-           Ja mu ne verujem - Tedi je bolno uzdahnula. - On me mrzi.
-           Nemoj tako - Džena je nežno uhvatila za ruku. - Među vama mora da 

postoji nešto - mrmljala je zamišljeno.
  - Šta?

- Ne znam.
Kucanje na vratima je prekinulo njihov razgovor. King je zavirio u sobu.
-           Da li ste spremne, devojke? – upitao je.
-Jesmo - rekle su u glas.
-           Idemo.
Tedi je sedela u udobnom sedištu aviona i gledala kroz prozor dok je King 

spretno pilotirao. Leteli su tek nešto više od pola sata i ona je znala da ih čeka 
još dosta dok ne stignu na ranč. Polako se predala svojim mislima. Setila se 
onog kobnog dana na ranču pre dva meseca...

Tog jutra Tedi se rano probudila i ne želeći da probudi Dženu koja je još 
spavala, tiho se izvukla iz sobe. Otišla je u štalu i zamolila jednog radnika da 
joj osedla konja. Dok se spremala da izjaše u štalu je ušao King i počeo sa 
svojim neprijatnim zadirkivanjem. Nikada je nije video na konju, a njegova 
ispitivanja od kada i kako zna da jaše su bila veoma neukusna i vulgarna. 
Tedi se trudila da ostane mirna, ali kada je on odlučnim glasom zabranio da 
ode jer su tog jutra u blizini primećeni tragovi medveda, ona je eksplodirala. 
Pomislila je dajoj on zabranjuje jahanje iz čistog hira, a ne brige, i svašta mu 
je rekla. King je saslušao bujicu njenih reči, a zatim se slatko nasmejao i 
poljubio je. To je prevršilo svaku meru i ona je uzela kofu punu vode koja je 
stajala pored zida i prosula na njega. King je vrištao od smeha i ona je besno 
zaplakala kada je videla da njena glupa reakcija nije imala efekat kakav je 
želela. King je počeo da priča kako obožava temperamentne devojke, a sve 
njegove aluzije o seksu, njenom poslu, slobodnom ponašanju, pogađale su 
Tedi pravo u srce. Zamerio joj je što nosi kratke suknje i tesne farmerke, jer 



je smatrao da ga time za vodi. Tedi je pokušala da se pravda. U jednom 
trenutku po izrazu njegovog lica ona je pomislila da je razumeo i da se kaje 
zbog svog ponašanja. Nežno je pogledao, a ona je osetila kako joj srce snažno 
udara, a kolena klecaju. Kada je zagrlio ona se polako opustila u njegovom 
naručju. U njegovim jakim rukama ona je priznala sebi daje on već godinama 
njen potajni san. Zatvorila je oči i prepustila se uživanju, a kada su se njegove 
vrele usne spustile na njene uzvratila mu je strastveni poljubac.

Kao daje čekao samo tu potvrdu svoje muškosti, King je odgurnuo i 
cinično dodao da će sledeći poljubac dobiti tek kada to bude zaslužila. Nešto 
je promrmljao o njenom nemoralu, jer je mislio da je spremna da se prepusti 
poljupcima čoveka kojeg mrzi. Tedi gaje zapanjeno slušala, a zatim se 
okrenula i utrčala u kuću. Suze su joj curile niz lice dok je obećavala sebi da 
nikada više neće dopustiti da je neki muškarac tako ponizi.

U tom momentu u kabini se osetila pramena pritiska. Avion je polako 
počeo da se spušta i Tedi se pomerila na svom sedištu.

-           Mislila sam da dremaš - rekla je Džena.
-           Ne, samo sam se zamislila - rekla je brzo.
-           Da li je bilo lepo sanjarenje? - upitala je vragolasto.
-Nije.
-           A, ja sam razmišljala o Bejku - osmehnula se. - Jedva čekam da ga 

vidim.
Tedi se glasno nasmejala, ali ništa nije rekla.

                                                     *
Farma Devereovih ležala je u pređivnoj zelenoj dolini, u podnožju 

Stenovitih planina, nedaleko od Kalgarija. Bila je ogromna i posedovala je sve 
moguće udobnosti koje su potrebne za luksuzan život.

Sama kuća predstavljala je kopiju francuskog zamka, sa četiri male kule, 
ogromnim prozorima i prelepim balkonima sa ogradom od kovanog gvožđa. 
Oko kuće je bio negovan travnjak sa lejama raznobojnog mirisnog cveća. U 
neposrednoj blizini se nalazio otvoreni bazen, zatim pokriveni sa toplom 
vodom i tenisko igralište. Nešto dalje je bila gusta borova šuma.

Iza šume se nalazio hangar za avion, pista za poletanje i sletanje, a nešto 
dalje štale. Sve je to povezivao uredan, lepo asfaltirani put u produžetku 
kojeg su bile kuće u kojima su živeli radnici koji su radili na ranču i njihova 
porodica.



Kada je King spustio avion na pistu već ih je čekao beli „mercedes“, a u 
daljini pred kućom jedna niska žena koja je nervozno šetkala i gledala u 
pravcu aviona.

-           Eno je mama - rekla je Džena, pokazujući prstom. - Idem da je 
pozdravim - potrčala je u susret majci jer je znala da će stići pre nego što 
King ubaci sve njihove stvari u automobil.

-           Gde je Džena? - upitao je King.
-           Otrčala je da se javi majci - odgovorila je Tedi.
-           Svašta! Ponaša se kao daje nije videla dve godine, a ne dva meseca - 

mrmljao je.
-           Da ti pomognem?
-           Pitam se šta ste samo stavile u ove kofere kada su ovako teški - 

mrmljao je.
-           Ništa posebno.
Kingje uhvatio njen pogled kada je gledala kako Džena pada u majčino 

naručje.
-           Baš je lepo imati majku koju možeš da posetiš - promrmljalaje Tedi 

tužnim glasom.
-           Ti baš nisi imala mnogo pažnje i ljubavi u svom životu, zar ne? - upitao 

je i nežno je zagrlio.
-           Nisam.
-           Džena je toga imala i previše - promrmljao je.
-           Nikada nije previše ljubavi - pobunila se. - Ljubav oplemenjuje ljude. 

Džena je divna osoba, otvorena i uvek tako vesela i raspoložena. To je 
verovatno zahvaljujući okruženju u kojem je rasla.

-           Ona je divna, za razliku od mene - rekao je King. - Ja sam prilično 
zatvoren i nemam mnogo prijatelja. Mislim da mnogi ljudi i ne zaslužuju 
moju pažnju.

-           Tu uključuješ i mene - ni sama nije znala šta joj je bilo da to izgovori.
-           Ne, to nisam nikada rekao - pobunio se. - Mi nikada, nismo bili bliski 

da bi se upoznali.
-           Osim jedanput - reče Tedi gorko.
-           Tačno - klimnuo je glavom, a njegove oči su pažljivo posmatrale mladu 

devojku.
-           Izgleda da sam te onda povredio Tedi, zar ne? - upitao je tiho.



-           Jesi - priznala je. - Ali, to je bila moja greška - dodala je brzo. - 
Svakome se desi da postupi glupo, barem jednom u životu- slegla je 
ramenima.

-           Ne znam šta mi je bilo - promrmljao je toliko tiho da Tedi nije bila 
sigurna da li gaje čula da izgovara te reči ili joj se samo učinilo. - Ti si čudna 
devojka, Tedi - rekao je glasno i pažljivo je pogledao.

-           Zašto to misliš?
-           Taman kada pomislim da sam te pročitao, ti nešto kažeš i onda vidim 

da sam pogrešio i daje moje mišljenje o tebi sasvim pogrešno. Izgleda da ću 
morati da ti posvetim mnogo više vremena.

-           Zašto bi gubio vreme da me upoznaš? - upitala je izazovnim glasom.
 - Koliko se ja sećam, toliko puta si me napao da sam nepoštena i...
-Šta?
-           Da sam devojka za provod - rekla je tiho.
-           Ne, ja... ti... - zbunjeno je mrmljao, a to je bila poslednja stvar koju je 

očekivala od njega.
Zbunjeno gaje gledala.
-           Jako si čudna - rekao je. - Na trenutke si mala, meka i umiljata kao 

mače, a zatim ljuta kao ris.
-           Uf, što ti je poređenje!
-           Tako te ja doživljavam - rekao je pravdajući se.
-           Šta misliš ti o meni, Tedi? - upitao je King.
-           Ja... - zbunila se. Osetila je njegov prodoran pogled na sebi i brzo 

oborila pogled jer nije želela da u njenim očima pročita odgovor na svoje 
pitanje. - Jate ne poznajem dovoljno - rekla je tiho, misleći da će ga taj 
odgovor zadovoljiti.

-           Znaš, ti predstavljaš veliku opasnost za mene.
-           Zašto?
-           Ja stalno živim u strahu da će me zavesti neka devojka iz grada - rekao 

je.
Tedi nije bila sigurna da li se King šali ili ne.
-           Moramo požuriti kući - rekao je. - Primetio sam kako moja sestra gleda 

u ovom pravcu - seo je za volan automobila, a Tedi se smestila pored njega. 
Za nekoliko trenutaka su bili pred kućom.

-           Dobro došla, draga - rekla je Dženina majka ljubeći Tedi. - Srećna sam 
što si došla - bila je iskrena.

-           Hvala, i ja sam srećna što sam sa vama - rekla je Tedi.



-           Nego, sine šta će to da znači? - Meri Devere se okrenula svom sinu.
-Šta?
-           Da nisi bolestan, King? - nastavila je zabrinutim glasom.
-           Nisam, mama. Zašto? - bio je zbunjen njenim pitanjem.
-           Prvi put te vidim da razgovaraš s Tedi normalno, bez svađe - rekla je 

veselim glasom. - Čak mi se učinilo da si joj se jednom i nasmešio dok ste se 
približavali kolima.

-           To mije zaigrao mišić - rekao je hladno.
-           Aha, razumem. - Meri se trudila da bude ozbiljna, a zatim je prasnula u 

smeh.
-           Devojke, imam iznenađenje za vas - rekla je i pogledala devojke.
-           Kakvo? - upitale su skoro u glas.
-           U selu je otvoren kafić - pljesnula je rukama.
-           Nije moguće - promrmljala je Džena.
-           Jeste. - Meri je veselo pljeskala rukama. - Imam jedan predlog - 

nastavila je.
-           Šta kažete da sada odemo tamo na piće? - upitala je veselim glasom.
-           Može.
-           Izgleda da si se zaželela izlazaka, mama - primetila je Džena.
-Jesam - priznala je. - Mada volim ranč, malo mije dosadilo da stalno 

gledam ista lica. - King, hoćeš li da nas odvezeš do sela? - molećivo gaje 
pogledala.

-           Naravno.
-           Volim kada nas ti voziš, sine - mrmljala je Meri i odmah se smestila u 

auto da mu ne bi pružila priliku da se predomisli. 
-           Mama, skoro uvek te ja vozim - podsetio je King. - Kada si ti mene 

vozila poslednji put?
-           Čekaj da se setim. - Meri Devere se zamislila. - Aha, znam! - uzviknula 

je pobedonosno. - Imao si pet godina i vodila sam te kod zubara.
Troje mladih prasnulo je u smeh.
Novi kafe koji je otvoren u centru sela, bio je mali, ali lepo uređen. Seli su 

za šank, naručili piće i devojke su odgovarale Meri na njena mnogobrojna 
pitanja. Interesovalo je sve od učenja i obaveza koje su imale, do društva i 
provoda.

-           Mama, ostavi da ih nešto pitaš i sutra - opomenuo je King.
-           Jedva sam čekala da dođu - uzdahnula je. - A, kakve su cipele sada 

moderne?



-           Da li si odlučila da se modiraš, mama? - zadirkivao je King.
-           Ma, samo me interesuje - odmahnula je rukom. - Pretplaćena sam ja na 

nekoliko modnih časopisa, ali volim da znam šta nose mladi.
Tedi joj je detaljno opisala kako se oblače devojke na fakultetu i Meri je 

bila zadovoljna.
-           A šta ovde ima novo, mama? - upitala je Džena.
-           Novo? - Meri je zbunjeno pogledala. - Ništa. O svim novinama na 

ranču može te mnogo bolje upoznati osoblje ranča nego ja - rekla je i 
značajno je pogledala.

-           Naročito jedna osoba - namemo je zadirkivala.
-           Mama...
-           Što se mene tiče, i dalje imam mnogo obaveza i vreme mi brzo prolazi, 

prosto leti - nastavila je Meri koja je oduvek živela na ranču u Kanadi i volela 
takav način života. Vodila je računa o kući, negovala cveće, plela, šila, čitala, 
ali i rado dočekivala goste, čitala novine i pratila televizijski program. 
Nekoliko puta godišnje ona bi odlazila u neku metropolu zbog kupovine i 
kraćeg odmora ili više zbog promene, ali brzo bi se zasitila gužve i vratila se 
na ranč. Imala je običaj da se žali da živi na kraju sveta gde nema civilizacije i 
da joj je dosadno, ali svi su znali daje to daleko od istine. Kada je sa svojom 
porodicom otišla u Australiju i pored velikog truda, ona nije navikla. Sve joj 
je smetalo, patila je od strašne nostalgije i nikako nije prihvatila način života. 
Vrlo brzo se razbolela i počela da kopni. Danima je ležala u krevetu, a njeno 
stanje je bilo sve gore i gore. Njen suprug se jako uplašio i vodio je kod svih 
lekara za koje je čuo, ali pomoći nije bilo. Zato su odlučili da se ona sa 
ćerkom Dženom vrati u Kanadu na ranč koji je volela. Već posle dve nedelje 
njeno zdravstveno stanje se popravilo. Ustala je iz kreveta, prestala da pije 
lekove i vrlo brzo je bila zdrava kao pre odlaska. Od tada nije na duže vreme 
napuštala svoj ranč ni Kanadu.

-           Ja moram da se vratim na ranč - rekao je King kada je bacio pogled na 
sat.

-           Zašto? - upitala je Džena. Njoj je bilo prijatno u seoskom kafiću, ali je 
želela da se što pre vrati kući i sretne Bejka.

-           Imam još mnogo obaveza do večere - objasnio je. - Moram da vidim šta 
je bilo danas jer sam rano jutros napustio ranč.

-           Sine, mnogo misliš na posao - opome- nula ga je majka.
-           Moram.



-           Ne delim tvoje mišljenje - rekla je ozbiljno. - Ti si jako vredan, ali 
moraš misliti i na odmor, sine. Nije sve u poslu.

-           Meni jeste, mama - pobunio se, platio račun i krenuo ka vratima.
-           Devojke, moramo požuriti za Kingom ako ne želimo da šetamo do 

ranča - rekla je Meri Devere.
-           Moj brat je jako svojeglav - mrmljala je Džena, a Tedi se uzdržala od 

komentara.

                                               III

Tedi se istuširala, uvila u veliki peškir i sela u fotelju pored prozora sa 
kojeg su se videli obronci Stenovitih planina. Otvorila je prozor i udahnula 
svež planinski vazduh, toliko različit od zagađenog njujorškog. Sedela je i kao 
opijena upijala lepotu prirode. To je za nju bio najlepši odmor.

Pažljivo je pogledala sobu koja je uvek bila njena kada je boravila na ranču 
Devereovih. Velika, sa malo ukusnog i udobnog nameštaja, soba je bila 
prijatno mesto za odmor i Tedi je volela. Često je maštala da će jednoga dana 
u svojoj kući imati takvu sobu.

Dok je tako sanjarila pored otvorenog prozora, setila se leta kada je imala 
sedamnaest godina i sa Dženom provodila letnji raspust na ranču 
Devereovih.

I onda se plašila Kinga, još više nego sada. Nije mogla da razume razlog 
njegove netrpeljivosti i stalno ga se klonila. Njegove retke pokušaje da bude 
ljubazan prema njoj je ignorisala, a njegovo društvo izbe- gavala. Međutim 
jedne noći počela je strašna oluja koja je probudila. Vetar je jako duvao, 
lomeći sve pred sobom, a munje koje su sevale obasjavale su celo nebo. Kiša 
je lila kao iz kabla, dobovala po oknima prozora i uz strašno zavijanje vetra, 
još više pogoršavala situaciju. Tedi je tiho plakala, grleći jastuk.

Iznenada vrata od njene sobe su se otvorila i u sobu je ušao King. Prišao joj 
je, seo na krevet i privio je u svoje naručje. Držao je tako sve dok oluja nije 
prestala, šapućući nežne utešne reči.

Kada je kasnije razmišljala o toj noći, Tedi je ubeđivala sebe da se tada 
zaljubila u Kinga jer je očarala njegova snaga i nežne, utešne reči. Tada, 
prislonjena na njegove čvrste mišićave grudi, Tedi je osetila miris njegove 
kože i čula srce kako kuca. Tako je počela njena prva ljubav, ali kao i većina 
prvih ljubavi i taje bila neostvarena.



Čim je oluja prestala, King je ustao, nežno je pomilovao po kosi, uputio joj 
neki čudan, nedokučiv pogled i izašao iz sobe.

Tedi je godinama razmišljala o toj noći, ali nikada nije uspela da razazna da 
li se tada nešto desilo među njima, ili je sve to samo bio plod njene želje i 
mašte. Taj njegov pogled da lije nešto značio ili je samo bio zabrinut ljubazni 
domaćin koji se sažalio na drugaricu svoje sestre.

Na vratima se začulo kucanje koje je vratilo Tedi u stvarnost. Džen je 
promolila glavu i veselo se nasmejala.

-           Hej, šta radiš?
-           Maštam - priznala je Tedi.
-           O princu? - izazivala je Džena koja se bacila na Tedin krevet i prasnula 

u smeh.
-           Princ na belom konju.
-           Kako ja imam sreće, meni bi ostao samo konj - prihvatila je Tedi njenu 

šalu.
-I to je nešto - Džena se i dalje zarazno smejala. - Došla sam po tebe da sa 

nama popiješ kafu, a zatim hoću da te upoznam sa mojim princem.
-Vrlo rado, ali još se nisam obukla - rekla je Tedi i spremno ustala. - Šta 

radi Meri ?
-           Ona insistira da popijemo kafu i probamo neku pitu sa šunkom koju je 

upravo napravila.
-           A gde je gospođa Pik? - upitala je Tedi za staru kuvaricu koja je 

godinama radila na ranču.
-           Tu je - odmahnula je rukom. - Znaš da mama ponekad voli da 

eksperimentiše
-           nasmejala se. - Nas dve smo kao zamorčići. Iskoristila je priliku jer je 

King otišao na jedan dan u Montanu.
Tedi je osetila da joj se raspoloženje naglo pokvarilo. - Zašto je otišao? - 

upitala je tiho.
-           Ne znam. - Džena je slegnula ramenima. - Mislim da je otišao zbog 

nekog posla, ali saznaću ja pravi razlog. Pitaću Bejka.
-           Misliš da on zna?
-           Naravno, on zna sve.
Tedi je obukla farmerke i košulju. Provukla je češalj kroz kosu, obula 

patike i veselo se osmehnula svojoj drugarici. - Spremna sam, Džena.
Dok su ulazile u kuhinju glasno su se smejale nekoj Dženinoj šali, a Meri 

ih je radosno pogledala.



-           Devojke, ova kuća je sasvim drugačija kada ste ovde - rekla je i sela za 
sto na kome su bili tanjiri sa pitom i kafa u šoljama.

-           Kako drugačija, mama?
-Veselija - odgovorila je. - I nekako puna.
-           Puna? - Džena je prasnula u smeh. - Ali, mama na ranču ima toliko 

ljudi da nas dve ne činimo neku bitnu promenu.
-           Meni je lepo kada ste ovde - rekla je Meri pomirljivo.
-           Nateraj Kinga da se oženi pa ćeš stalno imati društvo mlade žene, 

mama - predložila je Džena.
-           Ah, to je teško - Meri je odmahnula rukom.
-           Mama, idem da upoznam Tedi sa Bejkom - rekla je Džena i napravila 

sanjalački izraz lica. - Jedva čekam da čujem Tedino mišljenje - dodala je.
-           On je dobar mladić.
-I ja tako mislim, mama.
-           Zapamti, ako ti bude trebala podrška, što se Bejka tiče, ja sam ovde - 

rekla je Meri i saučesnički se osmehnula.
-           Hvala, mama. Znam da se uvek mogu osloniti na tebe.
-           Naravno, dušo.
-           Srećna sam što ti se Bejk sviđa, mama - uzdahnula je Džena. - Kada 

smo nas dve, lako ćemo ubediti Kinga daje Bejk mladić za mene!
-           Nisam baš sigurna - majka se namrgodila.
-           Zašto?
-           Znaš i sama da je King ponekad jako težak - promrmljala je.
-           Sredićemo nas dve njega, mama - rekla je Džena.
-           Nadam se - Meri Devere se osmehnula, ali je Tedi primetila da nije baš 

jako sigurna u to što Džena govori. Ona je dobro poznavala svog sina i 
njegovu upornost kojom je ostvarivao sve što je hteo.

-           Pita je odlična - rekla je Tedi.
-           Sviđa ti se? - Meri se nasmejala. - Taj sam recept dobila pre mesec dana 

od jedne prijateljice. I meni se jako svidela pita kada sam je probala. Više 
volim slane od slatkih stvari.

-           Mama, tvoj je život sladak pa zato nisi ljubitelj kolača - ubacila je 
Džena.

-           Verovatno - Meri je prasnula u smeh.
-           Znaš, ja sam zadovoljna svojim životom - priznala je. - Imala sam dobar 

brak, muža koji me je voleo i poštovao i decu koja ispunjavaju sve moje želje.
-           Još da ti je sin malo tolerantniji - mrmljala je Džena.



-           King je dobar čovek, Džena - rekla je Meri. - Malo je krut, ali na to ga 
je život naterao. Jako rano su velike obaveze pale za njega i on ne bi uspeo da 
nije toliko odgovoran i vredan. Znaš, to preterano očvrsne čoveka i postane 
nekako grub, mada...

-Šta?
-           Uverena sam da je on ispod te grubosti jedna divna, nežna duša - rekla 

je Meri.
-           Mama, da ne preteruješ? - Džena je prasnula u smeh.
-Ne!
-           Mogu da poverujem u sve, samo ne da je moj brat nežan - rekla je 

Džena. - Tedi, šta ti misliš?
-           Ja ga ne poznajem - promrmljala je.
-           Jesi li popila kafu? - upitala je Džena, a kada je Tedi potvrdno klimnula 

glavom ona je ustala, - Idemo da te upoznam sa Bejkom - veselo se smešila.
-           Idemo - Tedi je prihvatila, znajući koliko njena prijateljica čezne da ga 

vidi.
                                                        *
Bejk je stajao ispred štale i razgovarao sa nekim čovekom. Čim je ugledao 

Dženu, njegovo liceje preplavio osmeh. Bio je visok muškarac, ali po 
Tedinom ukusu preterano mršav. Džena je rekla daje on fenomenalno 
građen, ali njena prijateljica to nije mogla da prihvati. Kada su mu prišle Tedi 
je primetila da na licu ima sitne pegice i veoma prijatan osmeh.

Neće biti lako ubediti Kinga da je Bejk zaljubljen u Dženu, pomislila je 
Tedi. On će sigurno tvrditi da Bejk želi njeno bogatstvo, mada se u 
mladićevim očima jasno videla ljubav.

King! Zašto stalno razmišlja o njemu? Tedi je bila ljuta na samu sebe jer su 
njene misli stalno letele Kingstonu Devereu.

Bejk je bio veoma ljubazan prema devojkama. Pričao im je o farmi, a 
Džena gaje pažljivo slušala.

-           ... tako da jedan radnik na farmi obezbeđuje hranu za više od pedeset 
ljudi - rekao je kada se Tedi prisilila da ga sluša.

Džena je zaljubljeno gledala u Bejka i gutala svaku njegovu reč. On je znao 
svoj posao, a bio je i simpatičan.

-           Šta misliš o njemu? - prošaputala je Džena kada su na trenutak ostale 
same.

-           Simpatičan je.
-           Samo to?



-           Mislim da je za prvi susret dovoljno
-           osmehnula se Tedi. - Znaš i sama da ja nisam od onih ljudi koji se 

odmah oduševe, a kasnije razočaraju.
-           Da - Džena je klimnula glavom. - Ti si oprezna.
-           Ne znam da lije to opreznost ili jednostavno navika - rekla je Tedi, a 

kroz glavu su joj proleteli razni likovi koje je upoznala baveći se 
manekenstvom. Znala je da bi jako loše prošla u životu da se oduševljavala 
ljudima već prilikom prvog susreta.

-           Šta kažete da odemo na jahanje? - predložio je Bejk.
-           Super!
-           Ja ne bih - odbila je Tedi. Bilo je očigledno da su Džena i Bejk toliko 

zaljubljeni jedno u drugo da im treća osoba nije potrebna. - Vi idite, a ja hoću 
malo da čitam i leškarim na suncu - slagala je.

-Ali...
-           Džena, znaš da ponekad volim da budem sama - rekla je. - Sada je taj 

trenutak.
-           Dobro, ali...
-           Nemoj brinuti za mene - osmehnula se. - Lepo se provedite - dodala je 

i pošla ka kući.

                                                       *
Tedi je sedela u udobnoj fotelji sa knjigom u ruci kada je začula korake sa 

sprata. U trenutku kada je podigla glavu, King se stvorio pred njom.
-           King?
-           Izgledaš kao da si videla duha - nasmejao se.
-           Mislila sam da si u Montani - rekla je, odmeravajući njegovo skladno 

građeno telo. Bio je u uskim farmerkama i raskopčanoj košulji.
-           Vratio sam se pre pola sata - promrmljao je. - Gde su ostali? - upitao je.
-           Meri je otišla u selo.
-           A, Džena?
-           Na jahanje.
-           Sa Bejkom?
-           Da li je to tako strašno što je sa Bejkom? - pogledala ga je ljutito.
-           Nisam rekao da je strašno.
Tedi ga je zbunjeno gledala.
-           Zašto nisi s njima?
-           Nisam bila raspoložena za jahanje - rekla je jednostavno.



-           Aha - klimnuo je glavom i seo pored nje. - Da li si zajedno piće? Viski? 
Šeri?

-           Viski, ali malo.
Sedeli su jedno pored drugog i polako ispijali svoje piće.
-           Da li si se umorio, King? - prekinula je napetu tišinu.
-           Jesam, imao sam dosta posla.
-           Meri je rekla da ćeš se vratiti sutra
-           nastavila je Tedi.
-           Žurio sam da se vratim, jer... - naglo je zaćutao, ali pogled koji joj je 

uputio je jako zbunio Tedi i ona je spustila pogled.
-           Tedi?
-           Molim?
-           Koliko imaš godina? - upitao je iznenada.
-           Dvadeset - odgovorila je, zbunjena njegovim pitanjem. - Za četiri 

meseca imaću dvadeset i jednu.
-           Da li znaš koliko ja imam?
-           Znam - klimnula je glavom. - Trideset i tri - odgovorila je i pažljivo ga 

pogledala.
-           Skoro trideset i četiri - ispravio je. - To je ogromna razlika-promrmljao 

je sebi u bradu, ali gaje Tedi čula.
-           Ne razumem te, King - rekla je i znatiželjno ga pogledala.
-Ne?
Ona je samo odmahnula glavom.
King je pomilovao po kosi i svojom rukom obuhvatio njeno lice. Spustio je 

nežan poljubac na njene usne. Tedi je zadrhtala.
-           Veštice - promrmljao je.
-           Molim?
-           Verujem da se ti baviš magijom - rekao je.
-           Ja? - zapanjeno ga je gledala.
-           Da - klimnuo je glavom. - I da si me začarala.
-           Oh, King.
Pogledao je vatrenim pogledom, a zatim se okrenuo i izašao bez oklevanja. 

Tedi nije imala snage da se pomeri. Gledala je za njim, još uvek osećajući 
njegove usne na svojim. Zatvorila je oči i počela da mašta  o njemu.

                                                 *



-           Hej, šta se ovde desilo dok sam bila na jahanju? - Džena je uletela u 
sobu i sela pored Tedi.

-           Ništa - odgovorila je mirno. - Zašto?
-           Nešto se desilo - rekla je Džena sigurnim glasom. - Znam!
-           Kako?
-           Džo se pakuje i odlazi - prasnula je u smeh.
-Ko?
-           Štalski momak - objasnila je. - Svaki put kada je moj veliki brat 

nervozan ili neraspoložen zbog tebe, on iskali bes na Džou - rekla je. - Tako 
je bilo i pre dva meseca za moj rođendan - dodala je. - Jadan Džo, premre od 
straha čim vidi da si ti stigla na ranč, Tedi - Džena se smejala.
    -Ali...

-           Šta se desilo?
-           Ništa.
-           Možda je baš u tome problem - nastavila je Džena. - Možda je moj 

veliki brat priželjkivao nešto, ali...
-           Džena! Pričaš gluposti - opomenula je Tedi.
-           Ne - odmahnula je glavom. - Znaš i sama daje mama rekla da će King 

ostati jedan dan u Montani.
-           Verovatno je završio posao pa je odlučio da se vrati - rekla je Tedi.
-           Sigurna sam da se vratio zbog tebe, Tedi.
-           Nije!
-           Hmm... - Džena je zavrtela glavom.
-           Sada mije jasno - mrmljala je.
-Šta?
-           King je zaljubljen u tebe, Tedi.
-           Molim?
-           Moj brat se zaljubio. - Džena je prasnula u smeh.
-           Nemoj da pričaš gluposti - Tedi se bunila, mada joj je srce brže 

zakucalo.
-           Zar misliš da nije? - Džena je otvoreno pogledala.
-Nije!
-           Zašto se onda tako ponaša? Ti si jedina osoba prema kojoj je neprijatan! 

Zašto?
-           Pa... On me ne podnosi od prvog dana, Džena - podsetila je Tedi.
-           Ne, nego je zaljubljen ali se boji da pokaže svoja osećanja - mimo je 

rekla. - Sigurna sam.



-           Lupetaš - Tedi je odmahnula glavom.
-           Pričaj mi kako je bilo na jahanju. Džena joj je veselim glasom detaljno
prepričala kako je provela vreme sa Bejkom na jahanju. Tedi je pažljivo 

slušala. Radovala se što je njena prijateljica srećna i što je zaljubljena.

                                                 IV

Tedi je ceo taj dan provela kao u nekom snu. Razmišljala je o Kingu, a pred 
očima joj je stalno bilo njegovo lepo razvijeno telo, nasmejano lice i prodoran 
pogled.

Bejk je imao mnogo posla tako da je Džena celo jutro provela sa Tedi. 
Leškarile su pored bazena, Džena je stalno pričala. Tedi je čula njen glas, ali 
nije slušala reči.

U jednom trenutku Džena se glasno nasmejala.
-           Šta je bilo? - upitala je Tedi.
-           Znaš li sa čim si se upravo složila, Tedi? - upitala je drugarica veselo.
-Ne.
-           Prihvatila si da ručamo pseće biskvite i jašemo osedlane piliće - rekla je 

kroz smeh, a Tedi je prasnula u glasan, neobuzdan smeh.
-           Izvini, Džena - rekla je. - Nisam te slušala.
-           Primetila sam. O čemu si razmišljala?
-Pa...
-           Postala si tajanstvena - zadirkivala je. - Da se nisi zaljubila?
-           Nisam - odgovorila je suviše brzo, tako daje Džena znala daje pogodila 

cilj.
-           U koga si se zaljubila, Tedi? - insistirala je Džena.
-           Nisam zaljubljena - bunila se Tedi, ali joj Džena nije poverovala.
Toga dana je bila subota i kuvarica je imala slobodno popodne i veče, a 

Meri je iznenada morala da ode kod jedne prijateljice selo jer je pala i 
povredila se.

-           Šta ćemo za večeru, mama? - upitala je Džena dok su njih tri posle 
ručka sedele na terasi i pile kafu.

-           Ne znam, dušo - odgovorila je Meri smirenim glasom. - Smisliću nešto 
kada se vratim kući.

-           Možemo nas dve nešto pripremiti za večeru - predložila je Tedi.
-           Mi? - Džena je bila razočarana njenim predlogom i to nije krila.



-           Da - Tedi se veselo osmehivala. Ona je volela da kuva, ali joj se ta 
prilika retko pružala. Preko godine ona je živela u studentskom domu i 
hranila se u studentskom restoranu. U Njujorku obično nije imala vremena 
zbog brojnih obaveza. Samo ponekad, kada je imala slobodan dan, Tedi bi 
odlazila u kupovinu, a zatim pripremala ručak. Njena tetka Dili je uživala u 
hrani, ali je bila opterećena brojanjem kalorija i uglavnom je jela salate, a 
Tedine kulinarske veštine su ostajale netaknute.

-           Ali... - mrmljala je Džena, a tužan izraz lica je jasno kazao Tedi da 
njena drugarica ima u planu nešto drugo, a ne da kuva.

-           Ako si planirala nešto drago za popodne, nema veze - rekla je Tedi. - Ja 
ću sama spremiti večeru za nas četvoro.

-           Nije ti teško?
-Nije.
-           Džena, šta ćeš ti raditi? - upitala je majka.
-           Idem u šetnju sa Bejkom - odgovorila je devojka i popravila jedan 

nestašan pramen kose.
-           To se ne sme propustiti - šalila se njena majka. - Tedi, ako se 

predomisliš, ja ću pripremiti nešto kada se vratim - okrenula se devojci. - 
Nemoj se mučiti.

-           Volim da kuvam, a retko mi se pruža prilika - priznala je Tedi. - Nije 
mi teško.

-Šta će biti za večeru? - upitala je Džena.
-           Ne znam - odgovorila je Tedi. - Još nisam odlučila. Imaš li neku 

posebnu želju?
-           Nemam.
-           Ja ću se vratiti do osam sati - rekla je Meri.
-           Dobro, večera će biti u pola devet - spremno je prihvatila Tedi.
Tedi je imala nekoliko sati da se prepusti uživanju u kuhinji. Dok je 

pripremala večeru, maštala je. U tim njenim snovima ona je bila Kingova 
supruga i pripremala je redovan obrok za njega kada se gladan vrati kući 
posle napornog dana.

Njeno sanjarenje je bilo toliko živo da se trgla kada je Džena utrčala u 
kuhinju.

-           Divno miriše - rekla je Džena.
-           Večera je gotova - rekla je Tedi, ponosna što je sve uradila na vreme. - 

Kako je bilo u šetnji?
-           Fenomenalno - zacvrkutala je Džena.



-           Obožavam Bejkija - priznala je. - Volela bih da i on večera sa nama.
-           Da li si ga pozvala?
-           Nisam, ne smem od Kinga - priznala je. - Znaš daje on moj pas čuvar - 

dodala je i obe su se glasno nasmejale.
-           Moram da postavim - rekla je Tedi.
-           To ću ja, a ti sedi i malo se odmori - prekinula je Džena i uzela tanjire 

iz Tedine ruke. - Mama još nije došla?
-           Mislim da se vratila - rekla je Tedi.
-           Malo pre sam čula njen auto, ali nije bila u kuhinji.
-           Verovatno je sa Kingom.
-           Zar se on vratio? - upitala je Tedi. King je odmah posle ručka otišao u 

štalu.
-           Jeste - Džena je klimnula glavom. - U radnoj sobi je.
U tom trenutku Meri je ušla u kuhinju. Na njenom licu je blistao osmeh.
-           Večera je gotova - rekla je Tedi. Njeno raspoloženje se naglo pokvarilo 

mada nije znala zašto.
Kada su sele za sto, Tedi je iznela večeru, a Meri je iskreno pohvalila.
-           Gde je moj veliki brat, mama? - upitala je Džena. - On obično pravi 

scene čim neko zakasni na večeru par minuta, a sada ga nema - u njenom 
glasu se osećalo prebacivanje.

-           U radnoj sobi je - odgovorila je Meri smirenim glasom. - Popravlja 
kompjuter. On će večerati kasnije.

-           Zašto to nije ostavio za sutra? - Džena je bila. mrzovoljna. Znala je 
koliko se Tedi trudila da napravi ukusnu i obilnu večeru, pa je Kingov 
postupak protumačila kao običan bezobrazluk.

-           Ne znam, dušo. To pitaj njega.
-I hoću - rekla je Džena svađalačkim glasom. - On sebi mnogo dozvoljava.
-           Večera je odlična, Tedi - hvalila je Meri. - Odavno nisam ovako 

ukusno jela.
-           Super si, Tedi - umešala se Džena. - Bolje napusti fakultet i otvori 

restoran.
Kada su završile večeru i pojele kolač koji je Tedi ispekla, King je ušao u 

trpezariju. Oko očiju je imao crne kolutove. Pogledao je po prepunom stolu i 
dobronamerno se osmehnuo.

-           Da li mi nešto slavimo večeras?
-           Ne.



-           Hmm... Ovo je jako ukusno - mrmljao je. - Već sam se uplašio da će za 
večeru biti samo sendviči. Kada si stigla da sve napraviš, mama? - upitao je.

-           Večeru nisam pravila ja, sine - rekla je Meri.
-           Nego?
-Tedi.
-           Tedi! - King je pogledao u devojku, a njeni su se obrazi zarumeneli i 

brzo je spustila pogled da im se oči ne bi srele.
-Ti?
-Da.
-           O, ovo je prijatno iznenađenje - rekao je veselim glasom.
-           Ti ne poznaješ Tedi, King. Ona je prepuna prijatnih iznenađenja - 

umešala se Džena.
-           Zašto si zakasnio na večeru? - Džena nije mogla duže da izdrži.
-           Popravljao sam kompjuter - rekao je jednostavno.
-           To nije toliko važno da bi kasnio - nastavila je svađalačkim glasom.
-           Trenutno jeste - King je mirno odgovorio. - Kompjuter mi treba za 

sutra.
-           Zašto?
-           Sutra dolazi Džejk Harmon da kupi neke krave i telad, pa mije 

potreban kompjuter da unesem sve podatke - objasnio je King.
Tedi je primetila da King jede s velikim apetitom.
-           Sutra je nedelja - pobunila se Džena.
-           Znam, ima nas koji radimo i nedeljom, sestrice - rekao je King i 

nastavio da jede.
-           Da li će i Bejk sutra imati obaveza?
-           Hoće.
-Ali...
King je samo prekomo pogledao i Džena je zaćutala..
-           Mislim da bi nam prijala šetnja posle ovako obilne večere - umešala se 

Meri.
-           U pravu ste.
-           Da. - Džena je klimnula glavom.
-           Vas tri idite, a ja imam još mnogo da radim - rekao je King.
-Šta?
-           Do jutra moram da unesem mnoge podatke u kompjuter - rekao je. - 

Ne znam kako, ali je sve izbrisano sa jedne diskete.
-           Ako hoćeš nas dve ti možemo pomoći



-           predložila je Tedi, a Džena je pogledala ledenim pogledom. - U stvari ja 
- brzo je dodala.

-           Hoću - spremno se složio. - Nije ti teško, Tedi?
-           Nije.
-           To će biti nekoliko sati posla - objašnjavao je.
-           Nema veze - odmahnula je glavom. - Nisam umorna.
Čim je King završio večeru, njih dvoje su otišli u njegovu radnu sobu. Tedi 

je sela za kompjuter i satima unosila podatke koje je on diktirao. Bila je 
srećna.

-           Da li si umorna, Tedi? - upitao je.
-           Nisam.
-           Ima još samo malo.
-           Dobro.
Kada su završili posao, ponoć je odavno prošla.
-           Gotovo je - rekao je King veselim glasom. - Hvala ti za pomoć, Tedi.
-           Nema na čemu - osmehnula se.
-           Hajde da popijemo čašu vina pre spavanja - predložio je, a ona je 

klimnula glavom.
-           Baš si ti čudna devojka, Tedi - rekao je iznenada.
-           Zašto?
-           Manekenka, kuvaš, studiraš... - zamišljeno je gledao.
-           Šta je tu čudno?
-           Sve.
-           Mislim da nije čudno - nasmejala se.
-           Studiram da bih sebi obezbedila neki posao. Kuvanje mije hobi, a 

manekenstvom se bavim da bih zaradila novac.
-           Da li uživaš u tom poslu?
-           Pa, onako.
-           Gledao sam te na jednoj reviji - priznao je.
-Ti?
-Da.
-           Ko te je naterao da ideš na reviju, King?
-           Niko - slegnuo je ramenima. - Išao sam da te vidim.
-           Mene?
-           Nosila si providne haljine - rekao je muklo.
-           Da, znam... ja... - mucala je. Setila se revije od pre par meseci. To je bila 

revija poznatog kreatora koji je napravio ekskluzivne večernje haljine.



-           Zaključio sam da si jako zgodna devojka.
-           Hvala - prošaputala je.
-           Zar te nije sramota da skoro gola šetaš pistom?
-           Pa... nije na svakoj reviji tako, King - pokušala je da objasni. - Na toj mi 

nije bilo preterano prijatno - setila se daje htela da odbije učešće, ali je 
prihvatila zbog ogromnog honorara.

-           Hteo sam da ti se javim posle revije, ali se pred garderobom gurala 
gomila reportera i momaka - rekao je.

-           To su momci manekenki - objasnila je.
-I tvoj?
-           Ja nemam momka.
-           Nemaš?
-Ne.
Učinilo joj se da će King još nešto reći, ali je on samo otpio vino i zapalio 

cigaretu. Vladala je neprijatna tišina.
-           Ako smo završili, idem da legnem - rekla je.
-           Umorna si?
-           Nisam, ali...
-           Sedi.
Kao poslušna devojčica koja nije želela da joj se dva puta nešto kaže, Tedi 

se vratila na stolicu na kojoj je sedela.
-           Tedi, zar ti nije dosadno na ranču? - upitao je i pažljivo je pogledao.
-           Nije - odgovorila je iskreno. - Ovde nikome ne može da bude dosadno.
-           Nisi u pravu - odmahnuo je glavom.
-           Mnoga deca naših radnika maštaju o odlasku u grad. Ovakav život ih 

ne privlači. Da li bi ti mogla da živiš na ranču?
-           Naravno - bila je iskrena.
-           Ne bi ti nedostajali izlasci, provod?
-           Ja retko izlazim - rekla je tiho. - Gotovo nikad.
U tom trenutku Džena je ušla u kancelariju.
-           Došla sam da vidim da li ste završili posao - rekla je i sela u slobodnu 

fotelju.
-Jesmo - odgovorili su skoro u glas.
-           Tedi, Bejk i ja idemo sutra u Kalgari čim on završi obaveze oko prodaje 

krava - dodala je. - Htela sam da te pozovem da ideš sa nama.
-           Planirao sam da povedem Tedi u Benf - umešao se King. - Imam tamo 

neki posao, a koliko znam Tedi nikada nije bila u Benfu - upitno je pogledao.



-           Nisam - promucala je.
-           Aha - preko Dženinog lica je prele- teo osmeh. - Šta ti kažeš Tedi?
-           Volela bih da vidim Benf – promucala je.
-           Budi pažljiv prema mojoj drugarici - Džena se okrenula bratu. - Nemoj 

daje gumeš sa neke stene.
-           To ne bi bila loša ideja, ali ovoga puta je ipak neću gurnuti - odgovorio 

je kroz smeh. - Obećavam!
-           Nešto se čudno dešava sa tobom, King - rekla je Džena, ne skidajući 

pogled sa svog brata. - Samo pre nekoliko dana nisi mogao ni da vidiš Tedi, a 
sada je pozivaš na izlet sa sobom.

-           To je bilo pre nekoliko dana.
-           Šta se promenilo?
-           Ništa - nervozno je ođmahnuo.rukom.
-           Mora da si pao na Tedino kuvanje - Džena se slatko nasmejala. - Čula 

sam priče da put do muškarčevog srca vodi preko stomaka.
-           Ma, to su gluposti - promrmljao je King. Nije skidao pogled sa Tedi 

koja je bila jako zbunjena, a njega je to zabavljalo.
-           A, da nisi bolestan? - nastavila je Džena.
-           Ako si završila ispitivanje, predložio bih da svi krenemo na spavanje - 

rekao je ustajući. - Mene sutra čeka naporan dan.
-           Kada vas dvoje idete u Banf? - upitala je Džena.
-           Čim završim posao oko prodaje krava - odgovorio je. - Mislim da ću do 

deset, pola jedanaest završiti.
-           Znači i Bejk će tada biti slobodan - nasmejala se. - To sam htela da 

čujem - Džena je uhvatila Tedi za ruku i povela je iz kancelarije.
-           Kingovo raspoloženje prema meni se za nijansu popravilo - prošaputala 

je Tedi dok su išle hodnikom ka njenoj sobi.
-           Mislim da se zaljubio u tebe.
-           On? Ti si luda, Džena - rekla je Tedi.
-           Nisam - rekla je veselo. - Vidiš i sama da se menja. Mora da je ljubav u 

pitanju.
-           Ljubav možda, ali...
-           Hoćeš da kažeš da nije zaljubljen u tebe.
-Da.
-           Ne znam nijednog normalnog muškarca koji se ne bi zaljubio u tebe, 

Tedi - mrmljala je Džena. - Pogledaj samo kako izgledaš.
-           Uf - frknula je. - Zamisli, King me je gledao na jednoj reviji - rekla je.



-           Znam.
-           Nisi mi rekla - primetila je Tedi.
-           Mislila sam da ga je ta opčinjenost prošla - priznala je. - Bio je na reviji 

i kući doneo neke reklamne fotografije - pričala je. - Danima je kao lud buljio 
u tebe.

-           Sigurno je smišljao grubosti koje bi mi rekao kada se vidimo sledeći put 
- primetila je Tedi gorko.

-           Ne, gutao te je očima.
-           Na toj reviji sam nosila providne stvari i King mi je danas prigovorio 

zbog toga - nastavila je Tedi.
-           Ljubomoran je. - Džena je prasnula u smeh.
-           Nije, nego je ljut što sebi dozvoljavam da se tako pokazujem - ispravila 

je Tedi.
-           Pusti te njegove priče - Džena je odmahnula glavom. - Kažem ti daje 

King izgubio glavu za tobom. Nego, šta da obučem sutra? - uzdahnula je i 
zamislila se.

-           Znaš, želim nešto praktično, ali i lepo.
-           Obuci novu crvenu haljinu ili sivi laneni komplet - predložila je Tedi.
-           A, šta ćeš ti?
-           Nisam još razmišljala o tome - priznala je. - Kingov poziv me je toliko 

iznenadio da sam ostala bez teksta.
-           Ipak si uspela da promucaš da hoćeš da ideš sa njim - zadirkivala je 

Džena.
-           Bolje to, nego da smetam tebi i Bejku - branila se.
-Aha.

                                                         *
Tedi se sledećeg jutra probudila jako rano. Bila je nestrpljiva da što pre 

krene na izlet sa Kingom. Dugo je razmišljala šta da obuče i na kraju odlučila 
za sportsko- elegantnu kombinaciju.

Obukla je lepe letnje pantalone i majicu sa tankim bretelama koja je 
isticala njena lepa ramena i vrat. Kosu je pustila da joj slobodno pada niz 
ramena. Nije se našminkala, jedino je na usne stavila diskretan karmin u boji 
kože. Obula je udobne ravne cipele, a preko ramena prebacila veliku tašnu.

Kada je King pozvao da krenu, ona je istrčala iz kuće.



Tedi je bila odlično raspoložena, a po Kingovog izrazu lica videlo se daje i 
on dobre volje.

-           Kako je prošla prodaja krava? - upitala je zainteresovanim glasom.
-           Dobro, zadovoljan sam.
Predeo kroz koji je King vozio, bio je predivan. Put je krivudao kroz guste 

šume četinara. Polako su se penjali uzbrdo, a pogled na dolinu jedrio 
magičan. Povremeno bi se ukazali visoki vrhovi Stenovitih planina, 
veličanstveni i gordi.

-           Ovde je prelepo - rekla je Tedi.
-           Sviđa ti se?
-           Naravno, obožavam lepu prirodu - uzdahnula je. - Kako je čist vazduh 

- prozori su bili otvoreni i ona je udisala punim plućima.
-           Mislio sam da ti je muka od čistog vazduha - bio je zajedljiv.
-           Zašto?
-           Navikla si na gradski smog - letimično je pogledao.
-           Nisam i nikada neću navići - mirno je odgovorila. - Zaboravio si da sam 

ja iz Džordžije.
-           Da - klimnuo je glavom. - Uvek te povezujem sa Njujorkom.
-           To je grad koji ja ne volim - rekla je.
-Ne?
-           Ne, ali prinuđena sam da povremeno boravim u njemu.
-           Koliko sam ja čuo ti voliš taj grad a naročito njegovi noćni život - 

nastavio je.
-           Pogrešno si čuo - i dalje je bila mirna.
-           Interesuje me od koga dobijaš pogrešne informacije.
-           Imamo istog poznanika.
-           Ko je to?
-           Videćeš ga - bio je tajanstven, a Tedi nije želela da insistira.
Tedi je pažljivo gledala predeo kroz koji su prolazili i trudila se da što više 

lepote upije u sebe.
-           Tedi, da li znaš da mladost i lepota ne traju večno? - upitao je King.
-           Naravno.
-           Ljudi se retko žene devojkama koje su im služile za provod - rekao je 

ledenim glasom.
-           Ne znam šta si hteo da kažeš, ali ja nikome ne služim za provod, King - 

ošinula gaje pogledom.
-           Čuvaš se za brak?



-           Želim da se udam i da imam mnogo dece - rekla je.
-           To me iznenađuje - promrmljao je.
-           Zašto?
-           Nisam mislio da te to interesuje - priznao je. - Deca su jako velika 

obaveza.
Uskoro je King zaustavio automobil u prijatnom turističkom mestu 

prepunom radnji sa suvenirima, restoranima i turistima koji su dolazili da se 
dive lepotama prirode. Benf je ležao u zelenoj dolini, a svuda oko njega dizali 
su se goli vrhovi ogromnih planina. U daljini se videla reka koja se presijavala 
na popodnevnom suncu.

-           Ovo je neverovatno - prošaputala je Tedi, gledajući lepotu oko sebe.
-           Lepo je - složio se King. - Ovo mesto je omiljeno turistima i uvek je 

puno. Baš sada razmišljam zašto te nikada nismo doveli na izlet. Nije daleko 
od ranča, a može se prijatno provesti vreme.

-           Nikada nije bilo vremena - rekla je, a u sebi je pomislila da on nikada 
nije imao želju da vreme provede sa njom.

-           Predlažem da prvo odemo na ručak - Kingje poveo prema jednom 
malom restoranu, uređenom u planinskom stilu. - Imaju odličnu hranu i 
vino. Ja sam gladan, a ti?

-           I ja - priznala je. - Verovatno nam je ovaj vazduh otvorio apetit.
Pronašli su slobodan sto, Kingje naručio hranu i počeo da je zabavlja 

pričom o svom poslu i ranču. Iz svake njegove reči izbijala je ljubav za život 
koji je vodio.

-           Obožavam ovu okolinu - rekao je.
-           Jako je lepo - složila se. - Mogu da zamislim kako su se osećali stari 

francuski traperi koji su ovde lovili.
-I moj deda je bio Francuz.
-           Znam.
-           Ali, baka je bila Holanđanka i mi smo nasledili njihove kombinovane 

gene - nasmejao se.
-           Sta ćemo raditi posle? - upitala je Tedi.
-           Mislio sam da malo razgledamo radnje sa suvenirima, a zatim da 

odemo na jezero Luiz - predložio je. - U blizini ima jedan stari hotel, koji 
moraš viđeti.

-           Sve si isplanirao - nasmejala se.
-           Trudim se da budem dobar vodič.
-I jesi - pohvalila ga je.



Ručak je bio odličan, kao što je King i rekao. Kad su završili, popili su vino 
i krenuli u šetnju. Tedi je uživala dok su se gurali uskim uličicama sa ostalim 
turistima, zavirivali u male prodavnice i zanatske radnje. King je uhvatio za 
ruku da se ne bi izgubili, kako je rekao, a ona je uživala u stisku njegove tople 
šake, osećajući da gubljenje nije jedini razlog njegove pažnje.

Kupili su sladoled koji su jeli u šetnji. Oboje su bili razdragani kao deca. 
Veselo su se smejali i pričali. Prvi put, Kingje bio pričljiv i Tedi je zaključila 
da je za tih nekoliko sati rekao više nego za protekle godine.

-           Da li si umorna, Tedi? - upitao je iznenada.
-           Nisam, a ti?
-           Rado bih popio kafu.
-           Slažem se.
Ušli su u jedan mali restoran koji je u lepoj staklenoj vitrini imao kolače i 

kremove. Naručili su kafu i kolače.
-           Hej, to je mnogo - pobunila se kada je King nabrajao kelnerici šta da im 

donese.
-           Nije - odmahnuo je glavom. - Kažu da su ovde najbolji kolači u celoj 

Kanadi - objasnio je ponosno. - Prave ih po receptima starih francuskih 
poslastičara.

-           Hm, zvuči primamljivo - oblizivala se.
-           Baš si čudna. - King je pažljivo pogledao. - U jednom trenutku si 

odrasla žena, a već u sledećem dete.
Tedi gaje gledala širom otvorenih očiju.
-           Ti si divna - prošaputao je i spustio brz poljubac na njene usne.
-           Nismo sami, King - uspela je da promuca, a rumenilo je oblilo njene 

obraze.
-           Pa šta? - upitao je nemamo. - U pravu si, i ja više volim kada smo sami.
U jednoj prodavnici suvenira Tedi je kupila prelepu narukvicu za Dženu. 

Prime- tila je da King sa velikom pažnjom razgleda minđuše i iznenadila se 
kada joj je pmžio jednu malu kutijicu čim su izašli na ulicu.

-           Ovo je za tebe, Tedi.
-           Za mene? - bila je iznenađena i drhtavom rukom je raspakovala 

poklon. - Oh, divne su.
Na njenom dlanu su ležale prelepe minđuše.
-           Stavi ih - insistirao je, a kada ih je de- vojka zakačila, zadovoljno se 

osmehnuo.



-           Želeo sam da imaš uspomenu na ovaj izlet - rekao je, uhvatio je za ruku 
i povukao kroz gužvu.

-           Hvala, King - mucala je. - Divne su.
Dok su se uskim krivudavim putem vozili ka jezeru, Tedi je razmišljala o 

Kingu i poklonu koji joj je dao. Nije razumela njegove reči ni zašto je želeo da 
ima uspomenu na taj zajednički izlet. Nije stekla uti

sak da je on preterano emotivna osoba i taje njegova reakcija jako 
iznenadila.

-           O čemu razmišljaš, Tedi? - iznenada je trgao njegov glas.
-           Uživam u prirodi - slagala je.
Tedi je nastavila da se divi prelepoj prirodi. Na padinama planine pasle su 

planinske ovce, losovi i planinske koze. Bistra reka videla se ispod njih. 
Iznenada na jednoj zaravni na koju su se popeli, pojavilo se veliko, bistro 
planinsko jezero.

Devojci je zastao dah od lepote.
-           Kako je samo bistro i tiho. Toliko je tiho da se mogu čuti ribe kako 

plivaju u vodi - polako se opuštala.
Izašli su iz automobila, King je nežno zagrlio i poveo do jezera. Ćutali su i 

upijali svu tu lepotu koja se prostirala kilometrima oko njih.
-           Sanjariš? - prošaputao je King.
-           Ovde je toliko lepo da bih želela da tu zauvek ostanem - priznala je. 

Imala je jaku želju da nasloni glavu na njegove snažne grudi, ali se uzdržala.
-           Opet me iznenađuješ - promrmljao je.
-           Zašto?
-           U svakom trenutku si drugačija, Tedi.
-           Ne znam da li mi to zameraš - rekla je. - Modne revije i foto-aparati 

postoje za mene samo kada sam u Njujorku. Na fakultetu sam obična 
studentkinja, a ovde sam zapravo ja.

-           Stvarno? - Kingove pronicljive oči spustile su se na njeno lepo lice.
Devojka je osetila kako je obuzima napetost i uzbuđenje. Njeno srce je 

zatreperilo, a kada je King privukao bliže sebi, zakucalo je tako snažno da je 
pomislila da ga i on čuje.

-           Nemaš ništa ispod majice - mrmljao je. - To mi ceo dan odvraća pažnju. 
Imaš divne čvrste grudi- privukao je sebi, a ona je zadrhtala od njegovog 
toplog tela i vrelog daha. - Koža ti je kao somot - mrmljao je, milujući njena 
obnažena ramena.



Tedi je osetila kako polako gubi kontrolu. Njegovo milovanje joj je prijalo i 
ona, je želela još. Kada su se njegove usne spustile na njene, uzvratila mu je 
poljubac svom strašću koju je osećala.

King je tiho zaječao i ponovo je poljubio, jednom rukom je mrsio njenu 
kosu, a drugom milovao ramena i leđa. Tedi se uvijala pod dodirom njegove 
ruke, želeći da njegovo milovanje nikada ne prestane.

-           Tedi, Tedi - mrmljao je King.
Tedi je čula njegov uzdah i zatvorila je oči. Znala je da u ovom trenutku ne 

može ništa da mu odbije.
-           Odavno sam želeo da te ovako milujem, Tedi - šaputao je. - Da te 

držim u svojim rukama, ljubim i...
Tedi je tiho zaječala od užitka.
Polako su se spustili i legli na mekanu travu. Tela su im bila isprepletana. 

Njegove ruke su potražile njene, zatim vrat, ramena. Milovao je njene grudi, 
nabrekle od dodira njegove ruke, a kada je raskopčao njenu majicu Tedi je 
pomislila da lebdi.

Sjajnim očima gledala je Kinga koji više nije mogao da sputava svoju želju. 
Zaustavila je dah, očekujući da njegove rake krenu dalje po njenom telu.

-           Mama, mama dođi - uplašio ih je dečiji glas, neposredno iza njihovih 
glava.

-           Šta je, Džimi?
Tedi je rakama prekrila svoje obnažene gradi, a King je zaklonio svojim 

telom.
-           Oh - promrmljala je žena kada ih je ugledala. Bila je iznenađena, 

videvši da ih je njen sin prekinuo u intimnoj sceni. - Izvinite - promrmljala 
je.

-           Oni se ljube - rekao je dečak, gledajući ih u čudu. - Zašto?
-           Oni se vole, sine - uveravala gaje majka, pokušavajući da ga odvuče.
-           To su muž i žena - rekao je dečak.
-           Da, verovatno su na svadbenom putovanju - objasnila je njegova 

majka. - Zar ne, gospodine? - pogledala je Kinga.
-           Da - promrmljao je.
-           Uh - začula se Tedi kojoj je bilo strasno neprijatno. - Dečak je baš 

radoznao.
King je nemo posmatrao dok se oblačila.



-           Dobro je što nisu naišli malo kasnije - primetio je, a Tedi se stresla od 
pomisli šta bi tada ugledali. - Hajdem6 u hotel na kafu i piće - pomogao joj je 
da ustane.

-           Trebaće nam - osmehnuo se.
-           Da li su otišli? - upitala je tiho jer više nije čula njihove korake.
-           Jesu, možeš da odahneš. Neugodna situacija - mrmljao je dok su 

zagrljeni išli ka autu. - Prijaće mi dupli viski.
-I meni - glasno se nasmejala.
Dok je vozio, King je držao Tedinu ruku u svojoj kao da se bojao da će mu 

pobeći. Oboje su ćutali, prepušteni svojim mislima.
Tedi je zaustavila dah kada je iza jedne okuke ugledala konture ogromnog 

starog hotela.
-           To je najstariji hotel u ovom kraju - rekao je King, zadovoljan njenim 

oduševljenjem. - Izgrađen je još 1888. godine, ali je nekoliko godina kasnije 
stradao u požara. Obnovljenje dvadeset godina kasnije, i to je zgrada koja još 
uvek postoji. Arhitektura je jedinstvena - govorio je ponosno.

-           Veličanstven je - rekla je Tedi uzbuđenim glasom.
-           Unutrašnjost je još impresivnija - dodao je King. - Nije se štedeo novac 

ni ideje dok se gradio.
-Vidim.
Ušli su u ogroman foaje, prepun udobnih garnitura za sedenje, lepih starih 

lampi i lustera, cveća i duboki mekih tepiha koji su pokrivali mermemi pod.
Pronašli su slobodan sto u uglu, sme- stili se i naručili piće.
-           Hotel izgleda pun - primetila je Tedi, gledajući brojne turiste koji su se 

vrzmali oko njih.
-Jeste - klimnuo je glavom. - Ovde sezona traje tokom cele godine – 

objasnio je. - Zimi ljudi dolaze na skijanje, proleće i jeseni idu u lov, a leti da 
uživaju u prirodi.

-           Nikada nisam bila na skijanju - rekla je Tedi,
-           Ne? - zapanjeno je pogledao. - Skijanje je divan sport - rekao je. - 

Naučiću te.
Tedino Srce je zaigralo zbog njegovog obećanja.
-           Šta je sa onim čovekom sa kojim treba da obaviš poslovni razgovor, 

King? - upitala je.
-           Kojim čovekom?
-           Rekao si da dolaziš u Benf zbog posla - podsetila ga je.
-           Ah, da - klimnuo je glavom. - Suviše je kasno da mu se sada javim.



-Ali...
-           Potražiću ga drugi put - rekao je nemarno.
Tedije znala daje King veoma odgovoran čovek, a njegovo sadašnje 

ponašanje je to demantovalo. Zato se upitala da li je on izmislio posao u 
Benfu i pozvao je na izlet, želeći da bude sam sa njom.

-           O čemu razmišljaš, Tedi? - upitao je King, a ona se uplašila da joj on 
čita misli.

-           Razmišljam kako sam uživala u današnjem danu.
-           Dan još nije gotov - rekao je i značajno je pogledao.
-           Mislila sam da idemo kući. Već je kasno - bacila je pogled na sat.
-           Nemoj mi reći da ti se spava - ubacio je zajedljivo.
-           Ne, ali... - nervozno se igrala sa jednim pramenom kose.
-           Šta? - cinično je pogledao. - Nemoj mi reći da me se ponovo plašiš. 

Nisam stekao taj utisak dok smo bili na obali jezera - dodao je muklo.
Tedije naglo spustila pogled. Bolelo je što oseća prebacivanje u njegovom 

glasu. I sama je znala da se ponašala suviše slobodno, ali on je zapalio i 
razbuktao vatru strasti u njenom telu.

-           Idemo - rekao je i naglo ustao, a Tedi je skoro trčala za njim da bi ga 
stigla.

Dok su se vraćali na ranč, počelo je strašno nevreme praćeno jakom kišom 
i snažnim vetrom.

-           Koliko seja sećam, plašiš se nevremena, zar ne? - upitno je pogledao.
-           Pa... - promucala je.
On je zaustavio auto uz ivicu puta i uzeo je u zagrljaj.
-           Ovde nas niko neće prekinuti - mrmljao je između poljubaca.
Tedije pokušala da se izvuče iz njegovog zagrljaja, ali Kingove čelične ruke 

su je čvrsto držale. Ljubio je i milovao grudi. Ona se polako opuštala i 
prepuštala njegovim iskusnim rukama.

Iznenada, kroz njenu glavu je proletela jedna ružna slika od pre nekoliko 
godina. Tada je jedan grozni čovek pokušao daje natera na nešto što nije 
želela. Telo joj se ukočilo, a suze počele da cure niz lice.

-           Tedi? Tedi, šta se desilo? - King je bio zabrinut. - Da li sam te 
povredio?

- Ja...
-Šta  je bilo?
-           Ne mogu - prošaputala je.



King je pustio iz zagrljaja i nežnim pokretom ruke joj popravio kosu. 
Duboko je uzdahnuo, zavalio se u sedište i zapalio cigaretu.

-           Daj i meni jednu - zamolila je.
-           Nisam znao da pušiš, Tedi - zapalio je cigaretu i stavio u njene usne.
Ona se tresla.
-           Tedi?
Upitno gaje pogledala, ali je ćutala.
-           Ti nemaš nikakvo iskustvo sa muškarcima, zar ne? Zašto mi nisi rekla?
-           Zar bi mi poverovao? - odgovorila je pitanjem.
-           Nisam hteo da te povredim - rekao je iskreno.
-           Hajdemo kući - prošaputala je.
-           Tedi... - nežno je uhvatio njeno lice i zagledao joj se u oči.
Tedi se ukočila, a na njenom lepom licu se video strah.
King se povukao. Preko njegovog lica je prešao gorak izraz. Uključio je 

motor i auto je krenuo.

                                                 V

-           Kako je bilo na izletu? - upitala je Džena kasno te noći kada je ušla u 
Tedinu sobu.

-           Lepo.
-           Opet ste se svađali?
-           Nismo.
-           Ne? - upitno je gledala. - Nešto se desilo među vama, Tedi - mrmljala 

je. - Čim ste se vratili, ti si otišla u svoju sobu, a King je otišao u šetnju mada 
kiša lije kao iz kabla. Čak je i mama primetila da nešto nije u redu.

-           Ja... - Tedi je zaplakala.
-           Šta je bilo? - Džena je nežno zagrlila svoju prijateljicu. - Reci mi.
-           Ne mogu, Džena - promucala je kroz suze. - Sutra idem u Njujork- 

rekla je odlučnim glasom.
-           Zašto?
-           Moram - uzdahnula je. - Tako je bolje za sve.
-           Nemoj, Tedi - molila je Džena. - Bolje mi kaži šta se desilo. Možda ti 

mogu pomoći.
-           Ne - odmahnula je glavom i gorko zaplakala.



-           Tedi, da li King zna da te je one noći napao Dilin udvarač? - upitala je 
Džena.

-           Ne, ja mu nisam rekla.
-           Zašto? Mislim da bi on to morao da zna - mrmljala je Džena.
-Ali...
-           Nemaš razloga da se stidiš, Tedi - umirivala je Džena. - Ti nisi uradila 

ništa loše.
-           Misliš da bi King to poverovao? On bi rekao da sam gaje izazvala - 

bunila se.
-           Možda i ne bi - tešila je Džena.
-           Moram da odem odavde, Džena - rekla je Tedi odlučnim glasom.
-           Nemoj, Tedi. Sada se lepo odmori i ispavaj, a sutra ćemo razgovarati o 

tome - predložila je.
Tedi je dugo šetala po sobi nakon što je Džena izašla. Njene misli su bile 

zaokupljene Kingom. Nije ga čula da se vratio u kuću i brinula je. Nevreme je 
i dalje besnelo, a kiša je lila.

Što je duže razmišljala, bila je dalje od rešenja te teške situacije. Želela je 
da ostane na railču, ali joj je bilo neprijatno zbog Kinga, koji je sa puno prava 
očekivao objašnjenje za njeno narazumno ponašanje.

Tedije znala da joj se ne ide u Njujork, mada je to impulsivno rekla svojoj 
drugarici. Prazan stan i brojne obaveze koje su je očekivale, nisu je preterano 
privlačile, a nije želela ni da se sretne sa svojom tetkom Dili. Njihovi odnosi 
nisu nikada bili preterano bliski, a naglo su se pokvarili kada je Dilin 
ljubavnik pokušao da siluje Tedi. Devojka se odbranila, ali je napravila grešku 
i tetki ispričala o tom nemilom događaju. Dili je potražila objašnjenje od 
ljubavnika, koji je ubedio da Tedi laže, čak je rekao da gaje ona zavodila. Od 
tada, odnos među njima dvema je postao neprijateljski hladan i Tedije 
izbegavala njihove susrete.

Legla je u krevet, ali dugo nije mogla da zaspi. Nervozno se prevrtala, 
razmišljajući šta da uradi.

                                                  *
Rano se probudila i ušla u kuhinju čim je svanulo. Popila je kafu, ali ni to 

joj nije donelo olakšanje. U dnevnoj sobi je pronašla Kingove cigarete, vratila 
se u kuhinju, skuvala novu kafu, sela za sto, zapalila cigaretu i polako 



pijuckala. Iznenada je odlučila da pripremi doručak. Na ranču je to bio 
poseban užitak, jer su svi proizvodi bili sveži i na dohvat ruke.

Samo što je ispekla kajganu, vrata od kuhinje su se otvorila i King je ušao 
unutra.

-           Zašto si ustala tako rano, Tedi? - upitao je gledajući po stolu 
pripremljen doručak.

-           Nisam mogla da spavam - priznala je.
-           Imam skuvanu kafu. Hoćeš li?
-           Hoću - seo je za sto, ne skidajući pogled sa nje.
Tedi je sipala kafu u šolje i sela pored njega. Zapalila je cigaretu i otpila 

gutljaj kafe.
-           Vidim da si počela da pušiš - prebacio joj je.
-           Prija mi.
-           Znaš, ti si ovde u gostima - rekao je.
-           Nije potrebno da se toliko trudiš i pripremaš doručak. Ima žena koje su 

plaćene da to rade.
-           Znam, ali nisam imala kako da ubijem vreme. Rano sam ustala, 

spakovala se i...
-           Spakovala?
-           Da, danas putujem u Njujork - rekla je.
-           Zašto, Tedi? - nežno je pogledao.
-Ja...
-           Da li tvoja odluka ima veze sa mojim grubim ponašanjem? Oprosti, 

pogrešio sam - bio je iskren. - Molim te nemoj da ideš.
-           Moram, ja...
-           Ostani, molim te. Obećavam da nikada više neću biti grub prema tebi, 

Tedi - uhvatio je za ruku.
-Ali...
-           Trebaš mi - prošaputao je tiho, ali ona ga je ipak čula i klimnula 

glavom u znak pristanka.
U tišini su popili kafu.
-           Doručak će se ohladiti - promrmljala je Tedi.
-           Nema veze. Možemo ga zagrejati u mikro talasnoj remi - predložio je 

King i
veselo se nasmejao. - Obećavam da nikome neću odati našu malu prevaru.
-           Dobro.



-           Tedi? - nežno je pogledao. - Ja ti se iskreno izvinjavam zbog svog 
ponašanja. Nije opravdanje, ali mislim da sam se uplašio svojih osećanja i da 
sam grubostima pokušao da...

-           Da li hoćeš da kažeš da ćemo biti prijatelji? - upitala ga je Tedi, 
gledajući širom otvorenih očiju.

-           Da, draga moja - nežno je pomilovao po kosi.
Njegov nežan dodir je opustio devojku i ona mu se blago nasmešila. Kada 

joj je pomilovao lice, primakla se bliže, a kada su im se usne spojile, 
prepustila se poljupcu.

-           Oh, da li sam nešto propustila? - upitala je Meri Devere koja je 
iznenada ušla u kuhinju. Nije videla da se ljube, ali je po brzini kojom su se 
pomerili, pretpostavila da se nešto dogodilo. - Hmm, doručak je gotov - bila 
je zadovoljna.

Tedi i King su se značajno pogledali i glasno nasmejali. Oboje su se setili 
dečaka koji ih je juče prekinuo na izletu pored jezera. Sada je to isto uradila i 
njegova majka, mada nije bila svesna toga.

-           Da li se Džena probudila? - upitala je Tedi.
-           Jeste - odgovorila je Meri. - Srela sam je u hodniku. Otišla je da te 

probudi. Iznenadiće se kada bude videla da si ti već pripremila doručak.
Atmosfera za stolom je bila jako prijatna dok su doručkovali i polako pili 

kafu. Džena je primetila da njen brat nije u uobičajenoj žurbi, nego da polako 
ispija svoju kafu, učestvuje u razgovoru i nežno gleda njenu drugaricu. Po 
Tedinom izrazu lica, Džena je zaključila da je ona odustala od odlaska u 
Njujork i bila je sigurna da je njen brat doprineo tome.

-           Devojke, šta ste planirale za danas? - upitala je Meri.
-           Predlažem plivanje u bazenu i sunča- nje - rekla je Džena.
-           Planirao sam da pozovem Tedi na jahanje - rekao je King.
-           A, mene? - izazivala gaje sestra.
-I tebe - mrzovoljno je odgovorio.
-           Eto, idemo na jahanje sa Kingom - rekla je Džena. - Šta ćeš ti, mama?
-           Idem u selo - odgovorila je. - Mislila sam da vas pozovem da mi pravite 

društvo, ali jahanje je uzbudljivije. Idite sa Kingom - posavetovala je. - King, 
kada će Bejk biti slobodan?

-           Zašto?
-           Htela sam da ga pozovem na kafu i kolače - rekla je Meri, znajući da će 

to obradovati njenu ćerku.



-           On danas ima mnogo obaveza - rekao je King ljutitim glasom. Naglo je 
ustao od stola. - Čekam vas u štali za pola sata - dobacio je i izašao iz kuhinje.

-           On je grozan, mama - mrmljala je Džena. - Ne znam kako sam ga ranije 
obožavala i mislila da imam najdivnijeg brata na svetu.

-           On je obazriv, dušo - tešila je majka.
-           Grub, neotesan, razmažen, ohol... - nabrajala je.
-           Mislim da pretemješ, mila - Meri se nasmejala. - King brine za tebe i...
-           Brine? - gotovo je vikala. - On me kinji, mama!
-           Ne, dušo - pokušala je Meri nežnim glasom.
-           Neću da idem na jahanje s njim - rekla je Džena odlučnim glasom.
-           Dušo, ne možeš Tedi dovesti u neugodan položaj - savetovala je majka.
-           Ti idi sa njim, Tedi - rekla je Džena.
-           Ja neću.
-           Ako ne ideš ti, neću ni ja— rekla je Tedi.
-           Idi - prekinula je Džena odlučnim glasom. - Taman ste malo izgladili 

odnose i ne bi bilo pametno da ga ljutiš.
-           Idi, dete - posavetovala je i Meri.
Tedi se presvukla i u dogovoreno vreme stigla pred štalu. Konji su bili 

osedlani, a King je nervozno šetao i pušio cigaretu.
-           Gde je Džena?
-           Ona se predomislila. Neće ići na jahanje sa nama - odgovorila je Tedi.
-           Zašto?
-Pa...
-           Moja razmažena sestrica je uvređena što sam rekao da Bejk ima mnogo 

posla, zar ne? - promrmljao je, pomogao da sedne na konja i sam vešto 
uskočio u sedlo.

-           Zašto ne odobravaš njenu vezu sa Bej- kom? - upitala je Tedi. - Meni se 
čini da je on dobar mladić - dodala je, bojeći se da će njen komentar izazvati 
njegov bes.

-I jeste - složio se.
-           Zašto si onda protiv njihove veze? - upitala je Tedi.
-           Oni nisu jedno za drugo - rekao je jednostavno.
-           Zašto, King? Ne razumem te - promrmljala je i pažljivo ga pogledala.
-I sama znaš koliko Džena voli da troši novac. Šta misliš koliko bi dugo 

Bejk izdržao taj pritisak? Razmišljao sam da mu dam jedan deo doline i 
pomogao da stane na svoje noge, ali ni to ne bi bilo dobro. Bejku je potrebna 



žena koja je sposobna da podnese mnoge žrtve i radi zajedno sa njim ili 
barem održava kuću. Moja sestra nije sposobna za to - objasnio je.

-           Ona voli Bejka - bio je jedini argument koji je Tedi mogla da iznese.
-           I to je diskutabilno - osmehnuo se. - Mislim da to nije prava ljubav.
-           Nego?
-           Zabranjeno voće je slatko - promrmljao je. - On je za nju na neki način 

zabranjeno voće, Tedi.
-           Džena je uporna osoba i ja verujem da bi ona uspela ako joj je stalo do 

života sa njim.
-           Takav život traži ogromnu žrtvu za koju moja sestra nije sposobna - 

rekao je hladno. - Ona je razmažena.
Jahanje je bio jedan od Tedinih omiljenih sportova i nije joj se svidelo što 

su baš sada načeli temu koja je uznemirila. Osećala je daje King u pravu, ali je 
emotivno bila na strani svoje prijateljice i želela je da joj pomogne.

-           Gde idemo? - upitala je Tedi kada je King iznenada usmerio svog konja 
u drugom pravcu.

-           Mislio sam da prođemo pored farme Džonsonovih - rekao je. - A zatim 
se istočnim obodom vratimo do ranča.

-           Kod Džonsonove farme je ona dolina sa margaretama, zar ne? - upitala 
je.

-           Jeste - osmehnuo se. - Da li još uvek voliš margarete?
-           Da, volim.
-           Zao mi je ali danas nećemo moći da ostanemo dugo na jahanju jer 

očekujem goste - nastavio je King. - Doći će mi poslovni partner koji je naš 
zajednički poznanik, Tedi - značajno je pogledao.

Tedi je bila jako zainteresovana za tu tajanstvenu osobu, ali nije ništa htela 
da pita. Razmišljala je ali nije mogla da se seti ko bi se bavio nekim poslom 
oko stoke ili poljoprivrednih proizvoda.

-           Hoćeš da se trkamo? - izazivala ga je.
-           Dokle?
-           Do doline sa margaretama - predložila
je-
-           Hoću.
Tedi je obola konja i pojurila kao strela. Znala je da je King mnogo veštiji 

od nje, ali nije odustajala. Želela je da pobedi.
Legla je na travu, pokušavajući da dođe do daha. King je sjahao i seo pored 

nje.



-           Čestitam, pobedila si - priznao je.
Tedi se nasmejala.
-           Ipak, mislim da je ludost tako jahati - upozorio je.
-           Zašto?
-           Mogla si pasti i povrediti se.
-           Ali nisam - glasno se nasmejala. King je pomilovao po kosi.
-           Jako si lepa, Tedi - mrmljao je. Njegova ruka se polako spustila na 

njeno rame i ruku. Nastavio je daje nežno miluje.
-           Nemoj... - zamolila je Tedi, znajući da je njena molba uzaludna.
-           Neću te povrediti, mila - šaputao je i spustio nežan poljubac na njene 

usne.
Nastavio je da miluje njeno telo, a ona se polako opuštala. Ovo je tako lepo, 

razmišljala je. Nikoje do sada nije tako milovao i probudio takva osećanja u 
njoj.

-           Samo se opusti, Tedi - mrmljao je King.
King je otkopčao njenu košulju i milovao je po glatkoj koži.
-           Ti si stvorena za mene, draga - govorio je nežnim glasom. - Ne brini 

neću te požurivati, ako nisi spremna. Pred nama je čitava večnost, Tedi.
-           Šta to treba da znači? - upitala je tiho.
-           Nikada te neću pustiti da odeš od mene.
Tedi je želela da čuje te reči, ali sada kada ih je King izgovorio, ona nije 

mogla da poveruje u njih. Prevmula se, prišla mu bliže i stavila glavu na 
njegovo rame.

Ležali su tako jedno pored drugog, ravnomerno dišući, prepušteni 
sanjarenju. Oboje su bili opušteni i srećni. Iznenada je King duboko 
uzdahnuo.

-           Šta te muči, King?
-           Razmišljam o poslu - priznao je.
-           Ti si jako vredan čovek, King. Nekada se pitam kako izdržavaš taj ludi 

tempo - znala je da često provodi u radi i po dvadeset sati dnevno i da nikada 
nije imao godišnji odmor.

-           To mije već prešlo u naviku, draga - poljubio je u kosu. - Kada mije 
umro otac, ostale su majka i Džena i veliki dugovi. Trebalo se brinuti o njima 
i da se onda nisam potrudio, danas bismo bili jako siromašni. Bio je to težak 
rad, ali se isplatio.

-Ali, taj napor je uticao da postaneš grub - primetila je.
-           U poslu nema sentimentalnosti - uzdahnuo je.



-           Znam - složila se i pomislila na mnoge prljave igre koje je srela u svom 
manekenskom poslu.

-           Ni tvoj život nije bio lak, zar ne? - pažljivo je pogledao.
-           Nije - odmahnula je glavom. - Od kada sam u studentskom domu i nije 

tako loše.
-           Zar ti nije lepo sa tetkom?
-           Nije - odmahnula je glavom, a preko lica joj je preletela tužna senka. - 

Život sa njom je sličan noćnoj mori, ali još malo ću završiti fakultet i postati 
svoj čovek.

-           Nisam znao da ti je toliko teško - bio je iznenađen njenim priznanjem.
-           Džena mi je mnogo pomogla jer je uvek bila puna razumevanja za 

mene - setila se koliko je noći plakala u njihovoj zajedničkoj sobi ili satima 
razgovarala sa svojom drugaricom koja je pažljivo slušala. Džena je odrasla u 
harmoničnoj porodici i teško je razumela netrpeljivost Tedine tetke.

-           Izvini što sam ja bio grub - promrmljao je.
-           Nisi znao kako živim - uzdahnula je. Više joj nije bila važna njegova 

ranije grubost. Bila je srećna što je konačno shvatio i što je mislila da više 
neće imati problema.

-           Vreme je da se vratimo na ranč - rekao je King. Raspoloženje mu se 
iznenada pokvarilo. - Posao me čeka - rekao je ustajući.

-           Naravno.
-           

                                                     VI
-           Stigli ste! - Džena im je potrčala u susret. - King, došao je neki čovek.
-           Očekujem ga - King je klimnuo glavom. - Gde je on sada? - upitao je 

svoju sestru.
-           Sa mamom na terasi - odgovorila je.
-           Mislim da piju kafu i neko osvežavajuće piće - napravila je smešnu 

grimasu. - Tvom gostu je jako toplo.
-           Hajdemo da ga pozdravimo - predložio je King i poveo devojke na 

terasu.
Posetilac je ustao da pozdravi Kinga. Onog momenta kada je Tedi ugledala 

visoku, mršavu priliku koja joj se pakosno nasmešila, osetilaje kako joj se 
izmiče tlo pod nogama. To je bio poslednji čovek kojeg je poželela da vidi. 
Brus Bilingbi, njena noćna mora, čovek koji je dugo vremena proganja, 



obasipa komplimentima, nabacuje se na sve moguće načine i ne bira sredstva 
da ona bude njegova.

U momentu kada je Tedi videla Brusa, bilo joj je jasno ko je poznanik koji 
daje Kingu informacije o njoj.

-           Svet je baš mali, Tedi - rekao je Brus kroz smeh. Prišao joj je da se 
pozdrave. Devojkaje na vreme osetila da će je poljubiti i povukla se korak 
unazad.

-Jeste - promrmljalaje.
-           Nismo se dugo videli i jako sam te se zaželeo - rekao je izveštačeno 

veselim glasom. - Kako se provodiš na ranču? Zar ti nije dosadno, Tedi?
-           Nije - odgovorila je hladno. - Ovde mi je jako lepo.
-           Lepo? - bio je podozriv. - A noćni život?
-Ja...
-           Znam da si navikla na provode i zato se čudim kako izdržavaš ovde, 

draga - pokušao je da je zagrli, ali se Tedi izmakla.
King je pažljivo slušao njihov razgovor. Tedi je primetila daje nešto 

blesnulo u njegovim očima.
-           Tedi, ja sam pričao Kingu o tebi - hvalio se Brus. - Od mene je saznao 

sve o tvojoj karijeri manekenke - smejao se.

Tedi je zatvorila oči. Mogla je da zamisli kakve je priče Brus ispričao 
Kingu. Sada joj je bilo jasno zašto je King imao loše mišljenje o njoj.

Tedi je upoznala Brusa Bilingbija pre više od godinu dana na jednoj reviji 
jer se u to vreme zabavljao sa jednom manekenkom. Tedi mu se jako svidela i 
on je rešio daje osvoji. Njegovo udvaranje je ostalo bez rezultata i to ga je 
naljutilo te je počeo da je proganja. Pojavljivao se na svim mestima gde je 
ona, bio je napadan i veoma uporan. Tedi gaje izbegavala. U početku je na lep 
način pokušala da mu objasni da joj se ne sviđa, ali kada on to nije prihvatio, 
Tedi gaje izbegavala. Često su dolazili i u otvoreni sukob.

Brus se sprijateljio sa Tedinom tetkom Dili i od nje saznao mnoge 
pojedinosti iz Tedinog života. Tako je saznao šta i gde studira, sa kim se druži 
i lako uspevao da se uvek pojavi na mestu gde je ona. Kada bi Tedi došla u 
Njujork, Brus nije izbijao iz njihovog stana, a Dili se nije obazirala na 
proteste svoje rođake. Njoj je Brus bio prijatelj preko kojeg je upoznala neke 
interesantne ljude i dobila povoljan kredit u banci.

-           Zar ti nije drago što sam došao, mila? - upitao je Brus.
Tedi je primetila kako se Kingove šake stežu u pesnice i kako mu se na licu 

javlja neprijateljska grimasa.



-           Vreme je da pređemo na posao - rekao je King hladno.
-           Naravno - osmehnuo se Brus. Pošao je za Kingom u radnu sobu, ali je 

uputio Tedi jedan čežnjiv pogled zbog kojeg se devojka stresla.
-           Ko je ovaj kreten? - upitala je Džena.
-           To je onaj Dilin prijatelj koji me proganja - rekla je Tedi.
-On?
Tedi je samo umorno klimnula glavom. Bila je srećna što je na vreme rekla 

Dženi da je dosadni Brus proganja i zagorčava joj život.
Meri je bila zbunjena ponašanjem njihovog gosta i sa znatiželjom je 

posmatrala svoju ćerku i njenu prijateljicu.
-           Ko je to? - upitala je.
Džena joj je ispričala sve što je znala o Brusu i njegovom ponašanju prema 

Tedi.
-           Baš nije morao on da se pojavi na farmi - zaključila je Meri.
-           Verovatno radi u firmi koja sarađuje sa Kingom - primetila je Tedi. - Za 

mene bi bilo najpametnije da se odmah spaku- jem i odem u Njujork.
-           Pričaš gluposti! - upozorila je Džena.
-Ali...
-           On je lud! - rekla je Džena. - Izgleda da mu moj brat veruje svaku reč - 

promrmljala je.
-Da.
Meri je pozvala sobaricu.
-           Ema, pripremi našem gostu onu zelenu sobu - rekla je.
-           Ali, gospođo vi ste zaboravili daje krevet u toj sobi jako loš - podsetila 

je žena.
-           Madrac je propao od starosti i federi su iskočili. Sami ste rekli da je taj 

krevet odavno samo za bacanje.
-           Baš zato mu spremi tu sobu - Meri je bila uporna.
-           Znači, to je neko ko baš nije rado viđen gost - nasmejala se žena.
-           U pravu si, Ema - nasmejala se Meri.
-           To je poslednja osoba koju želim da vidim u svojoj kući - dodala je.
-           Aha - Ema je klimnula glavom. - Sta- viću i neki kamenčić - nasmejala 

se.
-           Devojke, sada bih želela da ostanem malo sama - rekla je Meri. - Bejk 

me je zamolio da razgovaramo.
-           Kada će doći? - upitala je Džena.



-           Svakog trenutka-odgovorila je njena majka. - Moramo da razradimo 
plan kako da omekšamo tvog brata. Zato me sada ostavite - dodala je, a 
osmeh joj nije silazio sa usana.

-           Hvala mama.

                                                     *
Kada su se te večeri sakupili u trpezariji da večeraju, Tedi je znala da će to 

za nju biti jako teški trenuci. Brus je seo tačno prekoputa nje, i neprekidno je 
gledao.

King je motrio svaki Brusov pokret. Gospođa Devere se trudila da kao 
dobra domaćica održi prijatnu konverzaciju, ali joj je to teško polazilo za 
rukom.

-           Tedi, mislio sam da ćeš i ovog leta raditi - rekao je Brus. - Pozvao sam 
tvoju agenciju i jako sam se iznenadio kada su mi rekli da si na odmoru. Znao 
sam da nemaš para za putovanje, pa sam zaključio da si u Kanadi kod svoje 
drugarice.

-           Stvarno? - promrmljala je hladno.
-           Pitam se samo još koliko ćeš dana ovde izdržati - nastavio je.
-           Tedi voli boravak na ranču - umeša se Džena.
-           Koliko je ja poznajem, ona voli noćni život, a toga ovde nema - iscerio 

se. - Ili se možda varam? - izazivački je gledao.
-           Možda se ovde noću dešavaju druge stvari u kojima takođe uživaš?
-           Volim život na ranču - rekla je Tedi.
-           Aha - odmahnuo je rukom i pažljivo pogledao Kinga. - Da, da. Mislim 

da sam razumeo.
-Šta?
-           Sigurno je interesantno bogatstvo gospodina Đeverea - rekao je 

ledenim glasom. - Zbog toga se treba odreći nekih navika, zar ne?
-Ja...
-           Verujem daje ovo lakši način da platiš svoju školarinu i troškove koje 

tvoja tetka zahteva da plaćaš u Njujorku - dodao je.
King je pažljivo pogledao Tedi. Sada je čuo nešto što ranije nije znao.
-           Brus, ostavi me na miru - procedila je Tedi.
-           Nemoj se ljutiti, lepotice.
Kingovo lice je bilo izobličeno od besa.



Posle večere kada je Džena otišla da se nađe sa Bejkom, Tedi je sama sedela 
u dnevnoj sobi, pokušavajući da čita. neku knjigu, ali su njene misli bile 
daleko.

-           Nisi sa svojim momkom? - upitao je King ledenim glasom. Tiho joj je 
prišao i ona ga nije čula.

-           Brus nije moj momak - rekla je. - Nikada nije ni bio.
-Je li?
-           Ti si lud ako mu veruješ!
King je nekoliko trenutaka nemo posmatrao.
-           On te dobro poznaje - primetio je.
-           On me ne poznaje - naglasila je. - On...
-           Šta? On mije otvorio oči-rekao je ledenim glasom.
-           Baš lepo što te je Brus spasao. Zamalo da si naseo, King - rekla je gorko.
King je ćuteći posmatrao.
Tedi je izdržala njegov pogled, a zatim je ustala i krenula ka vratima.
-           Gde ideš?
-           U svoju sobu - odgovorila je ne okrećući se.
-           Tedi, ta tvoja nevinost i naivnost, da li su istina ili gluma?
Devojka je zastala i ukočila se. - Sve je gluma, dragi - rekla je hladnim 

glasom.
-           Uostalom, King Devere odlično poznaje žene i može sve na vreme da 

zaključi -izletela je iz sobe.

                                                      *
Sledećeg dana, Brus je neprestano bio Tedi za petama. Ona se trudila da ga 

izbegava, ali boravak u istoj kući je to onemogućio.
Džena i Tedi su ležale pored bazena i razgovarale o Bejku kada im je prišao 

Brus. Seo je pored Tedi, gledajući je nepristojnim pogledom.
-           Svakog dana si sve lepša, ljubavi - promrmljao je'.
-           Ostavi me na miru! - procedila je kroz zube.
-           Ha! Znam iz iskustva da muškarac uvek može da dobije sve što hoće 

ako je dovoljno uporan.
-           To nije tačno! Mene nikada nećeš imati!
-           Misliš?
-           Znam!
Brus je prasnuo u smeh.



-           Ne postoji na ovom svetu žena koju ja ne mogu da osvojim - rekao je 
ponosno.

-           Onda sam ja prva.
-           Da li je to zbog farmera? - upitao je ledenim glasom. - E, pa nećeš ga 

imati - prošaputao je hladno. - Ja sam spreman na sve! Uostalom, prvi sam te 
video.

-           Molim?
-           Želim da budeš moja, i bićeš - osme- hivao se. - Ja sam Kingu pričao 0 

tebi i...
-           Mogu da zamislim šta si mu pričao - rekla je gorko. ,
-           Ne možeš - nasmejao se. - Ne veru- jem da imaš tako pokvarenu maštu, 

devojčice.
-           Ostavi moju drugaricu na miru, kretenu - procedila je Džena koja više 

nije mogla da sluša. Ležalaje malo dalje i nije čula svaku reč koju je Brus 
izgovorio, ali i od onog što je čula bilo joj je muka.

-           Ti ćuti - odmerio je hladnim pogledom. - Ako ne želiš da upozorim 
tvog brata na Bejka - iscerio se.

-Ali...
-           Nisam ja naivan, devojke - rekao je* ustajući. - Uvek ostvarim ono što 

hoću!
-           Po koju cenu? - upitala je Džena, zgranuta njegovim ponašanjem.
-           Zar je to važno?
Džena je skočila u bazen, nadajući se da će joj hladna voda vratiti razum. 

Ona nije verovala da postoje toliko pokvareni ljudi kao što je Brus.
Brus je iskoristio priliku kada su on i Tedi ostali sami i pokušao da je 

poljubi. Čim joj je prišao ona je podigla ruku i snažno gaje ošamarila. U tom 
trenutku je naišao King.

-           Mala svađa - Brus se prvi snašao. Trljao je obraz koji mu je brideo. - 
Tedi je prava vatrena mačkica.

King ih je odmerio ledenim pogledom, okrenuo se i uputio ka kući. Brus je 
potrčao za njim.

-           Moj brat je ljubomoran - primetila je Džena.
-           O čemu ti pričaš?
-           Tedi, zašto mu ne kažeš istinu?
-           Ne mogu, Džena - gotovo je zaplakala.
-           Zašto?
.- Zbog mog samopoštovanja, ponosa...



-           Čekaj - prekinula je. - Šta ti je važnije, tvoj ponos ili King?
Tedi se zamislila. - Znaš, ja volim tvog brata, ali...
-Šta?
-           Ako sam godinama bez njega, mogu i dalje - bila je odlučna.
-           Zašto, Tedi?
-           On...
-           On je zaljubljen u tebe - uveravala je.
-           Nije!
-           Jeste, ali je zbunjen - insistirala je Džena. Izašla je iz bazena i sela pored 

Tedi. - Moraš razgovarati sa njim.
-           Mislim da ću te poslušati - rekla je Tedi posle kraćeg razmišljanja. - 

Nemam šta da izgubim.
-           Tako je - Džena je osetila kako joj se raspoloženje naglo popravlja. - Ne 

zaboravi da lepa reč otvara i najtvrđe srce.
-           King ima gvozdeno srce - uzdahnula je Tedi.

                                                 *
Tedi je pronašla Kinga u radnoj sobi. Sedeoje za pisaćim stolom, gledajući 

kroz prozor.
-           Došla sam da razgovaramo - rekla je Tedi i sela pored njega. - Nadam se 

da ne smetam.
-Ne.
-           Volela bih da me saslušaš jer imam nešto važno da ti kažem - počela je.
-Šta?
-           Brus hoće da mi se osveti jer sam ga uporno odbijala - rekla je direktno. 

- Moje odbijanje je povredilo njegov ponos, i on to ne može da oprosti.
-           Hmm...
-           Ja ne želim Brusa, King - bila je iskrena. - Ja želim i volim tebe. Ti mi 

trebaš - podigla se na prste jer je on u međuvremenu ustao i spustila nežan 
poljubac na njegove usne. Prvi put u životu, Tedi se osećala kao žena, a ne 
mlada devojka koja ima strah od muškaraca. Znala je da samo od njene 
upornosti i iskrenosti zavisi da li 'će izgubiti Kinga ili neće.



On je nekoliko trenutaka nepokretno posmatrao, a onda je iznenada grubo 
odgurnuo. Lice mu je bilo namršteno.

-           Nikada više to nemoj uraditi, Tedi - zagrmeo je. - Sada znam daje istina 
ono sve što je Brus rekao.

-Ali...
-           Ovo je tvoja prava priroda Tedi - gotovo je vikao. - Ti si nezasita i uvek 

spremna za seks. Ja sam se prema tebi ponašao kao da si poštena devojka. 
Reci mi koliko te plaćaju za noć? Možda ćemo moći da se dogovorimo - 
uvrede su pljuštale jedna za drugom.

-           King! - preneraženo gaje gledala. Nepomično je stajala, gledajući ga 
širom otvorenih očiju. Naglo se okrenula i potrčala prema svojoj sobi.

-           Bežiš! - viknuo je za njom. - Šta si mislila da sam ja, blesavi rančer 
kojeg ćeš lako upecati? Kod mene to ne pali! Ja nemam vremena za takve kao 
što si ti.

-           Ti o meni imaš sasvim pogrešno mišljenje - rekla je. - Veruješ u sve što 
čuješ ukoliko je to loše.

-           Zar neko ima nešto dobro da kaže za tebe?
-           Verovatno ima - odmerila ga je ledenim pogledom. - Mene više ne 

interesuje tvoje mišljenje. Ti nisi čovek kakvog ja želim.
-           A kakvog ti čoveka želiš? Bogatog?
-           Ne, bogatstvo nije važno - rekla je iskreno. - Želim poštenog i 

pravičnog čoveka.

                                                        *
King se te večeri nije pojavio na večeri, a Tedi je ostala u svojoj sobi jer 

nije želela da ga vidi. Kada je Džena došla po nju, objasnila joj je daje sa 
Kingom imala neprijatan razgovor i da misli daje bolje ako ga ne vidi.

Tedi je ležala u krevetu, ali nije mogla da zaspi. Začula je kucanje na 
vratima i taman kada je pomislila daje to King koji je razmislio i došao da joj 
se izivni, u sobu je ušao Brus.

-           Zašto nisi sišla na večeru? - upitao je ulazeći. Ostavio je odškrinuta 
vrata, i Tedi se ponadala da će on odmah izaći. - Da li si bolesna, Tedi?

-           Nisam - odgovorila je hladno. - Izađi iz moje sobe.
-           Zašto me teraš, mačkice? - upitao je i polako prišao krevetu. Košulja 

mu je bila raskopčana i izvučena iz pantalona.
-           Izlazi napolje!



-Neću!
U tom trenutku ispred vrata njene sobe su se začuli koraci. Brus je 

iskoristio priliku, skočio u njen krevet i počeo divlje da je ljubi. Tedi se 
otimala.

-Šta se ovde dešava? - zagrmeo je King.
-           Mi... - počeo je Brus, ali ga King nije slušao.
-           Ostavljam vam ovu noć da se spaku- jete i pripremite za odla2ak - 

Kingov glas je bio potpuno miran. - Sutra, neću da vas vidim na svom ranču.
Tedi ga je gledala, ali nije ništa rekla.
Brus je pomislio da se King šali. Polako je ustao, popravio kosu i nasmejao 

se. Kingovo lice je bilo hladno i natmureno. Tek posle nekoliko trenutaka 
Brus je shvatio da se King ne šali.

-           Gospodine Devere...
-           Rekao sam šta sam imao - prekinuo ga je King.
-           Šta da kažem svom šefu kada se vratim u Njujork neobavljena posla? - 

Brusov pogled je bio uplašen, a glas je podrhtavao.
-           To nije moja briga.
-Ali...
-           Mene se ne tiče šta ćete reći šefu - nastavio je hladno. - Već sam vas 

upozorio da se pristojno ponašate, ali me niste poslušali.
King gaje odmerio ledenim pogledom, izašao iz sobe i zalupio vratima iza 

sebe, toliko snažno da je Tedi pomislila da će vrata otpasti.
-           On to misli ozbiljno - mrmljao je Bms.
-Da.
-           Nisam ni sanjao da će ovako reagovati - rekao je Brus.
-           Bolje idi u sobu i počni da se pakuješ - posavetovala je Tedi umornim 

glasom.
-           Nisam želeo da nas otera, Tedi. Kunem se - rekao je plačnim glasom.
-           A šta si želeo, Brus?
-           Da dobijem još jednu šansu da te osvojim pre nego što te se on 

domogne - priznao je. - Znam da su moje šanse u poređenju s njim veoma 
slabe, ali nisam mogao da dopustim da me odbiješ.

-           Jako si se prevario, Bruse - rekla je.
-           Kingu nikada nije stalo do mene.
-           Briga me za njega - odmahnuo je rukom. - Šta ću ja da radim? - kukao 

je. - Imam veliki kredit za kola, a i želeo sam da kupim neke stvari za kuću. 
Šef će me otpustiti kada čuje za ovo.



-           Žao mije - uzdahnula je bolno. - Rekla sam ti da me ostaviš na miru, ali 
ti nisi hteo.

-           Šta ćeš ti, Tedi?
-           Ja? Vraćam se u Njujork - rekla je tužnim glasom.
-           Ti voliš Kinga?
-Da.
-           Oprosti što sam napravio ovu zbrku. Osećam se kao najveći bednik. 

Želeo sam da odvratim Kinga od tebe, ali nisam hteo da ovoliko napakostim 
ni tebi, ali ni sebi. Bio sam ljubomoran kada sam otkrio koliko je on bogati...

-           Ostavi me, Bruse - rekla je Tedi. - Želim da se spakujem.
-           Idem da probam da ga urazumim - rekao je odlučnim glasom.
-           Nećeš uspeti.
-Ali...
-           Kada se King zainati, sve je gotovo.

 
                                                     VII

Tedi se rano probudila i spakovala svoje stvari. Nervozno je šetkala po sobi 
i kada više nije mogla da se skrasi, krenula je u kuhinju da popije kafu.

Znala je da grozno izgleda jer je loše spavala, a oči su joj bile crvene od 
plača.

Kada je ušla u kuhinju očekivala je da će biti prazna, ali je zatekla Kinga 
koji je sedeo za stolom i pio kafu. Tedi se trudila da zadrži dostojanstvo. 
Javila mu se, nasula kafu u šolju i sela na drugi kraj stola.

U kuhinji je vladala napeta tišina.
-           Da li si proverila kada ima avion za Njujork iz Kalgarija? - upitao je 

iznenada.
-           Jesam, u devet.
-           Imate dovoljno vremena da stignete na aerodrom ako krenete za sat 

vremena.
-Da. 
-           Hoću još nešto da ti kažem, Tedi - nastavio je hladno.



-Šta?
-           Zabranio sam svojoj sestri da se druži sa tobom - njegove reci su je 

ubole kao mač.
-           Zar? - hladno gaje pogledala. - Kako misliš da to izvedeš?
-           Lako - nasmejao se. - Obećao sam da ću oterati Bejka sa ranča ako 

Džena pokuša da stupi u vezu sa tobom.
-           Vezanog u lancima kao pravi robovlasnik - nije uspela da se uzdrži. - 

A, šta će biti kada semestar počne?
-           Džena se neće vratiti na fakultet - rekao je jednostavno.
-           Zašto? - bila je preneražena. - Zar ćeš joj zabraniti da se školuje samo 

da se ne bi družila sa mnom?
-           Tumači to kako hoćeš.
Tedi je bila zapanjena i nije mogla da dođe do reči.
-           Imaš li dovoljno novca za avionsku kartu, Tedi?
-           Imam.
-           Reci mi nešto - pogledao je.
-Šta?
-           Kakav je Brus u krevetu? - upitao je.
Kada je čula njegovo pitanje, u prvom
trenutku nije mogla da poveruje da dobro čuje. Od Kinga je dobila različite 

uvrede i bila je sigurna da je ništa više od njega ne može iznenaditi, ali ovo je 
bilo previše. Uhvatila je sebe kako ga nekoliko trenutaka nemo posmatra i 
trepće.

-           Super je! Mogao bi da ti daje časove - izustila je kada se malo pribrala.
-           Đubre! - uzviknuo je. Već sledećeg trenutka je bio pored nje i grubo je 

vukao za ruku. Vilica mu se tresla od besa, a oči besno sevale. - Pokazaću ja 
tebi!

-           Pusti me, King!
King je bio izuzetno snažan muškarac. Lako je podigao u naručje i poneo u 

svoju radnu sobu. Kada su ušli, zalupio je vrata i bacio je na fotelju.
-           Sada mi pokaži šta znaš - vikao je, raskopčavajući svoju košulju i 

pantalone.
-           Pusti me!
Tedi je bila ukočena od straha.
King joj je prišao i grubo je poljubio.
Tedi je osetila njegove ruke na svom telu. Nije bio nežan kao pre. Imala je 

utisak da želi svakim dodirom da joj nanese bol. Naglim, grubim pokretom 



pokidao je njenu haljinu koja je pala na pod. Tedi je drhtala od užasa, 
pokušavajući da se izvuče iz njegovih čeličnih ruku koje su je obavijale. King 
nije obraćao pažnju na nju.

Iznenada, on se pomerio i pažljivo se zagledao u.njene uplašene oči. Izraz 
lica mu je postao mekši, a u njegovim mračnim očima se pojavio tračak 
nežnosti.

-           Tedi - prošaputao je.
Devojka je drhtala od straha.
-           Ti me se bojiš?
Gledala gaje uplašenim očima, ali nije ispustila ni glas iz grla.
-Tedi?
Polako je pustio, a preko njenog nagog tela prebacio svoju košulju. Ona je 

drhtala.
-           Tedi, nisam hteo da te silujem - rekao je.
-Ja...
-           Zašto si se toliko uplašila? - upitao je nežno i seo pored nje.
-           To sam već doživela - prošaputala je i briznula u plač.
-Šta?
-           Pokušaj silovanja - jedva je razumeo njene reči isprekidane tužnim 

jecajima.
-           Kada? - bio je zapanjen. Uzeo je flašu viskija, nasuo piće u čašu i 

gurnuo joj u ruku.
-           Imala sam trinaest godina - rekla je.
-           Moji roditelji su poginuli i sud me je poslao da živim kod tetka Dili, jer 

mi je ona jedina rođaka.
-I?
-           Jednog jutra dok se ona tuširala, njen tadašnji momak je ušao u moju 

sobu i pokušao da me siluje - priznala je. Niz obraze su joj curile vrele suze.
King je zapanjeno posmatrao.
-           Ja sam plakala i vikala i na svu sreću Dili je čula - nastavila je svoju 

tužnu ispovest.
-I?
-           Posvađala se sa njim i oterala ga, ali su se posle par dana pomirili i...
-Šta?
-           Ona mu je poverovala da sam ga ja izazvala - prošaputala je.
Zavladala je tišina. Oboje su bili prepušteni svojim mislima.



-           Nisam spavala sa Brusom - rekla je iznenada. - Nisam spavala ni sa 
jednim muškarcem. I sama pomisao na seks me užasava. Mislila sam da će mi 
ljubav prema tebi pomoći da se opustim i zaboravim, ali sada... ja...

Glasno je jecala.
-           Tedi?
Pogledala gaje uplakanim očima. Polako je ustala, čvrsto uvijajući košulju 

oko tela.
-           Idem da se spremim za put - rekla je tiho. - Nemoj brinuti, nikada neću 

tražiti Dženu - tužno se osmehnula. - Neću se mešati u njen život - krenula je 
ka vratima.

-           Tedi, nemoj tako - skočio je i potrčao za njom. - Saslušaj me! Čekaj! 
Neću te povređiti, Tedi.

-           To si mi već jednom rekao, ali... - zastala je za trenutak.
-Tedi?!
-           Ne, King - odmahnula je rukom. - Mislim da bih umrla kada bi me još 

jednom dodirnuo - gordo, uzdignute glave otišla je u svoju sobu.
Tedi nije videla tugu u Kingovim očima. Otrčala je u svoju sobu, zaključala 

vrata, bacila se na krevet i gorko zaplakala.
Sve je gotovo, nemo je ponavljala u sebi.
Obukla se i šminkom prikrila crvene, naduveneoči. Bila je spremna za put.

                                                   VIII

-           Tedi, odlično što si se javila - uzviknula je Mendi, sekretarica agencije 
u slušalicu čim je čula Tedin glas. - Gde si?

-           U Njujorku, danas sam se vratila - rekla je tiho.
-           Super! Imam mnogo ponuda za tebe - nastavila je Mendi. - Kada možeš 

početi da radiš?
-           Odmah.
-           Dobro - spremno je prihvatila. - Večeras je revija gospodina Setvika. 

Da li prihvataš da učestvuješ?
-           Naravno, posao mi je potreban - odgovorila je Tedi, razmišljajući da li 

će uspeti da se malo odmori i sredi pre izlaska na pistu.



-           Kako je bilo u Kanadi? - upitala je Mendi zainteresovanim glasom. - 
Baš ti zavidim što si bila na odmoru. Ja neću moći da idem do kraja 
septembra, a baš sam umorna. Pričaj, kako je bilo? - insistirala je.

-           Lepo.
-           Da li si upoznala nekog zgodnog rančera? - upitala je vragolasto.
-           Nisam - u mislima joj se pojavio Kingov lik. - Mendi, prihvatiću sve 

poslove u narednih mesec i po dana - prešla je na poslovni razgovor jer joj je 
to bilo lakše. - Da li mi možeš pripremiti listu obaveza? - zamolila je.

-           Naravno, draga. - Mendi je volela da sarađuje sa Tedi, jer je ona bila 
veoma odgovorna devojka koju nikada nije morala da podseća ili opominje 
na neko zaduženje. - Imam dosta revija, snimanja, pa čak i nekih reklama. 
Ako hoćeš sve, moraćeš da trčiš sa jedne na drugu reviju i...

-           To mi i treba - rekla je Tedi.
-           Malo si mi čudna, Tedi - primetila je iskusna žena. - Kao da želiš da u 

radu nešto preboliš ili...
-           Da zaradim novac da ovaj poslednji semestar završim bez nerviranja - 

ubacila je Tedi.
-           Samo to?
-Da.
-           Dobro - prihvatila je, mada je znala da Tedi nešto krije. - Ako ti treba 

neka pomoć ili razgovor, javi se.
-           Hoću.
-           Ako hoćeš mogu doći po tebe da zajedno odemo na večernju reviju, jer 

si mi uz put.
-           Važi - prihvatila je. - Dođi ranije da popijemo kafu, Mendi.
-           U šest sam kod tebe - rekla je spremno. - Doneću ti spisak revija i 

snimanja za ovaj mesec. Važi? - upitala je i brzo spustila slušalicu jer je ona 
uvek bila u žurbi i nije volela dugačke telefonske razgovore.

                                                    *
Danima je Tedi naporno radila. Trčala je sa jedne na drugu reviju, zatim na 

snimanja ili fotografisanja. Česo se dešavalo da nije imala ni toliko slobodnog 
vremena da na miru popije kafu ili pojede jedan sendvič. Bila je premorena, 
ali zadovoljna što joj brojne obaveze nisu ostavljale vreme za razmišljanje.

Dešavalo joj se da dok juri na reviju, na ulici ugleda čoveka koji je podseti 
na Kinga ili da u mnoštvu nepoznatih ljudi na trenutak čuje njegov glas. Tada 



bi zadrhtala od pomešanog straha i sreće, duboko uzdahnula i krenula dalje 
kao da se nije ništa dogodilo.

Džena joj je jako nedostajala. Često bi uhvatila sebe kako u mislima 
razgovara sa svojom drugaricom, razmišlja o njoj i njenoj ljubavi sa Bejkom. 
Nekoliko puta je poželela da joj se javi, jer je otišla sa ranča bez pozdrava, ali 
bi brzo odustala od toga, znajući da bi to otežalo Dženin položaj.

Sninunje je završeno i Tedi se presvukla u svoju haljinu i patike. Kosu je 
vezala u korjski rep. Istrčala je na ulicu i šetnjom krenula ka hotelu u kome 
je za dva sata trebala da počne modna revija. Bila je umoma i gladna. Ušla je 
u mali restoran, sela za slobodan sto u uglu, naručila kafu i sendvič i 
prepustila se svojim mislima. U retkim trenucima odmora, prepuštala se 
maštarenju. I pored svih uvreda i svađe, ona je i dalje maštala o Kingu.

Trglase od dodira nečije ruke na ramenu. Pogledala je vesele oči ljubazne 
žene.

-           Oprastite ako sam vas uplašila - rekla je žena. - Pitala sam vas da li vam 
treba još nešto, ali niste čuli, pa sam vas dodirnula - bila je ljubazna.

-           U redu je. - Tedi se osmehnula. - Nešto sam se zamislila - odmahnula je 
glavom. - Ne treba mi ništa više. Čim pojedem ovaj sendvič, moram da trčim 
dalje. Čekaju me obaveze - objasnila je.

-           Vidim da ste jako umorni - žena je bila raspoložena za razgovor. - 
Morate više paziti na sebe - osmehnula se. - Mladi se troše bez rezerve, a to 
nije dobro. Morate sačuvati malo snage i za starost, draga.

Tedi se osmehnula i navalila na sendvič.
-           Izgleda da odavno niste jeli - primetila je žena.
-           I juče sam pojela jedan- rekla je Tedi posle kraćeg razmišljanja. - Nisam 

imala vremena.
-Ah, dete!
Tedi je pojela sendvič i bacila pogled na sat. Ostalo joj je malo vremena. 

Platila je račun i ustala.
-           Moram da idem - rekla je. - Navratiću sutra - osmehnula se. - Ovde je 

jako prijatno..
-           Sutra ću imati pitu od pečuraka.
-           Doći ću - nasmejala se i istrčala na ulicu.
Revija se završila negde oko ponoći. Tedi je bila toliko umoma daje jedva 

skinula šminku i obukla svoju garderobu.
-           Bila si sjajna, Tedi - pohvalila je Mendi koja je uletela u garderobu dok 

se Tedi presvlačila.



-           Hvala - umoran osmeh joj je preleteo preko usana.
-           Hajde sa nama na zabavu - insistirala je Mendi. - Biće ludo!
-           Verujem, ali ne mogu - uzdahnula je.
-           Toliko sam umorna da ne znam kako ću stići do kuće - objasnila je. - 

Uostalom, znaš da ne volim zabave.
-           Znam, ali...
-           Molim te, nemoj mi držati predavanje o tome da se ne isplati živeti 

povučeno - molećivo je pogledala. - Toliko sam umorna da nemam snage da 
slušam.

-           Dobro - složila se, ali je i dalje mislila da Tedin povučeni način života 
nije dobar za nju. Mendi nije mogla da razume zašto tako mlada i lepa 
devojka živi povučeno, izbegava zabave i druženje. - Koliko se sedam i sutra 
imaš mnogo obaveza, zar ne?

-           Da - klimnula je glavom. - Prvo snimanje je zakazano za sedam sati - 
uzdahnula je. - Moram se probuditi u pet.

-           Strašno! Ako hoćeš mogu ti napraviti novi plan rada i izbaciti neke 
obaveze - predložila je Mendi.

-           Ne, molim te.
-           Ali, preteruješ sa poslom, Tedi - pobunila se.
-           Znam - osmehnula se. - Volim da radim, Mendi.
Dok se vozila taksijem prema kući, Tedi je razmišljala 0 Kingu. Pitala se da 

lije se on ponekad seti.
Brusa Bilingbija nije viđala na revijama niti je čula bilo šta o njemu i 

zaključila je daje imao problema sa svojim šefom kada se iz Kanade vratio 
neobavljenog posla. Nije ga sažaljevala, ah nije ni razumela kako neko zbog 
svoje sujete može da sebi, a i drugima nanese toliko tuge i problema.

                                                   *
Snimanje je završeno ranije nego što je Tedi očekivala. Imala je dovoljno 

vremena do sledećeg snimanja pa je odlučila da ode u mali restoran koji joj se 
toliko svideo, pojede komad pite, popije kafu i malo se odmori.

-           Stigli ste, draga moja - žena je primetila čim je ušla. - Odmah ću vam 
doneti pitu.

-           Hvala - Tedi je sela za sto pored prozora i zagledala se u užurbane 
prolaznike.



-           Danas izgledate bolje nego juče - pri- metilaje žena. - Verovatno ste se 
ispavali.

-           Pa i nisam - nasmejala se. - Imala sam samo nekoliko sati za spavanje. 
Ipak, osećam se mnogo bolje nego juče. Pita je odlična - uzviknula je kada je 
odgrizla jedan komad.

-           To je stari recept moje bake - odgovorila je žena ponosno. - Da bi 
prijala, hrana mora biti ukusna, ali i da lepo izgleda kada se iznese na sto. 
Uživam u kuvanju - dodala je.

-           I ja, ali nemam dovoljno vremena - primetila je Tedi. - Živim sama i...
-           Samoća nije dobra - rekla je žena. - Treba da se udate i imate mnogo 

dece. Porodica je spas za ženu - uzdahnula je.
-           Nadam se da ću se udati jednog dana
-           rekla je tužnim glasom, a žena je potapšala po ruci.

                                                 *
Tedi je kasnila na reviju, ali kao za inat na ulici nije bilo slobodnog taksija. 

Žurila je, gotovo trčala, ali je znala da tako neće stići na vreme. U trenutku 
kada je već počela daje hvata panika, primetila je taksi koji se zaustavio uz 
trotoar. Potrčala je, ali u žurbi nije obratila pažnju na druga vozila koja su 
jurila jer su imala zeleno svetio na semaforu. Iznenada se okrenula, a 
automobil je jurio pravo prema njoj.

Ugledala je uplašeno lice šofera koji je pokušao daje izbegne. Osetila je 
oštar bol, čula vrisak...

                                                 IX

Tedi je osećala bolove u ćelom telu. Povremeno je nazirala prilike u belom 
koje su se vrzmale oko nje, ali nije razaznavala likove. Čula je uzbuđen 
razgovor, ali nije razumela.

Polako je otvorila oči i pogledala oko sebe. Nalazila se u nepoznatoj 
prostoriji.

-           Kako se osećate? - ljubazna bolničarka je stajala pored kreveta.
-           Ja... - tiho je promucala. Usta su joj bila suva, a telo je jako bolelo. 

Podigla je niku da dodirne lice i pod prstima osetila zavoj.
-           Sve je u redu - rekla je bolničarka.



-           Sada će doći doktor Forbs da razgovara sa vama - nastavila je 
bolničarka.

-           Šta mi se desilo?
-           Juče ste imali nesreću na ulici - odgovorila je blagim glasom.
-           Juče? - ponovila je tiho, a pred očima joj se ukazao uplašeni lik šofera. – 

Hoćete li, molim vas, da obavestite agenciju za koju radim da sam imala 
udes? Ja sam manekenka i oni me sigurno traže zbog revija na kojima 
učestvujem.

-           Već su obavešteni - rekla je bolničarka. - To su obavili policajci koji su 
vas juče doneli - objasnila je. - Gospođa Mendi Tejlor je zvala nekoliko puta i 
raspitivala se za vas. Htela je da vas obiđe, ali lekar ne dozvoljava posetu. Da 
li treba još nekoga da obavestimo? - upitala je ljubazno.

-           Ne, hvala.
-           Dok ste se budili iz narkoze stalno ste pominjali jedno ime - nastavila 

je. - King. Da li da obavestim njega?
-           Ne - Tedi je odmahnula glavom, a Kingov lik joj se pojavio pred očima.
U tom trenutku u sobu je ušao doktor Forbs. Bio je ljubazan stariji čovek 

koji je seo na Tedin krevet, osmehujući se.
-           Bili ste ozbiljno povređeni, ali sve će biti u redu - rekao je. - Imali ste 

otvoreni prelom noge. Operacija je uspešno prošla i ja sam siguran da neće 
biti posledica.

-           A lice?
-           Morali smo da vam uradimo plastičnu operaciju lica - rekao je tiho.
-           Ali... - promucala je užasnuto.
-           Skinuli smo vam deo kože sa butina i plastičnom operacijom popravili 

vaš obraz koji je u nesreći jako povređen - objašnjavao je. - Što se tiče rane na 
nozi, ona će brzo zarasti, a ožiljci će vremenom izbeleti tako da se neće ni 
videti.

-           A lice?
-           Date moje - uzdahnuo je. - Ne znam šta da vam kažem. Mi smo uradili 

što smo mogli. Nemojte da očajavate, plastična hirurgija danas čini čuda.
-Ja sam manekenka.
-           Znam.
Osetila je kako su joj oči pune suza, ali nije zaplakala.
-           Sve će biti u redu - tešio je lekar.

                                                  *



Tedi su probudili jaki bolovi. Tiho je ječala sve dok joj nisu dali nešto za 
smirenje, a zatim je ponovo utonula u san.

-           Dobro jutro - veselo je pozdravila bolničarka kada je otvorila oči. - 
Kako ste spavali?

-           Dobro - promrmljala je. - Još uvek imam bolove, ali ne više kao ranije.
-           Svakim danom će boleti sve manje - rekla je bolničarka.
-           Koliko sam dana ovde? - upitala je Tedi.
-           Danas je osmi dan.
-           Uh... - promrmljala je i pokušala da se udobnije namesti. - Da li znate 

kada će me pustiti kući?
-To morate pitati lekara.
Tedi je znala da što pre mora izaći iz bolnice jer nije imala dovoljno novca 

da pokrije troškove.
Čim je lekar tog jutra ušao na vizitu, Tedi ga je upitala kada će moći kući.
-           Imate li nekog ko će se brinuti o vama? - upitao je.
-           Imam - slagala je.
-           U tom slučaju možete ići kući za par dana - rekao je. - Hoću da uradim 

još neke analize.
-           Dobro.
Lekar je objasnio da će svakodnevno morati da previja lice i da radi vežbe 

zbog noge. Ona je sve spremno obećala, samo da bije pustio kući.
Malo se užasavala odlaska u stan, jer je znala da će biti sama. Isplanirala je 

da zamoli Mendi da joj nakupuje dovoljno hrane za nekoliko dana i da 
angažuje jednu medicinsku sestru koja će dolaziti da joj previja lice.

Tedi je razmišljala da li da javi tetki za nesreću koju je doživela, ali je brzo 
odustala jer je znala da će se Dili naljutiti ako zbog nje mora da prekine svoj 
odmor.

Najteže joj je padalo što ne može da se javi Dženi. Razgovor sa najboljom 
prijateljicom bi joj pomogao, ali nije želela da se zameri Kingu.

                                                  *
Kada su je bolničari prebacili do stana, Tedi je shvatila daje pogrešila što je 

insistirala da se vrati kući. Teško se kretala uz pomoć štaka, a bolovi su 
postali skoro nepodnošljivi.

Imala je veliku sreću što je njen prvi komšija, gospodin Park,-ponudio da 
joj pomonge. On je bio vitalan starčić koji je godinama živeo sam. Tedi mu je 



oduvek bila jako simpatična i čim je saznao šta joj se desilo ponudio je svoju 
pomoć. Redovno je odlazio u kupovinu, kuvao joj jela za

koja je mislio da jačaju i satima sedeo pored nje, praveći joj društvo.
-           Da li ti treba još nešto, drago dete? - upitao je.
-           Ne, hvala - blago se osmehnula.
-           Idem u kupovinu pa ću se vratiti da kuvam - rekao je veselim glasom. - 

Danas spremam jedan specijalitet - bio je ponosan. - Ako budem imao 
vremena, napraviću i kolače.

-           Nemojte se toliko truditi. Treba da se odmarate - posavetovala gaje.
-           Odmaraću se kad umrem - brzo je prekinuo.
Tedi je sedela u fotelji i čitala knjigu. Nogu je podigla na sto, jer je tako 

imala manje bolove.
Telefon je zazvonio i ona je pomislila da je to Mendi. Jedino je ona zvala i 

njihovo veselo ćaskanje je popravljalo Tedino raspoloženje.
-Halo?
-           Tedi - čula je Dženin zabrinuti glas. - Šta je sa tobom? - upitala je 

uplašeno.
-           Ništa, sada mije bolje - odgovorila je, iznenađena ovim pozivom. - 

Imala sam nesreću i...
-           Znam - prekinula je Džena. - Zašto mi nisi javila? - upitala je gotovo 

ljutitim glasom.
-Pa...
-           Zvala sam agenciju i rekli su mi da si bila u bolnici - u Dženinom glasu 

se osećala zabrinutost. - Šta se desilo?
-           Jedan auto je naleteo na mene - rekla je Tedi. - Ili bolje da kažem ja 

sam se bacila pod njega.
-           Molim? - Džena je bila užasnuta.
-           Ne, šalim se - Tedi se nasmejala. - Nije pokušaj samoubistva, ako si na 

to mislila - uveravala je. - Žurila sam na reviju i potrčala za taksijem - 
objašnjavala je.

-           Istrčala sam na put, a da nisam pogledala da li ima vozila.
-           Bože!
-           Glupo, zar ne?
-           Da li si se jako povredila, Tedi?
-           Slomila sam nogu i...
-Šta?
-           Povredila lice - rekla je u jednom dahu. - Znaš, moja karijera je gotova.



Džena je vrisnula.
-           Tedi, dođi na ranč da te mama i ja ne- gujemo - pozvala je.
-Ne!
-Ali...
-           Ne mogu da dođem, Džena - rekla je Tedi.
-           Zašto? Da li si pokretna?
-           Jesam - nasmejala se. - Hodam uz pomoć štake.
-Ali...
-           Reci mi, kako si ti Džena? - Tedi je prešla na drugu temu.
-           Odlično - rekla je. - Udajem se.
-           Kada?
-           Idućeg meseca.
-           Kako je King prihvatio tvoju odluku? - upitala je zainteresovanim 

glasom.
-           Složio se - rekla je Džena. - Znaš, moj brat je sasvim drugačiji. Nego, 

kada ćeš se oporaviti, Tedi?
-           Ne znam.
-           Sledećeg meseca te očekujem na ran
-           u - nastavila je Džena.
-Ali...
-           Ti si kuma, a to se ne odbija - podsetila je.
-           Da li King zna da hoćeš da ja kumujem?
-           Naravno - rekla je veselo. - Mislim da je oduševljen i da jedva čeka da 

te vidi.
-           Grešiš!
-           Ne! Rekla sam ti da je on drugačiji čovek, Tedi. Nešto se desilo kada si 

napustila ranč. King je jako patio.
-           Patio? Džena, da nisi pijana?
-           Ne, Tedi. Moj brat je bio prosto lud - rekla je. - Danima se opijao, sam 

lutao rančem i sve nas izbegavao. Koliko sam čula bio je na nekim revijama u 
Njujorku, ali te nije video. Nikoga nije pitao za tebe, ali...

-Šta?
-           Mamu je svakodnevno pitao da li si se javila - prošaputala je. - Sinoć 

me je zamolio da te nazovem i...
-           King? - Tedi je bila zapanjena. - Džena, da li razgovaramo o istoj osobi?
-I nama je njegovo ponašanje neverovatno - priznala je. - Poverio se Bejku. 

Rekao mu je da te voli i da će poludeti bez tebe.



-           Ne verujem.
-           To je istina, Tedi.
-           Hmm...
-           Ma, pusti mog blesavog brata - rekla je Džena. - Pričaj mi o sebi, Tedi. 

Šta su ti rekli lekari? - Džena je bila iskreno zabrinuta.
-           Da će sve biti u redu - rekla je brzo.
-           Hoćeš li da ja dođem u Njujork?
-           Ne, hvala ti, ali nema potrebe. Snalazim se sasvim lepo. Ti sada imaš 

mnogo posla oko pripremanja svadbe. Da li si odlučila kakvu ćeš venčanicu?
-           Nisam još - nasmejala se. - Planiram da za desetak dana otputujem u 

Njujork i da je kupim. - Da li ćeš mi pomoći u izboru?
-           Naravno - Tedi je spremno prihvatila, pitajući se da li će za desetak 

dana biti sposobna da uz pomoć štaka izađe iz kuće.
-           Super! - Džena je oduševljeno uskliknula.
-           Kako ti je mama, Džena? - upitala je Tedi.
-           Dobro - odgovorila je. - Znaš ti nju, ona je uvek dobro. Malo je 

zabrinuta za Kinga - dodala je.
-           Da li još pije?
-           Ne, ali to nije onaj stari King- priznala je Džena. - Ovaj je ćutljiv i... 

Vidi se da pati.
-           Ručak je bio odličan - Tedi je pohvalila komšiju koji se jako trudio da 

pripremi sočne kotlete i povrće.
-           Čekaj da probaš kolač - radovao se kao malo dete.
-           Izgleda fantastično - primetila je devojka i udobnije se namestila.
-           Ako ti je neudobno za stolom, možeš leći u krevet - starčić je primetio 

bolnu grimasu na njenom licu.
-           Ne, dobro je - odmahnula je rukom.
Tedi je primetila da je njen komšija u
poslednje vreme mnogo raspoloženiji nego što je ranije bio i sa tužnim 

osmehom je zaključila kako je njena nesreća njemu donela dobro, jer se 
osećao korisnim i vreme mu je brže prolazilo.

Toga dana su dugo sedeli i razgovarali. Gospodin Park joj je pričao o svom 
detinjstvu i mladosti, a ona gaje pažljivo slušala. Pošto nije imala svoju 
porodicu, retko je bila u prilici da sluša ispovest starih ljudi i bilo joj je 
zanimljivo.

Polako se spuštalo veče, a njih dvoje su i dalje razgovarali.



-           Baš sam neuviđavan - skočio je gospodin Park. - Ti treba da se 
odmaraš, a ja trućam gluposti. Lepo je moja Marta govorila da sam jako 
dosadan.

-           Ne, niste - pobunila se. - Bilo mi je ugodno u razgovoru.
-           Sutra ideš na kontrolu zbog noge, zar ne? - upitao je.
-Da.
-           Jedva čekam da čujem mišljenje lekara - mrmljao je. - Ako hoćeš ići ću 

sa tobom u bolnicu - predložio je.
-           Hvala, ali mogu i sama - osmehnula se. - Ići ću taksijem.
Kada je ostala sama, Tedi je uključila televizor i legla u krevet. Taman je 

počela da gleda neki stari film kada se na vratima začulo zvono. Polako je 
ustala, dohvatila štaku i hramljući krenula ka vrati

ma. Neko je uporno zvonio i Tedi se nas- mejala, ubeđena da je to Mendi, 
koja je često dolazila u posetu.

-           Evo, idem - viknula je.
Otvorila je vrata, a osmeh joj je u momentu nestao sa lica. Pred njom je 

stajao King.
-Ti?
-           Tedi, šta se desilo? - bio je zapanjen kada je video njeno lice u zavojima 

i štaku u ruci.
Tedi gaje nemo gledala.
-           Džena mije rekla da si imala nesreću, ali da si dobro - rekao je kada je 

ušao u stan.
King je čvrsto zagrlio i privio na svoje grudi. Štaka joj je ispala iz ruke i on 

je podigao u naručje i uneo u sobu. Polako je spustio na krevet.
-           Šta kažu lekari, Tedi?
-           Sve će biti u redu.
-           Zašto me nisi zvala, Tedi? - upitao je. Po izrazu njegovog lica jasno se 

videlo da je zabrinut.
-           Zar si zaboravio kako smo se rastali?
-           Ja... Nisam zaboravio - promrmljao je.
-           Ipak si morala zvati, Tedi - nežno je pogledao. - Gde ti je tetka?
-           Na odmoru.
-           Sama si?
-           Jedan komšija mi donosi hranu i pravi društvo - objasnila je. - Nisam 

sama.
-           Odmah ću te spakovati i idemo na ranč u Kanadu - rekao je odlučno.



-           Ne, ne mogu - pobunila se.
-           Zašto?
-           Sutra moram na pregled - rekla je prvo što joj je palo na pamet.
-           Onda idemo sutra posle pregleda - bio je odlučan.
-           Ne želim - promucala je.
-           Tedi, molim te, nemoj tako da govoriš - seo je pored nje i uhvatio je za 

ruku. - Užasno se osećam zbog ovoga - priznao je.
Tedi ga je pažljivo gledala.
-           Volim te, Tedi.
-           To mi nisi pokazao - promrmljala je.
-           Znam da nisam bio fer. Bio sam pravo đubre prema tebi, ali...
-           Nemoj tražiti opravdanje, King - prekinula gaje.
-           Moram da ti objasnim.
-           Nema potrebe - odmahnula je rukom.
-           Tedi, ja sam se zaljubio u tebe na prvi pogled - rekao je. - Uplašio sam 

se svojih osećanja i jedini način da se odbranim je bio da te odbijem.
-I povrediš?
-           Tako je ispalo. Žao mije - priznao je.
-           Brus mi je priznao da između vas nikada nije bilo ništa i da je lagao sve 

što mi je pričao o tebi.
-           Kada ti je to rekao?
-           Kada sam vas oterao sa ranča, on je insistirao da razgovaramo. Sastali 

smo se u Kalgariju, i tada mije sve ispričao. Znaš, mislim da sam oduvek 
osećao istinu, ali nisam hteo da priznam.

-           Jako si me vređao.
-           Oprosti mi, Tedi.
-Ja...
-           Zar je tvoja ljubav umrla?
-           Ne pričamo o ljubavi - pobunila se. Tek sada kada ga je videla, znala je 

da ga i pored svega voli kao pre.
-           Pokušaj da mi oprostiš, molim te.
-           Razgovarala sam sa Dženom - rekla je iznenada.
-           Znam.
-           Ona hoće da joj ja budem kuma.
-           To je razumljivo - pažljivo je gledao.
-           Ti si joj najbolja prijateljica.
-           Ali, ti si mi zabranio da se družim sa njom - podsetila gaje.



-           Zaboravi na to.
Tedi je ćutala.
-           Tedi, ja te volim i hoću da se venčamo - rekao je.
-           Molim? - zapanjeno gaje gledala.
-           Šta ti misliš?
U tom trenutku se ponovo začulo zvono na vratima, i Mendin veseli glas 

koji je doziva.
-           Ja ću otvoriti vrata - rekao je King i par koraka izašao iz sobe. Tedi je 

zbunjeno gledala za njim.
-           Nisam znala da imaš posetu - rekla je Mendi, pravdajući se. - Kako se 

osećaš?
-           Malo mije bolje - odgovorila je Tedi i ponudila prijateljicu da sedne 

pored nje.
-           Razgovarala sam sa doktorom Forbsom - nastavila je Mendi ne 

obazirući se na Kinga koji ih je pažljivo posmatrao. - Rekao mi je da je ovde i 
jedan lekar iz Francuske. On je najbolji svetski plastični hirurg. Sutra će 
pregledati tvoje lice i...

-           Ne - prekinula je Tedi. - Ne mogu da me on operiše - rekla je.
-           Zašto?
-           Ne mogu.
-           Reci mi razlog, Tedi - insistirala je Mendi.
-           Zbog novca - priznala je. -I ovi bolnički troškovi koje sam imala su...
-           Novac nije u pitanju, Tedi - umešao se King.
-           Jeste.
-           Nije - bio je odlučan. - Ja ću platiti sve troškove.
-           Ne, to ne mogu da prihvatim - bunila se.
-           Moraš - odmahnuo je rukom. - O tome ćemo razgovarati kasnije - 

osmehnuo se. - Da li imaš kafe u kući?
-           Mislim da nemam - slegnula je ramenima.
-           Idem da kupim - rekao je spremno i izleteo iz stana pre no što je uspela 

nešto da kaže.
-           On te voli, Tedi - Mendi je cičala od radosti.
-           Ma, ne. On...
-           Znam ko je - ućutkala je. - Upoznali smo se na vratima, ali nisam znala 

da te voli. Ti si prava srećnica.
Mendi je zadirkivala sve dok se King nije vratio. Kupio je kafu, kolače, 

sokove i sve je to servirao i uneo u sobu.



-           Vidiš kako te svi negujemo - zadirkivala je Mendi. - Prosto mi je žao 
što i ja nisam bolesna ili povređena.

-           Nemoj tako govoriti, Mendi - upozorila je Tedi. - Pričaj mi šta ima 
novo na revijama? - upitala je, mada je to nije interesovalo.

                                                  *
-           I, šta su rekli lekari? - insistirala je Meri Devera.
Stigli su na ranč pre nešto više od sat vremena i Meri je naterala Tedi da 

odmah legne u krevet. Svi su se okupili oko nje.
-           Zadovoljni su kako napreduje moj oporavak - odgovorila je.
-           Tedi mora da se odmara - ubacio je King.
-           Ali ne i da stalno ležim - bunila se.
-           Ne, ali...
-           Mi ćemo te paziti - rekla je Meri .
-           Šta kažu za lice, Tedi? - upitala je Džena tiho. Znala je da je to 

najbolnije pitanje za njenu drugaricu.
-           Kažu da imam velike šanse da se provučeni bez nove operacije - 

pohvalila se.
-           Lekar iz Francuske koji je ekspert za takve povrede lica je pregledao - 

rekao je King. - Dao nam je neke masti i lekovite kreme. On misli da će se 
ožiljci povući ukoliko se redovno mažu. Kaže daje operacija odlično uspela.

-           Super! - Džena je zapljeskala rukama. - Ti ćeš biti kao nova do moje 
svadbe.

-Pa...
-           Hoćeš, sigurna sam.
-           Tedi, morala si nam javiti da si doži- vela nesreću - ukorila je Meri.
-           Nije nam javila zbog mene, mama - rekao je King.
-           Zbog tebe? - Meri ga je iznenađeno pogledala. Primetila je drastičnu 

promenu u ponašanju svog sina od kako se vratio iz Njujorka, ali nije želela 
da pita šta je razlog tome. Sada joj je iznenada sve postalo jasno. King je 
zaljubljen u Tedi. -Da.

-           Objasni mi - pažljivo ga je gledala.
-           Mi smo se posvađali kada je Tedi bila na ranču - priznao je. - Ja sam 

kriv i...
-           Da li ste se pomirili? - upitala je.



-           Jesmo - odgovorili su uglas, a zatim prasnuli u smeh jer su se ponašali 
kao deca.

-           Dobro je - rekla je Meri Devere veselim glasom. - Moram ti priznati 
Tedi da si i meni nedostajala, a Džena je skoro poludela od tuge i brige.

-           Zar je imala vremena od Bejka? - zadirkivala je Tedi.
-           Ludice! - Džena se veselo smejala. - Mislila sam da ću umreti kada me 

je King obavestio da si napustila ranč.
-           Nije ti rekao da me je on oterao?
-           Nije.
-           A da li ti je rekao da mije zabranio da se dnižimo? - Tedi nije skidala 

pogled sa Kinga.
-           Nije - odgovorila je Džena. - A, zato si me pitala kako je King reagovao 

kada sam rekla da ćeš mi ti biti kuma - Džena se prisetila kako je Tedino 
pitanje iznenadilo. - Moj veliki brat je očigledno napravio glupost - primetila 
je.

-           Jesam, priznajem - rekao je King. - Platio sam jako visoku cenu za to.
-           Nadam se da si se opametio, brate - Džena gaje pomilovala po kosi.
                                                      *
-           Tedi, gde si krenula? - upitao je King koji se iznenada stvorio pored 

nje.
-           Idem u baštu da sa Meri popijem kafu - odgovorila je, blago se 

osmehujući.
-Ti me izluđuješ! Lepo smo se dogovorili da me pozoveš ako hoćeš da 

napustiš svoju sobu. Ja ću te odneti gde želiš, Tedi. Nemoj da naprežeš nogu.
-           Znaš daje ortoped rekao da mogu malo da se krećem - podsetila gaje. 

Uhvatila gaje pod ruku, oslonila se na njega i mnogo lakše krenula ka bašti.
-           Znam ja dobro šta su lekari rekli. Moraš se paziti - mrmljao je.
-           Baš si tiranin, gospodine Devere - veselo se smejala.
-           Nisam, ali želim da što pre ozdraviš - priznao je.
-           King, sedi da popiješ kafu sa nama - pozvala gaje majka.
-           Gde je Džena? - upitao je sedajući.
-           Sa Bejkom je - odgovorila je majka. - Prave planove za svadbu - 

objasnila je, zadovoljna što je Džena uspela da ostvari svoj san, bez većih 
svađa sa bratom. - Nego, razmišljala sam da odem u Kalgari zbog kupovine.

-           Kada ćeš ići?
-           Sutra.



-           Ja sutra imam mnogo obaveza, mama - rekao je King. - Ne mogu da te 
vozim.

-           Nisam to ni mislila - veselo se nasmejala. - Idem sama jer hoću da 
obnovim svoju garderobu, a tebe nervira šetnja po prodavnicama. Nekoliko 
puta sam se prevarila i pošla sa tobom, ali nisam kupila baš ništa. Kakve to 
obaveze imaš sutra, sine?

-           Idem sa Tedi u Toronto da joj skinu gips i da joj fizijatri odrede vežbe 
koje treba da radi za pokretljivost noge.

-           Nisi mi rekao da si ugovorio sastanak - primetila je Tedi.
-           Upravo sam završio razgovor kada sam te sreo u hodniku kako ideš u 

baštu - objasnio je. - Na smrt sam se uplašio da ćeš pasti ili iskrenuti nogu.
-           Zašto bih pala? Zar nisam spretna sa štakama?
-Jesi, ali...
-           Tedi, nemoj se nervirati. Znaš i sama da je King preterano brižan - 

tešila je Meri.
-           I uporan - ubacila je Tedi i veselo se nasmejala.
Zatvorila je oči i opustila se. Uživala je dok su joj topli sunčevi zraci grejali 

telo. Bila je srećna i nadala se da ništa više neće pomutiti tu sreću.
-           O čemu razmišljaš? - upitao je King tihim glasom. Nežno je poljubio, a 

ona je zadrhtala od njegovih vrelih usana.
-           Sanjarim - priznala je.
-           Da li u tvojim snovima ima malo mesta i za mene?
-           Možda - vragolasto ga je gledala. Tedi je znala da se King sasvim 

promeno. Stalno je bio kod kuće pored nje. Čak je zapostavio i posao jer nije 
hteo da ona ostaje sama. Satima je sedeo pored nje. Razgovarali su o svim 
stvarima koje su im padale na pamet i što su se bolje upoznavali, osećali su da 
pripadaju jedno drugome.

Džena je imala mnogo obaveza oko svadbe, ali je i ona bila jako pažljiva 
prema Tedi i posvećivala joj je mnogo vremena. Prvih dana je pokušavala da 
istera Kinga iz Tedine sobe, da bi nasamo razgovarale, ali kada je videla da joj 
to ne uspeva, pričale su pred njim. I sama je primetila daje njen brat prijatan 
čovek, pun razumevanja.

-           King, da li je stigla neka pošta danas za mene? - upitala je Tedi.
-           Nije - odmahnuo je glavom. - Pošta još nije stigla.
-           Naručila sam da mi pošalju kataloge venčanica - rekla je.
-           Kako da to shvatim? - oči su mu zacaklile od iznenadne sreće i 

radoznalosti.



-           To je za Dženu - nasmejala se.
-A! Mislio sam...
-           Znam šta si mislio - promrmljala je i dalje kroz smeh.
-I?
-           Pogrešio si - rekla je ravnodušno.
-           Tedi, da li si razmišljala o mom predlogu da se udaš za mene? - upitao 

je.
-           Nisam - odgovorila je. - Ne treba žuriti. Sada mi je važno da vidim 

kako će se oporaviti moja noga i šta će biti sa ovim ožiljcima na licu - rekla 
je, ali se zapitala da lije to istina, ili odugovlači sa odgovorom da bi ga malo 
mučila što je bio nepravedan prema njoj. U dubini duše, Tedi je znala da će 
pristati da se venčaju i da je to jedino što iskreno želi.

-           Znaš da meni nije važno da li ćeš imati ožiljke ili ne - rekao je iskreno. 
- Ja te volim jer si takva kakva si. Volim tvoju dušu, Tedi.

-           A, telo ne? - izazivala je.
-           Nemoj biti bezobrazna.
-           Nisam, samo pitam - nasmejala se.
-           Lud sam za tvojim telom - rekao je iskreno. - Da li si sada zadovoljna?
-           Pa... - prasnula je u smeh.
-           Hej, vas dvoje - počela je Džena veselim glasom. - Da li vas prekidamo? 

- pojavila se u pratnji Bejka.
-           Ne - uveravala je Tedi. - Šta imate novo?
-           Nisam znala daje tako teško organizovati svadbu - rekla je Džena 

umornim glasom i svalila se u fotelju. - Želim da sve bude dobro, a bojim se 
da će mi nešto promaći - uzdahnula je.

-           Neće - rekao je Bejk utešno.
-           Samo nemoj paničiti - umešao se King. - Ja sam ti ponudio pomoć, ali si 

odbila.
-           Morala sam kada si bio skoro lud - podsetila ga je. - Sa tobom se nije 

moglo razgovarati. Ali, ako ponuda još važi, prihvatam je.
Satima su sedeli i razgovarali o posluženju, pozivnicama, muzici.
Dogovorili su se da sve pripreme ostave za sledeću nedelju jer im je prvo 

bilo važno da Tedi završi sa pregledima.

                                                    *



-           King, umorila sam se - Tedi se uhvatila za ivicu bazena. - Ne mogu 
više.

-           Moraš, draga. Znaš daje lekar rekao da ti treba plivanje - podsetio je 
King.

-           U bazenu sam satima - kukala je.
-           Još malo.
-           Gori si od goniča robova - mrmljala
je-
Kasnije je ležala pored bazena i dremuckala na suncu. Njen oporavak se 

odlično odvijao. Više joj nisu trebale štake i hra- mala je samo kad bi se 
umorila.

Toga dana je skinula zavoj sa lica i prvi put tako izašla iz sobe. Bila je 
iznenađena kada su svi pohvalili kako joj rana zarasta sa jedva primetnim 
ožiljkom.

-           Tedi - prošaputao je King i poljubio njeno od sunca vrelo rame. - 
Vreme je ručku.

-           Oh, zadremala sam - osmehnula se i nežno ga zagrlila. - Da li si se i ti 
odmarao?

-           Nisam - odmahnuo je glavom. - Iskoristio sam vreme da pregledam 
neke račune.

-           Da lije sve u redu?
-Jeste.
Polako su zagrljeni krenuli ka kući.
-           Ja sam jako srećan čovek - rekao je King.
Tedi gaje ispitivački pogledala.
-           Volim kada smo zajedno, Tedi - priznao je. - Ne znam kako bih živeo 

da se nismo pomirili.
-Ali...
-           Volim te, mila - rekao je i nežno je poljubio.
-I ja tebe volim - prošaputala je.
Kada su stigli u trpezariju svi su već bili okupljeni oko stola. Džena je bila 

nervoz
na jer se bojala da su naručili previše hrane i pića, a nije želela da se ti 

ostaci kasnije dugo vuku po kući.
-           To se može lako rešiti - rekao je King.
-Kako?
-           Da se organizuje još jedna svadba - rekao je jednostavno.



-           Šta misliš da se dva puta udam? - promrmljala je Džena i odmahnula 
rukom, kao da je htela da mu kaže da njegova upadica nije smešna i da sada 
nemaju vremena za šalu.

-Ne, nego da se ja oženim - rekao je King.
-Ali... Ti... Šta? - Džena je gledala širom otvorenih očiju.
-Tedi i ja bi da se venčamo - objasnio je, naglašavajući svaku reč. - Zar ne, 
mila?
-Da - rekla je Tedi, a oči su joj bile pune suza. - Želim da se udam za tebe.

                                       KRAJ

                                                                                                                                                       By Voki


