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Hvala svim čitaocima koji su uživali 
u romanu „Zanesena“  i tražili nastavak!

Posebnu zahvalnost dugujem Moniki, Niki, 
Beki, Dženi, Natali i sivma ostalima koji su mi 

pomogli da objavim ovu priču!



Prvo poglavlje
MOJ DEČKO, ROK ZVEZDA

Po rečima meteorologa sa Kanala Četiri, bilo je najtoplije leto 
koje se u Sijetlu pamti. Pošto sam tu živela tek nešto malo 
više od godinu dana, verovala sam mu na reč. Osećala sam 
popodnevnu žegu na vlažnoj koži svih onih koji su me dodi-
rivali, gurali, češali se o mene i sudarali se sa mnom. Bilo mi 
je neprijatno što se nepoznati ljudi pribijaju uz mene, a još 
neprijatnije kad su neki od njih pomislili da im to što smo 
zbijeni kao sardine daje pravo da mi ugrožavaju lični prostor. 
Za to jedno poslepodne morala sam da pljesnem po ruci više 
muškaraca koji su me hvatali za guzu nego za sve vreme dok 
sam radila u Pitovom baru.

Znoj mi je curio niz leđa ispod majice i istog trenutka sam 
zažalila zbog izbora garderobe. Kad sam digla pogled ka azur-
nom nebu bez oblaka, zraci popodnevnog sunca blesnuli su mi 
pravo u oči, zaslepivši me. Podvrnula sam kratke rukave svoje 
ponoćnocrne majice a zatim je vezala u čvor iznad pupka, baš 
kao Meri En iz Giliganovog ostrva.*

* Giliganovo ostrvo (Gilligan’s Island) – američka televizijska serija, 
emitovana tokom tri sezone na kanalu CBS, od 1964. do 1967. godine; 
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Međutim, odmah sam se i nasmešila, setivši se zašto sam je 
obukla i zbog čega sam se obrela u ovoj gomili znojavih tela. 
Dok sam preko redova preznojenih posmatrača pred sobom 
gledala ka praznoj bini, bila sam sva usplahirena. Ne zbog sebe. 
Ne, nervozu sam osećala zbog svog momka. To je za njega i 
za njegov bend bio veliki dan. Cupkala sam od nestrpljenja 
čekajući da se on popne na pozornicu. Znala sam da će svakog 
trenutka zgrabiti mikrofon i da će se tada publika koja čeka 
oglasiti urlikom od kojeg pucaju bubne opne.

Jedva sam čekala da se to desi.
Tada me je neko zgrabio za gole ruke. „Možeš li da veruješ, 

Kiro? Naši momci sviraju na Bamberšutu!“*

Pogledala sam u Dženi, svoju najbolju drugaricu i kole-
ginicu, kojoj sam poveravala sve tajne. Lice joj nije bilo obli-
veno znojem kao moje; izgledala je predivno sveže. Među-
tim, oči su joj sijale od uzbuđenja, baš kao i meni. Njen dečko 
je takođe prvi put svirao na muzičkom festivalu u Sijetlu. 
Cičeći od sve jačeg uzbuđenja, čvrsto sam je stegla. „Znam! 
Ni ja ne mogu da verujem da je Met stvarno uspeo da ugovori 
svirku ovde.“ Odmahnula sam glavom, zadivljena što moj deč-
ko svira na istom mestu gde će nešto kasnije iste večeri svirati 
Bob Dilan. U sledećih nekoliko dana bili su zakazani i nastupi 
grupe Houl i Meri Džej Blajdž.

Dženi skrenu pogled kada neki nepoznati momak nalete 
pravo na nju; izgledao je potpuno stondirano. Blago me okr-
znuvši po licu svojim plavim konjskim repom, ona se opet 
okrete ka meni i slegnu ramenima. „Evan kaže da je Met morao 
mnogo da se potrudi da im obezbedi ovaj nastup. Ali sjajan je! 

kasnije su se na nju nadovezala i tri filmska nastavka. Priča je prati-
la komične pustolovine sedmoro brodolomnika na jednom ostrvu. 
(Prim. prev.)
* Bumbershoot – godišnji međunarodni festival muzike i umetnosti koji 
se održava u Sijetlu, u državi Vašington. (Prim. prev.)
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Subota po podne i savršen letnji dan, tačno između dva velika 
izvođača. Ne može bolje od ovoga.“

Zabacila je glavu i pogledala u nebo. Pod zracima sunca 
zablistao joj je beli natpis na crnoj majici koja je, poput moje, 
veličala puno ime našeg omiljenog benda – Douchebags – mada 
su zbog marketinga taj naziv morali da skrate na Di-begs.*

Klimnula sam glavom kad je Dženi ponovo pogledala u 
mene. „O, znam, Kelan je rekao da…“

Iznenadna provala zvuka prekide me usred rečenice i 
nagonski bacih pogled na binu. Smešeći se od uva do uva, 
videla sam šta je zaokupilo pažnju bučne gomile. Naši Di-begsi 
su konačno rešili da obraduju publiku svojim prisustvom.

Kad su na binu na otvorenom iskočili Met i Grifin, publi-
ka je skakala i urlala. Met ih je, miran i suzdržan kao i uvek, 
pozdravio blagim osmehom i stidljivim mahanjem. Polako je 
odšetao do svog mikrofona i prebacio preko ramena remen 
gitare. Dozivala sam ga, ali mi je kakofonija buke nadjačala glas 
i gitarista me nije čuo. Podešavajući kaiš na ramenu, svetlopla-
vim očima je nervozno preletao preko publike. 

Kao sušta suprotnost njemu Grifin, Metov napaljeni brat 
od strica večito željan pažnje, potrčao je duž bine, bacajući 
usput ostalima petake i mašući dignutom pesnicom. Svetlim 
očima posmatrao je publiku i iako se nisam obraćala njemu, 
zapravo me je čuo. Kad je opazio mene i Dženi nešto dalje od 
bine, pokazao je na nas. Onda je digao prste u obliku slova V 
do usta i sugestivno zapalacao jezikom, od čega su mi se obrazi 
zajapurili više od vrelog sunca pod kojim sam stajala. Istog časa 
sam skrenula pogled.

Nekoliko ljudi oko Dženi i mene se nasmejalo i pogledalo u 
nas. Moj stid se utrostručio. Dženi je otresito uzviknula: „Fuj, 
Grifine!“, a zatim se nasmejala zajedno sa ostalima. Odmah-
nula sam glavom, zažalivši što je moja sestra Ana upravo tada 

* Douche bag u žargonu znači kreten, drkadžija i sl. (Prim. prev.)
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otišla na seansu fotografisanja za Hutersov kalendar, jer bi inače 
možda mogla da malo upristoji svog navodnog dečka.

Usred svega toga na binu je izašao Evan i, videvši Grifina 
kako nas seksualno uznemirava, pogledao ka nama. Nasmejao 
se i mahnuo nam, poslavši Dženi poljubac. Ona ga je „uhvatila“ 
u vazduhu i uzvratila. Met se široko osmehnuo, ali se odmah 
potom okrenuo da pogledom obuhvati čitav prizor i učinilo se 
da ga je obuzelo strahopoštovanje. Nasmejala sam se njegovom 
izrazu, srećna što se tom dobroćudnom mladiću pružila prilika 
da na trenutak uživa u svom uspehu.

Tada vriska postade tako glasna da mi je u ušima brujalo. 
Bukvalno sam se zgrčila od bola. Devojke u mojoj blizini, koje 
su mi izgledale otprilike kao četrnaestogodišnjakinje, uhvatile 
su se za ruke i cičale: „O bože, eno ga. O bože, kako je zgodan. 
O bože, o bože, o bože!“

Osmehnula sam se i odmahnula glavom, razgaljena njiho-
vom reakcijom na mog dečka rokera. Naravno, potpuno sam ih 
razumela. Samo bog zna kako je delovao na mene u početku. I 
još uvek. Dok sam ga posmatrala kako se samouvereno šepuri 
na bini kojom je s lakoćom vladao, zadrhtala sam celim telom.

Kelan je sasvim polako prišao svom mikrofonu. A možda je 
pak hodao i sasvim uobičajeno, ali je meni sve ličilo na usporen 
film. Koji god da je bio razlog tome, činilo mi se da mu treba 
čitava večnost da dođe do svog mesta. Mahao je ushićenoj 
publici koja je bučno odobravala, istovremeno drugom rukom 
prolazeći kroz svoju gustu, neposlušnu kosu. Zbog vreline i 
znoja svetlosmeđa griva bila mu je još razbarušenija; izgledao 
je neodoljivo primamljivo.

Grizla sam se za usnu dok je šetao do mikrofona. Podeša-
vajući visinu stalka, gledao je u publiku. Iz iskustva sam znala 
kako na devojke u prvom redu deluje pogled tih zavodljivih, 
ponoćnoplavih očiju. Kelan ume da pogleda devojku tako da se 
oseća kao da je jedina na svetu, čak i ako je okružena gomilom 
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ljudi. Kad se tome doda i njegov seksi poluosmeh, dobijate 
čoveka koji vas može zapaliti samo letimičnim pogledom. Palio 
me je već sad, a još uvek me nije ni primetio.

Kada se okrenuo, nadajući se da će me pogledom pronaći u 
masi, zagledala sam se u njegovu bradu – jaku, muževnu, tako 
prokleto seksi da izaziva bol. Devojke iza mene su se očigled-
no slagale sa mnom. Usred vriske, jasno sam čula: „Večeras 
ga vodim kući“ i „Bože, kako je jebozovan“. Oduprla sam se 
nagonu da se okrenem i kažem im da je on moj, i umesto toga 
se usredsredila na to da ga pomno posmatram. Znala sam 
da ne treba da ljubomorišem i da se nerviram zbog njegovih 
obožavateljki, ali njihova zapažanja su mi bila mnogo manje 
simpatična od prethodnih komentara tinejdžerki.

Pošto je očima preleteo preko prvih redova publike, Kelan 
je pogledao u mom pravcu. Kao nekom čarolijom, odmah nas 
je primetio. Dženi mu je mahnula, a zatim zviznula gurnuvši 
prste u usta. Porumenela sam i nasmešila se kad su te nevero-
vatno strastvene oči uhvatile moj pogled. Klimnuo je glavom 
gledajući u mene a sa usana sam mu pročitala „Volim te“.

Idiotkinje iza mene počeše da uzdišu, tvrdeći kako je to 
rekao njima. Ponovo sam potisnula želju da im kažem da je 
on moj. To ne bi ni najmanje promenilo njihova osećanja 
prema njemu i samo bi izazvalo beskonačno mnogo pitanja 
o našem privatnom životu. Pitanja na koja nisam želela da 
odgovaram potpuno nepoznatim ljudima. Dovoljno sam toga 
istrpela na fakultetu pre nego što smo Kelan i ja uopšte počeli 
da se zabavljamo.

Umesto toga, neupadljivo sam usnama oblikovala iste 
reči i podigla palčeve. Nasmejao se mom pokretu i razgaljeno 
odmahnuo glavom, očigledno svestan da će rasturiti svojim 
nastupom. I hoće. Na kraju krajeva, Kelan se čitavog života 
spremao za ovaj trenutak, svirajući po malim barovima i klu-
bovima u El-Eju i Sijetlu.
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Prebacio je kaiš gitare preko ramena i dohvatio mikrofon. 
Vriska se pojačala kad je postalo očigledno da će nešto reći. 
Preko razglasa čula sam najpre njegov topli smeh, a zatim i: 
„Zdravo, Sijetle!“ Devojke oko mene su skakale i dozivale ga. 
Nasmejala sam se i pokušala da se sklonim od nekoliko pomah-
nitalih devojaka, ali nisam imala kuda i naletela sam na neke 
momke koji su stajali ispred mene.

Mrmljala sam izvinjenja dok su me oni streljali pogledom 
i tada mi je opet pažnju privukao Kelanov glas. „U slučaju da 
niste znali, mi smo Di-begs…“, zastao je, puštajući opet publiku 
da vrišti, „i imamo nešto za vas… Ako želite.“

Digao je obrvu i nekim devojkama iz prvog reda dobacio 
pogled koji je po mom mišljenju bio previše lascivan. Ali znala 
sam da je to samo gluma. Dok im je izrazom lica govorio Kre-
snuću vas posle, u srcu nije tako mislio. Dođavola, na srcu sam 
mu bila samo ja. Ili bar, u svakom slučaju, moje ime. Nasmešila 
sam se, uživajući u tome što nijedna druga žena ne zna za nje-
govu skrivenu tetovažu. Zapravo, nijedna osim Dženi.

Podigao je prst da bi utišao publiku. Odgovorili su iznena-
đujuće poslušno. „Želite li?“, pitao je izazovno. Publika je odu-
ševljeno pokazala da želi. Dženi je doviknula odgovor skupivši 
ruke oko usta, pa sam joj se pridružila. 

Primetila sam da Met odmahuje glavom, smešeći se dok je 
zahvatao vrat gitare. Evan je sad sedeo za bubnjevima, njišući 
se u nečujnom ritmu i vrteći palicu u rukama. Dok je Kelan 
posmatrao publiku, ja sam gledala kako Grifin pokušava da 
nagovori neke devojke da podignu majice. Nisam želela da 
vidim da li će u tome uspeti.

Kelan podiže ruku do uha. „Pa, ako želite, moram da vas 
čujem kako to tražite.“ Publika je zaurlala dok su devojke iza 
mene opet počele vulgarno da dobacuju, ali me više nije bilo 
briga. Nisam marila ni za jednu od njih jer je Kelan gledao 
pravo u mene, a iskrena radost koju sam videla na njegovom 
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licu bila je više nego vredna svih drskih žena, nepristojnih 
muškaraca i znojavih neznanaca.

Kad mi se nasmešio, činilo mi se da mu je srce zaigralo. 
Uživao je u ovome. Osim mene, to je bilo jedino za šta je živeo. 
Ponašao se kao da mu nije stalo, kao da je to samo nešto čime 
ispunjava veče, ali pošto sam provela toliko vremena s njim 
shvatila sam da je to samo jedna od njegovih odbrana. Negde u 
dubini duše plašio se da će mu to neko oduzeti. Nije odrastao u 
najboljim uslovima. Naprotiv. Detinjstvo mu je ličilo na jezivu 
priču koja bi mnoge navela da posegnu za pićem ili drogom. 
Ali Kelan je otkrio muziku, a muzika ga je, uz veoma zdrav 
seksualni apetit, spasla od života ispunjenog zavisnošću koja 
bi mu otupela svest.

Kelan napravi pokret rukom iza leđa, a Evan, koji je samo 
čekao na njegov znak, istog trenutka je zasvirao.

Pesma je bila brza i poletna i mada sam je čula bezbroj 
puta, ushićeno sam cupkala u mestu. Bilo je nečeg jednostav-
no opčinjujućeg u trljanju zbijenih tela u gužvi i zaglušujućim 
vibracijama sve bučnije muzike; i vrelom suncu koje nas je sve 
pržilo. Preplavio me je talas uzbuđenja. Mogla sam samo da 
zamislim kako se Kelan oseća.

Njegov glas je u pravom trenutku presekao muziku. Kako 
god da se osećao van scene, Kelan je na sceni bio profesionalac. 
Bezbrojne probe i svirke u kraju konačno su se isplatile; glas 
mu je bio spektakularan. Kada se prolomio nad muzikom, u 
publici se začula prodorna ženska cika. Pevao je jednu stariju 
pesmu, klasik Di-begsa, a momci i devojke oko mene zapevaše 
uglas zajedno sa njim. Pošto sam posmatrala kako Kelan piše 
pesme, bilo je čudesno gledati kako publika ponavlja njegove 
reči, pogotovo kad je ovako brojna.

Dok je svirao gitaru i pevao, prosto je blistao. Na usnama 
mu je lebdeo neodoljivi poluosmeh. Uvek sam mu se divila 
što može istovremeno da svira gitaru i da peva. Ja? Jedva bih 
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umela samo jedno od ta dva. Dženi je mašući dignutim ruka-
ma navijala za svog dečka. Ja sam radila isto, srećna što mi se 
pružila prilika da dođem i da budem uz njega – da budem uz 
sve njih danas. Dobro, možda ne uz Grifina.

Pesma se završila uz gromoglasnu reakciju publike i čak su 
i momci ispred mene bili zadivljeni. Bila sam ushićena zbog 
Kelana i ostalih u bendu. Pripremajući se za sledeću stvar, odlo-
žio je gitaru i skinuo mikrofon sa stalka. Ova scena je bila šira 
od one u Pitovom baru, a uz više prostora za kretanje Kelan je 
imao i više prostora za flertovanje. Dok je započinjao sledeću 
pesmu, pogledom je zavodio publiku onako kako sam navikla 
da zavodi samo mene. 

To me je malo iznerviralo, ali sam prešla preko toga. Radio 
je to samo zato što je tako uzbuđen što je ovde i žudi za svirkom. 
Ponovo se preobrazio u nametljivo seksepilnog momka kojeg 
sam prvobitno videla na sceni. To pohotno ponašanje meni je 
izgledalo prenaglašeno, ali publika je uživala u tome. Pružali su 
mu ruke sa svih strana, čak i u redovima iza mene. Nisam bila 
baš sigurna šta ove žene očekuju od njega. Da skoči u publiku? 
Namrštila sam se, nadajući se da neće to uraditi. Mogao bi da 
se povredi… ili da bude nasmrt izvatan.

Kad je digao nogu na zvučnik i nagnuo se da pruži ruku 
jednoj obožavateljki, uzgred sam se zapitala – zašto baš njoj? Da 
li mu se svidela njena kosa? Je li bila najvatrenija među njima? 
Da li je imala najveće… glasovne sposobnosti? Odmahujući 
glavom zbog svoje nesigurnosti, izbacila sam je iz misli. Bilo 
je toliko toga na šta je na pozornici morao da se usredsredi da 
verovatno uopšte nije ni razmišljao. Samo je reagovao na obo-
žavateljku koja je tražila više pažnje. I naravno da smeju da ga 
dodiruju. Nisam takva ljubomorna kučka da ne bih mogla da 
podnesem malo pipkanja. U razumnim granicama, naravno. 

A Kelan je zaista umeo da svoje očijukanje zadrži na sceni. 
Nikada se ne bi tako držao ili ponašao u našem svakodnevnom 
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životu. Kad nije na sceni, nikad ne biste pomislili da je on 
bezmalo rok zvezda. Zaista, na prvi pogled delovao je pomalo 
tromo. Međutim, znala sam da su mu misli uvek uzburkane, 
čak i kada samo ispija hladno pivo u baru.

Dok se atmosfera tokom svirke sve više zagrevala, zapitala 
sam se da li će se Kelan svući. To nije bila baš suluda pomisao; 
radio je to već dok je pevao na sceni. Nekoliko puta, koliko sam 
čula. Često je brisao znoj sa lica donjim krajem majice, dižući 
je kako bi otkrio svoj veličanstveno izvajan stomak. Po erupciji 
vrisaka kad je to uradio, bila sam sigurna da bi publika odobra-
vala ako bi odlučio da je skine. Najveći deo publike, svakako. 

Nisam bila sigurna kako se osećam zbog toga što žene pogle-
dom proždiru mog dečka. Nisam bila sigurna ni šta mislim o 
tome da javno pokaže svoju tetovažu. Ta pomisao me je skoro 
više nervirala nego što mi je prijala. Međutim, pošto bi obrisao 
znoj, Kelan je uvek puštao da mu čisto bela majica opet padne 
preko stomaka. Želela sam da verujem da on radije čuva svoju 
tetovažu kao dragocenu tajnu koju delimo samo nas dvoje. A 
tako i treba da bude. Iako se nalazi na njegovom telu, ona je za 
nas oboje veoma lična. Zahvaljujući njoj ostali smo povezani 
i kada smo bili razdvojeni. Takođe nam je pomogla i da zape-
čatimo svoju ljubav kad smo se pomirili.

Kad je vreme određeno za njihov nastup isteklo, svaki član 
benda se blago naklonio, a Kelan je zahvalio publici. Nikada 
ga nisam videla srećnijeg nego kad je silazio s bine. Potražio 
me je pogledom u gomili. Ne, nisam bila u pravu nešto ranije. 
Nikada ga nisam videla srećnijeg nego upravo ovog trenutka.

Publika oko nas se uskomešala, neki su ostali da prate i 
sledeći nastup, dok su ostali krenuli da obiđu druga mesta. Na 
Bamberšutu je istovremeno sviralo desetine izvođača, od slav-
nih do onih poznatih samo u svom kraju, kao što su Di-begsi. 
Nakon što sam s njima prisustvovala prošlogodišnjem festivalu, 
dok smo Kelan i ja bili samo drugovi, mislim, u onoj meri u 
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kojoj smo ikada bili samo drugovi, bilo je pomalo nestvarno 
videti njihovo ime na plakatima sa rasporedom svirki. Uzela 
sam tridesetak takvih plakata za uspomenu

Kikoćući se, Dženi me je uhvatila ispod ruke i povukla ka 
bini. Momci su upravo bili usred upoznavanja s obožavateljima 
i pakovanja opreme. Kelan je zgrabio svoju omiljenu gitaru i, 
smešeći se i klimnuvši mi glavom, zbrisao iza scene. Dženi i ja 
smo se približile metalnoj ogradi koja je razdvajala bekstejdž 
od publike. A u slučaju da ograda ne bude dovoljna, nekoliko 
momaka iz obezbeđenja u žutim majicama bilo je spremno da 
rasteruje obožavaoce. 

Čekajući na mestu gde sam znala da će se Kelan pre ili kasni-
je pojaviti, na trenutak poželeh da sam dovoljno pustolovna 
da se ušunjam iza ograde. Od ponosa i želje da što pre vidim 
Kelana i da mu čestitam ogromnim zagrljajem gotovo mi je 
pucalo srce. Međutim, taj prostor je bio izvan domašaja nas 
običnih smrtnika i nisam želela da skrećem pažnju na sebe time 
što bih izazvala krupne momke, od kojih bi se Pitov izbacivač 
postideo, da me jure.

Uzdahnula sam gledajući kako Evan i Met nestaju sa scene, 
dok se Grifin nagnuo da gurne jezik u grlo nekoj plavuši pre 
nego što je i on nestao. Opet sam zažalila što mi sestra nije 
ovde. Ana je po mišljenju većine muškaraca bila vrlo zgodna 
i umela je da se uvuče na mesta nedostižna za obične devojke 
poput mene.

Nakon, kako mi se činilo, čitave večnosti, Kelan je izašao, 
bez gitare i ostalih momaka. Žureći do mene, preskočio je 
metalnu ogradu. Obezbeđenje ga je opazilo, ali su bili usred-
sređeni na to da ljude sprečavaju da uđu, a ne da izađu. Publika 
koja je čekala svoje rokersko božanstvo oglasila se vriskom, ali 
on je krenuo pravo prema meni.

Istog trenutka me je zagrlio i privukao sebi. Bio je tako 
uzbuđen da sam pomislila kako će me prebaciti preko ramena 
i vrteti ukrug. Da sam bila sigurna da me neće nekoliko puta 
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pljesnuti po zadnjici i da pritom neću pocrveneti kao cvekla, 
možda bih mu i dozvolila da to uradi. Međutim, više volim 
da takve stvari radimo nasamo. A Dženi i ja nismo bile jedine 
devojke koje su ovde čekale muzičare.

Zato sam mu, kad me je podigao, kikoćući se čvrsto obavila 
ruke oko vrata, kako se ne bi previše zaneo. Tada sam oseti-
la njegov miris. Ta neverovatna aroma je bila samo njegova. 
Čist, muževan, zavodljiv… taj miris je lebdeo oko mene čak i 
u snovima.

Kelan se nasmejao i čvrsto me stegao, isterujući mi vazduh 
iz pluća dok me nije spustio. Zatim se povukao a neverovatno 
plave oči mu zablistaše. „Stvarno je bilo dobro! Tako mi je 
drago što si došla… Je l’ ti se dopalo?“

Oči mu zasijaše na suncu kada me je uhvatio za ramena i 
sagnuo se kako bi me gledao pravo u zenice. Čuvši njego vo 
pitanje, opet sam se zakikotala. Da li on to ozbiljno misli? 
Naravno da mi se dopalo. Uživam da ga gledam kako nastu-
pa. Izraz lica mu je bio tako sladak, tako detinje radostan… 
gotovo nevin. Milujući mu tople obraze, klimnula sam gla-
vom. „Uživala sam. Bili ste neverovatni! Tako sam ponosna 
na tebe, Kelane.“

Lice mu se ozarilo zbog moje pohvale, a onda kao da je 
primetio nešto što do tada nije zapažao. Rukom kojom je držao 
moju blago me je odgurnuo i spustio pogled do mojih grudi. 
Mogla bih se zakleti da sam od samog tog pogleda osetila kako 
mi celo telo gori. Zaustavio ga je kod mog razgolićenog pupka, 
đavolski se cereći i zagledavši se u mene ispod svojih suma-
nuto dugih trepavica. Vatrena žudnja u njegovim očima bila 
je dovoljna da mi ubrza disanje. Trenuci Kelanove nevinosti 
nikad nisu dugo trajali. 

„Sviđa mi se tvoja majica.“ 
Glas mu je bio čisti seks. Da, čisti… seks. Pocrvenela sam 

kao bulka. Još uvek sam se osećala kao da me gleda prvi put a 
ne hiljaditi. Još uvek sam zbog njega osećala leptiriće.
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Baš kad sam htela da odgovorim na njegov komentar, Kelan 
je napadnut. Ne baš bukvalno napadnut, ali su ga ženske ruke 
zgrabile i okrenule. Zavodljivo se smejući, pustio me je iz zagr-
ljaja i prepustio se uživanju u pažnji svojih obožavateljki. Neke 
od njih su me pogledale dižući obrve, ali su me potom zane-
marile. To mi nije smetalo. Kad bih mogla da biram, radije ne 
bih bila u centru pažnje zajedno sa Kelanom. 

Dok je on davao autograme i slikao se mobilnim telefonima, 
odmahnula sam glavom posmatrajući nestvaran prizor pred 
sobom. Stalno sam zaboravljala da je on pomalo slavan. Hoću 
da kažem, bila sam se već navikla na devojke u Pitovom baru, 
ali ovo nije bio Pitov bar. Nije mi bilo lako da gledam kako se 
ta popularnost odražava na tako javnom mestu. Dok sam ga 
posmatrala, sledeća devojka koja ga je glasno dozivala spustila 
je izrez majice, otkrivajući korpe brushaltera. Preklinjala je 
Kelana da joj se potpiše na grudi. On me je na časak pogledao, 
ali je to ipak uradio… i imao je više nego dovoljno prostora da 
napiše puno ime i prezime, ako razumete na šta mislim.

Obrazi su mi goreli i osetila sam čvor napetosti u stomaku. 
Da, trudila sam se da se pomirim sa njegovim stilom života, ali 
to što se nagnuo tik nad njene grudi dok se potpisivao marke-
rom bilo mi je već malo previše. Kao i njene ruke na njegovoj 
zadnjici. Taman kad sam htela da oteram tu vešticu, neko me 
je čvrsto zgrabio za rame.

„Voli te, Kiro. Samo se igra.“
Preko ramena sam pogledala u Evana. Preskočio je metalnu 

ogradu iza mene dok sam ja gledala u Kelana. Kelan je to zaista 
umeo – da učini da zaboravim na ostatak sveta. Navika da se 
toliko usredsredim na njega da se sve ostalo oko mene utopi 
u maglovitu pozadinu bila je moja slaba tačka. Radila sam na 
tome da to ispravim.

Evan se široko osmehnuo Kelanu, istetoviranom rukom 
grleći Dženi oko struka. Obdarena plavuša je opčinjeno buljila 
u Evana. To što je Kelan na sceni bio u prvom planu i uz to 
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ubistveno zgodan značilo je da privlači mnogo više pažnje 
od ostalih momaka, ali Evan je, svakako, takođe imao svoje 
ljubiteljke. One su upravo stajale iza njega, čekajući da se taj 
momak, sladak kao plišani meda, odvoji od svoje devojke.

Pogledao me je toplim smeđim očima i drugom tetovira-
nom rukom pokazao na mog dečka. „To mu je na neki način 
posao, znaš, da navodi obožavateljke da žele još.“

Pogledala sam u Kelana, sada stisnutog u „sendvič“ između 
dve devojke koje su ga ljubile u obraze, dok je treća oveko-
večila taj trenutak svojim aparatom. Bila sam sigurna da će 
se fotografija za koji sat naći na internetu. Uzdahnula sam. 
Barem Kelan više nije dozvoljavao da ga ljube u usta otkad je 
postao moj dečko. Ranije jeste. I da, te slike su se takođe našle 
na internetu.

Pogledavši opet u Evana, slegnula sam ramenima. „Znam… 
Samo bih volela da nije baš toliko vičan tome.“ Glas mi je 
zazvučao pomalo nabusito i Evan se osmehnu, potapšavši me 
po ramenu pre nego što se napokon okrenuo da upozna svoje 
obožavateljke.

Dok je Dženi stajala pored njega, Evan je davao autograme 
i vedro ćaskao sa potpuno nepoznatim ljudima. Dženi tako-
đe. Izmičući se od gužve, divila sam se kako oboje izgledaju 
opušteno. A ja? Radije bih umrla nego da stalno moram da se 
upoznajem s novim ljudima. 

Bacila sam pogled na Kelanova široka pleća. Ruka jedne 
devojke nalazila se nepristojno nisko na njegovim leđima. Brzo 
sam skrenula pogled. Ne bi imalo svrhe da svoju ljubomoru 
pojačavam posmatranjem tog prizora. Umesto toga, pogledala 
sam ka Metu, koji se neupadljivo pridružio metežu. Izgledao 
je kao da mu je isto toliko neprijatno koliko i meni. Uživao 
je u svirci, nastupu na sceni i stvaranju muzike. To je bila 
njegova strast, a ne udovoljavanje publici. Međutim, ljubazno 
je klimao glavom, pozirajući za nekoliko fotki i potpisujući 
poneku majicu.
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Meta je podruku držala njegova jednako povučena devojka 
Rejčel, latino-azijska lepotica bronzanog tena i tamnosmeđe 
kose. Držala je za ruku svog plavokosog dečka sa tršavom fri-
zurom i činilo se da nije ljubomorna na pažnju koju mu pokla-
njaju obožavatelji, ali i kao da nema želje da i sama učestvuje u 
svemu tome. Budući da nije volela gužvu, Rejčel je odgledala 
koncert sa obližnjeg travnjaka. Bila je ćutljiva i daleko povuče-
nija od mene… a ja sam već dovoljno povučena. Ona i Met su 
počeli da se zabavljaju prošlog proleća, otprilike u isto vreme 
kada smo se Kelan i ja zvanično smuvali. Ljubav stidljivog 
momka i devojke i dalje je trajala. Savršeno su odgovarali jedno 
drugom i bili su presladak par. 

Poslednji član Di-Begsa koji se pridružio gužvi nije bio 
toliko sladak. Prevrnula sam očima kad mi se Grifin pojavio u 
vidokrugu, dok je on pipkao sve što bi mu se našlo pod rukom. 
Neke devojke su ga udarale, druge su se kikotale. Uvek se vra-
ćao onima koje se kikoću. Njegov način davanja autograma 
uglavnom je podrazumevao i baratanje jezikom. Utroba mi se 
prevrtala dok sam ga gledala. Iskreno, nisam shvatala šta moja 
sestra vidi u njemu.

Metov brat od strica koji je ličio na njega kao blizanac 
oslobodio je iz zagrljaja devojku kojoj je trenutak ranije nabio 
jezik u grlo i okrenuo glavu, tražeći novi plen. Nažalost, upe-
rio je svoj napaljeni pogled u mom pravcu. Tanke usne mu 
se izviše u poznati osmeh i on krenu ka meni. Nagonski sam 
ustuknula. Grifin je bio jedina osoba od koje sam želela da 
ostanem na bezbednoj udaljenosti. Imao je običaj da bude 
pomalo… nasrtljiv. Zadenuvši plavu kosu dugu do brade iza 
uva, zabacio je ruke u stranu, namerno se očešavši o grudi 
jedne obožavateljke.

„Kiro, moja buduća ljubavnice! Tako sam uzbuđen što si 
došla da me vidiš.“ Spustio je ruku do bermuda i uhvatio se 
za… onu stvar. „Kako ti se dopalo ono što si videla?“, pitao je, 
naginjući glavu u stranu.
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Zgađena, okrenula sam se u nameri da se sklonim odatle. 
Pošto je bio dovoljno blizu da me zgrabi, priskočio mi je i šče-
pao me za ruku. Pomislivši da će mi spustiti šaku na svoj polni 
organ, užasnuto sam razrogačila oči. Odjednom mi je neko 
razdvojio prste od njegovih. Kelan stade između nas, uhvati 
Grifina za rame i odgurnu ga. „Odjebi, Grifine“, promrmljao 
je, odmahujući glavom i prevrćući očima.

Basista je samo slegnuo ramenima i našao drugu de voj ku 
za pipkanje. Uz uzdah olakšanja naslonila sam se na Kelana. 
„Hvala.“

Kratko se nasmejavši, Kelan me je poljubio u glavu. „Nema 
problema. Znam koliko voliš da se družiš sa Grifinom.“ Skvrčila 
sam se, a Kelan je u znak pozdrava mahnuo nekim obožava-
teljkama koje su oklevale, verovatno misleći da će on ostati i 
ćaskati s njima ceo dan. Ne, Grifin je verovatno bio osoba s 
kojom sam najmanje volela da razgovaram.

Usmeravajući me u drugom pravcu i čvrsto me držeći oko 
struka, Kelan krenu ka središtu parka. Gotovo nesvesno, kao 
da bi ga bez razmišljanja pratili bilo kuda da krene, članovi 
benda pođoše za njim. Osvrnuvši se, videla sam Meta i Evana 
kako nas prate zagrljeni sa svojim devojkama. Grifin je koračao 
češkajući se po intimnim delovima tela. Na neki način, oni jesu 
pratili Kelana kud god je išao. Kada su mu umrli roditelji, Kelan 
je sve napustio da bi došao ovamo, a oni su pošli za njim bez 
imalo oklevanja. Od tada su bili ovde.

Ponovo se zagledavši u čoveka pored sebe, zagrlila sam ga 
oko struka i drugom rukom i čvrsto ga stegla. Nisam mogla da 
zamislim kako je njemu izgledao taj dan. Kelan je imao mnogo 
razloga da mrzi svoje roditelje; bili su nasilna, bezosećajna 
đubrad i krivili su Kelana za sve probleme u svom životu, ali 
ipak… bili su njegova porodica. Jedina bliska rodbina koju je 
imao. Njihova smrt duboko ga je potresla. 

Imao je samo devetnaest godina kad su umrli. Umoran 
od njihovog zlostavljanja, Kelan je odmah posle srednje škole 
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pobegao u Los Anđeles. Prema onome što mi je pričao, bilo je 
to odmah posle mature. Nije im rekao da odlazi, a oni se nisu ni 
trudili da ga traže. Jednom mi je rekao da je, kada ih je konačno 
pozvao par meseci nakon svog odlaska, da ih obavesti gde je i 
da im kaže da je, na kraju krajeva, još živ, njihov odgovor bio 
ravnodušan. Kao da su obavili svoj posao i da je mogao da živi 
ili da umre, na sopstvenu odgovornost. Pravo je čudo što Kelan 
nije potpuno poludeo.

Kreteni. 
Prenula sam se iz mračnih misli tek kada je Grifin prišao 

i pljesnuo Kelana po leđima. Iza njega su išli Met i Rejčel, a 
on je pokazao na bend koji je svirao u daljini. Kroz vrelinu je 
dopirao snažan ritam rok muzike. „Idemo da gledamo još neke 
bendove. Dolazite?“

Kelan pogleda u Evana i Dženi, ali oni su blaženo gledali 
jedno u drugo, previše usredsređeni na svoj tihi razgovor da 
bi čuli našu raspravu pored mnoštva ljudi koji su švrljali oko 
nas; nekoliko žena je u prolazu pogledalo u četiri momka kao 
da im izgledaju poznato, ali nijedna se nije zadržala duže od 
nekoliko sekundi.

Pogledavši me, Kelan zausti da me pita šta želim da radimo. 
Moje telo mu je odgovorilo umesto mene. Stomak mi je zakr-
čao tako glasno da se čak i Dženi prenula iz svoje zanesenosti i 
nasmejala se. Nakratko sam sklopila oči i osetila kako se Kelan 
sav trese od prigušenog smeha. Zaškiljivši samo na jedno oko, 
pokušala sam da ga prostrelim pogledom. To mu je bilo još 
zabavnije te se glasno nasmejao.

Pogledavši u Grifina, Kelan odmahnu glavom. „Mislim da 
ćemo prvo nešto da pojedemo.“ Pljesnuvši ga po leđima, dodao 
je: „Naći ćemo se s vama kasnije.“

Kada je pogledom ispratio samo fizički slične rođake, koji 
su se brzo utopili u gomilu, Kelan mi se nasmešio. „Da te prvo 
nahranimo, Krčalice?“
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Frknula sam i prevrnula očima, ali onda su se njegove usne 
našle na mojima i više mi nije bilo važno što me je zadirkivao. 
Kada me je pomilovao po obrazu i zavukao mi prste u kosu iza 
uha, usnama vešto rastvarajući moje i vrhom jezika na trenutak 
dotičući moj, više mi ništa nije bilo važno.

Čvrsto sam mu uplela prste u kosu. Pokušala sam nežno da 
mu zaokrenem glavu, tako da čitavim jezikom dodirne moj. 
Poželela sam da se spojimo celim telom. On se kratko nasmejao 
i odvojio usne od mojih. Taj kratki trenutak intimnosti bio je 
dovoljan da mi srce brže zakuca i dah se ubrza. Tako mu je 
malo trebalo da me uzbudi.

Zabacio je glavu i uputio mi onaj svoj poluosmeh: „Treba 
li ti malo vremena?“, prošaputao je, dižući obrvu.

Pribravši se, pljesnula sam ga po grudima i naglo krenula 
napred. Zar nisam upravo malopre razmišljala o tome kako 
treba da pazim da se potpuno ne prepustim Kelanu? Hmmm, 
imala sam osećaj da će to zahtevati dosta truda. Pomalo ošamu-
ćena, zaputila sam se u pravcu gde mi se učinilo da ima hrane. 
Još glasnije se smejući, Kelan me je uhvatio za lakat i okrenuo 
u drugom pravcu.

Smeškajući se onako zavodljivo i vragolasto kako je samo on 
umeo, Kelan pokaza glavom ka betoniranoj stazi što je vodila 
suprotno od pravca u kojem sam krenula. „Klopa je tamo.“ 
Još šire se osmehnuvši, dodao je: „Osim ako na umu nemaš 
nešto drugo?“ Odmah sam zamislila kako pronalazim skrovito 
mesto u ovom ogromnom kompleksu i kako ga puštam da mi 
jezikom… radi mnoge čudesne, božanstvene stvari. Zastao 
mi je dah.

Izbacujući te zapaljive misli iz glave, odlučno sam krenula 
putem koji je vodio ka zadovoljenju one žudnje koju sam htela 
ovde da utolim. Nisam imala nameru da vodim ljubav na jav-
nom mestu sa svojim dečkom. Koliko god da bi se to njemu 
dopalo, mogla sam koliko-toliko da se obuzdam.
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Još uvek se kikoćući, kao da ga lepo zabavljam, Kelan me 
je lako stigao i obgrlio me oko struka. Smeškajući mi se dok 
su nas Evan i Dženi sustizali, promrmljao je: „Baš si slatka. Šta 
da radim s tobom?“

Pre nego što smo stigli do kioska gde su prodavali picu, 
setila sam se već nekoliko stvari koje bi Kelan mogao da radi 
sa mnom.

Pošto smo utolili glad za hranom i muzikom, i skupili 
dovoljno uspomena da zauvek upamtimo ovaj dan, zaputili 
smo se nazad ka pozornici da bi članovi benda mogli da pokupe 
svoje instrumente. Svi, osim Evana. Pošto su bubnjevi bili kaba-
sti, svi bendovi koristili su isti komplet. Od ovog pravila bili su 
izuzeti samo najslavniji bendovi, jer su oni želeli da sviraju na 
sopstvenim bubnjevima.

S koferima za gitare zabačenim na leđa, naši momci su 
privlačili više pažnje nego ranije. Uprkos tome što je u parku 
postojao poseban izlaz za muzičare, Grifin je, budući da je takav 
kakav je, zahtevao da izađemo kroz glavni izlaz. Od svih njih, 
Grifin je najviše voleo da bude u centru pažnje. Već je uživao 
u svojih petnaest minuta.

Dok su ponovo zastajali da daju autograme i opet se slikaju 
sa obožavateljima, činilo mi se da put do parkinga traje čitavu 
večnost. Međutim, napokon smo stigli. Dženi me je kratko 
zagrlila i rekla mi da se sutra vidimo na poslu. Evan me je 
takođe zgrabio u medveđi zagrljaj i šaljivo mi kazao da će me 
i on videti sutra na poslu.

Smešeći im se, mahnula sam u znak pozdrava dok su odla-
zili Dženinim kolima, verovatno ka Pitovom baru, jer je Dženi 
te večeri radila. Ja sam uzela slobodan dan, da bih mogla da 
provedem to veče sa Kelanom. Zbog popodnevnog nastupa 
na Bamberšutu, Kelan i momci iz benda te večeri nisu svirali 
u baru. Mada to neće sprečiti ostale članove benda da, bez 
obzira na to, provedu veče tamo. Nikad nisu dugo izbivali iz 
Pitovog bara.
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Čestitala sam Metu, ovlaš ga zagrlivši jednom rukom. On 
nije bio tako srdačan kao Evan, te sam se trudila da se ponašam 
onako kako njemu prija. Stidljivo mi se nasmešivši, zahvalio mi 
je što sam došla, dok se Rejčel samo osmehnula i mahnula mi u 
znak pozdrava kad su ona i Met spakovali Metove i Grifinove 
instrumente i uskočili u Grifinov kombi.

Grifin je, možda primetivši da grlim sve momke iz benda, 
zaključio da i on želi malo bliskosti. Dunuvši u dlan da proveri 
dah, krenuo je pravo ka meni. Pružila sam ruku da ga zausta-
vim, ali mislim da ga je zapravo sprečilo Kelanovo prilično 
glasno nakašljavanje. Grifin samo prevrnu očima i mahnu mi 
prstima. „Mi idemo kod Pita. Vidimo se.“

Kelan se nasmejao i pljesnuo ga po leđima, a zatim se okre-
nuo da otvori vrata svog otmenog automobila: ševel malibu iz 
1969, kako je Kelan često ponavljao. Blistavo crn i sav hromi-
ran, bio je možda jedina stvar, sem gitare, do koje je Kelanu 
bilo stalo. Jeftino ga je kupio u El-Eju i proveo dosta vremena 
tog prvog leta svoje novostečene slobode doterujući ga. Taj 
auto mu je bio ponos i dika… i nije mi dopuštao da ga vozim 
još od onda kad sam to uradila bez njegove dozvole.

Skliznuvši na svoje kožno sedište, pogledao me je dok sam 
i sama ulazila u auto. „Kod tebe ili kod mene?“, upitao je, pre-
naglašeno promuklim glasom.

Nasmejala sam se i nagla se ka njemu da ga poljubim. Još 
uvek se trudeći da održimo ravnotežu u svojoj vezi, umesto 
da uletimo u zonu usijanja u kojoj smo tako lako mogli da 
se nađemo, Kelan i ja smo još stanovali odvojeno i nastojali 
da ne žurimo previše. „Kod mene“, izgovorila sam zadihano, 
nastojeći da zvučim jednako seksi kao on, verovatno bez imalo 
uspeha. Mada se on ipak ugrizao za usnu pogledavši me. Istog 
časa sam pocrvenela i zavalila se na sedište, zadenuvši pramen 
kose iza uha. „Ana će večeras doći kasno, pa ćemo biti sami.“

Široko se osmehnuvši, okrenuo je ključ, a snažni motor 
zareža zvukom seksepilnim poput Kelanovog osmeha. Osetivši 
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vrelinu na obrazima, odmahnula sam glavom i dodala: „Uskoro 
mi počinje škola, pa bi trebalo da učim.“

Nisam to zapravo želela večeras da radim, ali me je njegov 
požudni pogled uzbudio, a uznemirilo me je to što on jasno 
vidi kako utiče na mene. Poželela sam da se ponašam pribranije 
kada sam s njim.

Iskrivio je usnu, kao da obuzdava osmeh. „Hm-mm, učenje. 
Dobro. Ja odlično… učim.“ Neodoljivo se osmehujući, pokre-
nuo je auto, udaljavajući se s mesta koje je svojim nastupom 
upravo dobrano prodrmao.



Drugo poglavlje
MIR

Dvadeset minuta kasnije zaustavili smo se na parkingu ispred 
zgrade u kojoj sam delila stan sa Anom. Kelan je ugasio motor, 
još uvek sa božanstvenim osmehom na licu. Znala sam da je 
još pun adrenalina posle nastupa. Mada ja nisam mogla da 
zamislim strašnije mučenje nego da se nađem u centru pažnje 
stotina potpuno nepoznatih ljudi a kamoli da pevam pred 
njima, Kelan je za to živeo. 

Stao je pored svog auta osmehujući se od uva do uva i pevu-
šeći jednu svoju pesmu. Uzvraćajući mu osmehom, provukla 
sam ruku ispod njegove. Iako za sebe nisam želela život poput 
njegovog, umela sam da uživam u njegovoj radosti. Put kojim 
smo išli jedno drugome u susret bio je pun teških iskušenja; 
sada je njegova sreća bila i moja. Mnogo mi je draže da vidim 
radosni osmeh na njegovom licu nego suze u njegovim očima.

Teatralno otvorivši vrata, uveo me je u mali dvosobni stan. 
Iako je bio majušan, naš stan je imao prelep pogled na jezero 
Junion. Ulazeći za njim, umorno sam uzdahnula i upalila sve-
tlo. Skidajući torbicu koja mi je bila pričvršćena oko struka, 
spustila sam je na stočić, dok je Kelan zatvarao vrata. Koji 
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sekund kasnije snažno me je privukao sebi a zatim me pribio 
uz zatvorena vrata.

Glasno sam uzdahnula. Čvrsto se priljubivši uz mene, Kelan 
je gladno nasrnuo na moje usne. Ne razmišljajući, uplela sam 
mu prste u kosu, uvrćući duge pramenove. Srce mi je tako 
snažno udaralo da mi se činilo kako ću se stropoštati na pod. 
Međutim, Kelanov čvrst zagrljaj bi to svakako sprečio. Svaki 
pedalj njegovog tela, od grudi do izvajanog stomaka i čulnih 
usana, bio je priljubljen uz mene, gotovo se utiskujući u moje 
telo od želje da budemo što bliže.

Dok je moje uzbuđenje raslo, želja za njim izbrisala mi je 
iz glave sve ostale misli. Ubrzano sam disala. Između naših 
poljubaca punih žudnje i treperavih dodira jezikom, i njegovo 
disanje bilo je sve brže. Tada mi je spustio ruku niz leđa i uhva-
tio me za butinu, iznad kolena. Nameštajući se u što udobniji 
položaj, uhvatio mi je nogu i prebacio je preko svog kuka. Bila 
je to savršena poza, u kojoj sam osećala njegovo uzbuđenje baš 
onako kako sam najviše želela.

Stenjući i držeći ga za kosu, privukla sam ga bliže sebi i još 
čvršće priljubila usne uz njegove. Iz grla mu se ote tih i dubok 
uzdah dok smo se sve strasnije ljubili. To je još više zapalilo moje 
ionako rasplamsalo uzbuđenje. Želela sam ga. Celog. Odmah.

Odupirući se o vrata, odvojila sam usta od njegovih božan-
stvenih usana. „Kelane“, zaječala sam, vrlo srećna što mi sestra 
nije kod kuće, „u moju sobu…“

Njegove usne skliznule su mi niz vrat, dok je usput jezikom 
istraživao sva osetljiva mesta. Ponovo sam zastenjala, trljajući 
se o njega, nastojeći da ublažim bolnu žudnju. Kada mi je jezi-
kom dotakao ključnu kost, prigušeno se nasmejao. Uživao je u 
ovome, uživao je da me zadirkuje. Uhvatila sam ga za ramena i 
odgurnula, mršteći se. Pogledao me je i izvio obrvu, istovreme-
no izvijajući usne. Izgledao je neverovatno seksepilno, naročito 
sad kad mu je pogled goreo od žudnje. Niko nije umeo da tako 
raspali žudnju pogledom kao Kelan.
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Zatim mu se izraz lica potpuno promenio. Vragolasto se 
smešeći, pustio mi je nogu koju je bio zabacio na svoj kuk. 
Naginjući glavu i posmatrajući kako se borim da dođem do 
daha, ustuknuo je za korak. „Hoćeš li se ikada ponovo useliti 
kod mene?“, pitao me je, prelazeći sada palcem preko istog 
mesta koje je maločas milovao jezikom.

Iznenađeno sam zatreptala zbog nagle promene teme i oša-
mućeno pokušala da potisnem želju da ga odguram do dnevne 
sobe i uzjašem na grozomorno ružnom narandžastom kauču. 
Bila sam prilično sigurna da bi mi to dopustio. Razmišljajući 
da li me je zaista upravo upitao kada ćemo opet živeti zajed-
no, izmakoh se malčice u stranu. Bio je to istovremeno korak 
prema hodniku i mojoj sobi, te se plamen u njegovim očima 
opet blago razgoreo.

Đavolski se smeškajući, odmahnuo je glavom u tom pravcu. 
„Pošto mi je stvarno glupo da se krešemo na tvom kauču.“ 
Namignuvši, dodao je: „Mada nije da to neću uraditi.“

Ironično se smeškajući, uhvatih ga za ruku. „Ti si me izbacio 
iz stana“, rekla sam, trudeći se da govorim mirno, mada je to 
sećanje bilo bolno.

Povlačeći se ka hodniku, videla sam treptaj bola na njego-
vom licu. Međutim, on je u trenu nestao. Kelan slegnu rame-
nima i nasmeja se. „Pa, tada mi je to zvučalo kao dobra ideja.“

Moj hodnik je bio vrlo kratak. Veća soba nalazila se na 
samom njegovom kraju. Malo kupatilo sa tuš-kabinom bilo je 
u sredini, a do njega su bila vrata moje sobe, najbliža ulaznim 
vratima. Kelanov stan nije bio naročito velik, ali je u poređenju 
s našim ipak ličio na raskošnu vilu.

Zastajući ispred vrata svoje sobe, spustila sam mu ruku na 
grudi. „Ne, bila je dobra ideja.“ Pomilovala sam mu vrat i dodir-
nula obraz; on se nagnuo ka meni. „I tebi i meni je bilo potrebno 
malo više prostora. Morali smo dobro da razmislimo.“

Blago se nasmešio i uzdahnuo. „Pa, sad kad smo to uradi-
li… zašto se ne vratiš?“ Govoreći sve tiše, opet mi se približio 
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i stegao me oko struka. „Znam da smo rekli da nećemo žuriti, 
ali ipak želim da krenem dalje… s tobom.“

Toplina u njegovom glasu i njegove oči pune ljubavi razne-
žile su me gotovo do suza. I ja sam to najiskrenije želela, ali 
sam se trudila da budem jaka. Da budem svoja. A znala sam 
da će on, ako se opet preselim kod njega, postati čitav moj svet. 
Utopiću se u njemu.

Utešno se smešeći, zamrsila sam mu kosu. Dok sam ga 
mazila, pogled mu se zamaglio. Nastojeći da zvučim što sigur-
nije, prošaputala sam: „Mislim da je bolje da još malo sačeka-
mo.“ Okrenuvši dlan i palcem mu milujući obraz, dodala sam: 
„Sad kad stanujem sa sestrom, malo sam se pribrala. Ne želim 
da opet zavisim od muškarca da bih se osećala… celovito.“

Ugrizla sam se za usnu, nadajući se da ga nisam uvredila. 
Neverovatno plavim očima gutao mi je čitavo lice, upijajući 
svaku pojedinost. Duboko uzdahnuvši, još čvršće me je stegao 
u zagrljaj. „A šta ako ja zavisim od tebe?“ Izgledao je krajnje, 
srceparajuće ozbiljno. Slegnuo je ramenima i blago se nasme-
šio. „Ne volim da spavam sam.“

Iako je rekao da ne voli da spava sam, znala sam da misli 
na nešto više od toga. Kelan nije voleo da bude sam. Začudo, 
ta osobina nam je bila zajednička. Međutim, znajući da nam 
je potrebno da budemo razdvojeni, vedro sam se osmehnula. 
„Ništa ti neće faliti.“ Osmeh mu se pretvorio u nabusitu grimasu, 
a ja sam se nasmejala. Obisnuvši mu se obema rukama oko vrata, 
rekoh mu: „Osim toga, ionako skoro uvek spavamo zajedno.“

Pocrvenela sam kao bulka, shvativši kako moje reči zvuče. 
Oduševljeno mi se nasmešio i pružio mi ruku iza leđa, da otvori 
vrata moje sobe. Smejući se mom komentaru, odmahnuo je 
glavom. „Upravo tako.“ Otvorivši moja vrata, opet me je pogle-
dao u oči, ovog puta vragolasto. „Pomisli samo koliko bismo 
benzina uštedeli.“ Blago me je gurao unazad u sobu. „A kad bi 
stanovala sa mnom, ne bi morala ni da plaćaš stanarinu. Mogla 
bi manje da radiš i više da učiš.“
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Nasmešio se i slegnuo ramenima, kao da je sve to savršeno 
jasno. A zvučalo je i logično. Ipak, instinkt mi je govorio da mi je 
ovako sasvim dobro i da možda ne bi trebalo ništa da menjamo. 
Oslobađajući ruku da upalim svetlo, uzdahnula sam. „Volim 
ovako da živim, Kelane. Konačno se osećam… udobno.“

Dok je nogom zatvarao vrata moje sobe, spustio mi je ruke 
niz leđa. Vragolasto se smeškajući, promrmljao je: „Da, znam, 
vrlo si udobna.“ Pljesnula sam ga po ramenu a on se nasme-
jao. Zatim je uzdahnuo, privukao me sebi i nežno poljubio. 
„U redu.“

Prepustila sam se Kelanovom poljupcu uživajući u njego-
vom ukusu, udišući njegov miris. Kad smo se razdvojili, izuo se 
i namrštio gledajući u moj neudobni ležaj. „Ali ovo je stvarno 
sranje. Mogu li bar da ti kupim pristojan krevet?“

Izula sam se, uhvatila ga za ruku i povukla ka krevetu koji 
je mrzeo. Bio je u pravu, krevet jeste bio neudoban, sa debelom 
prečkom u sredini koja se usecala u leđa, ali je ipak bio širok i 
dovoljno prostran za… akciju. Priljubivši se uz ivicu kreveta, 
dohvatila sam donji kraj Kelanove majice. „Naravno. Možeš 
čak i da mi pomogneš da ga isprobam.“

Ponovo se zavodljivo smeškajući, pomogao mi je da mu 
svučem odeću. „Hmmm… sviđa mi se ta ideja.“

Smejući se, prešla sam rukama preko njegovih savršeno 
izvajanih grudi. Zastao mu je dah kada sam dodirnula slova 
ispisana crnim mastilom preko njegovog srca. Ništa mi na 
svetu nije bilo draže od te tetovaže, osim muškarca na čijim se 
grudima ona nalazila.

„Tebi se sviđa sve što ima veze sa seksom“, zakikotala sam se.
Kelan me je blago gurnuo te sam sela na krevet udubljen 

na mestu koje je služilo za „sedenje“ kad bi se kauč sklopio. 
Povlačeći se na sredinu ležaja i osetivši tvrdu prečku ispod 
leđa, zatreperila sam od uzbuđenja kad se Kelan nagnuo nad 
mene preko ivice kreveta. Netremice me gledajući, promuklo 
je promrmljao: „Istina.“
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Zadržavajući dah, gledala sam kako puzi ka meni na šakama 
i kolenima. Nadnoseći se nad mene dok mi se dah upadljivo 
ubrzavao, prešao mi je pogledom preko celog tela. Osećajući 
čisti seksepil koji je zračio iz njega, progutala sam knedlu. 
Čudilo me je i opčinjavalo što je taj muškarac moj kad god 
poželim. I dalje mi je bilo pomalo neshvatljivo to što je od svih 
žena na svetu s kojima bi mogao da bude, uvek birao baš mene. 
Još uvek nisam razumela zbog čega je tako.

Smešeći se, spustio je usne na moje, dok sam rukama prelazila 
preko njegovih glatkih, savršenih grudi, šapućući: „Razvratniče.“

Nasmejao se, priljubivši se uz mene celim telom. „Koketo“, 
uzdahnuo je, provlačeći mi ruku kroz kosu.

Nasmejala sam se nazivima kojima smo nekad vređali jedno 
drugo, dok smo sada tim istim rečima uzajamno tepali. Tako 
je to s Kelanom: jednog trenutka je leden, sledećeg vatren. 
Usporavajući tempo pokušali smo da uskladimo svoju vezu. 
Činilo se da Kelan nimalo ne brine o tome hoćemo li sagoreti, 
ali sam ponekad ja brinula zbog toga. Na kraju krajeva, on je 
mogao imati koga god poželi. Čak i ako je sa mnom doživeo 
nešto ozbiljno što nikada ranije nije imao – duboku, istinsku 
ljubav – moj najveći strah je bio da bi sada, kad je osetio pravu 
ljubav, mogao opet da je nađe s nekom drugom, ako to poželi.

Bože, ta pomisao me je užasavala.
Potiskujući takve misli, usredsredila sam se na ono u šta sam 

mogla da budem sigurna. Ovog trenutka, Kelan me je želeo. 
Ovog trenutka, Kelan je voleo mene i samo mene. A ovog tre-
nutka, znala sam da se moja sestra još satima neće vratiti kući.

Samo u iznošenim farmerkama koje su mu savršeno stajale, 
nadnoseći se savršeno izvajanim grudima nad mene, Kelan 
me je nežno ljubio u usta slobodnom rukom mi mrseći kosu.

Ni moje ruke nisu mirovale. Zavukla sam prste u njegovu 
zanosno razbarušenu kosu. Toliko sam volela da je dodirujem, 
a nisam mogla da odolim ni da ga ponekad blago povučem za 
kosu. Nasmešio se, ne odvajajući usne od mojih. Milovala sam 
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mu vrat, sa uživanjem dodirujući napete mišiće i osećajući kako 
mu ispod kože damaraju vene. Zatim sam mu pomazila lopa-
tice, dodirujući na trenutak mišiće koji su se zatezali i opuštali 
dok se igrao mojom kosom. Nakon toga sam mu, opušteno, 
spustila ruke niz leđa. Prsti su mi s ushićenjem lutali po njego-
vim savršeno glatkim i vitkim leđima, sve do struka. Naravno, 
potom su se opet vratili do lopatica, pa opet spustili do struka. 
Međutim, umesto da ih milujem vrhovima prstiju, ovog puta 
sam mu noktima blago zagrebala leđa.

„Ne zadirkuj me“, mrmljao je, sisajući mi donju usnu.
Blago sam se nasmešila prisećajući se kako sam već jednom 

zagrebala tu savršenu kožu… i to u kiosku za kafu. Krv mi 
je jurnula u obraze i osetih kako mi lice gori. Pomalo sam se 
stidela toga. Kelan je odvojio usne od mojih i pogledao me, 
verovatno primetivši moje zajapurene obraze i shvatajući šta 
osećam. Prstom mi je nežno pomilovao obraz a zatim dodir-
nuo usne. „Znaš li kako sam se osećao kad si mi zarila nokte 
u leđa?“

Izvio je usne u đavolski osmeh prisećajući se toga, dok sam 
ja još jače pocrvenela. Ostavši bez reči, samo sam odmahnula 
glavom. On se još šire osmehnuo i prošaputao mi na uho: 
„Mislim da sam tada svršio.“

Slušajući ga, na trenutak sam zažmurila i protiv svoje volje 
se kratko nasmejala. „Nisam znala da si tako perverzan“, pro-
šaputala sam.

On se glasno nasmejao. „Ti si mene povredila.“
Zakikotala sam se, savlađujući stid. „Tebi se to dopalo.“
Nežno mi je poljubio bradu, a zatim se odmakao i digao 

obrvu. „Zar ti nisi uživala u tome?“
Ugrizla sam se za usnu i skrenula pogled sa njegovog drsko 

samouverenog lica. Naravno da sam uživala u tome. Taj doživ-
ljaj je zadovoljio moje telo isto koliko i njegovo. Na trenutak 
me je obuzela griža savesti. Kajala sam se što sam ga povredila, 
ogrebala do krvi. To je bilo malo preterano.
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Naglo sam ga uhvatila za ramena i odgurnula. On zastenja. 
„Hej“, reče, pokušavajući da mi se opet približi. Smejući se, 
držala sam ga na odstojanju jednom rukom dok sam se isto-
vremeno izvijala da se oslobodim pritiska njegovih nogu. Pre 
nego što je stigao da se pobuni ili da me opet savlada, nogama 
sam mu obgrlila kukove.

Okrećući se na stranu, pokušao je da se osloni na leđa. Po 
njegovom širokom osmehu, videla sam da je pretpostavio u kom 
pravcu idemo. Uzbudila ga je pomisao da ću silom zauzeti polo-
žaj odozgo. Međutim, Kelan se uvek lako uzbuđivao. Još glasnije 
sam se nasmejala gurajući ga s leđa i pribijajući ga uz krevet.

Pošto sam ga čvrsto uzjahala sedeći mu na krstima, on izvi 
vrat da me pogleda. „Šta to radiš?“

Prelazeći rukama preko njegovih besprekornih leđa, pro-
muklo sam odgovarala: „Pa, osećam se pomalo krivom što sam 
te povredila…“

Izvio se okrećući se ka meni i osmehnuo: „Pomenuo sam 
da sam tada svršio, je li tako?“

Čuvši kako ponavlja tu reč – svršio – opet sam pocrvenela. 
To zapravo nije čak ni prosta reč, ali slušajući kako je on izgo-
vara, prisećala sam se vatrenih trenutaka ekstaze od kojih se 
grče nožni prsti i krv ključa. Kada je to rekao, želela sam ga još 
više. Smešeći se, potisnula sam to osećanje… zasad.

„Želim da se uverim da nisi… povređen.“
Pomilovala sam mu leđa, naginjući se tako da ga zagolicam 

kosom. Sa uživanjem sam primetila da je zadrhtao kada su mu 
moji dugi pramenovi pali na leđa. Pogledao me je i prigušenim 
glasom rekao: „Imam samo jedan ožiljak koji sam zaradio 
zbog tebe.“

Pogledao me je u oči sa toliko ljubavi da mi je zastao dah. 
Činilo mi se da se nikad neću navići na to da me on toliko 
obožava. U poređenju s tim, sve njegovo flertovanje koje sam 
ranije videla izgledalo je nevažno. On nijednu od tih devojaka 
nikada neće ovako pogledati. Niti osetiti takvu bliskost s njom. 
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Nikada više. Evan je bio u pravu – on se samo igrao sa njima, 
ali je njegovo srce pripadalo meni.

Klimnula sam glavom, i sama se iznenadivši što su mi se oči 
zamaglile. Prisećajući se onoga o čemu je govorio, ugrizla sam 
se za usnu. Prošlo je dosta vremena otkada je, braneći moju 
čast, bio ranjen nožem. Niko nikada zbog mene nije učinio 
nešto tako užasno i neverovatno hrabro. Zadivilo me je što me 
je zaštitio i užasavalo što je pritom bio povređen. Prstima sam 
mu prešla preko rebara, obuhvativši ih sa strane tako da sam 
vrhovima prstiju dodirnula krevet. Nagnula sam se i poljubila 
ivicu ožiljka, napipavši ga na inače savršeno glatkoj koži. Naglo 
je uzdahnuo, stežući stomačne mišiće dok sam mu usnama 
prelazila preko stare rane.

Nasmešila sam se i nastavila da mu ljubim leđa, sećajući 
se još jednog udarca koji je Kelan istrpeo zbog mene. Istina, 
posle ovog drugog nije ostao ožiljak (fraktura je nameštena bez 
hirurškog zahvata), ali sam znala koliko mu je dubokog bola 
naneo. Milujući mu ruke stegla sam levu, slomljenu pre neko-
liko meseci kada se potukao sa mojim bivšim dečkom Denijem.

Nagla sam se i poljubila mu ruku, a on me je pogledao 
zamagljenim očima. Znala sam da razume taj poljubac. „Volim 
te zajedno sa svim tim ožiljcima“, prošaputala sam naginjući 
se i nežno ga ljubeći u usta.

Uhvatio me je za glavu, ne puštajući me iz tog vatrenog 
poljupca. Poljubio me je još dublje i strasnije a ja osetih kako 
me obuzima plamen čežnje dok je jezikom milovao moj. Disa-
nje mi se ubrzalo i, ne uspevajući da se obuzdam, na nekoliko 
trenutaka prepustih se tom poljupcu.

Potom sam se vešto izmigoljila iz Kelanovog zagrljaja. 
Nestašno sam ga pljesnula po ramenu. „Prestani. Nisam još 
završila ispitivanje.“

On uzdahnu i prevrnu očima. „Pa, možeš li da požuriš? Da 
bih mogao da vodim ljubav s tobom, a ne sa ovim groznim 
krevetom?“ Da naglasi svoje reči priljubio je usne uz krevet, 
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a ja sam se nasmejala. Smejući se i sam, promrmljao je: „Kad 
završiš, mogli bismo da zamenimo mesta?“

Ne obraćajući pažnju na njegove reči, ponovo sam mu sela 
na krsta i posvetila svu pažnju njegovim raskošnim leđima. 
Činilo mi se da im ništa ne fali. Na njima očigledno nije bilo 
ožiljaka, ni tragova mojih noktiju. Naginjući se da ih poljubim, 
ipak sam ih primetila. Tragovi su bili tako tanušni da se nisu 
mogli uočiti osim ako biste se zagledali u Kelanova leđa sasvim 
iz blizine, kao ja, ali su postojali. Tanke bele linije pružale su se 
niz leđa tamo gde sam u njih zarila nokte. U sebi sam se nasme-
šila pomislivši kako je trag te naše burne, lude noći ipak ostao 
na njemu, možda zauvek. Koliko god da sam mrzela pomisao 
da sam mu nanela bol, ipak mi je bilo pomalo drago što sam 
ostavila trag koji ga uvek prati, kud god da krene.

„Ah, našla sam ih“, promrmljala sam.
Zaustio je da me pita: „Šta?“, upravo kad sam vragolasto 

skliznula samim vrhom jezika duž jedva primetne bele linije. 
Zaćutao je i zadrhtao celim telom. Odvaživši se, prešla sam 
mu jezikom između lopatica i uz zadnji deo vrata. Kelan se 
promeškoljio i spustio čelo na jastuk; disanje mu se ubrzalo. 
Prisetivši se još jedne uspomene, vrlo oprezno sam ga ugrizla 
za vrat, od čega je zaječao.

Pre nego što sam uspela to da sprečim ili izbegnem, izvio 
se ispod mene, zgrabio me obema rukama i priljubio uz kre-
vet. Tim snažnim zahvatom isterao mi je sav vazduh iz pluća. 
Zakikotala sam se kada se popeo na mene. Usnama je nasrnuo 
na moje, gurnuvši mi jezik bezmalo do krajnika.

Odgurnula sam ga. Pogledao me je zamagljenim zavod-
ljivim očima punim žudnje i prostenjao: „Rekoh ti da me ne 
zadirkuješ.“

Podrugljivo sam se osmehnula i prešla mu prstom preko 
rastvorenih usana. „Osveta“, rekoh dižući obrvu. „Ja to barem 
ne radim u krcatom klubu.“
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Trgao se. Činilo se da je gotovo zaboravio onaj napeti trenu-
tak kada me je liznuo usred krcatog plesnog podijuma. Deni i 
Ana su tada bili negde u blizini, u istom klubu. Kelan je nabrao 
obrve i buntovno me pogledao. „To nije bilo baš lepo od mene, 
je li?“

Obavila sam mu ruke oko vrata i odmahnula glavom. „Ne, 
nije… ali mi se svidelo.“

Prisećajući se te noći, opet se razvedrio. „Nisam mogao da 
odolim.“ Uhvatio me je za ruke i podigao ih, izazivajući u mom 
telu prijatne trnce. „Ruke su ti bile ovako podignute.“ Digao mi 
je jednu ruku iznad glave, a drugu iznad nje. Držeći mi ručne 
zglobove jednom rukom, prstom mi je niz nos skliznuo do 
usana. „Dok si plesala, grizla si usnu.“ Opet sam se ugrizla za 
usnu gledajući kako me on, pohotno me posmatrajući, vraća u 
pozu koja ga je izludela. Polako mi je prešao prstom niz usta, 
pa između grudi. Sklopila sam oči, ali on je nastavio dalje, 
povlačeći prstom preko mog još uvek razgolićenog pupka, 
sve do šorca. „A ovi… tvoji kukovi…“ Nagnuo se nad mene i 
usnama ovlaš dodirnuo moje. Na licu sam osećala njegov dah. 
„Tvoji kukovi su me terali pravo u ludilo.“

Usnama je pritisnuo moje i pustio mi ruke. Obgrlila sam 
mu glavu, čvrsto ga držeći uz sebe. Kad smo se razdvojili da 
dođemo do daha, promrmljala sam: „Posmatrao si me?“

Nosom mi je dodirnuo bradu i blago je liznuo. „Nepresta-
no.“ Zatim mi je usnama nežno klizio duž ivice brade. „Imam 
mnogo razloga da se kajem i mrzim ono što se između nas 
desilo kasnije, ali nikad neću zažaliti što sam te noći okusio 
tvoju kožu.“ Uzdahnula sam i privila se uz njega, izvijajući 
glavu i izlažući vrat njegovim usnama. 

Uzvratio mi je poljupcima nežnim poput paperja. Ne odva-
jajući usne od mog vrata, prstima je razvezao čvor na mojoj 
majici, a zatim mi je jednim veštim pokretom svukao preko 
glave. Nekoliko trenutaka me je posmatrao pre nego što mi je 




