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Најслаткото нешто

Џил Шелвис



 



За една друга постара сестра, Келси, 
која секогаш знае што треба да се 

направи и знае да направи сите да се 
чувствуваме подобро. Ќе те сакам 

засекогаш.
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Прва глава

„Во животот нема ‘snooze’ копче“.

Тара Дениелс

„Мафин?“ прашуваше Тара додека поминуваше пок-
рај долгата редица луѓе кои чекаа на пристаништето за 
да влезат на летниот фестивал на Среќно Крајбрежје. 
„Сака ли некој бесплатен Животот-Е-Убав мафин?“

Големата кошница беше потешка отколку што оче-
куваше и попладневното јунско сонце ја удираше по 
главата во ритам со дивото беснеење на брановите на 
Тихиот Океан кои удираа во брегот.

Кожата ѝ се потеше, а тоа бетер ја вадеше од такт. 
Не се работеше само за челичната магнолија во неа. 
Потењето не само што беше недостоинствено, туку и 
се косеше со нејзиното мото Никогаш не им дозволувај 
да те видат како се потиш.

Велејќи си дека само светеше и надевајќи се дека 
тоа можеше да се протолкува како сјаење од страна на 
другите, Тара ја зголеми насмевката и продолжи. Барем 
летниот фустан ѝ беше лесен, материјалот како газа и 
целиот лелеав на нејзината кожа. Го имаше купено за 
да изгледа софистицирано и елегантно.

И да ѝ ја засили самодовербата.
Ова беше големо барање од фустан.
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„Мафин?“ ја праша следната жена во редицата.
Госпоѓата Тејлор, сопственичка на еден локален 

дуќан, внимателно погледна во кошницата. „Ниско-
калорични се?“

Пред да дојде во Вашингтон, Тара го имаше по-
минато најголемиот дел од животот во едно предгра-
дие на Хјустон на ранчот на баба ѝ и дедо ѝ каде што 
воздржувањето од употреба на путер и маст се сметаше 
за богохулење. Нискокалорични? Не баш. Накратко 
помисли да излаже ама не сакаше да ја удри некој гром 
- ќе ѝ ја уништеше косата што денес за чудо ѝ беше 
убава сама по себе. „Дефинитивно не, жалам“.

„А знаеш ли колку калории имаат?“
Тара погледна надолу во нејзините прекрасни ма-

фини, големи и меки и нежно заруменети, секој совр-
шено испечен и несомнено полн со калории. „Ми-
лијарда“, рече. „Во залче“.

„Изненадена сум од тебе“, рече госпоѓата Тејлор 
разочарано, „што вака промовираш консумирање на 
холестерол“.

Тара имаше прочитано некаде дека е потребен 
помал напор да си фина отколку да си кучка. А со оглед 
на тоа дека таа секогаш беше за зачувување енергија, ѝ 
дозволи на нејзината уста да се поткрене на крајчињата. 
„Јас всушност го промовирам реновирањето на хотелот 
што го отвораме со сестрите за две недели...“

Таа престана да зборува кога госпоѓата Тејлор уч-
тиво го крена показалецот и го извади телефонот што 
ѝ вибрираше. 

И Тара сакаше да ѝ крене еден прст, но бидејќи тоа 
не беше оној прст чие покажување може да се смета за 
културно, се воздржа. Продолжи понатаму, убедувајќи 
се себеси дека постојаното прегазување на нејзината 
гордост откако дојде во Среќно Крајбрежје не можеше 
да ја убие како што ѝ се чинеше секојпат кога го правеше 
тоа. Најверојатно.

„Мафин?“ ги праша луѓето во следниот дел од 
редицата, продолжувајќи да дели од мафините кога 
ќе изразеа интерес. „Кој сака бесплатен Животот-Е-
Убав мафин?“
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Секој мафин беше внимателно завиткан во це-

лофан и на секој со панделка беше заврзан здиплен 
леток за хотелчето на плажа што го носеше истото име 
како и местото, Среќно Крајбрежје. Ова беше дел од 
мисијата на Тара, а таа мисија беше различна од лани. 
Лани сакаше мир во светот и маникир што ќе трае цели 
две недели. Годинава, сè се сведуваше на најосновните 
работи. Сакаше да може да си ги плати сметките на 
крајот од месецот без да мора да ограби менувачница 
и можеби да се чувствува како да имаше контрола врз 
сопствениот живот.

Тоа беше сè.
Само еден месец во кој ќе може да сврзе крај со 

крај. Триесет дена за време на кои нема постојано да 
биде нервозна додека ја чека платата. 

Или доцнењето на платата.
Сонцето продолжи да ја измачува додека одеше по 

целата должина на пристаништето. Зад неа, острите 
карпести брда беа во сенка. Напред, брановите про-
должуваа да удираат во плажата, тресејќи го приста-
ништето под нивните стапала. Помина покрај сало-
нот за убавина, покрај кафулето Лапачка каде што 
работеше по четири вечери неделно, па покрај иг-
ротеката за деца, сладоледџилницата и високото па-
норамско тркало. 

Толпата стануваше сè погуста околу неа, како на-
мерно да се пикаа во неа. Имаше чувство дека целата 
држава Вашингтон дошла на музичкиот и уметнички 
летен фестивал, но не беше изненадена. Единственото 
нешто што луѓето во Среќно Крајбрежје го сакаа пове-
ќе од озборувањето беа сите видови на социјални 
собиранки и дружби, а тоа беше она што ги чекаше 
вечерва. Топла вечер, добра музика, танцување, пие-
ње... Несомнено рецепт за добра забава.

„Јас дефинитивно ќе земам мафин“, рече Клои 
појавувајќи се до Тара.

На дваесет и четиригодишна возраст, сестрата на 
Тара беше бебето во семејството, и со таа улога ја имаше 
наследено целата слободоумност - односно откаченост 
- на нивната мајка, Фиби Трејгер. Клои носеше тесни 
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војнички шорцеви и дреч жолта маичка што човек 
не можеше да ја гледа без очила за сонце. Нејзината 
сјајна темноцрвена коса беше прошарана со два дреч 
розови прамени, по еден покрај секоја слепоочница, 
а остатокот паѓаше во бранови по нејзиниот грб како 
штотуку да се стркалала од кревет. Личеше на некој 
модел што можеше да се види на насловна страница. 

Па, со исклучок на тоа што беше метар и шеесет 
во нејзините патики и немаше апсолутно никаква дис-
циплина, ниту волја да почитува инструкции. Клои 
штотуку беше вратена од двомесечно патување по лук-
сузните хотели и спа центри во Мајами, каде што мак-
симално ја имаше искористено дозволата за работа 
како козметичарка додека истовремено работеше 
и на нејзината линија за нега на кожа направена од 
природни состојки. И веројатно наоѓајќи проблеми 
каде стигне, како што ѝ беше навика на Клои. 

На Тара ѝ беше само мило што сестра ѝ беше 
вратена во Среќно Крајбрежје. Таа се грижеше цело 
време додека Клои не беше таму. Тара всушност цел 
живот се грижеше за нејзината проблематична помала 
сестра. Клои исончана и среќна и со нова тетоважа со 
кинески симболи на внатрешната страна од зглобот 
што не сакаше да им ја преведе, гризна од мафинот и 
задоволно застенка. „Да му се сневиди, Тара, овие се 
закон. Може ли да ми кажеш нешто?“

„Ако планираш да ме прашаш дали мафините се 
нискокалорични“, рече Тара, „треба да си знаеш дека 
веќе почнува да ми снемува место каде да ги скријам 
сите мртви тела“.

Клои се насмеа. „Не, чувствувам како артериите 
ми се запушуваат уште додека голтам и немам никаков 
проблем со тоа“. Ги излижа ронките од прстите. „Ме 
интересираше само дали забележа дека Форд доаѓа 
накај тебе?“

Тара се сврте во правецот каде што гледаше Клои 
и почувствува дека престана да дише. Форд Вокер 
навистина доаѓаше накај неа, движејќи се сигурно и 
лесно, без никакво брзање на неговите долги нозе. А 
тоа беше добро бидејќи го застануваа речиси сите пок-
рај кои минуваше. Но нему како да не му пречеше тоа, 
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а тоа правеше да ѝ биде уште потешко да го мрази... 
иако Тара сепак даваше сè од себе.

„Ќе ми кажеш ли некогаш што е работата со вас 
двајца?“ Клои го гризеше вториот мафин како да не 
јадела недела дена. Можеби навистина немаше јадено 
недела дена. Таа постојано беше банкрот и никогаш не 
се секираше за нејзиниот следен оброк.

„Нема што да се каже за мене и за Форд“.
Циничната смеа на Клои ги исполни ушите на 

Тара, нарекувајќи ја лажга без зборови, затоа што на-
вистина беше. „Знаеш што ти треба тебе?“

Тара ја прострела со поглед. „Одмор на некој ос-
тров во Јужниот Пацифик без сестра што се вика 
Клои?“ 

„Хм. Можеби за Божиќ. Ама сега засега, ти треба 
да се опуштиш малку. Повеќе да вежбаш, помалку да се 
нервираш“.

„Јас сум многу опуштена“. Или барем беше сè 
додека не го виде Форд. Тој повторно беше застанат 
со некои луѓе и разговараше со нив во редицата зад 
неа, но како да имаше почувствувано дека го гледаше, 
ја сврте главата и ја погледна во очи. Проструи некоја 
чудна тензија низ нејзините вени. Се забрза дури и 
нејзиниот пулс, не толку многу за да добие инфаркт, 
но многу повеќе отколку што беше нормално. „Јас сум 
максимално опуштена“, промрморе. 

„Аха“, рече Клои со глас како ова да ѝ беше многу 
забавно. „Затоа ли ја стискаш кошницата толку многу 
што ги гмечиш мафините? Затоа ли компулсивно 
направи генералка во куќарката синоќа?“

„Еј“, рече Тара во нејзина одбрана. „Имаше многу 
прашина, ќе ти ја влошеше астмата. И во случај да си 
заборавила, ќе те потсетам дека нема ни две недели 
откако заврши во болница затоа што не можеше да 
дишеш благодарение на една обична поленова бура. 
Па треба да кажеш фала, а не да ме критикуваш“.

Клои преврте со очите и се сврте кон жената зад 
неа. Лусил беше сопственичка на една уметничка 



  12                            Најслаткото нешто
галерија во градот и беше на возраст од седумдесет до 
двесте години. Носеше бели Најк патики и нејзините 
омилени дреч розови тренерки. Таа зеде еден мафин, 
гризна од него и задоволно воздивна, „Тара, драга, не 
ми е јасно како може да си во иста мера неверојатна и 
напната“.

„Јас не сум...“ Ох, батали. 
Лусил ја погледна низ очи нашминкани со тешка 

сина сенка. „Убав фустан. Ти секогаш се облекуваш 
толку убаво. Рос? Вол-Март?“

Не, всушност Нордстромс, помисли Тара, од неј-
зиниот стар живот кога имаше важечка кредитна кар-
тичка. „Стар ми е, од пред неколку години, па...“

„Имаме прашање“, ѝ рече Клои на Лусил, преки-
нувајќи ги. „Кажи ми, дали сестра ми ти изгледа 
опуштено тебе?“

„Опуштено?“ Сфаќајќи го прашањето многу се-
риозно, Лусил повнимателно ја погледна Тара. „Да 
бидам искрена, малку ми изгледа како да ја мачи 
запек“. Се сврте кон личноста што дојде зад неа, но 
Тара не мораше да погледне да види кој беше затоа што 
знаците на нејзиното тело ѝ кажуваа без зборови.

Висок метар осумдесет и осум, Форд беше чист 
тестостерон и мускул. Неговата градба потсетуваше 
на оние витките спортисти што се занимаваат со 
екстремни боречки вештини, но Форд беше премногу 
опуштен и ноншалантен за да биде некаков борец. 

Носеше Левис фармерки со низок струк и бела 
мека блуза со неколку копчиња завртена до лактите, а 
сепак некако успеваше да изгледа подеднакво дотерано 
како Тара. Неговата кафена коса беше како бакната од 
сонцето, неговите зелени очи остри, неговата насмевка 
секогаш подготвена.

Сè кај него беше такво, од неговата цврста градба 
до самодовербата што ја носеше како што другите ма-
жи носат колонска вода. Половина од луѓето во Среќно 
Крајбрежје беа вљубени во него.

Другата половина беа мажи и не се броеја. Тара 
беше единствениот исклучок, се разбира. Таа не само 
што не беше вљубена во него, туку и не можеше да го 
трпи, просто не го поднесуваше.
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Ама постоеше многу добра причина за тоа. Впро-

чем, неколку. Но таа одамна си имаше дадено дозвола 
да се преправа дека таа работа што се имаше случено 
помеѓу нив не се случила никогаш.

„Се обидуваме да сфатиме што не е во ред со Тара, 
душо“, му рече Лусил и мораше да ја наведне главата 
наназад за да го погледне во очи. „Јас мислам дека е 
запек“.

Клои се насмеа.
Форд изгледаше како да сакаше да се насмее. Тара 

зачкрипе со забите. „Не...“
„Ништо страшно“, рече Лусил. „Ни се случува на 

сите. Треба само да направиш компот од суви сливи 
и...“

„Немам запек!“ Одлично. Сега сите во радиус од 
дваесет метри го знаеја тоа.

„Е па, добро“, рече Лусил. „Затоа што вечер ќе има 
бинго во рекреативниот центар“.

Екстремно свесна дека Форд стоеше премногу 
блиску, Тара се префрли од едната на другата нога. „Јас 
не сум по бингото“.

„Па, ни јас, душо“, рече Лусил. „Ама ќе има мажи 
таму и тоа многу. Некој маж добро би можел да ти 
помогне да се олабавиш малку. Да се однапнеш. Нели, 
Форд?“

„Да, госпоѓо“, рече Форд со страшно сериозно 
лице. „Многу добро“.

„Гледаш?“ ѝ рече Лусил на Тара. „Добро, малку си 
млада за нашата екипа што се собира на бинго, ама 
веројатно можеш да ќариш некој од пожилавите - 
можеби дури и двајца“.

Тара ја имаше видено екипата што игра бинго. 
Тие „жилавите“ беа оние подвижните, а во подвижни 
спаѓаа и тие што одеа со помагала за одење. „Навистина 
не ми треба никој жилав“. Ни еден, а камоли двајца.

„Ох, драга“, рече Лусил. „На секоја жена ѝ треба 
маж. Па дури и мајка ти - Бог да ја прости - велеше дека 
е штета што не може да се купи секс на eBay“.

До неа, Форд тивко се насмеа. 
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Тара намерно не го гледаше човекот кој еднаш ѝ 

беше потребен, по кој еднаш копнееше со целото свое 
битие. Во последно време никој не ѝ беше потребен.

Клои мудро и нежно ја протна раката под раката 
на Лусил. „Дојди, имам јаки врски и можам да го зао-
биколам редов“, ѝ рече на постарата жена. „Ајде рас-
кажи ми за тие твои жилави пријатели“. Ѝ се насмевна 
на Тара преку рамо како да сакаше да каже дека ѝ е 
должник додека ја оддалечуваше Лусил. Не дека Тара 
можеше да размислува за тоа сега кога беше сама со 
Форд. Или колку што можеше да биде сама додека беа 
опкружени со стотици луѓе. Не си го замислуваше 
вака денот кога стана утрото и се ценкаше со Господ 
ветувајќи му дека ќе биде подобра личност ако ѝ даде 
цел еден ден во кој нема да мора да се соочува со ништо 
од минатото. Но Господ очигледно имаше решено да не 
ѝ ја услиши молитвата. Што значи дека таа не мораше 
да си го одржи ветувањето да биде подобра личност...

Форд гледаше во неа. Таа ја чувствуваше тежината 
на неговиот поглед, па упорно гледаше кон водата. 
Можеби требаше да почне да плете како нејзината 
сестра, Меди. Плетењето наводно било многу катар-
зично, а на Тара добро ќе ѝ дојдеше нешто катарзично. 
Попладневното сонце се спушти пониско над океанот 
како да сакаше да ги бркне нозете во него и да се олади. 
Таа зјапаше натаму сè додека неговите долги прсти не 
ги допреа нејзините. 

„Тара“.
Ете толку беше потребно, само нејзиното име од 

усните на Форд, и таа туку-така... омекна. Немаше друг 
збор за она што се случуваше внатре во нејзиното тело 
секогаш кога тој ќе ѝ прозбореше. Таа омекнуваше и 
целото нејзино битие се насочуваше кон него. Исто 
како во старите времиња.

Форд стоеше трпеливо и мирно, со малку подник-
ната брада и прави бели заби и сјајни прекрасни очи, 
будејќи чувства во неа за кои не беше подготвена. 

„Нема да ми понудиш мене мафин?“ ја праша. 
Со оглед на тоа дека еден дел од неа сакаше да 

грабне да го претепа, а друг дел од неа сакаше да му 



                                     Џил Шелвис                                   15 
понуди нешто многу повеќе од мафин, си го задржа 
јазикот зад заби и без збор му ја понуди кошницата. 
Форд ги разгледуваше мафините, бирајќи како да 
размислуваше за изборот на животен пат. 

„Сите се исти“, рече Тара најпосле. Тогаш ѝ се 
исклешти и нејзините колена се затресоа. Колку и 
да ја иритираше, мораше да признае дека таа негова 
насмевка требаше да доаѓа со етикета: ПРЕДУПРЕ-
ДУВАЊЕ - подолга изложеност на оваа насмевка може 
да ви предизвика копнеж, страст и глупавост. 

„Немаш ли бар за водење?“ го праша. 
„Џекс е таму моментално, тој работи“.
Форд беше првокласен експерт за едрење. Кога 

не беше на вода да се натпреварува или на насловната 
страница на локалниот Космополитан како пример за 
„забавни бестрашни мажи на годината“, живееше овде 
во Среќно Крајбрежје.

Тука, со неговиот најдобар пријател, Џекс, заед-
но го поседуваа и водеа барот Љубовно Гнездо, најпо-
пуларната дупка за начукување во градот. Колку што 
можеше да забележи Тара, тој веројатно го работеше 
барот затоа што обожаваше да ужива во животот - а 
дефинитивно многу уживаше додека беше зад шанкот 
мешајќи пијачки и заебавајќи се со гостите. 

И таа уживаше во животот. Или барем во замисла-
та за животот. 

Е добро де, уште работеше на тој дел со уживањето. 
Проблемот лежеше во тоа што реалноста не ѝ дозво-
луваше да ужива. „Ќе земаш мафин или не?“

Форд ја накоси главата и помина со погледот по 
нејзиното тело како да ја галеше со рака. „Ќе земам сè 
што ми нудиш до последна ронка“.

Тоа извлече една искрена насмевка од неа. „Небаре 
ти би се задоволил со ронка“.

„Се задоволив еднаш“. Тој сè уште се смешкаше, но 
очите му беа сериозни сега и ја погодија некаде ниско 
во стомакот. 

Спомени. Недобредојдени. „Форд...“
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„Ах“, рече тој многу нежно. „Значи се сеќаваш 

барем како се викам. И тоа е некаков почеток“.
Го турна по цврстите гради. Не дека можеше да го 

помести ако се обидеше, тој огромен секси труп. 
И таа немаше заборавено ништо во врска со него... 

ништо. „Што сакаш?“
„Мислев дека по толку време“, рече тој ведро, „ќе 

можеме да бидеме пријатели“.
„Пријатели“, повтори таа. 
„Да. Да правиме љубезни празни муабети, повре-

мено да се дружиме. Можеби дури некогаш и да из-
леземе“.

Таа зјапаше во него. „Тоа би нè направило нешто 
повеќе од пријатели“.

„Отсекогаш си била проклето паметна“.
Нејзиниот стомак повторно се згрчи. Тој сакаше 

да спие со неа. Или не баш да спие, така оди зборот. 
Нејзиното тело реагираше чудно од самата помисла. 
„Ние не...“ Таа ги затвори очите за да ја скрие лагата. 
„Ние не си се допаѓаме еден на друг на тој начин веќе“.

„Не?“ Во следната секунда, таа ја почувствува про-
мената во воздухот кога тој ѝ се доближи. Ги отвори 
очите баш кога тој ја крена раката и собра еден прамен 
коса зад увото. Тара се стресе. Тој забележа - многу јасно 
дека забележа; тој сè забележуваше - и крајчињата од 
неговата уста се поткренаа. Но неговите очи останаа 
сериозни, страшно сериозни кога се наведна кон неа.

Ако ги гледаше некој, ќе изгледаше како тој да ѝ 
шепоти нешто на уво. Но не ѝ шепотеше. 

Не, тој сакаше да направи нешто многу поподло. 
Неговите усни накратко и речиси неосетно го допреа 
нејзиниот врат и рече, „Ти ми се допаѓаш мене баш на 
оној вистинскиот начин“.

Таа повторно се стресе, но не рече ништо.
„Размисли за тоа, Тара“.
И тогаш замина, оставајќи ја неспособна да раз-

мислува за ништо друго, освен токму за тоа. 
За него. 
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Втора глава

„Способноста за добро расудување доаѓа од лошите 
искуства. За жал, најголем дел од лошите искуства 

доаѓаат од лошото расудување“.

Тара Дениелс

Недела дена подоцна, горештините имаа стигнато 
до добри 38 степени. Плажата светкаше, океанот беше 
мирен, а Форд се  врати во Среќно Крајбрежје по некој 
важен настан во светот на сите оние што се занимаваа 
со едрење. 

Тој не се натпреваруваше на светско ниво веќе, 
но понекогаш не можеше да се воздржи. Уживаше во 
возбудата што му ја предизвикуваа трките. Уживаше во 
тоа чувство на живост.

Сакаше да може да каже дека се убивал од работа 
најголемиот дел од животот за да биде најдобар меѓу 
најдобрите, но не беше така. Едрењето за него беше 
релативно лесно, како да беше роден со некоја дарба за 
читање на водите и контрола на бродовите, па речиси 
секогаш можеше однапред да го прочита ветрот и да 
маневрира со него како сака. Живееше и дишеше за 
трките сè додека му беше забавно, а во процесот ос-
таваше крв и пот и мали парчиња од неговата душа во 
секој океан на планетата. 
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Изминатите неколку дена не беа ништо поинакви. 

И исто како и минатиот месец во Перт, неговото вре-
ме беше добро потрошено и многу се исплатеше. Форд 
имаше завршено во првите десет души, па благодар-
ение на тоа имаше освоено фина сума пари за честа. 

На времето, сè се вртеше околу парите. На времето 
кога беше толку сиромашен што не можеше ни да 
обрнува внимание.

Но сега беше различно. 
Нешто... недостигаше. 
Требаше да биде полн со адреналин и возбуда од 

победата и да, ги имаше почувствувано како го затре-
суваат на момент, залажувајќи го накратко дека имаше 
сè што му беше потребно. 

Но тие чувства брзо избледеа и на крајот... не ос-
тана ништо. Тој не чувствуваше ништо. И бестрага, ама 
му беше преку глава од тоа. Се имаше вратено доцна 
синоќа и го укотви бродот во марината на Среќно 
Крајбрежје. Го имаше поминато утрото чистејќи го 
неговиот Фин, едноставниот елегантен брод со кој се 
тркаше. Потоа имаше направено технички преглед на 
неговата едрилица, во која имаше преспано синоќа 
за да не мора да вози до неговата куќа горе на брдото. 
Откако заврши со неговите бродови, се префрли на 
бродот кој беше укотвен до неговиот за да ѝ направи 
услуга на Меди Мур. Воопшто не размислуваше дали 
да ѝ заврши работа или не. Меди беше една од двете 
сестри на Тара и заедно со Клои, тие го водеа хотелот и 
марината. А кога една фина госпоѓица како Меди ќе го 
замолеше Форд за помош за брод, тој не можеше да не 
даде сè од себе за да ѝ го реши проблемот. Па макар и 
ако истата таа госпоѓица спиеше со неговиот најдобар 
пријател Џекс. 

Проблемот за кој имаше побарано негова помош 
се решаваше многу лесно. Бродот не беше соодветно 
заштитен во текот на зимскиот период, па сега имаше 
кондензација во внатрешноста на резервоарите за 
гориво. Поправката, заедно со некои други работи, 
траеше неколку часа на неподносливата горештина, 
но на Форд не му беше тешко. Барем мозокот му беше 
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зафатен и не можеше премногу да размислува за други 
работи, а тоа секогаш беше добро.

Како бонус, валкањето на неговите раце секогаш му 
помагаше на неговото ментално здравје, можеби дури 
и уште повеќе од тркањето. Тој обожаваше физичка 
работа. Тоа беше уште нешто што природно и лесно му 
доаѓаше и му пружаше големо задоволство. 

Кога заврши, ја соблече извалканата испотена 
маица и се зами најмногу што можеше во објектот во 
марината. Потоа се упати кон хотелчето во потрага по 
една убава голема чаша мраз ладна вода.

Се разбира дека можеше да си отиде дома, но 
колата на Тара беше напред и тој... бестрага. Таа го 
читаше како буквар, а тој за возврат сакаше да ја из-
лудува. Секако не му се возеше до дома, иако дури и 
возењето на оваа горештина беше подобро отколку таа 
да го игнорира. Помисли да биде директен и отворено 
да ја праша што ѝ беше проблемот, но сфати дека ако 
таа му речеше, „Ти Форд, ти си ми проблемот“, сепак ќе 
мораше да ја гледа секој ден сè додека таа престојува 
во Среќно Крајбрежје, а знаеше дека тоа би било 
катастрофа.

Ова можеби му беше стоти ден како стигнуваше 
до истиот заклучок и ни сега не беше ништо поблиску 
до одлучување што да прави за разлика од пред шест 
месеци кога таа дојде во градот. Па претежно се држеше 
на растојание од неа. Тоа му се чинеше најлесно, а тој 
секогаш сакаше да го одбира полесниот пат. 

Но денес имаше подарок за испорачување. Лусил 
го имаше начекано кога намина до барот синоќа откако 
се врати од патувањето и му даде една дрвена кутија на 
која пишуваше РЕЦЕПТИ. 

„Ќе може ли да ѝ го дадеш ова на Тара?“ го имаше 
прашано. „Не ѕиркај внатре“.

Па, се разбира, тој ѕирна. Но внатре немаше ниш-
то, освен едни обични - и празни - картички од тврда, 
бела хартија. „За нејзините рецепти?“

Лусил нагло ја затвори кутијата и за малку ќе му ги 
фатеше прстите. „Не“.
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Форд ја препозна искрата во нејзините очи што 

навестуваше некаква неволја. Не постоеше поголема 
озборувачка или запршка во градот. А со оглед на тоа 
дека Среќно Крајбрежје беше полно со озборувачи и 
запршки, ова многу кажуваше. Лусил и нејзините по-
даници неодамна имаа отворено страница на Фејсбук 
за жителите на Среќно Крајбрежје, па со тоа ја имаа 
издигнато фабриката за гласини и озборувања на уште 
повисоко ниво. 

„Добро кажувај“, рече Форд приклештувајќи ја 
со сериозен поглед кој очигледно немаше никаков 
ефект на неа затоа што жената беше незапирлива и 
нескротлива. „Што си намислила?“

Таа пакосно се насмеа и го потапка по рамото. 
„Ништо добро. Не сум намислила ништо добро. Ти 
само гледај Тара да ја добие кутијата“.

Па ете тоа правеше тој сега. 
Ѝ ја испорачуваше кутијата на Тара.
Беше проклето сигурен дека таа нема да биде среќна 

кога ќе го види. Можеше да ги замисли нејзините очи 
колку ќе бидат ладни, а нејзиниот глас уште поладен. 
Знаеше дека ќе се преправа дека се туѓинци. 

И до некаде навистина беа. Тие многу одамна не 
знаеја ништо еден за друг и минатото беше во минатото. 
Тој не беше од оние мажи кои поминуваа многу време 
навраќајќи се наназад. Не, тој сакаше да живее со две-
те нозе цврсто ставени во сегашноста, фала многу. 
Не сакаше да се оптоварува со каења во животот и 
никакви други бескорисни форми на емоции кога сме 
веќе кај тоа. Ако направеше некаква грешка, учеше од 
неа и продолжуваше понатаму. Ако сакаше нешто, се 
трудеше да го добие. А ако не можеше, учеше да живее 
без него. 

Точка. 
Се разбира, во врска со Тара, имаше направено 

многу грешки и не беше толку сигурен дека имаше на-
учено нешто посебно, освен можеби како да ја закопа 
болката. 
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Беше станат проклето добар во тоа. Но во последно 

време секогаш кога ќе ја видеше Тара во тие гледај, но 
не допирај алишта со нејзиниот безобразен став што 
си го носеше како Гучи, добиваше некои луди нагони 
да ја исфрла од колосек. Да ја става во тесно. Ќе беше 
најдобро да можеше да ја стави во тесно гола и под 
него. Но добро... 

Форд ја избриша потта од челото со рака и тргна 
нагоре по скалите кон хотелот. Тој беше двокатен, 
неодамна реновиран и дограден бидејќи имаше многу 
лош пожар пред шест месеци. Сè уште имаше работи 
што требаше да се направат пред големото отворање: 
да се бојадиса и да се среди дворот, како и да се чепнат 
некои последни детали внатре, а и елементите за во 
кујната уште не беа донесени. Како и да е, местото 
имаше многу карактер. Уникатно беше. Сега беа по-
требни само уште гости за да го наполнат и Тара, Меди 
и Клои дефинитивно можеа да го направат успешно. 

Како семејство.
Колку што знаеше Форд, целата таа работа за се-

мејството им беше нова на сестрите, односно, сите три 
сега полека за првпат во животот учеа да бидат сестри 
бидејќи немаа израснато заедно. И колку што знаеше 
тој, не им одеше баш најдобро. Се надеваше само дека 
нивните обиди да станат семејство нема да завршат со 
крвопролевање. Веројатно требаше да го стават и тоа во 
нивниот бизнис план и сите да го потпишат: Убиства 
не се дозволени. Ова особено требаше да важи за Тара. 

Крволочна вештерка, си помисли тој, но со ми-
лост, и се качи на тремот. Тука имаше некои корен-
чиња подготвени за садење покрај оградата. Некој се 
подготвуваше за градинарство. Можеше да се обложи 
дека тоа не беше Клои. Најмалата сестра немаше 
трпение за такви работи. А сигурно не беше ни Меди 
затоа што таа моментално ја поминуваше секоја сло-
бодна секунда во креветот на Џекс.

Тогаш Тара?  
Форд се обиде да ги замисли нејзините убави раце 

во земјата... а потоа неговиот мозок од тука фати сосема 
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друг безобразен правец иако ни самиот не можеше да 
разбере како успеа од едното да тргне кон другото. 
Тресејќи со главата, лут себеси, влезе внатре. 

Пред страшниот пожар, ентериерот на хотелот 
беше детинест и страшно старомоден. Но работите 
дефинитивно беа сменети откако Тара ги имаше пре-
земено во свои раце. Ги немаше мотивите со петли, 
кокошки и крави на тапетите. А на нивно место сега 
имаше некој понежен потопол изглед соодветен за 
хотел на плажа, со успокојувачки земјени тонови по-
мешани со нежни, сини и зелени нијанси. 

Никаде не можеше да се види ниту една единствена 
крава.

Кога Форд влезе внатре и стапна на гланц новиот 
паркет, ја слушна женската смеа што доаѓаше од тремот 
од задната страна на просторијата за дневен престој. 
Тргнувајќи низ ходникот, ја отвори шибер вратата и ја 
најде забавата. 

Околу една маса седеа четири жени на различни 
возрасти и со различни форми и големини. На чело на 
масата стоеше Тара. Таа имаше очи со боја на виски, 
врамени со долги црни трепки. Нејзината уста можеше 
да биде мека и топла - само кога таа се чувствуваше 
расположено да биде мека и топла. Денес беше намач-
кана со сјај за усни и благо поткрената во една од 
нејзините професионални насмевки. Во изминатите 
неколку месеци ја имаше оставено нејзината кратка 
темна коса да порасне малку, па свиленкастите пра-
мени сега ѝ ги допираа рамениците врамувајќи го 
лицето што сега ги прогонуваше неговите соништа. 
Како и секогаш, беше облечена како да иташе по патот 
кон успехот. Денес носеше елегантно скроен фустан 
со ред копчиња надолу по нејзиното прекрасно долго 
вретенесто тело. 

Форд одеднаш почна да фантазира како ги откочува 
тие копчиња - едно по едно. 

Со забите. 
Таа држеше еден послужавник, а во тој послу-

жавник - Господ нека му е на помош - имаше огромен 
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бокал со леден чај, како и мало кофиче со мраз и 
парчиња лимон, и капките од кондензација што се 
имаа оформено на бокалот го уверија дека ќе може да 
му ја згасне жедта. Мора да имаше испуштено некој 
звук затоа што сите очи наеднаш се свртеа кон него. 
Вклучувајќи ги и очите на Тара. Нејзините всушност 
се спуштија надолу по неговото тело, а потоа нагло 
се кренаа кон неговите очи. Тогаш забележа дека 
очите ѝ беа малку ококорени. Исто колку и очите на 
другите жени кои почнаа да си шушкаат помеѓу себе, 
па исплашено, тој веднаш се погледна.

Не, не беше повторно кошмарот дека е гол во 
јавност. Буден беше и ги носеше неговите омилени 
спортски шорцеви - да, му беа спуштени малку пониско 
на колковите, но сепак ги покриваа сите најважни 
делови - и носеше патики. 

Но не носеше маица. Имаше заборавено да ја об-
лече откако ја соблече надвор кога се испоти и извалка 
од работата. „Еј“, рече во знак на поздрав. 

„Што правиш?“ праша Тара; нејзиниот глас беше 
тивок, нејзиниот дијалект јужњачки, а нејзиниот тон 
дефинитивно откриваше дека не беше среќна што го 
гледа.

Но, интересна работа, сепак го гледаше како да 
беше софистициран оброк во луксузен ресторан, а таа 
не јадела цела недела. Форд реши дека можеше да го 
прифати тоа, особено кога забележа дека таа делуваше 
како дишењето да ѝ беше малку забрзано. „Имам по-
дарок за тебе од Лусил“.

Тара се здрви кога ја виде малата дрвена кутија, а 
потоа сврте околу масата за да ја земе. 

„Изгледа исто како онаа што ја изгубивме“, про-
мрморе таа отворајќи ја. Кога погледна внатре во 
нејзините очи блесна искра од разочарување, но ја 
снема толку брзо што Форд за малку немаше ни да ја 
види.

„Што е?“ праша тој игнорирајќи ги сите други 
присутни кога направи еден чекор кон неа. „Што е 
работата?“
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„Ништо“. Тара ја залепи кутијата за градите и за-

тресе со главата. „Само, го изгубивме оригиналот во 
пожарот. Таа кутија беше полна со Фибизми“.

„Фибизми?“
„Цитати на мајка ми. Таа пишувала... мали совети, 

веројатно така би можеле да се наречат, за мене и мо-
ите сестри во текот на годините. Работи од типот на 
‘чаша вино секогаш е решението, дури и ако не си 
сигурна што е проблемот’“.

Четирите жени на масата кои ја знаеја и сакаа 
Фиби тивко се насмеаја, со љубов. Фиби му беше многу 
драга и на Форд. Таа беше во „бандата“ на Лусил и 
една од најдобрите муштерики на Форд во барот. Кога 
се насмевна на споменот, Тара повторно ја направи 
онаа истата работа со преправањето дека не гледа во 
неговите голи гради, а потоа брзо го сврте погледот. 

Интересна реакција за некој што трошеше толку 
енергија и време на негово игнорирање во изминатите 
неколку месеци. 

„Дај му столче, срцка“, рече една од жените - Рани, 
градската библиотекарка. 

Тара се сврте кон Форд, а во нејзините очи се појави 
паника, веројатно кога си го замисли како останува 
тука. Уште една интересна реакција. „Форд не може да 
остане“, рече погледнувајќи го во очи. „Тој е... зафатен. 
Многу зафатен. Сигурна сум дека нема време за губење 
на нашиот будалест состанок“.

„Не сум до толку зафатен“, рече Форд разгледувајќи 
наоколу. Пред секоја жена имаше по неколку чинии 
полни со превкусни десерти што Тара веројатно ги 
имаше направено во кафулето затоа што кујната во 
хотелот сè уште не беше функционална.

Десертите изгледаа добро, многу добро. 
Имаше и вино, иако поголемиот дел од него веќе 

беше испиен и сите, освен Тара, изгледаа претерано 
опуштено како за состанок. „Меѓу другото“, рече тој, 
„ова повеќе ми личи на забава“.

„Дамиве беа доволно љубезни да дојдат да пробаат 
некои рецепти што сакам да им ги нудам на нашите 
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гости во хотелот на барање“. Тара сè уште му го бло-
кираше патот за да не навлезе во просторијата.

Неговиот стомак закркоре, потсетувајќи го дека 
го имаше прескокнато ручекот. „Јас сум одличен де-
густатор“, рече со неговата најшармантна насмевка. 

„Ама ти си страшно зафатен“, рече Тара исто така 
со нејзината најшармантна насмевка иако нејзините 
очи велеа, Да не си се осмелил. 

„Ах, ама никогаш не сум презафатен за тебе“.
Форд немаше поим зошто ја провоцираше. Може-

би затоа што таа премногу долго се преправаше дека 
тој не постои, а ова беше многу позабавно. Плус, тука 
беше и бонусот што тој знаеше дека нејзините јуж-
њачки манири нема да ѝ дозволат да го каже она што 
навистина сакаше, барем не пред друштво. Не дај Боже 
да се покаже некултура пред гости. 

Тара сега го стрелаше со поглед што му покажуваше 
дека таа најверојатно си замислуваше како ги замотува 
прстите околу неговиот врат. Неговата насмевка се 
рашири уште повеќе. Не можеше да се воздржи. За 
првпат по многу долго време, се чувствуваше живо. 
Многу живо.

Признавајќи пораз со нејзината вообичаена гра-
циозност, Тара не дозволи да ја изгуби насмевката од 
лицето кога се тргна настрана каде што ѝ беа наредени 
материјалите за состанокот. Зеде една празна чинија 
и му ја наполни со нејзините специјалитети пред да 
ја замота со фолија. Форд ја добиваше верзијата за но-
сење. 

„Тој изгледа и жедно, Тара“, рече Рани. Форд ја 
обожаваше Рани.

„Да, драга“, рече една од другите жени. 
„Стави му една чаша леден чај на кутриот пре-

работен човек. Јас не би дозволила на маж од овој 
калибар да пие вода од цревото во дворот“.

„Фала ти, Етел“, промрморе Форд и бидејќи гле-
даше во убавото лице на Тара во моментот, ја виде 
изненаденоста што блесна таму. Да, тој ја знаеше и 
Етел. Таа го водеше рекреативниот центар. Таа беше 
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таму кога тој пред дваесет години имаше удрено едно 
бејзбол топче со палка толку силно што го скрши 
прозорецот во главната канцеларија и за малку ќе ја 
обезглавеше жената. Тоа беа добри времиња. 

„Те молам остани“, му рече Етел на Форд и го 
потапка празното столче до неа. 

„Но тој не е облечен соодветно за ова“, рече Тара и 
повторно погледна во голите гради на Форд. Нејзините 
зеници се раширија. „Има закони кога се работи за 
храна во угостителски објекти и...“

„Ние нема да кажеме“. Ова го дофрли Сенди, 
градската деловодителка и менаџерка на Среќно Крај-
брежје. „Плус, просторот е отворен и делумно сме 
надвор на тремот. Тој е соодветно облечен“.

Сенди и Форд имаа завршено заедно. Таа беше 
претседателка на класот, главна мажоретка и многу 
забавна. Форд ѝ се насмевна.

Таа му врати со палаво намигнување. „Зет ми сака 
да купува брод“, му рече. „Нешто постаро и поевтино 
што ќе може да се среди. Реков дека ќе те прашам тебе 
за мислење“, му рече. 

„Ова е добар момент за купување“, ѝ рече Форд. 
„Пазарот е во толку лоша состојба моментално, што 
може да направи некоја многу добра зделка. Ако му 
треба моја помош, слободно нека ми се јави“.

„Човек што знае да се снаоѓа со алат и знае да го 
чита пазарот“, рече Рани со мечтателска воздишка. 

„Да“, рече Тара чкрипејќи со забите кога го погледна 
Форд. „Нека е жив и здрав“.

Таа не го мислеше тоа, се разбира. Па тоа го натера 
повторно да се насмевне. Да, нејзиниот глас беше 
нежен и мил, но нејзините вистински чувства се читаа 
ако човек ја знаеше. 

А без разлика дали таа сакаше да верува или не, 
Форд ја знаеше. Тој знаеше дека таа во моментов 
најмногу сакаше да му ја тресне една. 

„Ќе може малку?“ го замоли Тара мило. 
„Секако“, рече тој подеднакво мило кога ја погледна 

и комотно се потпре наназад на оградата на тремот. 
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„Насамо“.
И тогаш, без да причека одговор, му ја пикна чи-

нијата со храната во една убава торба, му наполни една 
чаша со леден чај и помина покрај него безобразно 
нишајќи со колковите, очигледно претпоставувајќи 
дека тој ќе ја следи.

Форд ја гледаше како се движи и уживаше во глет-
ката, но не мрдна. Не уживаше некој да му наредува, 
па дури ни неверојатно убава жена што беше малку 
забегана по контрола и хигиена. 

Па, освен ако не беа во кревет. Тогаш наредување 
не му пречеше, сè додека и тој можеше да го прави 
истото. 

Но кај Тара имаше нешто што го влечеше, иако 
не сакаше да го дозволи тоа, нешто што практично го 
фаќаше за грло и цврсто го држеше. Можеби беше тој 
нејзин екстериер на опасна силна девојка затоа што 
Форд знаеше дека истиот криеше ранливо и повредено 
срце. Го имаше видено тоа срце еднаш и искрено, ич не 
беше заинтересиран да се враќа во тој правец. Но не му 
пречеше да види некои други делови од неа. Посилно 
беше од него. Навистина имаше многу добри делови 
на тоа нејзино тело. 

А и очаен беше за ледениот чај. Скоро колку што 
беше очаен за... 

За неа, сфати намќоресто. И покрај здравиот разум 
и сите интерни предупредувања, тој ја посакуваше. Па 
затоа на крајот сепак тргна по неа кон другата страна 
на хотелот. 


