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1. POGLAVJE

Na podstrešju gradu Kilmorgan, junij 1892

Ko je Ian Mackenzie zaslišal svoje ime, se mu je zdelo, kot bi 
zaigrala glasba. Pogleda ni odvrnil od naloge, ki si jo je zadal, in 
vsak list papirja je previdno odložil na kupček na mizi, točno 
tja, kamor je spadal. Tako kot je vedel, kdaj bo naslednjič 
vdihnil, je vedel tudi, da bo Beth prišla k njemu.

Med šelestenjem krila je stopila na podstrešje, na pragu 
obstala in si z obraza umaknila pramen las. Ianu ni bilo treba 
pogledati gor, da je sledil vsakemu njenemu gibu.

»Ian? Kaj pa počneš?«
Ni odgovoril, dokler ni na kup odložil še enega lista in ga 

skrbno popravil, da je bil poravnan z zvezkom ob njem. 
Beth je želela, da odgovori, toda raje je vnaprej premislil, 
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kakšen bo odgovor, da bo zadovoljna. Kar se je njemu zdelo 
najpomembnejši del pojasnila, se drugim pogosto ni.

»Prebiram,« je dejal čez čas. »O družini.«
»O!« Beth se mu je približala in za njo je blago zavelo po 

cimetu, spričo česar se je nekoliko zmedel. »Misliš o njeni 
zgodovini?«

Ian je površino velike pisalne mize iz prejšnjega stoletja 
razdelil tako, da je vsaka generacija rodbine Mackenzie dobila 
svoj predelek. Ti predelki so bili nadalje dodeljeni posamičnim 
družinskim članom. V vsakem predelku so bili po kupčkih 
zloženi papirji, pisma, poslovne knjige in zvezki, vse pa je bilo 
razvrščeno kronološko.

Roko je položil na skrajno levi kup. »Stari Malcolm.« 
Dnevnik Malcolmove žene Mary z opisi številnih Malcolmovih 
doživetij jim je krajšal marsikatero zimsko noč.

»Alec Mackenzie.« Ian je dlan položil na kup zraven 
prejšnjega. »In Will.«

»Si našel njihove dokumente?« je presenečeno vprašala Beth. 
»Mislila sem, da sta Alec in Will po bitki pri Cullodnu zbežala v 
izgnanstvo, vsa družina pa je veljala za mrtvo.«

Ian je skomignil. »Vse je tule.« Ni razglabljal o tem, kako 
so pisma in dnevniki Willa, Aleca in njunih družin prišla v 
Kilmorgan – važno je bilo samo to, da so tukaj.

»Si jih prebral?« Beth se je z rahlim nasmeškom na ustih zazrla 
po lično zloženih kupih. Ian si je ta izraz na njenem obrazu zdaj 
že znal raztolmačiti kot zanimanje.
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Ni ji odgovoril. Seveda je prebral vsak list, vsak zvezek, 
preden se je odločil, na kateri kup spada.

Alec Mackenzie je zapustil skicirke, polne portretov njegovih 
otrok, njegove žene, bratov, svakinj in očeta. V drugem zvezku 
so bile mestne vedute Londona in Pariza ter posestev okrog 
Kilmorgana, pa tudi portretov Aleca Mackenzieja. Nekateri so 
bili zelo osebni, denimo Alec samo v kiltu in z igrivim leskom 
v očeh.

Ian je odprl eno od skicirk in jo potisnil proti Beth. Bil je 
Alec v mladih letih, oblečen po modi z začetka osemnajstega 
stoletja. Manšete svetle srajce so bile obšite z bombažno čipko, 
dolge lase je imel počesane nazaj v ohlapen čop in z risbe se 
jima je smejal odločen, možat obraz.

»Zanimivo.« Ian je na licu začutil Bethino toplo sapo. 
»Sklepam, da je imel on umetniško žilico, tako kot Mac.« 
Dotaknila se je lista. »Toda kdo je narisal tole? Je bila tudi 
njegova žena umetnica?«

»Celia.« Ian je obrnil list in prikazala se je mlada ženska s 
temnimi kodri pod čipkasto čepico, z okroglim obrazom in 
precej navihanim nasmeškom. »Ona je risala mesta.«

»Oh.« Beth je plosknila, ko ji je pokazal panoramo Londona 
iz leta 1746. Megla je bila posejana s strehami – prepoznala je 
pogled z Grosvenor Squara proti Piccadillyju in Green Parku, 
toda sem ter tja so tam, kjer so bile zdaj že hiše, na risbi zevale 
praznine. »To je gotovo osnutek slike, ki visi v Macovem 
krilu. Kako vznemirljivo.« S svetlečimi očmi je pogledala Iana. 
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»Pripoveduj mi o njih.« Še širše se je nasmehnila. »Vem, da 
si si zapomnil vse do zadnje besede.« Dotaknila se je platnice 
dnevnika.

Iana je za hip minilo zanimanje za prednike, kajti ves se je 
izgubil v Bethinih modrih očeh. Beth je bila lepota, bila je 
tišina, bila je mir v njegovem srcu.

Bila je tudi nevpadljivo trmasta. Prijela ga je za rokav in ga 
posedla na prašen divan, ki je bil pozlačen in mehko oblazinjen 
in je v Kilmorgan prišel naravnost iz Versaillesa.

Beth se je udobno namestila k Ianu, spodvila noge in mu 
misli spet speljala od daljne preteklosti. »No, daj,« je rekla. 
»Povej mi njihovo zgodbo. Vse podrobnosti. Povedala ti bom, 
kaj moraš izpustiti, ko jo boš povedal še otrokom.«

Ian si ju je predstavljal skupaj z Jamiejem, Belle in Megan 
v udobni sobici v Ianovem krilu hiše, kako ga sin in hčerki 
kar naprej obstreljujejo z vprašanji, medtem ko hoče povedati 
zgodbo od začetka do konca. Še zlasti Jamie in Belle sta ga kar 
naprej prekinjala in njegove zgodbe so se redko končale tako, 
kot si je zamislil. Veselil se je že tega.

Zaenkrat pa je imel ob sebi samo toplo Beth, katere mehki 
lasje so ga božali po ustnicah.

»Pred davnimi časi …« je začel – Beth mu je pojasnila, da se 
morajo vse pravljice začeti pred davnimi časi.

»Nekaj mesecev po bitki pri Cullodnu,« je nadaljeval, »je 
Alec Mackenzie odpotoval iz Pariza in se vrnil v Anglijo iskat 
Willa, ki ga že predolgo ni bilo na spregled. Willovi stiki ga niso 
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videli, govorilo se je, da so ga mogoče aretirali, in družina je bila 
v skrbeh.

Nazadnje naj bi ga bili videli v Londonu, zato je Alec spakiral, 
vzel hčer, si omislil lažno ime in odpotoval v London …«

* * *

London, 1746

Kričanje je prodrlo v sanje Aleca Mackenzieja in ga iztrgalo 
iz sna.

Nekaj trenutkov je bil spet na bojišču, poslušal je ječanje 
umirajočih mož. Vojaki so z meči prebadali njegove rojake, 
njegove prijatelje – pa čeprav so bili ranjeni in so prosili milost.

Še en vdih in zvok se je izkristaliziral v hlipanje otročiča, ki ni 
razumel bolečine ob izraščanju zob.

Alec se je zvlekel iz postelje, srajca mu je zdrsela z ramena, 
temno rdeči lasje so mu padali na oči. Popravil si je srajco 
in se opotekel na hladen hodnik, ne da bi si belil glavo s 
postranskostmi, kot so copati ali halja.

V gornjih nadstropjih temne hiše na Grosvenor Squaru se 
ni zganilo nič. To je bil eden tukajšnjih večjih dvorcev, kajti 
meril je šest nadstropij visoko, štiri sobe v širino in več soban 
v globino. Alecova soba je bila nadstropje nižje od podstrešja, 



- 10 - - 11 -

Alec MAckenzie in njegovA uMetnost zApeljevAnjAjennifer Ashley

saj se je gostiteljica pretvarjala, da Alec po družbenem statusu 
mogoče res še ni čisto izenačen s služinčadjo.

Toda Alecova hči Jenny je morala spati na podstrešju, sicer bi 
gostje njegove stanodajalke, smetana londonske intelektualne 
srenje in meceni umetnosti, ugotovili, da v hiši dejansko biva 
otrok.

Enoletni Jenny je bilo vseeno, kje spi, toda zaradi razporeditve 
sob se je bilo treba podvizati, kadar je deklica potrebovala očka.

Alec se je prerinil do zadnjega stopnišča in pohitel gor. Trde 
lesene stopnice ga niso zmotile, ker je imel od tekanja po hribih 
Škotskega višavja utrjena stopala.

Planil je v Jennyjino otroško sobico, in ko ni nikjer videl 
dojilje, ki jo je najela lady Flora, je pošteno zaklel. Uboga 
ženska se je morala naspati, seveda, toda v sosednji sobi je tako 
smrčala, da sploh ni slišala Jennyjinega kričanja, ki je preraščalo 
v pravo pravcato višavsko tuljenje. Takole se je bil drl tudi Mal, 
Alecov najmlajši brat.

»Je že v redu, mala,« je Alec zašepetal v škotski gelščini in 
toplo, mehko deklico dvignil k sebi. »Očka je tukaj.«

Jenny je še vedno jokala, vendar se je obrnila k Alecovemu 
ramenu, prepoznala očeta in se stisnila k njemu. Prižel jo je k 
sebi in pograbil stekleničko z zdravilom, ki ga je prinesla dojilja 
za blažitev bolečin ob izraščanju zob. Ženska je tako rekoč 
prisegala nanj.

Alec je z eno roko izvlekel zamašek in se zdrznil, kajti v 
nosnice mu je butnil jedki vonj džina.
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»Zaboga!« Stekleničko je zabrisal v tleči ogenj, kjer se je 
razletela in je proti dimniku švignil modrikast plamen. »No, 
mala, zjutraj ti morava najti novo dojiljo, mar ne? Takšno, ki te 
ne bo zastrupljala s to svinjarijo.«

Do takrat pa ni bilo ničesar, kar bi omililo Jennyjine bolečine, 
nobene hrane, pijače ali zdravila.

Poleg tega je bilo v sobi tudi hladno. V kaminu je bilo skopo 
zakurjeno, pa še to samo zato, ker je pri tem vztrajal Alec – 
strogi gospodinji lady Flore se ni zdelo vredno zapravljati drv za 
dojenčka.

Alec je iz zibelke vzel Jennyjino odejico, jo zavil vanjo in jo 
odnesel v svojo spalnico. Položil jo je na posteljo, sam pa se ves 
ogromen stlačil v fotelj, ki ga je bil privlekel bližje. Ni hotel 
namreč tvegati, da bi se v spanju prevalil nanjo. Tako drobna je 
bila, Alec pa hudimano velik Višavec.

Dlan je položil deklici na hrbet in dete se je ogrelo, pomirilo 
in zaspalo. Alec je opazoval hčerko in se zavedal, da se bo moral 
soočiti z gostiteljico, če kdo zaloti Jenny tule, in da bo lady 
Flora z ošabno dvignjenim nosom še enkrat poudarila, kako 
zelo nevarna je njegova naloga in da bi moral otroka pustiti v 
Franciji.

Trenutno je bila njegova hčerka tiho in spala je nedolžen, 
srečen sen. Alec se je pokril s pregrinjalom in zadremal, ni pa 
spal enako nedolžno in niti malo zadovoljno.

A Jenny je bila na varnem in trenutno je štelo le to. Zdaj pa 
bo moral poskrbeti, da bo varna še vsa preostala družina.
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* * * 

»Zamujaš,« je dejala lady Flora, vdova markiza Ellesmerskega, 
ko je lady Celia Fotheringhay z mapo pod roko prihitela v njen 
zasebni salon. Mapa ji je nevarno lezla dol.

Celia še nikoli ni bila v tej sobi. Kadar koli jo je lady Flora 
poklicala k sebi, je smela samo v veliki salon, ki je segal dve 
nadstropji visoko, bil ves pozlačen in popleskan do zadnjega 
kotička, v njem pa se je trlo pomembnežev.

Pravih pomembnežev, se je popravila Celia – intelektualcev 
in razsvetljenega plemstva, ki so v vsej moči in sijaju podpirali 
whige.

Celia prav tako še nikdar ni bila v tej hiši, ne da bi jo 
spremljala mati, strah vzbujajoča vojvodinja Crenshawska. 
Govorilo se je, da ima lady Flora nedolžne mladenke za malico 
in da je potemtakem spremstvo starejše, odločnejše dame tako 
rekoč nujno.

Ob zdajšnjem obisku je bila Celia sama in odpeljali so jo v 
manjšo, s soncem obsijano sobo v prvem nadstropju. Prostor 
ni bil nič manj razkošen od velikega salona, bil pa je nekoliko 
manj vpadljiv. Sprejem je bil tokrat zaskrbljujoče zgoden, že 
ob zajtrku, razlog zanj pa popolnoma drugačen od Celijinih 
prejšnjih obiskov.

Lady Flora je imela štirideset let, toda po vitki postavi in 
gladki koži na obrazu bi se lahko kosala z dvajsetletnicami. 



- 12 - - 13 -

Alec MAckenzie in njegovA uMetnost zApeljevAnjAjennifer Ashley

Zlate lase je imela počesane nazaj v preprosto figo in njene 
svetlo modre oči so bile hladne kot njen glas.

Znad ostankov obeda se je zazrla v Celio. Prazni krožnik je 
nemudoma odnesel molčeč lakaj, drugi, prav tako molčeč lakaj 
pa je prednjo postavil skodelico. Lady Flora si je natočila gosto 
kavo in kočljivo tišino je prekinilo le curljanje tekočine. 

Celijina mapa se je v točno tistem trenutku odločila s truščem 
pasti na tla. Sponka se je zlomila in preprogo so posule risbe 
megličastih hribov, vaz z rožami in mačke Celijine družine.

»Presneto,« si je zamrmrala v brk. Mapa je bila nerodna – 
presneta reč ji je ves čas padala iz rok.

Lady Flora je naveličano zavzdihnila, Celia pa je šla na 
kolena, tako da ji je črtasto krilo vzvalovilo, in začela pobirati 
risbe. Slišala je, da je lady Flora zavzdihnila še enkrat, in ob 
Celii sta se znašla dva lakaja, ki sta s spretnimi, orokavičenimi 
dlanmi hitela pobirat liste.

Lično in naglo sta jih dala nazaj v mapo in veliko reč odložila 
na konec mize. Od nekod se je prikazala služabnica, samo zato 
da je Celii pomagala nazaj na noge, potlej pa spet izginila.

»Zamujaš,« je ponovila lady Flora.
Pozlačena ura nad kaminom je nemo opozarjala, da je 

petnajst čez osem. »Mati je bila davi nekoliko na trnih,« je hitro 
začela Celia in si strkala krilo. »Danes je predvidena pomembna 
debata, veste, in očka je kolebal, kaj bi rad povedal …« Po vsej 
hiši se je slišalo, kaj si mati misli o njegovi neodločnosti.
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Spričo bolščečega pogleda lady Flore so ji besede zamrle na 
ustnicah. Lady Flore več kot očitno ni niti najmanj zanimalo, 
kako se vojvodinja Crenshawska vtika v parlamentarne razprave, 
vsaj zaenkrat ne.

»Risarski mojster, ki sem ga najela, slovi po vsej Franciji,« je 
hladno dejala lady Flora. »Poučeval te bo, kar bo usluga meni in 
tvoji materi.«

Celia se je dobro zavedala, kako hvaležna je lahko svoji 
materi in lady Flori. To so ji namreč govorili najmanj 
triinsedemdesetkrat na dan, in sicer zadnjih nekaj tednov, ki so 
minili od polomije. Učne ure risanja s pravim umetnikom je 
bila zgolj ena od zamisli, kako rešiti problem glede Celie.

Še vedno je bila skrajno presenečena, da je njena mati 
sploh privolila v te risarske učne ure, res pa se je oče enkrat za 
spremembo ojunačil in se postavil na Celijino stran. In ko je lady 
Flora pojasnila, da bi se lahko Celia naučila portretirati velike 
živine iz stranke whigov ter s tem prispevala k prizadevanjem, 
da Britanija postane svetovna sila, se je vojvodinja vdala.

Zdaj je lady Flora čedalje bolj bolščala vanjo, ker Celia ni 
rekla ne bev ne mev. Ženska je bila pravzaprav zelo lepa, pa 
čeprav je delovala krhko, a to je človeku samo še bolj jemalo 
pogum. Celia je vedela, da bi se ji morala lady Flora smiliti, saj ji 
je pred nekaj leti umrla že odrasla hčer, kar jo je hudo prizadelo, 
toda vsakršno gorje je že davno prekrila ledena koprena.

»No, pojdi že gor,« je nepotrpežljivo rekla lady Flora. »Odprta 
usta privabljajo le muhe, zato jih zapri, lepo te prosim.«
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Celia je zaprla usta, vljudno prikleknila in dejala: »Da, lady 
Flora.«

Obrnila se je in hotela vzeti svojo mapo, toda lady Flora je 
zaničujoče pripomnila: »Ne, ne. Služabnik ti jo bo prinesel gor.«

Celia je sukoma odtegnila roke in pohitela skozi vrata, ker je 
komaj čakala, da se ji pobere spred oči. Vseeno pa se je morala 
še zadnjič obrniti.

»Hm, kje pa je atelje?«
Še en pošten vzdih. »V četrtem nadstropju, spredaj, blizu 

stopnic. Lakaj ti bo pokazal.«
Lady Flora je odslovilno pomahala – kot carica kakšne 

ponosne orientalske dežele, je prešinilo Celio, ki je odhitela. 
Potlačila je smeh, ko si je predstavljala lady Floro v ohlapnih 
kitajskih oblačilih, kako tleska s prsti, medtem ko se na stotine 
lakajev priklanja do kolen.

Nasmešek ji je naglo usahnil. Prizor je bil preveč podoben 
dejanskemu stanju.

Lakaju v satenastih pumparicah in z napudrano lasuljo je 
sledila iz sobe, potlej pa tri nadstropja višje. Še preden sta prišla 
na vrh, je lovila sapo, lakaj pa je dihal mirno, kot bi se bil zgolj 
lenobno sprehajal po vrtu.

Odprl je neka vrata in ji z elegantno orokavičeno dlanjo 
nakazal, češ, kar naprej. Celia je oddrobila mimo njega, lakaj 
se je priklonil in odšel, za seboj pa tiho zaprl, da je zatič naredil 
komaj slišen klik.
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Celia se je znašla v tihi sobi, obsijani s soncem. V njej je bilo 
nekaj stolov, počivalnik, pregrnjen z rdečim blagom, slikarsko 
stojalo, miza, polna posod in čopičev, pa še ena miza, posuta z 
odvečnimi lesenimi okvirji, rolami platna in listi papirja.

V kaminu je prasketal ogenj, toda v sobi ni bilo nikogar razen 
Celie. Nobenega slikarjevega pomočnika ni bilo, ki bi imel 
polne roke dela s pripravo platna ali mešanjem barv, nobenega 
umetnika, ki bi dvignil pogled in kaj pripomnil glede njenega 
zamujanja.

Celia je spoznala že nekaj portretistov, tudi slavnega gospoda 
Hogartha, ki je naslikal njeno mater, očeta, brata in njo, in 
vedela je, kakšni so videti umetniki. Njen učitelj bo bodisi suh 
in živčen, ker mora nahraniti ženo in pet otrok, ali pa bo star, 
muhav in trmast in bo ves čas spuščal neokusne zvoke.

Lady Flora ji je dejala, da je ta umetnik slaven v Franciji, 
zato si je Celia predstavljala nizkega, temnolasega moškega s 
privihanim nosom in izrazitim naglasom, ki bo spričo njenih 
neposrečenih poskusov neodobravajoče tleskal z jezikom.

S pogledom se je sprehajala po sobi in med čakanjem motrila 
umetnikove pripomočke, ker je upala, da bo kje videla kak 
primer njegovega dela, vendar ga ni.

Po nekaj trenutkih je neopazno vstopil drugi lakaj, Celijino 
mapo odložil na mizo in oddrsal nazaj ven.

Celia je pohitela za njim, da ga vpraša, ali bo šel po slikarja, 
toda še preden je stopila na hodnik, lakaja ni bilo nikjer več. 
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Služinčad lady Flore je bila tako izurjena, da so se gibali kot 
duhovi.

Oklevaje je postala na stopnišču, ki je bilo v primerjavi s 
sobo zelo temačno, kajti edina svetloba je prihajala skozi zastrto 
okno na podestu.

Kako dolgo naj še čaka? Je slikar živel vihravo, je odhajal 
in prihajal, kot se mu je zdelo? Je bil to slaven Francoz, ki 
mu je šlo na živce, da mora poučevati take, kot je lady Celia 
Fotheringhay, razvajena hči angleškega vojvode? Je svojo jezo 
utopil v vinu in zato že vse jutro smrči?

No, nesramen mu res ne bi bilo treba biti. Celia je zakorakala 
dol, odločena, da bo poiskala koga od služinčadi in mu naročila, 
naj gre po njenega vzvišenega učitelja. Če pijan ko čep leži v 
postelji in ga bo lakaj zdramil, si bo kriv čisto sam.

Vtem pa je obstala kot vkopana, kajti zaslišala je medel 
jok. Zvok je prišel iz osrčja hiše, izza enih od vrat prav v tem 
nadstropju, kjer je bila ravnokar.

Še enkrat je zaslišala jokcanje, sicer pridušeno, ni pa se ga 
dalo zgrešiti. Nekje na koncu hodnika je jokal dojenček.

Dojenček v tej imenitni hiši je bil tako nepričakovan kot 
plevel, ki si je drznil izrasti na vrtu njene matere. Celia si je 
težko predstavljala, da bi lady Flora svojim služabnikom pustila 
početi kar koli tako človeškega, kot je imeti otroka, niti ne bi 
dovolila, da jih kdo z otroki obišče. Vsi znanci lady Flore so 
imeli svoje otroke dodobra skrite pred svetom in jih niso vozili 
v London, dokler niso bili dovolj stari, da so stopili v družbo.
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Odšelestela je nazaj gor in do najbližjih vrat, jih odprla, 
ugotovila, da je soba prazna, in stopila k naslednjim. Odpirala 
je druga za drugimi, videla le elegantno pohištvo v razkošnih 
sobanah, zaskrbljujoči jok pa ves ta čas ni pojenjal.

Tri sobe naprej od ateljeja je bilo po zaslugi velikega ognja v 
kaminu prijetno toplo, soba je bila polna sončave, žarek, ki je 
lil skozi okno, pa je osvetljeval temno rjavkaste lase moškega, ki 
je z glavo vznak trdno spal na stolu. Pokrit je bil z belo-modrim 
pregrinjalom, v pregibu velike roke pa mu je ležalo detece z živo 
rdečimi lasmi. Nemirno se je prižemalo k njemu.

Obraz moškega je bil v spanju sproščen, vendar je bil močen, 
oglat in izklesan, nos poudarjen in očitno nekoč že zlomljen. 
Lica mu je poraščalo rdečkasto strnišče, nekoliko svetlejše od 
las, ki so se mu lepili na lice, usta pa je stiskal v ravno, strogo 
črto. Bil je velik, tako da je zasedal celotni stol, katerega noge 
so se zdele majave, in karirasto blago je toliko zdrselo vstran, 
da se je videlo široka ramena in ohlapno nočno srajco. Spod 
pregrinjala je molelo golo stopalo.

Celii je pogled očarano zdrsnil k temu stopalu. Še nikdar 
ni videla bosega moškega. Celo njen tri leta starejši brat ni bil 
nikoli bos, kadar sta se igrala na travnikih Kenta.

To stopalo je bilo široko, a lepo oblikovano, nožni prsti pa so 
se v spanju privihali nekoliko navzgor. Moč, ki jo je nakazovala 
že zgolj ta okončina, je dajala slutiti, da je tudi sicer zelo močan. 
Široka dlan, s katero je pestoval otroka, je potrdila njene sume.
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Bila je kot zamaknjena. Še nikoli ni srečala moškega, ki bi bil 
tako prvinski, tako naraven kot ta speči velikan. Zastrašujoče je 
bil zleknjen čez stol kot lev, ki počiva in ki trenutno ne lovi, saj 
hrani moči za pozneje.

Pogled ji je spet ušel k stopalu. Zaradi preveč bujne domišljije 
si je nenadoma predstavljala, da moški odpre oči, stegne roko, 
jo povleče k sebi ter ji gre z močnim stopalom pod krilo in po 
mečih navzgor. Skozi fino pletene nogavice bi začutila toplo, 
čvrsto stopalo, in ko bi jo povlekel k sebi, bi noge prepletel z 
njenimi. Padla bi mu v naročje in nežno, kot je držal dojenčka, 
bi jo pobožal po laseh ter se nasmehnil.

V prsih jo je žgal ogenj. Kar naenkrat je spet ostro zajela 
sapo, kajti menda ji je je na kratko zmanjkalo.

Naglo je stopila nazaj, toda nekaj na tem moškem ji ni 
pustilo oditi. Njegova navzočnost jo je prikovala in jo navdajala 
z nemirom prav toliko kot bolščeči pogled lady Flore.

Če je bil on mojster risanja, ni bil niti približno videti kot 
Francoz, pač pa Škot, kot eden tistih orjaških Višavcev, ki 
so tekom zadnje zime vdrli v Anglijo. Celia ni nikjer videla 
nobenega meča ali bodala ali kakršnega koli karirastega blaga, 
kar bi potrjevalo njeno teorijo; videla je le moškega v srajci, ki 
je, pokrit s pletom, pestoval drobno dete.

Celia se ni mogla domisliti, kaj bi Višavec počel tu, razen 
če mu je to dovolila lady Flora. Ekscentrična je bila vsekakor 
dovolj – sprejemala je vse sorte škandaloznih ljudi, razne 
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pesnike in slikarje, igralce in glasbenike. Šušljalo se je, da je bila 
gospa Reynolds, prijateljica lady Flore, nekdaj kurtizana.

Niso se uprli vsi Višavci, je Celii povedal brat. Pol se jih je 
borilo za kralja Georgea in Britanijo.

Kljub temu pa jo je navzočnost takega človeka navdajala z 
nelagodjem. In morala si je priznati, da je bilo tudi nekoliko 
vznemirljivo. Celii ni bilo nikdar dovoljeno v bližino moških, ki 
bi utegnili biti vsaj malo nevarni.

Seveda bi lahko stekla nazaj dol in vprašala lady Floro, kdo je 
ta moški in zakaj je tu, toda ni je bilo dovolj v hlačah, da bi se 
spet soočila s kačo v njenem gnezdu. Lev v temle brlogu je bil 
manj zastrašujoč.

Stopila je k moškemu in se zmedla spričo toplote, ki je 
prevevala zrak okrog njega. Otročiček je odprl oči, se scela 
zaupljivo zazrl gor v Celio in rekel: »Baaa.«

»Gospod.« Celia se je sklonila, kolikor si je še upala, 
pripravljena, da odskoči, kot kadar je prehitro zbudila svojo 
mačko. »Gospod.«

Višavec je spal naprej, ustnice so se mu razprle in zasmrčal je. 
Smrčanje ni bilo glasno, pač pa globoko in pridušeno, tako kot 
lahko smrči samo moški.

»Gospod.« Celia ga je s prstom dregnila v ramo.
Nič. Bil je s pregrinjalom pokrita gmota. Ramo je imel trdo 

kot granit in njen prst ni naredil nobene vdolbinice.
Otročiček ji je spodbudno zagrulil, toda če se njegov oče ni 
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zbudil niti med premikanjem dojenčka, je resno dvomila, da 
bodo njeni nežni trepljali zadoščali.

Na Višavčevo smolo je Celio vzgajala mater, ki v svoji hiši 
ni trpela poležuhov, pa če je bila to dekla ali pa sam vojvoda. 
Vojvodinja Crenshawska je poznala vrsto zvijač, kako človeka 
prebuditi iz trdnega sna.

Celia je stopila k umivalniku, vzela krhki porcelanasti vrč, se 
vrnila k stolu, nagnila vrč in golo stopalo zalila s hladno vodo.


