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Za dame v mojem kotičku – vsak dan se izgubim v zgodbi. 

Pisanje je vselej bilo katarzična izkušnja. Pisanje je prav tako 

lahko samotno prizadevanje – toda ne zame. Ve, dame, ste 

vselej tam, da se pogovarjate o mojih junakih in junakinjah ter 

vseh mojih knjigah, preteklih in sedanjih. Za podporo se vam 

zahvaljujem iz dna srca. Pennyjina in Rykerjeva zgodba je za 

vas!
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Prvo poglavje

Dragi Fezzimore,

gospa Dundlebottom vztraja, da ostanemo tiho med njenimi 

lekcijami o bontonu in spodobnosti. Skušala sem, Fezzi. Resnično 

sem skušala. Toda bonton in spodobnost sta zelo precenjena.

Penny,

stara 11 let

Sledila je.

Mantra. Ali litanija. Ali lekcija. Kakor koli že kdo to hoče 

poimenovati. Sledila je tako neizogibno kot takrat, ko se je 

Tidemorovo dekle prvič pojavilo v družbi.

Lady Penelope Tidemore je sedela na beli zo�, z rokami, 

uglajeno sklenjenimi v naročju, nasproti nje je sedel par.

Njena mati, ovdovela gro�ca Sinclairska, in njen brat 

Jonathan, grof Sinclair, sta strmela nazaj.
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»Penny …« je začel Jonathan.

»Penelope,« ga je urno popravila. Razdraženo ga je pogledala.

»Penelope potem,« je privolil. »Kadar se dekleta odpravijo v 

družbo, obstajajo določena pričakovanja …« Spačil se je.

Ja, no, vsaj on, prevzgojeni nepridiprav, ki si je prislužil 

škandalozen sloves, je videl ironijo v tem, da ji pridiga o 

kakršnih koli družbenih pričakovanjih.

»Pričakovanja,« je nadaljevala Penelope. Postala je razdražena. 

To srečanje je bolj koristilo deklici pri osmih letih kot pa ženski 

pri osemnajstih, skoraj devetnajstih. Zaradi zgodnje smrti očeta 

ji je bil Jonathan bolj oče kot pa brat, toda ta samovoljnost jo je 

spravila ob živce.

Jonathan je visoko dvignil glavo. »Mati?« je rekel.

Gro�ca Sinclairska se je odkašljala. »Ja, kot je hotel povedati 

tvoj brat, obstajajo družbena pričakovanja.«

Pričakovanja, ki jih niti eden od Tidemorovih ni izpolnil … 

Penelope je stisnila čeljust. Do nje. »Jaz sem prišla v družbo,« 

ju je spomnila. Od takrat sta se udeleževali gledaliških predstav, 

večerij, toda to je bilo vse. Nobenih plesov. Nobenih soarej. 

Ničesar takega, česar se mlade dame, ki so nove na londonskem 

ženitnem trgu, želijo udeležiti.

Svojo odločenost je izkazala tako, da se bo dvignila nad 

govorice in družbi dokazala, da ni nujno, da njihovo družino 

spremljajo škandali. Navsezadnje je bilo mogoče imeti ljubezen 

… in se primerno obnašati in biti spoštovan. O tem je bila 

prepričana. V svetu, kjer imajo ženske zelo malo nadzora, 
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je njen ugled nekaj, kar lahko nadzoruje, in ona tega ne bo 

ogrozila. Četudi so se njeni starejši sestri in brat dokazali kot 

klavrni vzorniki zanjo.

»Družba ne bo prijazna,« je rekel Jonathan, in to odkrito 

opozorilo je njen pogled ponovno pritegnilo nanj.

»Kako, prosim?« No, to ni bila lekcija, ki jo je pričakovala. 

Njen brat se je z gležnjem ene noge naslonil na koleno. 

»Glede na naše družinske …« Z roko si je podrgnil lice. 

»Škandale?« mu je pomagala Penelope.

»Škandale,« je potrdil in prikimal. »Visoka družba ne bo 

izkazovala nobene prave prijaznosti. »Ja, no, če se ena od sester 

na skrivaj poroči z nekim moškim, ko pa bi se morala poročiti z 

drugim, in potem se brat poroči z guvernanto in se njuna druga 

sestra poroči po javnem škandalu z lovcem na bogastvo, potem 

zagotovo sledijo govorice.

Njuna mati je vskočila v diskusijo. »Zato pa je zelo 

pomembno, Penny …«

»Penelope.«

»Da si zapomniš,« je njena mati nadaljevala po Penelopini 

prekinitvi, »da je vse ves čas spodobno. Ves čas.« In tukaj je – 

mantra. »Govorice so vselej na preži. Vselej čakajo na koga, ki 

bo omahnil.« Njen glas se je stresel z enako silo čustev, kot da 

bi govorila o velikih bojnih načrtih, s katerimi bo zavzela ves 

kontinent.

Penelope si je z dlanmi pogladila obleko in jo poravnala. 

Penelope je pogledovala med svojima materjo in bratom. »Zelo 
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dobro se zavedam strogih pričakovanj. Prav tako pa vama 

zagotavljam, da sem povsem praktična in logična.« Četudi je 

kdaj sanjala o ljubezni, bi dama lahko še vedno bila praktična.

Po skeptičnih pogledih, ki sta si ju izmenjala, se je mati 

namrščila.

Penelope se ni vselej vedla primerno. Glede na to, strogo 

sedenje z njeno materjo in bratom zagotovo ni bilo nezasluženo. 

Kljub temu pa jo je ta nesposobnost, da bi videla mlado žensko 

kot odraslo in mimo tistih otroških norčij, po katerih je nekoč 

slovela, razburjala. »Nisem več otrok, kakršnega me vidiš,« je 

rekla z enakomernim, odmerjenim tonom, kar je samo še 

poglobilo opreznost v skeptičnih očeh matere in brata.

Prav tako ne nezasluženo. Kot deklica je dejansko bila precej 

poredna in vselej je bila težavna. Ali, kot se je njena mati dolgo 

pritoževala: nadloga zame kot mater. No, ena od nadlog. Naziv 

nadloge se je nanašal na vse Tidemorove hčerke v enaki meri.

»Ni moj namen, da bi povzročila škandal.«

»Natanko o tem govorim,« je rekel Jonathan s svojo običajno 

odkritostjo. Obe nogi je ponovno položil na tla. Je bil jasen? 

Resnično se ne spominja. »Skrbi me …«

»Naju skrbi,« je rekla njuna mati in stopila v zavezništvo s 

sinom, »zaradi tvoje …« Penelope je priprla oči, medtem ko je 

Jonathan iskal prave besede.

»Romantične duše,« je končno rekel.

Moje romantične duše? »Da nisi pripravljena na razsežnosti 

družbene zlobe,« je rekla mati v enakem pomirjujočem tonu, 



- 13 -

Čast malopridneža

ki ga je uporabila, kadar si je Penelope kot deklica opraskala 

kolena.

Na kratko, verjela sta, da je neumna praznoglava deklica.

»In zato,« je mati pomagala svojemu sinu, »ni dobro, da 

namenoma izzivaš škandale …«

»Zakaj pa bi kdo namerno izzival škandale?« je suho vprašala 

Penelope.

Mati je divje zatrepetala z vekami. »No, tega nihče ne bi 

počel.«

»Želiva si le, da bi bila previdna, Penny,« je naravnost 

rekel Jonathan. »Želiva si, da bi vedela, da ne glede na tvoja 

pričakovanja obstajajo ljudje, ki jim je nadvse ljubo videti 

napako dame, in jaz si ne želim, da bi ti postala takšna ženska.«

Na široko je odprla oči. »Se zato izogibamo družabnih 

dogodkov plemičev?«

Materina lica so se obarvala izdajalsko rdeče.

»Nismo se izogibali družabnim dogodkom plemičev,« je 

zamomljal Jonathan in se presedel v sedežu kot deček, ki so ga 

pravkar zalotili z roko na krožniku s sladicami.

Penelope je začela naštevati na prste. »Prvič, mesec dni 

prepozno smo prispeli v London na družabno sceno.«

»Bilo je mrzlo?« je s šibkim glasom rekla njuna mati.

»Potem sem si morala priskrbeti garderobo,« je nadaljevala in 

pomahala s kazalcem.

»Kar je običajno,« je izpostavil Jonathan in pocukal za svojo 

kravato.
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»Je običajno, da več kot mesec dni čakaš, da prispe 

garderoba?« Garderoba, sestavljena iz belih grozot z naborki. 

Toda lepo po vrsti.

Zdaj je bil Jonathan na vrsti za zardevanje. Dobro. Moral se 

je počutiti krivega. Presneti usrane.

Penelope je nadaljevala. »Kot novinka sem bila v gledališču.« 

Dvakrat. »Na svečani večerji lorda in lady Drake. Na navadni 

večerji lorda in lady Drake. Na recitalu lorda in lady Waxham. 

Toda nikoli na plesu.«

Njenemu naštevanju je sledila tišina. Toda kaj pa bi 

pravzaprav lahko rekla. Izdajalca.

»V salonu si pustila … svoj dnevnik.«

Ob materinih besedah je Penelope otrpnila – zastala. 

Zagotovo je napak slišala? »Prebrala si moj dnevnik?« je izdavila. 

Preplavila sta jo ponižujoč sram in presenečenje, zaradi česar je 

njeno telo zajela vročica. Vse intimne, bridke, upajoče besede, 

ki jih je zlila na papir, je prebrala njena mati. Penelope je zaječala 

in obraz zakopala v dlani. »Kako si mogla?« To dragoceno 

knjigo je nekje založila, ko so prispeli v London. Mestno hišo 

je obrnila na glavo in ga končno našla v svoji sobi. Toda zdaj je 

ugotovila, da je nekdo presneto reč našel, jo prebral in nastavil v 

njeno sobo. Dlani je spustila v svoje naročje in srepo pogledala.

Jonathan je zakašljal v dlan. »Zgolj prva dva zapisa.«

Strupeno ga je pogledala. »To so« – bile – »moje misli.«

»In bile so dovolj, da naju je zaskrbelo zaradi tvojih 

romantičnih upov glede družabne sezone.«
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Zdrznila se je. Imela se je za spodobno damo, ki se je znebila 

svojih brezskrbnih navad. Le na strani dnevnika je zlila svoje 

najgloblje upe in sanje kot ženska in njen brat jih je prebral.

Dva zapisa – lahko je šlo za dve strani ali dvesto dvaindvajset, 

glede na besede, ki jih je zapisala tja. Zvila je nožne prste v 

čevljih. »Je to vse?« je jezno rekla.

Par, ki je sedel nasproti nje, se je spogledal.

»Nisem več otrok. Jaz …« vama zamerim. Bodi mirna, 

Penelope. Nikar jima ne dajaj še več razlogov za njuno 

razmišljanje. »Cenim vajino skrb, toda ne potrebujem nobenih 

pridig. Nameravam biti vsa pridna in uglajena. Zato mi lahko 

mirno dovolita, da se udeležujem vseh plesov in soarej.« 

Dogodkov, ki se jih je tako obupno želela udeležiti. Navsezadnje 

pa, kako naj dama drugače najde ljubezen in častnega moža? 

Vzravnala je ramena. »Nisem Poppy.« Poppy, ki je od vseh štirih 

Tidemorovih deklet povzročala največ težav.

Iz hodnika se je zaslišalo renčanje in Penelope je pogledala 

proti vratom. Brez dvoma je Poppy v tistem trenutku 

prisluškovala pri vratih.

»Veva, da nisi Poppy,« je pomirjujoče rekla njena mati in 

ob tem se je zaslišalo še eno tiho renčanje. Sklenila je roke in 

zaskrbljeno pogledala Jonathana.

Penelope je bilo dovolj njunih skrivnostnih pogledov in gest. 

Kaj ne moreta kar naravnost povedati, kaj imata v mislih?

Jonathan je spregovoril z nepričakovano resnostjo. 

»Naslednji petek se bomo udeležili plesa vojvode in vojvodinje 

Somersetskega.
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In ob tem je vsa damskost v hipu izpuhtela. Penelope se 

je nagnila na svojem stolu. Ples. In ne kak beden dolgočasen 

dogodek v Almacku ali kakšna druga nepomembna reč. 

Navdalo jo je vznemirjenje. 

Vznemirjenje, ki ga je njen brat v hipu pogasil.

»Nočem, da bi bila prizadeta, Penelope.« Tako kot sta bili 

Patrina in Prudence. Ta opomnik je obvisel v zraku.

Ja, njeni dve starejši sestri sta končno našli ljubezen … toda 

njuna pot do sreče je bila tlakovana s srčnimi bolečinami. 

Penelope je videla dovolj tega, da je vedela, da ji bo povsem 

dobro brez teh srčnih zadev. K sreči je sodila med tiste logično 

razmišljajoče Tidemore.

»Moje stališče je jasno. Kot sem rekla, nobenega namena 

nimam, da bi v družino prinesla kakšen škandal. Jaz ne bom 

pobegnila z malopridnežem. Ne bom se zapletla z lovcem na 

denar. Sem kaj pozabila?«

Še več pomenljivih pogledov. Jonathan je zmajal z glavo. »To 

je vse.«

Penelope je samozavestno vstala. Krila so ji zašumela okoli 

gležnjev. Potem pa je z dostojanstvom in spodobnostjo, za 

katera je mati ves čas govorila, da ju Penelope nikoli ne bo 

premogla, odkorakala iz sobe, zaprla vrata za seboj in se napotila 

po hodniku.

Razdraženost se je bojevala s pričakovanjem prihajajočega 

dogodka, ki se ga bo udeležila.

Pod vprašaj bodo postavili njeno presojo. Skrbelo jih bo, 
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kot da je kakšen otrok, kajti natanko tako jo še vedno vidijo. 

Niso pa videli, da je Penelope po škandalu starejše sestre Patrine 

zdaj ubirala pravo pot. Potem je bil tukaj še bratov škandal. Po 

škandalu njene starejše sestre Prudence leto poprej pa je bila 

še bolj odločena, da bo storila, kar je prav. Navsezadnje je bilo 

nekaj povsem drugega biti vselej nasmejan, poreden otrok, kot 

pa človek, ki se zaveda realnosti sveta okoli sebe. Resnica, o 

kateri je ves čas pridigala mama in jo je potrdilo življenje, je, da 

vselej obstajajo posledice za tvoja dejanja.

Oster šepet je napolnil hodnik. »Kakšna neumnost pa je bila 

to?«

Penelope je kriknila. Na pot ji je stopila njena mlajša, 

sedemnajstletna sestra Poppy. Poppy je mahala s časopisom.

»Prestrašila si me,« jo je okarala Penelope, jo obšla in 

zakorakala naprej.

Poppy jo je hitro dohitela. »Nisem Poppy, si rekla,« je 

zamrmrala njena sestra in mahala s časopisom v rokah. »Kadar 

govoriš, zveniš neznansko dolgočasno.«

»Zvenim praktično in logično,« je odvrnila. S kotičkom očesa 

je ujela srepi sestrin pogled. »In nisem dolgočasna.«

Njena sestra je ob ostrem odgovoru nagubala čelo. O 

svojem značaju ne bo razpravljala s Poppy – Poppy, ki je po 

podeželskem posestvu še vedno tekala v kratkih hlačah in 

plavala v jezerih. »Ko boš ti vstopila v družbo, boš razumela 

potrebo po spodobnosti.«

Njena sestra je prhnila. »Če misliš, da se bom poročila 
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z moškim, ki si me bo želel zaradi spodobnosti in logike,« je 

rekla s cvilečim glasom in posnemala besede, ki jih je izrekla 

Penelope, »potem si veliko manj razumna, kot pa si pripisuješ.«

Prispeli sta do Penelopine sobe, in pritisnila je na kljuko. 

Njena sestra je vstopila v sobo pred njo. Penelope ji je z vzdihom 

sledila in zaprla vrata.

»Ni pošteno, da se boš lahko udeležila plesa vojvode in 

vojvodinje Somerset,« je rekla Poppy, ki je še vedno mahala s 

časopisom. »To je zagotovo najbolj zanimiv dogodek te sezone. 

Imenujejo ga Dogodek.« Mlajša dama je spregovorila s tišjim 

zarotniškim šepetom. »V časopisih piše, da se ga bo udeležil 

tudi vojvodinjin brat, gospod Black, zloglasni lastnik igralniške 

beznice. Nezakonski sin vojvode Wilkinsonskega.« Nato je 

spregovorila še tiše. »Pravijo, da je nekoga ubil.«

Penelope je mrzlo spreletelo, ko je potlačila neracionalen 

odziv. »Ne bodi smešna. Prepričana sem, da ni nikogar ubil.«

»Toda on je lastnik igralniške beznice,« je izpostavila Poppy.

Seveda je zaradi svoje navade prisluškovanja za zaprtimi vrati 

še pred Penelope izvedela za vse podrobnosti vojvodovega plesa. 

Potem pa je dojela, kar je sestra pravkar povedala. Koliko let 

je sanjala, da bi se prikradla v tiste klube, ki jih je obiskoval 

njen brat? »Igralniška beznica?« je zasopla, ker ni mogla skriti 

vznemirjenja. Penelope so zažarela lica. Tebe ne zanimajo 

igralniške beznice. Ti si dama. Ti si uglajena …

Penelope je stresla s svojimi kodri. »Vojvodov sin je,« je 

popravila svojo sestro.
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»Ja, in ima naziv, toda noče, da bi ga naslavljali z lordom 

Chathamom ali kakšno drugo izpeljanko njegovega naslova.« 

Poppy je nato zašepetala: »Pravijo, da ubija moške in ženske, ki 

ga kličejo kako drugače kot gospod B… hej,« je kriknila Poppy, 

ko ji je Penelope iztrgala časopis iz rok. Ni se zmenila za sestrine 

ostre proteste in začela je pregledovati edine pomembne novice 

v njem. Prav lahko, da se pripravlja ples v kakšnem gostišču, in 

ona bi se ga z veseljem udeležila. Ples v gostišču bi bil zanimiv 

iz številnih razlogov. Zmajala je z glavo. Če bi bila ena od tistih 

pobalinskih deklet. Kar pa seveda ni bila.

»Poglej,« je rekla Poppy in se sklonila čez njeno ramo in prst 

zapičila na sredo strani. »To naj bi bil najbolj obiskan ples in ti 

se ga boš udeležila, medtem ko bom jaz morala ostati tukaj.« 

Na svoj običajno dramatičen način se je vrgla na posteljo in se 

sesedla na pernato žimnico.

Medtem ko je njena sestra jadikovala zaradi krivice, ker se je 

rodila zadnja, je Penelope preletela članek.

… brat vojvodinje Somersetske, nezakonski sin vojvode 

Wilkinsonskega in lastnik igralniške beznice, Ryker Black, vikont 

Chatham, se ga bo prav tako udeležil.

Penelope je odložila tračarski časopis. S tihim zvokom je 

pristal na njeni nočni omarici.

»Mati zagotovo upa, da se bodo plemiči preveč posvečali 

vojvodinjinemu pankrtskemu bratu in se ne bodo ukvarjali s 

Tidemori,« je rekla Poppy in se naslonila na komolce.

»Brez dvoma,« je posmehljivo rekla Penelope. Stisnila je 
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čeljust. Uglajena družba bo zagotovo videla resnico, čeprav 

je njena družina ni. Iz porednega otroka se je razvila v pravo 

mlado damo. In kljub bratovim ciničnim pripombam o 

nasprotnem bodo nekateri uglajeni gospodiči videli več kot le 

njeno družinsko ime in se ne bodo zmenili za govorice in bodo 

videli Penelope.

»To skorajda ni pomembno,« je rekla Poppy in se prevalila na 

trebuh in dvignila noge v zrak.

Nikar ne zagrizi v njeno vabo. Zdaj si prava dama. »Kaj 

skorajda ni pomembno?« je vprašala Penelope.

»No, škandal te bo sčasoma našel. Navsezadnje …« Njena 

sestra se je zlobno nasmehnila. »Smo Tidemorove.«

Medtem ko je Penelope želela stabilnost predvidljivega 

življenja, je bila njena mlajša sestra odkrito navdušena nad 

škandaloznim slovesom, ki so si ga prislužili Tidemorovi.

»Nobenega škandala ne bo,« je rekla odločno.

Poppy se je hitro postavila na noge. »Ah, ja,« je rekla in 

pomigala z obrvmi. »Kakšna je že mantra? 'Nobenih škandalov. 

Nobenih skrivnih ali preuranjenih porok. Ves čas in v vseh 

pogledih se moraš obnašati primerno.'«

Ves čas. Njena sestra je pozabila zadnjo pomembno 

podrobnost. Penelope je stresla s svojimi črnimi kodri. 

»Zagotavljam ti, da ne bo nobenega škandala.«

Poppy je prav nedamsko prhnila. »Ja, upam si reči, da sem 

vse to že slišala poprej,« zavila je z očmi, »od drugih treh 

Tidemorovih sorojencev.« Poppy je vzvišeno zamahnila z roko 
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in odšla do vrat. Odprla jih je, izstopila in jih glasno zaprla za 

seboj.

Ko je njena sestra odšla, je Penelope pograbila izvod časopisa 

Times in hitro prebrala besede, napisane tam.

Njen prvi ples. No, če ni štela tistih dolgočasnih reči v 

Almacku s toplo limonado, kjer za lorde in dame niso pripravili 

niti valčka. Ta trenutek bi lahko bil tisti, ki se ga bo vselej 

spominjala. In kljub bratovim ciničnim zadržkom in maminim 

strahovom je imela Penelope velika pričakovanja za svoj 

dokončni vstop v družbo.

Ponovno je odložila časopis, pograbila svoj dnevnik in ga 

odnesla do pisalne mize. Hitro je preletela zvezek in našla svoj 

zadnji zapis ter sedla na ozek leseni stol. Z nasmeškom je segla 

po peresu in začela pisati.

To bo morda najbolj nepozaben večer v mojem življenju …


