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Za številne privržence, ki jim je

klan Malory prav toliko pri srcu, kot je meni.

To darilo je za vas.
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PRVO POGLAVJE

Anglija, 1825

Maloryjevi so božične praznike vedno preživljali v 

Haverstonu, na družinskem podeželskem posestvu, 

kjer so se najstarejši med njimi rodili in tudi odraščali. 

Zdaj je od vseh družinskih članov tu živel le še Jason 

Malory, tretji markiz Haverstonski. Glava družine je 

postal že pri rosnih šestnajstih, tako da je svoje brate – 

od katerih sta dva povzročala škandale kot po tekočem 

traku – ter sestro vzgajal on.

Trenutno je bilo vseh Maloryjevih in njihovih 

potomcev kar veliko, zato jih je bilo težko spremljati, 

tudi za Jasona. In tako se je v teh dneh, ob božiču, v 

Haverstonu zbrala zelo številčna rodbina.

Prvi je prišel Derek, Jasonov edini sin in dedič, in 

sicer več kot teden dni pred božičem. Pripeljal je ženo 
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Kelsey in pa Jasonova prva, svetlolasa in zelenooka 
vnuka.

Le nekaj dni pozneje je prispel Anthony, Jasonov 
najmlajši brat. Tony, kot so ga večinoma klicali 
v družini, mu je priznal, da je predčasno zapustil 
London, saj je slišal, da mora njun brat James z njim 
nekaj razčistiti.

Provociranje Jamesa je bilo eno in Anthony se je 
vsake toliko celo potrudil, da je to počel, kadar pa je 
hotel James poravnati račun, no, to je bilo za Anthonyja 
nekaj povsem drugega.

Anthony in James sta bila Jasonova najmlajša brata, 
ki pa sta si bila po starosti le leto dni narazen. Oba sta 
bila izkušena boksarja in Anthony se je lahko kosal z 
najboljšimi, toda James je bil krepkejši, njegove pesti 
pa trde kot opeke.

Z Anthonyjem so prišle žena Roslynn in obe hčerki. 
Starejša, torej šestletna Judith, je bila podobna obema 
od staršev, saj je imela mamine veličastne, zlatasto rdeče 
lase in očetove kobaltno modre oči, kar je bila resnično 
dih jemajoča kombinacija in Anthonyju je naganjala 
strah v kosti, da se bo hči razvila v pravo lepotico – 
česar pa se njen oče, ki je bil nekdanji ženskar, ni ravno 
veselil.

A tudi njegova mlajša hči Jaime bo lomila moška 
srca.
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Številnim gostom navkljub je Jason prvi opazil 

darilo, ki se je pojavilo v salonu, medtem ko je družina 

zajtrkovala. Pravzaprav bi ga bilo težko spregledati, ker 

je bilo postavljeno vsem na ogled na mizico ob kaminu. 

Zavito je bilo v zlatasto blago, prevezano z rdečim 

žametnim trakom, vrh njega je tičala pentlja, oblike pa 

je bilo nenavadne, skoraj kot kakšna debela knjiga, le 

okrogla izboklina na vrhu je namigovala, da ni vse tako 

preprosto.

Ko je dregnil vanjo, se je izkazalo, da se lahko 

izboklina premakne, pa čeprav ne veliko, kar je ugotovil, 

ko je darilo obrnil, pa je ostalo nespremenjeno. Čudno, 

še bolj čudno pa je bilo, da ni nikjer pisalo, od koga je 

darilo oziroma komu je namenjeno.

»Ali ni malce zgodaj, da bi si delili božična darila, 

kaj?« je pripomnil Anthony, ko je zajadral v sobo in 

zagledal Jasona s paketom v rokah. »Saj sploh še niso 

prinesli božičnega drevesca.«

»Na to sem pomislil tudi sam, kajti tega darila nisem 

jaz postavil semle,« je odvrnil Jason.

»Ne? Kdo pa potem?«

»Pojma nimam,« je priznal Jason.

»Veš vsaj, za koga je?« je zanimalo Anthonyja.

»Tudi mene to zanima.«

Vtem je Anthony dvignil obrv. »Brez posetnice?«



- 10 -

JOHANNA LINDSEY

Jason je odkimal. »Ni je. Ravnokar sem ga našel tule 

na mizici,« je rekel in ga odložil nazaj.

Tudi Anthony je vzel darilo in ga nekoliko podrezal. 

»Hmmmm, nekdo ga je res imenitno zavil. Stavim, da 

bo otrokom strašno všeč – vsaj dokler ne izvemo, kaj to 

je.«

Izkazalo pa se je, da je bilo darilo strašansko všeč 

tudi odraslim. Glede na to, da ni nihče od družinskih 

članov priznal, da bi ga postavil na mizico, je darilo v 

naslednjih dneh postalo prava senzacija. Tako rekoč 

vsi so ga drezali, potresavali ali ga tako ali drugače 

preučevali, pa vseeno ni mogel nihče ugotoviti, kaj bi 

to bilo ali komu je namenjeno.

Vsi, ki so že prispeli, so bili tistega večera zbrani v 

salonu, takrat pa je z enim od dvojčkov v naročju 

vstopila Amy. »Ne sprašujte, zakaj zamujamo, ker ne 

boste verjeli,« je rekla, v naslednjem hipu pa: »Najprej 

je s kočije odpadlo eno od koles. Potlej je še niti kak 

kilometer naprej eden od konjev ostal ne samo brez ene 

podkve, temveč kar dveh. In ko smo končno poskrbeli 

zanj in smo bili že skoraj tukaj, se je zlomila prekleta 

os. Takrat sem pomislila, da bo Warren uničil tisto 

ubogo kočijo. Brcal jo je že tako. Če se ne bi domislila, 

da grem z njim stavit, da danes vendarle bomo prišli do 

sem, si res mislim, da nas ne bi bilo. Ampak saj veste, 
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da nikdar ne izgubim stave … Mimogrede, stric Jason, 

kaj pa počne neoznačen grob na tisti čudoviti čistini 

vzhodno od stavbe? Tisti, ki je blizu ceste, ki pelje čez 

tvojo posest? Na koncu smo morali peš mimo njega, 

ker je bila od tam to najkrajša pot, se pravi naravnost 

čez čistino.«

Najprej nihče ni rekel nič, ker so bili po njenem 

dolgotrajnem govoru še vedno zbegani. Potlej pa je 

spregovoril Derek: »Zdaj se tudi jaz spomnim tistega 

groba, ko ga že ravno omenjaš, sestrična. Z Reggie sva 

naletela nanj, ko sva v otroštvu tekala sem in tja po 

posestvu. Od nekdaj sem te hotel vprašati glede tega, 

oče, le da nekako nikoli ni naneslo, potem pa sem 

pozabil nanj.«

Tačas so se že vsi obrnili proti Jasonu, ki pa je le 

zmignil s širokimi rameni. »Naj me vrag, če vem, koga 

so tja položili k večnemu počitku. Tisti grob je bil tam 

že davno prej, preden sem se sploh rodil. Enkrat sem o 

njem vprašal svojega očeta, če se prav spomnim, vendar 

je tako odlašal z odgovorom, se motovilil in ogibal, da 

sem potem sklepal, da tudi on ne ve, zato ga nisem več 

spraševal.«

»Po moje smo slej ko prej vsi že naleteli na tisti grob, 

vsaj mi, ki smo tu odraščali,« je kar tako pripomnil 

Anthony. »Nenavaden kraj za grob, in tudi lepo 

oskrbovan, glede na to, da sta v bližini dve pokopališči, 
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če sploh ne omenjam še družinskega pokopališča prav 

tu na posestvu.«

Judith, ki je stala tik ob mizici in strmela v skrivnostno 

darilo, je stopila k sestrični Amy in dvignila roke, da v 

naročje vzame njenega dvoletnega dvojčka. Judy je bila 

visoka za svojo starost in res je znala z malčki. Amy je 

bila presenečena le zastran tega, ker je ni pozdravila, in 

to je tudi omenila.

»Kaj pa objem zame, srček?«

Tisti čedni obrazek se je samo kujavo zastrmel 

vanjo. Amy se je s privzdignjeno obrvjo obrnila proti 

dekletovemu očetu.

Anthony je zavil z očmi in pojasnil: »Mulo kuha, ker 

Jack še ni prišla.«

Jack je bila Jamesova in Georginina najstarejša hči. 

Vsi so vedeli, da sta Jack in Judy, med katerima je bilo 

le nekaj mesecev razlike v starosti, naravnost neločljivi, 

kadar sta bili skupaj, in tako navezani druga na drugo, 

da so njuni starši poskrbeli, da sta bili pogosto skupaj 

– sploh ker nobena od njiju ni bila ravno srečna, če sta 

bili predolgo ločeni.

»Pa se ne,« je kujavo zamomljala Judith in odmarširala 

nazaj do podstavka.

Jason je bil edini, ki je opazil, kdaj se je Amyjina 

pozornost osredotočila na darilo, ki je v vseh vzbujalo 
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radovednost. To se mu samo po sebi ne bi zdelo nič 

posebnega, če ne bi videl njenega izraza. Na kratko se 

je namrščila, zato je pomislil, ali je nemara ne preveva 

eden tistih njenih znamenitih občutkov glede dotične 

zadeve. Ta njegova nečakinja je imela neznansko srečo, 

saj v vsem svojem življenju ni izgubila nobene stave, 

kar je pripisovala tem svojim ‚občutkom‘, kot jim je 

rekla sama.

Jasonu so se tovrstne stvari zdele skrajno čudne, zato 

raje ne bi poslušal o njih, če je šlo v tistem trenutku res 

za to. Oddahnil si je, ko je guba na njenem čelu izginila 

in se je Amy spet posvetila njegovemu bratu.

»Strica Jamesa torej še ni?« je sklepala iz njegove 

zadnje pripombe.

Zdaj je momljal tudi Anthony. »Ne in upam, da ga 

tudi ne bo.«

»O, joj. Sta se sprla?« je vprašala Amy.

»Jaz? Da bi se sprl s svojim ljubim bratom? Niti v 

sanjah,« je odvrnil Anthony, nato pa: »Ampak naj mu 

raje kdo pove, da so prazniki in da je to čas za dobro 

voljo.«

Derek se je zahahljal, ko je videl kisli izraz na 

stričevem obrazu. »Slišal sem, da hoče stric James tvojo 

glavo. Kaj ga je pa tokrat razkurilo?«
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»Če bi vedel, bi ga znal tudi pomiriti, ampak naj me 

koklja brcne, če vem. Jamesa nisem videl že teden dni, 

odkar sem po izletu s puncama peljal Jack domov.«

»No, James bi mi sporočil, če ne bi imel namena 

priti,« ju je opozoril Jason. »Ko torej pride, bodita 

tako prijazna in se pojdita kregat ven. Molly resno 

nasprotuje krvavim madežem na preprogi.«

Nikomur se ni zdelo čudno, da gospodinjo 

Haverstona naslavlja po imenu. Ne nazadnje je bila 

Molly Fletcher na tem položaju že več kot dvajset let. 

Niso pa vsi v družini vedeli, da je Molly tudi Jasonova 

dolgoletna ljubica in Derekova mati. Pravzaprav je 

resnico izvedelo ali pa uganilo le nekaj družinskih 

članov. Še Dereku je Jason vse priznal šele pred šestimi 

leti.

In Jason, ki je črtil kakršenkoli škandal, povezan z 

družino, je bil tistega božiča sam pripravljen zakuhati 

škandal, saj je privolil v ločitev od svoje žene Frances, 

samo da ne bi izdala, kar je vedela o Molly.

A vse odtlej je Molly ostajala gospodinja. Vse odkar 

je Derek izvedel resnico, jo je poskušal Jason pregovoriti 

v poroko, ona pa ga je vztrajno zavračala.

Molly ni bila plemiškega rodu. Pravzaprav je bila pred 

več kot tridesetimi leti, ko sta se z Jasonom zaljubila, 

samo navadna dekla. In čeprav je bil Jason pripravljen 
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povzročiti najhujši škandal, kar je mogoče, s tem ko bi 

se kot ugleden lord poročil s preprosto žensko, mu ona 

tega ni dovolila.

Jason je med premišljanjem zavzdihnil. Moral se 

je sprijazniti z dejstvom, da od nje nikoli ne bo slišal 

odgovora, kakršnega je hotel. Kar pa ni pomenilo, da je 

vrgel puško v koruzo, niti najmanj.

Nazaj v pogovor ga je pritegnila Amy, ki je rekla: 

»Najina dvojčka sta razvila neke svoje posebnosti. 

Zelo čudno se obnašata. Ko Stuart želi Warrenovo 

pozornost, sem zanj navadna tujka, tako strašno me 

ignorira, in tudi obratno – ko hoče mojo pozornost, 

Warren ne more nič početi z njim. In Glory počne 

popolnoma enako.«

»Vsaj istočasno ne počneta tega,« je dodal Warren, 

ki je končno prispel, in segel po Stuartu, hkrati pa 

Gloriano podal Amy.

»Strica Jamesa in teto George sem želela vprašati, 

ali imata podobne težave s svojima dvojčkoma,« je 

zavzdihnila Amy.

»Se je že privadil?« je Jason vprašal Anthonyja, 

kajti Anthony, ki si je bil najbližje z Jamesom, ga 

je najpogosteje videval, Jason pa ni pogosto hodil v 

London.

»Seveda se je,« je Anthony zatrdil družini.



- 16 -

JOHANNA LINDSEY

Pa vendar so se še vsi spominjali njegove reakcije, 

ko je Amy rodila dvojčke in je vprašal svojo ženo 

Georgino, ki je Warrenova sestra, od kod so se vzeli. 

»Ljubi bog, George, lahko bi me opozorila, da se v vaši 

družini na vsako generacijo rodi par dvojčkov. Midva 

jih ne bova imela, slišiš?«

Takrat je bila noseča tudi Georgina in rodila je, 

popolnoma enako, dvojčka, dva fantka.

Da, Maloryjeve je bilo ob božiču res lepo pogledati, 

je pomislil Jason. V njegovem življenju je manjkalo le 

eno, pa bo popolno. 
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DRUGO POGLAVJE

Molly, kot gospodinja pač, običajno ni bila navzoča, 

kadar so Maloryjevi obedovali, toda danes je nadzirala 

novo služkinjo, ki je prvič stregla. Po zaslugi dolgoletnih 

vaj ji je uspelo pogled uperjati stran od Jasonovega 

čednega obraza, medtem ko je ta sedel na čelu mize. 

Ni šlo za to, da bi se bala, da se bo izdala, če jo bo 

kdo zalotil med buljenjem vanj, čeprav je obstajala tudi 

ta neznatna možnost. Včasih si preprosto ni mogla 

pomagati, da ne bi razkrivala čustev, in ko je šlo za 

Jasona Maloryja, so jo čustva tako rekoč preplavljala.

Ne, ni je toliko skrbelo, da se bo izdala, temveč da 

je zadnje čase on razkrival preveč, kadar jo je pogledal, 

in očitno mu je bilo že čisto vseeno, da bi lahko kdo 

opazil. In ker se je hiša naglo polnila z njegovo celotno 

rodbino, je bilo čedalje več ljudi, ki bi lahko opazili.
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Molly je začenjala sumiti, da to počne nalašč, kot da 

upa, da ju bodo razkrinkali. To sicer ne bi spremenilo 

ničesar glede njene odločitve, toda mogoče je on mislil, 

da bo.

Ne bo, in to mu bo morala dopovedati, če ne bo 

v družbi preostalih spet začel hliniti brezbrižnosti do 

nje. Od nekdaj sta bila tako zelo previdna, nikdar nista 

niti s pogledom, besedo ali dejanjem izdala tistega, kar 

sta čutila drug do drugega, vsaj kadar nista bila sama. 

Dokler resnice ni izvedel njun sin, ju je v trenutku 

intime zasačila samo Jasonova nečakinja Amy, ki ju je 

zalotila med poljubljanjem. In to se niti ne bi zgodilo, 

če ne bi bil Jason takrat okajen.

Od nekdaj ji je zelo veliko pomenilo, da je njuna 

zveza tajna. Konec koncev ni bila plemkinja in Jasona 

je preveč ljubila, da bi mu nakopala sramoto. Prav 

zaradi svojega družbenega položaja je prepričala Jasona, 

da tudi Derek ne sme izvedeti, da je njegova mati, pa 

čeprav sinu ni hotel tajiti tega. Takrat se resda ni niti 

ukvarjal z mislijo, da bi se poročil z Molly. Toda bil 

je mlad in tako kot vsi drugi iz njegovega družbenega 

sloja je sledil dejstvu, da se lordi ne poročajo s svojimi 

neplemiškimi ljubicami.

Zato se je raje poročil s hčerko nekega grofa, samo 

zato da bi bila Derek in njegova sestrična Reggie 

deležna ženske roke. Toda odločitev se je izkazala za 
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katastrofalno, ker je bila njegova žena Frances vse prej 

kot materinski tip. Bledična, mršava Frances se sploh 

ni hotela poročiti z Jasonom, a jo je oče prisilil v zakon. 

Možev dotik se ji je gabil in zakonske zveze nista 

nikoli užila. Večino časa je preživela ločeno od njega in 

nazadnje vendarle zahtevala ločitev, zastran katere pa se 

je morala na koncu zateči celo k izsiljevanju, da je Jason 

popustil.

Frances je bila namreč edina v družini, ki je ugotovila, 

da je Molly Jasonova ljubica in Derekova mama, in 

zagrozila je, da bo Dereku povedala vse, če Jason ne 

razdre njunega zakona. Družina je škandal prebrodila 

precej v redu in šest let pozneje ga je še komaj kdo 

omenjal. Jason bi ga sicer lahko preprečil, kajti Derek 

je resnico izvedel, preden je škandal zaradi ločitve prišel 

na uho dežurnim čenčam, pa vendar ga ni.

»To bi se moralo zgoditi že zdavnaj,« ji je govoril 

takrat. »Pravzaprav tega zakona sploh nikoli ne bi 

smelo biti. Po drugi strani pa ni pogostokrat preprosto, 

da človek popravi mladostniške napake.«

Razlogi za sklenitev zakonske zveze so bili dobri. 

Razlogi za njen konec tudi. Toda vse odkar je bila 

ločitev dokončna, je vztrajno snubil Molly, njo pa je 

to spravljalo ob živce, saj je vendar vedel, da ne bo 

nikdar privolila. In njeni razlogi za to so bili še vedno 

popolnoma enaki. Ni hotela biti vzrok za še en škandal 
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Maloryjevih. Niso je tako vzgajali. Poleg tega pa mu je 

bila že tako ali tako v več pogledih bolj žena, kot mu je 

bila kadarkoli Frances.

Vedela pa je tudi, da tudi njega jezijo nenehne 

zavrnitve in celo prepovedi, da o njuni ljubezni ne 

sme povedati preostalim v družini. In prav zato se je 

bala, da je upal, da bo zadeva sama od sebe priplavala 

na površje. Res je, da ni bil tako očiten, da bi si jo 

kar naprej ogledoval, vsaj ne toliko, da bi služinčad 

karkoli opazila. Toda njegova družina je bila drugačna. 

Predobro so ga poznali. In kmalu bodo vsi tukaj …

In še preden je dokončala to misel, jih je res prišlo še 

več. To sta bila Jasonova nečakinja Reggie in njen mož 

Nicholas, ki sta se pojavila v jedilnici še pred koncem 

kosila. Anthony se je tako razvedril. Reggie je bila sicer 

res njegova najljubša nečakinja, toda to ni obvarovalo 

njenega moža. Nicholas je bil Anthonyjeva najljubša 

tarča za žaljivke, in ker ni bilo njegovega brata Jamesa, 

s katerim je ravno tako besedno obračunaval, je že 

močno pogrešal koga primernega, ki bi izkusil njegov 

satirični humor.

Molly se je komaj zadržala, da ni zavila z očmi. 

Jasonovo družino je poznala ravno tako dobro kot 

on, kajti povedal ji je vse, vključno z družinskimi 

skrivnostmi, posebnostmi in škandali.


