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Mami, ker vstaneš vsak dan iz postelje,  

pa če ti je do tega ali ne.

In očetu, ker si bil tam, kjer je bilo treba.



ZAHVALE

Rada bi se zahvalila Claire DeAngelis, ker mi je vrnila glasbo; 

Jean Willet, ker je prebrala vse možne različice prvega poglavja; 

Tammy Rae Cowan za zveste molitve; in gospodu Bogu, ker 

jih je uslišal; in moji dragi Mirabelli, Bu�y the Mouse Slayer, 

ki je prišla v moje življenje, ko sem najbolj potrebovala njene 

vragolije.

In srčna hvala mojemu dragemu Michaelu, ker vedno 

verjame vame.
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Prvo poglavje

London, 1825

Dragi bralec, nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem prvič 

videla človeka, ki me je nameraval ubiti …

Carlotta Anne Fairleigh bo predstavljena družbi. Na žalost 

pa se je v tem trenutku predstavila le v slačenju svoje umetelne 

plesne obleke in plezanju skozi okno v drugem nadstropju vile 

Mayfair njene tete Diane. Slednje bi ji lahko uspelo brez napak, 

če se srebrni naborki, ki so krasili životec njene obleke, ne bi 

zataknili na glavo žeblja, ki je štrlel iz notranje strani okenske 

police.

»Harriet!« je Lottie divje zašepetala. »Harriet, kje si? Nujno 

potrebujem tvojo pomoč!«

Nagnila je glavo, da je pokukala v prijeten salon, v katerem 

ji je bilo do pred nekaj trenutki lepo udobno. Na kaminu je 

dremala puhasta mačka, toda Harriet je, tako kot očitno vsa 

Lottiejina sreča, brez dvoma izginila.
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»Kam je odšla ta neumna goska?« je zamrmrala.

Ko se je trudila osvoboditi žeblja, ji je zaradi gladkih 

podplatov plesnih čevljev drselo proti drevesni veji, ki se je 

majala pod njo, in zaman je iskala oprijem. 

Oklevajoče je pogledala čez ramo, roke so jo bolele od napora. 

Talne plošče na terasi spodaj, ki so še pred nekaj minutami bile 

videti dosegljive, so bile zdaj daleč stran. Razmišljala je, da bi 

poklicala kakšnega slugo, vendar se je bala, da bi bil njen brat 

tisti, ki bi pritekel, in jo našel v zagati. Čeprav samo dve leti 

starejši, se je George pred kratkim vrnil s prvega potovanja 

po celini in je mlajši sestri vneto ukazoval z na novo odkrito 

pre�njenostjo.

Skozi francoska okna na severni strani je prineslo neskladne 

tone godalnega kvarteta, ki je uglaševal glasbila. Lottie je vedela, 

da bo kmalu slišala ropotanje koles kočije, mrmrajoče glasove 

in vesel smeh, ko bo smetana londonske družbe prišla zato, da 

bi naznanili njen debi v družbo. Ne bodo vedeli, da njihova 

častna gostja visi z okna v drugem nadstropju, in je zadala prvi 

udarec svojemu ugledu.

Morda se ne bi znašla v takšni zagati, če Sterling Harlow, njen 

svak in skrbnik, ne bi gostil njenega debija v hiši Devonbrooke, 

v njegovem raztegnjenem dvorcu na West Endu. Toda sestrična 

Diana ga je spodbujala, da ji je izkazal to čast.

Lottie ni bilo treba posebej naprezati že tako prebujne 

domišljije, da bi si predstavljala, kako bi se tetini gostje zbirali 

okoli polomljenega telesa, ki bi ležalo iztegnjeno na kamnitih 
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tleh. Ženske bi si pritiskale odišavljene robčke na usta, da bi 

udušile stoke, medtem ko bi moški cmokali sami pri sebi in 

šepetali, kako škoda je, da bodo prikrajšani za njeno živahno 

družbo. Obžalujoče je pogledala živo vijoličasto poplin krilo. 

Če se obleka ne bo močno potrgala napoti navzdol, bo morda 

še primerna, da jo v njej pokopljejo.

Še prezlahka si je predstavljala njihove odzive. Sestra Laura 

bi od joka rdeči obraz skrivala v reverje moževega suknjiča, 

njeno nežno srce bi bilo še poslednjič zlomljeno zaradi sestrine 

nepremišljenosti. Toda največje prekletstvo bi bilo grenko 

razočaranje, ki bi kazilo čedne poteze njenega svaka. Sterling je 

potrošil kar veliko časa, skrbi, potrpežljivosti in denarja, da jo 

je preoblikoval v damo. Nocoj je imela zadnjo priložnost, da bi 

mu dokazala, da vsi njegovi napori le niso bili zaman.

Lottie bi lahko še vedno sedela v salonu pred toaletno mizico, 

če ne bi prihitela njena najboljša prijateljica Harriet prav v 

trenutku, ko je tetina spletična uredila še zadnje podrobnosti na 

Lottiejinih laseh.

Ker je tako opazila razburljive madeže rdečice na Harrietinih 

licih, je Lottie hitro vstala s stola. »Hvala, Celeste. To bo vse.«

Takoj ko je spletična odšla, je Lottie pohitela k prijateljici. 

»Kaj na vsem svetu je narobe, Harriet? Videti si, kot bi 

pogoltnila mačka.«

Čeprav Harriet Dimwinkle ni bila pretirano debela, je vse 

na njej dajalo občutek polnosti – lica z jamicami, okrogla 

očala z žičnatim okvirjem, ki so skrivala njene srnje rjave oči, 
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ramena, ki so bila nekoliko zgrbljena navkljub vsem uram, ko 

je bila prisiljena hoditi po salonu v Šoli za lepo vedenje uglajenih 

mladih dam gospodične Lyttelton s težkim atlasom na glavi. Že 

samo zaradi imena si je prislužila neusmiljeno zbadanje sošolk. 

Doprimoglo pa ni niti to, da je bilo dekle nekoliko … no, 

počasne pameti.

Ker Lottie nikoli ni prenašala krivic, se je hitro proslavila kot 

Harrietina junakinja. Nerada je priznala, celo sebi, da je samo 

počasna pamet živahnemu dekletu, kot je Harriet, omogočila, 

da je sodelovalo pri večini Lottiejinih potegavščin, ne da bi jo 

skrbelo za posledice.

Harriet je stisnila Lottie za roko. »Služabnici sem slišala 

šepetati. Nikoli ne boš uganila, kdo živi že dva tedna v sosednji 

hiši, dobesedno pred nosom tvoje tete.«

Lottie je pogledala skozi okno. Temnejša hiša, ki je stala 

na trgu, je bila komaj vidna skozi padajoče sence mraka. 

»Predvidevam, da nihče. Tam je mirno kot v grobnici. Že od 

torka smo tukaj, pa nisem videla niti žive duše.«

Harriet je odprla usta.

»Počakaj!« Lottie se je odmaknila od prijateljice in svareče 

dvignila roko. »Ne. Ne želim vedeti. Zadnje, kar nocoj 

potrebujem, je, da me Laura ošteje, ker sem takšna nepopravljiva 

radovednica.«

»Vendar nisi radovednica,« je rekla Harriet in mežikala za 

očali kot kakšna sova. »Pisateljica si. Vedno si govorila, da tvoji 

sestri primanjkuje domišljije, da bi razumela razliko. Zato ti 

preprosto moram povedati …«
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Lottie jo je spet prekinila. »Ali veš, koga je hotel Sterling, da 

ga teta povabi nocoj? Gospo Agatho Terwilliger.«

Harriet je prebledela. »Grozljivo Terwilligerjevo?«

Lottie je prikimala. »Prav to.«

Agatha Terwilliger je bila tista učiteljica pri gospodični 

Lyttelton, ki ni hotela stisniti zob in prisoditi Lottiejinega 

nagnjenja k vragolijam 'živahnosti' ali 'strasti do življenja'. Bolj 

jo je zanimalo oblikovanje učenkinega značaja kot pomirjanje 

čednega in vplivnega skrbnika, vojvoda Devonbrooka. Mrka 

stara devica je na vsakem koraku Lottie grenila življenje in 

si pridobila večno sovražnico, pa tudi njeno nenaklonjeno 

spoštovanje.

»Sterling želi, da dokažem gospodični Terwilliger, da nisem 

več hudobna porednica, ki ji je na rokavicah zašila skupaj 

prste in s ponijem prijahala v svojo spalnico. Ko se bom nocoj 

spuščala po stopnicah, bo ta posušena stara helebarda,« Lottie 

se je zdrznila ob spodrsljaju, »ta draga, prijazna ženska videla 

samo damo, ki je primerna za vstop v uglajeno družbo. Damo, 

ki je končno sprejela plemenito predstavo, da je krepost sama 

po sebi nagrada.«

Harrietin izraz se je spremenil v prosečega. »Toda tudi najbolj 

krepostne dame tu in tam uživajo v dobrem vročem požirku 

opravljivske juhe. Zato preprosto moraš vedeti, kdo prebiva v 

tisti hiši. To je …«

Lottie si je sunkovito položila dlani na ušesa in si začela 

mrmrati drugi stavek Beethovnove Pete simfonije. Na žalost so 
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leta prisluškovanja izbrusila njeno sposobnost branja z ustnic 

do popolnosti.

»Ne!« Počasi je spustila dlani. »Ne more biti! Sam Morilski 

markiz?«

Harriet je prikimala, kodri so ji poskakovali kot španjelova 

svilena rjava ušesa. »Prav ta. In služabnici sta prisegali, da je to 

njegova zadnja noč v Londonu. Zjutraj odide v Cornwall.«

Lottie je zakorakala po zbledeli aubussonski preprogi, njeno 

vznemirjenje je vse bolj naraščalo. »Jutri? Torej je zdaj zadnja 

priložnost, da ga vsaj vidim. Oh, če bi le prej vedela! Lahko 

bi splezala po drevesu pred oknom in smuknila na njegovo 

dvorišče, in nihče ne bi nič izvedel.«

Harriet se je zdrznila. »In kaj, če bi te ujel, kako vohuniš za 

njim?«

»Nič se ne bojim,« je rekla Lottie bolj prepričano, kot je 

čutila. »Po tem, kar sem slišala, ubija samo tiste, ki jih ljubi.« 

Ujeta v trenutku je pohitela proti skrinji in začela prekopavati 

po njej, metala usnjene rokavice, svilene nogavice in ročno 

poslikane pahljače na vse strani, dokler ni našla opernega 

daljnogleda, ki ga je iskala. »Mislim, da ne bo nič hudega, če 

bom malo pokukala, kajne?«

Lottie je odhitela proti oknu in ob tem skoraj stopila 

Harriet na rob obleke. Nagnila se je skozi in usmerila mali 

zlati daljnogled v sosednjo hišo, na srečo se nežni popki lipe še 

niso popolnoma razcveteli. Čeprav jih ni ločevalo nič več kot 

kamnita stena, bi ti hiši lahko obstajali v popolnoma različnih 
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svetovih. V nasprotju s hišo njene tete se skozi okna ni razlivala 

svetloba svetilk, v njej ni bilo hitenja služabnikov, nič glasnega 

smeha, ko bi otroci in španjeli tekali gor in dol po stopnicah ter 

noreli po parketu.

Harriet je drobno brado naslonila na Lottiejino ramo in jo 

prestrašila. »Ali misliš, da ga je morda tvoj stric povabil na ples?«

»Četudi ga je stric �ane povabil, ne bo prišel. Zloglasni 

samotar je,« je potrpežljivo pojasnila Lottie. »In samotarji so 

znani po tem, da odklonijo povabila na celo najboljše zabave.«

Harriet je ušel dremavi vzdih. »Dvomiš, da bi lahko bil 

nedolžen, kajne? Morda so ga v časopisih res obtožili, vendar 

pred sodišče ni stopil.«

Lottie je prepodila radovedno taščico, ki se je pozibavala na 

veji nad njeno glavo in skušala doseči �go njenih zlatih kodrov. 

Medtem ko je bilo moderno, da si si pričesko okrasil s perjem, 

pa je dvomila, da bi ljudje spregledali živega ptiča. »Kakšen 

dokaz še potrebuješ? Nekega večera se je vrnil v londonsko 

mestno hišo in zasačil lepo ženo v rokah svojega najboljšega 

prijatelja, kamor jo je nedvomno pognala njegova brezčutna 

brezbrižnost. Izzval je njenega ljubimca, ga ustrelil, potem pa 

z njo izginil nazaj v divjino Cornwalla, kjer je nekaj mesecev 

pozneje umrla, ko ji je sumljivo zdrsnilo na pečinah in je padla 

v morje.«

»Če bi bila na njegovem mestu, bi ustrelila njo in ne njenega 

ljubimca,« je rekla Harriet.

»Oh, Harriet, kako čudovito krvoločna si!« je vzkliknila 
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Lottie, se obrnila in prijateljico pogledala z novim navdušenjem. 

»Ravno prejšnji teden je bila v �e Tatlerju objavljena sočna 

zgodba, ki je namigovala, da se duh njegove žene še vedno 

potika po hodnikih graščine Oakwylde in joka za mrtvim 

ljubimcem. Pravijo, da ne bo počivala, dokler ne bo dosežena 

pravica.«

»Mislim, da to slabo vpliva na prebavo. Morda pa se je zato 

odločil štirinajst dni preživeti v Londonu, da bi opravil posle.«

»Naj gre vseeno k vragu! Vsa okna ima zastrta.« Lottie je 

spustila gledališki daljnogled. »Prvega hudobneža v svojem 

prvem romanu imam namen ustvariti po njegovi podobi.« 

Zavzdihnila je in potegnila dol okenski okvir. »Vendar mislim, 

da to zdaj ni več pomembno. Po današnji noči bom tudi uradno 

na poročnem trgu, kar pomeni, da bo ves London brenčal z 

obrekovanjem vsakič, ko bom prijela napačne vilice ali kihnila 

brez robčka. Še preden se bom zavedela, bom že osamljena 

na nekem podeželskem posestvu z dolgočasnim podeželskim 

plemičem in kupom pamžev.«

Harriet se je sesedla na debelo oblazinjeno otomano in segla 

naprej, da je pobožala mačko, ki je dremala na kaminu. »Ali si 

tega ne želi vsaka ženska? Da bi se poročila z bogatim moškim 

in živela lagodno življenje prave dame?«

Lottie je oklevala, ker je le ob redkih priložnostih ostala brez 

besed. Kako bi lahko pojasnila negotovost, ki se ji je plazila 

v srce? Ko se je približeval njen debi v družbo, je imela dušeč 

občutek, da se bo njeno življenje končalo, še preden se bo sploh 

začelo.
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»Seveda si to želi vsaka ženska,« je rekla, da bi prepričala tako 

sebe kot Harriet. »Samo dekle s prazno glavo bi sanjarilo, da 

bo postala priznana pisateljica gotskih romanov, kot sta gospa 

Radcli�e ali Mary Shelley.« Sedla je na stol pred toaletno mizico 

in pomočila nekaj riževih listov v skodelico s pudrom ter se, kot 

je bilo moderno, potapkala po nosu. »Ne morem spet razočarati 

Sterlinga. Z Lauro sta me sprejela v svoj dom, poskrbela za 

mojo izobrazbo in me izvlekla iz vseh zagat. Do mene je bil bolj 

oče kot svak. Ko bom nocoj stopala po stopnicah, bi rada videla 

njegov obraz, sijoč od ponosa. Rada bi bila dama, o kakršni je 

sanjal, da bom postala.«

Zavzdihnila je in si zaželela, da ji dostojanstvena mlada 

ženska v ogledalu ne bi bila videti tako tuja. Dvom je prepredal 

njen obraz, zaradi česar so bile njene velike modre oči videti 

še večje. »Lahko se preprosto prepustiva usodi, Harriet. Najini 

razgrajaški dnevi so minili. Po današnjem večeru nobena od 

naju ne bo več doživela kakšne pustolovščine.«

Lottiejine oči so se v ogledalu spogledale s Harrietinimi. »Po 

današnjem večeru,« je zašepetala. Naslednje, česar se je Lottie 

zavedala, je bilo, da je spodvihala krila in zataknila eno nogo 

čez okensko polico.

»Kam greš?« je zavpila Harriet.

»Ukradla bom samo en pogled na našega razvpitega soseda,« 

je odgovorila Lottie in zavihtela drugo nogo čez okensko polico. 

»Kako lahko sploh upam, da bom kdaj prepričljivo pisala o 

hudobnežu, če pa še nikoli nisem nobenega videla?«
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»Si prepričana, da je to modro?«

Zaradi prijateljičine zaskrbljenosti se je Lottie ustavila. 

Harriet ni bilo podobno, da bi imela kakršne koli pomisleke, 

o čemer koli je Lottie predlagala, pa najsi je bilo slišati še tako 

nenavadno. »Preostanek življenja me bo skrbelo o tem, da bom 

ravnala modro. Vendar mi je preostalo samo še malo dragocenih 

trenutkov.«

Nagnila se je skozi okno. Če se je močno iztegnila, se je z 

nožnimi prsti lahko dotaknila spodnje veje. Med leti, ko 

je stanovala v šoli za dame, si je pridobila veliko izkušenj 

s plezanjem na in z drevesa, da se je izognila nerazumnim 

policijskim uram in vestnim ravnateljicam.

»Toda kaj bom storila, če bosta prišli tvoja sestra in teta 

pote?« je zaklicala za njo Harriet.

»Nikar se ne boj. Z malo sreče bom nazaj, še preden bodo 

glasbeniki zaigrali začetne note prvega valčka.«

In tako bi tudi bilo, če ne bi trmasti žebelj zataknil njenih 

naborkov in če Harriet ne bi v trenutku izginila. Lottie je še 

vedno visela med drevesom in oknom in še zadnjič obupano 

potegnila za blago. Ne da bi bila posvarjena, se je blago 

strgalo in jo osvobodilo. Zanihala se je, razpeta med tem, ali 

bi zagrabila drevo ali frfotajočo svilo. Omahovanje jo je stalo 

ravnotežja. Padla je nazaj skozi veje, krik se ji je zataknil v grlu.

Na srečo ni padla globoko.

Pristala je na bodičasti zibelki, ki so jo tvorile tri veje s 

tančico nežnega pomladnega zelenja. Še vedno omotična je 
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skušala vsrkati dejstvo, da bodo morali londonski gospodje še 

en dan objokovati njeno odsotnost, ko so se skozi okno nad 

njeno glavo pojavila Harrietina glava in ramena.

»Oh, tukaj si!« je rekla veselo Harriet.

Lottie je strmela vanjo. »Kaj si storila? Si šla na čaj?«

Harriet se ni zmenila za Lottiejino zbadljivost in ji je 

pomolila temno oblačilo. »Šla sem po tvoje ogrinjalo. Šele maja 

smo, veš. V zraku je še vedno nekoliko mraz. Najverjetneje si ne 

želiš nakopati mrzlice. Lahko bi te pokončala.«

»Pa tudi padec z desetih metrov na tla,« jo je trpko obvestila 

Lottie. Obžalujoče je pogledala potrgani životec. »Lahko ga kar 

vržeš dol. Videti je, da ga bom res potrebovala.«

Ogrinjalo je zaplapolalo in ji padlo na glavo. Lottie si je 

odmaknila blago z obraza, ogrinjalo zvila in ga vrgla čez kamniti 

zid.

Harriet je živčno pogledala čez ramo. »Kaj naj počnem, 

medtem ko te ne bo?«

»Bodi prijazna in mi prinesi iglo in sukanec.« Trmasto dojko 

je tlačila nazaj za životec in zamrmrala: »Mislim, da Laura ni 

imela tega v mislih, ko je rekla, da bo moja predstavitev glavna 

govorica v družbi.

Lottie je zagrabila vejo nad glavo in se postavila na noge. 

Ko je spet ujela ravnotežje, ji ni bil noben izziv zavihteti se do 

debele veje, ki je segala čez zid in na sosednje dvorišče. Ko je na 

drugi strani skočila na tla, je slišala, kako se je pred tetino hišo 

ustavila kočija, čemur so sledili mrmrajoči glasovi, ko so gostje 

izstopili.
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Imela je še manj časa, kot je upala. Prvi gostje so začeli 

prihajati.

Sklonila se je, da bi pobrala ogrinjalo, ko je prek zidu prineslo 

zajedljiv in še preveč poznan glas, ki ji je po hrbtenici pognal 

hlad, ki se ji je razlil po vratu kot ledena voda. »Pravi čudež 

je, da je dekle preživelo do debija. Vedno sem jo opozarjala, 

da se bo nekoč zapletla v težave, iz katerih se ji ne bo uspelo 

izmuzniti z očarljivostjo.«

»Nekoč morda že, gospodična Terwilliger,« je zašepetala 

Lottie in si okoli ramen ogrnila volneno ogrinjalo. »Vendar ne 

nocoj.«

Hayden St. Clair je sedel sam v knjižnici najete hiše in 

bral ob soju sveče. »'Skrivnostni M. M. je bil opažen včeraj v 

galanteriji na ulici Bond,'« je bral na glas iz zadnjega izvoda 

časopisa Gazette. »Dobra ukana,« je zamrmral, »glede na to, da 

že od ponedeljka nisem zapustil hiše.« Obrnil je stran in poiskal 

naslednjo kolumno. »'Nekateri domnevajo, da njegov redki 

obisk Londona morda namenoma časovno sovpada z začetkom 

sezone in navalom zardevajočih mladenk, ki kar ne morejo 

dočakati, da se bodo pridružile 'lovu na moža'.«

Hayden se je zdrznil, ko si je predstavljal ubogega lisjaka v 

večerni obleki, ki ga bo poteptal kup hehetajočih se debitantk.

»'Če se je M. M. res odločil, da je čas, da si poišče novo 

nevesto, naj kot skromni opazovalec predlagam ustrezen 

odtenek poročne obleke – črn.'«
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Prhnil je – napol med smehom in zgražanjem. »Vražje si 

pameten, kaj? Kot vsa klavrna družba.«

Pam�et je podržal nad svečo in potrpežljivo čakal, dokler se 

vogali niso začeli vihati in so izbruhnili v ognju. Na brokatnem 

naslanjaču se je nagnil naprej, ga vrgel v mrzli kamin ter z 

velikim zadovoljstvom opazoval, kako se je spreminjal v pepel 

skupaj z zadnjo izdajo časopisov �e Times, St. James Cronicle, 

Courier in Spy. Uničenje le-teh bi bilo lažje, če bi se potrudil 

prižgati ogenj v kaminu, ki ga je pripravil služabnik, vendar 

je bilo v primerjavi z ostrimi vetrovi, ki so bičali bodminsko 

močvirje, londonsko vlago čutiti blagodejno. V Londonu je bil 

samo dva tedna, vendar je že pogrešal slani vonj morja in rezke 

krike triprstih galebov, ki so letali visoko nad penastimi valovi.

Zanimalo ga je, o čem bi pisali obrekljivci, če bi vedeli, da 

si je prišel v London poiskat žensko, vendar ne žene. Če bi bili 

manj uspešni v poslanstvu, da ga osramotijo, bi mu morda celo 

uspelo najti slednjo.

Pri Tatlerju so šli celo tako daleč, da so ga obtožili, da je 

pobegnil v Cornwall, da bi ušel svojim duhovom. V nasprotju 

s profesionalnimi obrekljivci ni bil tako neumen, da bi verjel, 

da bi bili lahko duhovi omejeni na skalnate pečine in vetrovna 

barja. Prav tako se lahko prikradejo med melanholičnim 

odlomkom Schubertove skladbe, ki jo prinaša skozi odprto okno 

na Bedford Squaru. Lebdeli so v vonju cvetličnega parfuma, ki 

se je trmasto držal njegovega plašča še dolgo potem, ko se je 

na natrpanem pločniku bežno dotaknil mimoidoče. Zasledovali 
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so mlade lepotice, ki so se sprehajale mimo prodajaln na ulici 

Regent, njihovi poskakujoči kodri in živahno klepetanje so v 

vsakem moškem, ki ga je srečal, izvabili navdušen nasmešek.

V vsakem moškem, ki je bil preveč naiven, da bi se zavedal, 

da bi lahko bil njegov užitek prekletstvo drugemu moškemu. 

Hayden je ravno to jutro za hip ugledal tako bitje – zlatolaso 

vilinko, ki je stopila iz kočije z grbom, stekla v sosednjo hišo 

in v šali izzvala dekle, ki je racalo za njo. Opazoval ju je skozi 

okno spalnice v drugem nadstropju, prsti so mu okamneli med 

zavezovanjem kravate. Čeprav je treskoma zaprl okno in zastrl 

težke zavese, preden bi lahko ujel njen obraz, ga je njen smeh 

preganjal ves preostanek dneva. 

Vstal je in se prestavil do elegantnega usnjenega potovalnega 

kovčka ob robu mize. Zjutraj so mu ga dostavili. Odprl ga je in 

pogledal vsebino sredi z žametom obložene notranjosti. To je 

bila slaba tolažba za zaklad, za katerega je upal, da ga bo našel. 

Tako bi lahko storil tudi, če bi ostal v Cornwallu, vsaj tako je 

mislil, toda njegova zahteva je bila preveč pomembna, da bi jo 

zaupal odvetniku ali tajniku, četudi bi bila diskretna. Počasi 

je začel spuščati medeninasti pokrov, potem pa se je ustavil, 

nenavadno oklevajoč, da bi skril vsebino kovčka.

V široko odprto torbo na drugi strani mize je zlagal knjige, ko 

je potrkalo po vratih. Hayden se ni menil za to, saj je iz izkušenj 

vedel, da če se dolgo ne bo zmenil za to, bo tisti pred vrati 

odšel. Kmalu po postreženem čaju je odslovil vse služabnike, 

saj se je odločil, da jim bo omogočil, naj uživajo v zadnji noči v 

Londonu, četudi se sam ni odločil za veseljačenje.



- 23 -

Ena škandalozna noč

Trkanje z medeninastim trkalom je bilo vztrajno – odločno, 

enakomerno in neutrudno. Njegova potrpežljivost je bila na 

nitki, zato je potisnil še zadnje knjige v torbo. Odšel je po 

hodniku do vhodnih vrat in jih sunkovito odprl.

Dolgotrajni dvom o obstoju duhov se je v trenutku razblinil.

Privid iz preteklosti se je naslanjal na železno ograjo na 

podestu, srebrni blond lasje so bili ob svetlobi cestne svetilke 

videti kot obstret. Hayden sira Edwarda Townsenda ni videl vse 

od vetrovnega jesenskega dne pred štirimi leti, ko je položil ženo 

k zadnjemu počitku v družinsko grobnico Oakleigh. Čeprav bi 

moral biti Justinin pogreb zaseben, pa Hayden ni imel srca, da 

bi zavrnil Neda. Navsezadnje jo je tudi on ljubil.

Nedu ni odklonil zadnjega slovesa, vendar je odšel s 

pokopališča, ne da bi spregovorila besedo.

Nekoč bi ga prijatelj burno objel in ga prisrčno potrepljal po 

hrbtu. Zdaj je njegova toga drža takšno gesto onemogočala.

»Ne,« je mirno rekel Hayden.

»Hayden,« je odgovoril Ned z nekoliko posmehljivim 

izrazom.

Preden bi Hayden lahko ugovarjal, se je Ned prerinil mimo 

njega v vežo in med spretnimi prsti vrtel sprehajalno palico. 

Imel je skoraj enako postavo kot dvanajstletni fant, ki ga je 

Hayden spoznal v Etonu pred toliko leti – bil je dolgonog in 

brezhibno urejen od konic zloščenih Wellinton škornjev do 

kratko pristrižene pričeske v grškem slogu.

»Vstopi,« je suho rekel Hayden.
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»Hvala. Mislim, da res bom.« Ned se je obrnil in po hrastovih 

tleh potrkal s sprehajalno palico. »Ne morem dovoliti, da bi se 

odtihotapil iz Londona, ne da bi te spet videl. Morda je tvoj 

služabnik malomaren. V zadnjem tednu sem prišel prav vsak 

dan, vendar nisem dobil odgovora.« S pogledom je oplazil mizo 

na hodniku s srebrnim pladnjem ter kupom posetnic in ovojnic 

iz kremastega pergamenta, ki niso bile odprte. »Ah … zdaj 

vidim, da ni bil služabnik tisti, ki je malomaren, temveč jaz. 

Preveč sem se zanašal na oliko, ki te je je naučila tvoja mati, naj 

njena duša počiva v miru.«

Hayden se je naslonil na vrata, prekrižal roke na prsnem košu 

in se trudil, da ne bi bil videti kriv. »Mama me je naučila, da je 

zelo neolikano, če se vtikaš v zasebne zadeve nekoga drugega.«

Ned se ni menil zanj, pobral je kup posetnic in vabil ter 

jih začel pregledovati. »Lady Salisbury. Lady Ske�ngton. 

Vojvodinja Barclay.« Pogled je preusmeril na Haydna in dvignil 

srebrno obrv. »Vse so izvrstne gostiteljice. Povej mi, kako je, če 

si spet najbolj zaželen samski moški v vsem Londonu?«

Hayden mu je iz roke potegnil posetnice in jih vrgel nazaj na 

mizo. »Ne zanima me biti v družbi tistih, ki so ponosni na svojo 

oliko, ne pa na dobroto. Ne potrebujejo četrtega pri igri kart 

ali za svoje hčerke partnerja za valček. Iščejo nekoga, o komer 

bodo njihovi gostje lahko šepetali za pahljačami in cigarami – 

zvedavost, ki jo je treba obžalovati in prezirati.«

»Ah, da, 'Morilski markiz'. Precej hudobna pojava, ki polni 

strani opravljivih časopisov, kajne? Osupljivo je, da sem celo jaz 
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zbral dovolj poguma, da sem se odločil za družabni obisk.« Ned 

si je ogledoval lepo urejene nohte. »Ker nimam namena spati s 

katero od tvojih bodočih žen, me ne more skrbeti, da me boš 

pozval na dvoboj ali da te bo pograbil smrtonosni bes in me boš 

z žlico za marmelado zabodel v grlo.«

Hayden se je napel, ker ga je presenetila prijateljeva 

neposrednost. »Se ti tudi ni treba. Nobenega namena se nimam 

spet poročiti.«

»Kakšna škoda.« Vendar je bila žalost tista, ki je zameglila 

Nedov hladni pogled, in ne usmiljenje. »Bil si eden najzvestejših 

soprogov, kar si jih žena lahko poželi.«

Dolgo sta bila oba tiho. Potem so se Nedovi zobje poblisnili 

v duhu starega nasmeška. »Pridi nocoj z mano ven, Hayden! 

Harriette Wilson je sklenila kupčijo z vojvodo Beaufortem in se 

umaknila v Pariz, da bi mučila vse s svojimi spomini, toda njene 

sestre še vedno znajo prirediti dobro zabavo. Lahko se pošteno 

opijeva, si v naročje posadiva nekaj muslina in se pretvarjava, da 

sva spet stara osemnajst in ravno z Etona. Pridi z menoj! Videl 

boš. Tako bo, kot je bilo včasih.«

Navkljub Nedovemu vztrajanju sta se oba zavedala, da nikoli 

več ne bo, kot je bilo. Namesto treh mladih čednih, krepkih 

fantov, ki prečesavajo mesto v iskanju pregrešnih užitkov, bi 

bila samo dva.

Hayden je nekje iz spominov potegnil nasmešek. »Bojim 

se, da boš moral nocoj sam očarati prikupne sestre Wilson. 
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Nocoj bom odšel prej spat, saj se bom zgodaj zjutraj odpravil v 

Cornwall.«

Ned je pogledal v zatemnjeno knjižnico za njim. »Ne morem 

trpeti misli, da se boš na zadnji večer v civilizaciji zakopal v 

ta mavzolej. Dovoli, da ti vsaj pošljem nekaj, kar ti bo nudilo 

malo udobja in topline.«

»To ne bo potrebno. Kuharica mi je v kuhinji pustila prepelico 

in steklenico madeire. To je vse udobje, ki ga potrebujem.« 

Hayden je odprl vrata.

Ned ni izgubljal časa, da bi se pretvarjal, da je užaljen ali da 

ga ni pravilno razumel. Vendar se je na podestu ustavil in se 

obrnil s preiskujočim sijajem, ki mu je posvetlilo oči. »Res ne 

bi smel tako hitro odkloniti moje ponudbe. Tudi najbolj sočna 

prepelica je lahko boljša, če je nekoliko začinjena.«

Hayden je opazoval Neda, ki je odkorakal do kočije, in 

zaskrbela ga je iskrica nagajivosti v prijateljevih očeh. V Etonu 

je ta pogled vedno pomenil težave, po navadi so vključevale 

različne ženske.

Odkimaval je nad lastno domišljijo, trdo zaprl vrata ter 

končal z večerom in duhovi.

Lottie se je kradla med sencami, ki so ji jih nudile veje, 

hvaležna, da ni dovolila Harriet, da bi jo spremljala. Harriet se 

nikoli ni znala prikrasti. Nesrečno je bila nagnjena k temu, da 

se je vedno spotaknila kot konj s plugom, ne glede na to, kako 

mehka je bila trata ali kako nežni so bili mehki čevlji. Z vlažne 
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zemlje so se dvigale vitice meglice, ki so se žareče bleščale pod 

medlim kosastim mesecem. Ko je stopila iz senc, si je Lottie 

potegnila kapuco na glavo, da bi se zaščitila pred mesečino.

Ozka trinadstropna hiša se je dvigala pred njo, temna in 

prepovedana. Če ne bi slišala pogovora služabnikov, bi bila 

prepričana, da je prazna.

Preučevala je temna okna v zgornjem nadstropju in se 

spraševala, za katerim je markizova spalnica. Še prezlahka si ga je 

predstavljala ležati na satenasti odeji s kozarcem konjaka, ki ga 

objema z dolgimi aristokratskimi prsti, z zajedljivim lesketom v 

očeh in prezirljivo ukrivljenimi ustnicami.

Preden je pred enajstimi leti dvoril in se poročil z zdaj že 

preminulo ženo, je bil Hayden St. Clair, markiz Oakleigh, 

domnevno eden najbolj zaželenih mladeničev v vsej Angliji. 

Govorilo se je, da je objava njegove zaroke z najmlajšo hčerko 

manj pomembnega francoskega vikonta izzvala histerične 

izpade in pobitost ter srce parajoče ihtenje številnih mladenk. 

Čeprav se je njegov zakon z dekletom končal tragično, pa so 

lepi spomini na njuno vihravo ljubezensko razmerje še vedno 

zlahka izvabili zavidljive vzdihe na ustnice tudi večini najbolj 

čistunskih matron. Navkljub njegovemu skoraj veličastnemu 

padcu na lestvici priljubljenosti v družbi, Lottie ni dvomila, da 

bi ga te matrone dandanes še vedno rade videle v svojih salonih, 

četudi samo iz morbidne radovednosti.

Toda namesto tega se je odločil osamiti v cornwallski 

divjini. Njegovi kratki in neredni obiski Londona so bili oviti 
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v skrivnost. Ironično, vendar so njegovi poskusi, da bi se izognil 

pozornosti, le še spodbudili radovednost družbe in podpihovali 

opravljive časopise, ki so podivjali od šokantnega ugibanja.

Lottie je čakala nekaj trenutkov, nestrpno poskakovala 

gor in dol na prstih, vendar v temni hiši še vedno ni videla 

znakov življenja. Morda markiz ni bil takšen samotar, kot je 

družba mislila. Morda je bil prav v tem trenutku v kakšnem 

gentlemanskem klubu ali hazarderskem peklu, kjer se je predajal 

nekakšnim mestnim umazanim užitkom.

Že se je obračala stran, se pripravila na naporno plezanje čez 

zid in nazaj v svojo dnevno sobo, ko je zaplapolala svetloba in 

izginila mimo francoskih oken na oddaljenem koncu hiše.

Srce ji je poskočilo v neenakomeren ritem. Najverjetneje je 

bila samo služabnica ali pa služabnik, si je rekla, ki je poskrbel 

za varnost pred nočjo. Vendar se je vseeno premaknila naprej, 

skrita v senci ob steni. Do takrat, ko je dosegla vogal štukaturne 

terase, je svetloba že izginila.

Lottie je pogledala proti tetini hiši. Ropot koles kočij je 

postal pogostejši in cviljenje violin vztrajnejše. Ni si drznila dlje 

ostati. Morda jo svak obožuje, vendar ga visoka družba ni kar 

tako poimenovala 'Vrag z Devonbrooka'. Če bo zamudila prvi 

ples svojega debija, bo nastal cel hudič.

Svetloba se je spet pojavila, droben pomežik, ki je bil preveč 

vabeč, da se ne bi zmenila zanj, in potem je preprosto izginil. 

Lottie je po prstih stopala preko terase in si obljubila, da si 

bo dovolila samo hiter pogled v markizov brlog, preden se bo 
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popolnoma predala v objem kreposti. Dvignila je roko, da bi 

zasenčila mesečino, in se premaknila bliže k steklu.

Stransko okno se je sunkovito odprlo. Izstrelila se je moška 

roka, jo ujela za zapestje v svoj močni oprijem in jo potegnila 

v hišo. Preveč presenečena, da bi zavpila, se je znašla pred 

obrazom samega Morilskega markiza.


