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HIŠA UPANJA IN SANJ

Mossby, 1914

Tistemu, ki bo našel ta dnevnik (domnevam, da ga nekdo bo, 

preden se spremeni v prah), dolgujem manjšo razlago.

Ker sem nedavno brez vednosti mojega dragega sina Joshue 

obiskala uglednega zdravnika v Londonu, ki je potrdil moje sume, 

menim, da je prišel čas, ko je treba urediti tudi nekatere osebne 

stvari. 

Bila sem ena izmed prvih žensk, ki so se na prelomu stoletja 

začele ukvarjati z izdelovanjem vitrajev in ki sem v času svojega 

tragično kratkega zakona tukaj v Mossbyju odprla celo svojo 

lastno delavnico. Toda moji dosežki na tem področju so dobro 

dokumentirani, zlasti v nedavno izdani obsežni in do podrobnosti 

raziskani publikaciji gospodične Cecilije McCrum: Kratka 

zgodovina steklarskih umetnic. 

Le malo pa je bilo doslej zapisanega o mojem zasebnem življenju 

in pričujoči dnevnik, ki je nastajal v času mojega zakona, bo lahko 
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v precejšnji meri pojasnil, zakaj sem bila v tem oziru do zdaj tako 

redkobesedna. 

Mossby je od nekdaj skrbno čuval svoje skrivnosti, zato bo 

moje olajšanje morda še večje, ko bom končno razgalila določena 

zamolčana dejstva družine Revell, četudi bo ta knjiga potem 

morala oditi v pozabo. 

Za Joshuo imam občutek, da pri svojih osemnajstih letih še 

ni pripravljen na razkritja, ki jih nameravam opisati, predvsem 

zato, ker ga je njegova teta Honoria, ki je popolnoma nora nanj, 

vzgojila v duhu čaščenja spomina na očeta, ki ga ni nikoli poznal. 

Toda morda bo nekoč sam odkril skrivnost njegovih skrivališč na 

enak način, kot sem ga jaz … 
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1

Padli idol

Carey

Konec novembra 2014

Carey Revell je ležal na bolniški postelji, zleknjen v napol 

ležeč položaj, kakor ga je namestila izkušena medicinska 

sestra, in trenutno ni vedel, kako naj se odzove na osupljive 

informacije, ki mu jih je ravnokar posredoval obiskovalec. 

Čeprav je bil gospod Wilmslow podeželski odvetnik 

treznega duha in je svoji domišljiji le redko dal prosto pot, se 

mu je nenadoma zazdelo, da je njegova nova stranka s svojo 

veliko postavo, očmi v barvi svišča, rdečkasto zlatimi lasmi in 

strniščem, ki je krasilo njegov obraz, spominjala na padlega 

vikinškega bojevnika.
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Po videzu sodeč, je bil tipičen Revell – svojih korenin ni 

mogel zatajiti – toda njegove poteze so bile še bolj izrazite in 

veličastne. 

Careyjeva leva noga je bila izmaličena, brazgotinasta in zašita 

tam, kjer so mu presadili kožo, nosila pa je tudi sledi bucik, 

ki so jo držale pri miru v kovinski napravi, medtem ko so se 

njegove polomljene kosti končno zarastle, vendar je bila zdaj 

prizanesljivo skrita pod ohlapnimi hlačami trenirke. Živci 

in mišice so zaradi nedavne �zioterapije še vedno trzali in ga 

boleče zbadali, toda novica, ki mu jo je prinesel nepričakovani 

obiskovalec, je to klavrno simfonijo nelagodja za zdaj potisnila 

v ozadje. 

»Imate kakšna vprašanja? Vem, da je tole velik zalogaj,« je 

tišino prekinil gospod Wilmslow.

»Da, prav zares,« se je dokaj otopelo strinjal Carey in za 

trenutek se je spraševal, ali je morda še vedno pod vplivom 

močnih protibolečinskih tablet in je o tem samo sanjal. Njegove 

oči so se zopet spustile na pismo, ki ga je prinesel odvetnik, in 

ga že v tretje prebral do konca. 

Mossby

April 2014

Za Careyja Revella

Ne bom te naslavljal kot 'Dragi Carey' ali 'Dragi nečak', 

ker se nisva nikoli srečala, niti tega nisem nikoli želel 
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narediti. Prav tako ne bom opisoval okoliščin, zaradi katerih 

se je tvoj oče že v mladosti popolnoma odtujil od svoje 

družine, lahko pa rečem vsaj to, da smo bili popolnoma 

ogorčeni, ker je med svojo odrsko kariero še naprej 

uporabljal naše cenjeno in spoštovano družinsko ime.

A vseeno, ker si zadnji potomec naše veje Revellov in ker 

menim, da kazni za grehe mojega brata ne gre prenesti na 

njegovega sina, se mi zdi edino prav, da Mossby podeduješ 

ti. Podpisal bom oporoko, ki bo stopila v veljavo danes, na 

svoj enaindevetdeseti rojstni dan. Moj odvetnik, gospod 

Wilmslow, ti bo izročil to pojasnilno pismo po moji smrti. 

Nikar ne misli, da ti zapuščam ogromno premoženja, 

kakšen dvorec s prostrano posestjo, kajti Mossby je v resnici 

zgolj skromna podeželska rezidenca, ki je bila ob koncu 19. 

stoletja v veliki meri predelana v slogu art nouveauja. Poleg 

tega ji v zadnjem času nisem namenjal toliko pozornosti, 

kot si je zasluži, predvsem zaradi slabega donosa mojih 

naložb. Na koncu sem bil pravzaprav primoran živeti samo 

od svojega kapitala. 

Breme, kako poiskati način, da bo Mossby denar obračal 

sam, preden bo pošel tudi preostali denar, je zdaj padlo na 

tvoja ramena. 

Ella Parry, moja pastorka iz drugega zakona, je že dlje 

časa pritiskala name, naj naredim oporoko, misleč – o tem 

sem prepričan – da bo napisana v njeno korist. Zaradi spora 

s tvojim očetom sploh ni vedela, da obstajaš, zato je bila na 
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žalost precej razočarana, ko sem ji povedal, kakšne so bile 

določbe v njej. Skratka, nikoli je nisem imel za svojo hčer, 

in ker sta z njenim soprogom dolga leta dobivala čedni plači 

za opravljanje gospodinjskih in vrtnarskih del, poleg tega, 

da sta živela v koči brez stroškov najemnine, mislim, da se 

nima kaj pritoževati. Plačal sem tudi šolanje za njuno hčer 

Vicky. 

Upam, da boš na svojo dediščino ponosen. Družinske 

dokumente boš našel v skrivni sobani v elizabetinskem 

krilu, katerega skrivnost ti bo pokazal gospod Wilmslow. 

Od nekdaj sem jih hotel urediti in napisati zgodovino 

Revellov iz Mossbyja, vendar nisem nikoli prišel do tega. 

Morda se boš pa tega lotil ti. 

Tvoj stric

Francis Revell

»Skrivna sobana v elizabetinskem krilu?« je nejeverno 

zamomljal Carey, ker se je počutil, kot da je zašel v enega 

izmed misterijev Enid Blyton. Nato se je zavedel, da je gospod 

Wilmslow – ki je bil droben, poslovno oblečen in z eno besedo 

popolnoma nevpadljiva osebnost ter hkrati prinašalec tako 

šokantne novice – že tlačil papirje nazaj v svojo aktovko in se 

pripravljal na odhod. 

»Med papirji, ki sem vam jih dal, je tudi kopija oporoke. 

Sodišče bo veljavnost bržkone potrdilo še pred novim letom, 
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ampak v Mossby se lahko vselite že prej, če boste želeli … v 

kolikor vam bo to seveda dopuščalo zdravje,« je dodal previdno.

»Zunaj bom že pred božičem, in dokler se ne odločim, 

kje bom živel, nameravam ostati pri prijatelju. Svoje staro 

stanovanje sem dal v prodajo, ker bo preteklo precej časa, 

preden bom spet lahko nosil stvari v četrto nadstropje,« je rekel 

Carey. »Izgubil sem tudi službo – našli so zamenjavo zame. Ali 

veste, da sem vodil televizijske serije Popolna podeželska hiša?«

Ni jih samo vodil, bil je tudi idejni vodja tega projekta … 

in to, da se mu bodo v novih serijah zahvalili samo s stavkom 

'Po izvirnem konceptu Careyja Revella', mu ne bo ravno v 

veliko tolažbo. Tisti drobni tisk v pogodbah bi moral prebrati 

natančneje – in njegov agent tudi.

Gospod Wilmslow je prikimal. »Žal mi je, da to slišim, 

ampak Mossby bo morda ravno pravi kraj za okrevanje, 

dokler se ne odločite, kako naprej,« je predlagal in z nekakšno 

dokončnostjo zaprl ključavnico na svoji aktovki. »Mojo vizitko 

imate, zato se mirne volje lahko obrnete name, če boste imeli 

kakšno vprašanje.«

Carey je zaskrbljeno rekel: »Tista pastorka, ki jo omenja … 

moj stric …«

»Ella Parry. Njen mož Clem je izvrsten vrtnar. Vaš stric je od 

nekdaj menil, da se splača prenašati Ellin težavni značaj, ker je 

on tako rekoč sam skrbel za vse posestvo. Imela je pravico do 

zapuščine, mimogrede. Če bi vi umrli v tisti nesreči, ki se je 

zgodila tik pred smrtjo vašega strica, bi vse podedovala ona.«
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»A tako,« je rekel Carey, misleč, da Ella Perry ni zvenela kot 

neka očarljiva oseba, ki bi jo imel pri hiši, še zlasti če je bila 

zamerljiva. Toda po drugi strani se je zdelo precej kruto, da je 

ostala brez vsega, čeprav je bila pastorka njegovega strica. 

Ko je svoje pomisleke izrekel na glas, ga je gospod Wilmslow 

potolažil.

»Vaš stric je bil za časa svojega življenja več kot velikodušen 

do njiju, toda položaj boste bolje razumeli, ko se boste 

enkrat nastanili v Mossbyju. V njunem interesu je, da se vam 

prikupita, če želita obdržati svoji službi.« Čez trenutek je dodal: 

»Mimogrede, ali ste vi že naredili oporoko?«

»Ne boste verjeli, ampak sem jo – po nesreči sem izgubil tisti 

občutek, da sem nepremagljiv,« je rekel Carey s hudomušnim 

nasmeškom. »Prijatelja sem poslal po enega tistih uradnih 

obrazcev, dve medicinski sestri pa sta bili priči.«

Gospod Wilmslow se je zdrznil: običajni obrazci za oporoke, 

ki so na voljo v vsaki tra�ki, so bili očitno strel v prazno. »No, ti 

obrazci so seveda popolnoma zakoniti, toda v luči vaše dediščine 

bi bilo morda smiselno, da vam sestavim novo.«

»Da, in hkrati bi lahko dodali nekaj v smislu, da je Ella Parry 

upravičena do hiše, tako kot je to naredil moj stric?«

»Dodatek k oporoki? To seveda lahko naredite, čeprav bi si 

drznil upati, da boste glede na to, da je Ella zdaj stara okoli 

šestdeset let, vi pa mladenič v rosnih tridesetih, živeli dlje.«

»Človek nikoli ne ve, kakšna usoda ga čaka,« je mrko 

rekel Carey ter si šel z roko odsotno skozi razmršene in goste 
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rdečkasto zlate lase. »Po pravici rečeno je tole prišlo kot strela z 

jasnega. Nisem še vsega dojel.«

»Žal mi je, da mi je vzelo toliko časa, preden sem vas našel. 

Škoda, da mi zaradi zdravstvenih težav niste mogli odgovoriti 

na nobeno pismo, ko sem enkrat izvedel za vaš naslov.«

»Ja, kajne?« je hladno rekel Carey.

»Izjalovili so se tudi moji poskusi, da bi prišel do vas prek 

vaših televizijskih oddaj. Sumim, da se je moja pošta izgubila 

med pismi oboževalcev.«

»Zdaj, ko so namesto mene vzeli nekoga drugega, jim je 

uspelo izgubiti tudi pisma oboževalcev,« je rekel Carey. »Z 

mano so prerezali vse stike, odkar so mi povedali, da mi ne 

bodo obnovili pogodbe za nove serije.«

»Eh, televizijski svet se zdi strašansko brezobziren.« V rjavih 

odvetnikovih očeh se je pokazalo blago presenečenje. »Čeprav 

mi je vse postalo jasno, ko sem enkrat pripotoval sem in govoril 

s tisto očarljivo starejšo gospo iz stanovanja nad vašim. Voznik 

oziroma voznica, ki vas je zbila s kolesa, je menda pobegnila, in 

je do zdaj še niso našli?« 

»Niso. Smola pa taka, da se je to zgodilo ravno na tistem 

kvadratnem centimetru Dulwicha, kjer ni cestnega video 

nadzora! Nekaj dni pred tem sem imel manjše trčenje z nekim 

drugim avtom in sem si zato nameraval kupiti eno tistih kamer, 

ki jo pritrdiš na čelado, vendar nisem prišel do tega.«

Gospod Winslow je sočutno zmajal z glavo. »Upam, da boste 

popolnoma okrevali.«
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»Moja noga na pogled nikoli več ne bo ista, a ker na začetku 

ni bilo jasno, ali jo bodo morali amputirati, imam srečo, da je 

sploh še tu. Oziroma tisto, kar je ostalo od nje, ker sem izgubil 

nekaj koščkov tu in tam, tako da so mi morali presaditi kožo.«

Gospod Wilmslow je vstal, da bi odšel. »Odpravil se bom, 

če hočem ujeti vlak, razen če imate še kakšna druga vprašanja?«

»V tem trenutku jih nimam, toda prepričan sem, da jih bom 

imel, ko bo enkrat vse prišlo za mano. Če bosta Parryjeva še 

naprej lahko skrbela za posestvo, potem bom najbrž dovolj pri 

močeh, da odpotujem tja kmalu po božiču.«

»Oglasil se bom,« je obljubil gospod Wilmslow, privzdignil 

ramena, ko si je nadel star Burberryjev plašč in si okoli vratu 

ovil vinsko rdeč volneni šal.

Ko je odšel, je urno skočil vstran, da ga med vrati ne bi podrl 

vihravi vstop Careyjevega prijatelja Nicka Crana.

»Kdo je bil to?« je vprašal Nick, ko je gospod Wilmslow 

izginil, in na posteljo nepazljivo vrgel polno pest pisem, tako da 

je za las zgrešil Careyjevo poškodovano nogo. »Končno sem se 

spomnil, da ti moram prinesti pošto. Oprosti,« je dodal, ko se 

je Carey zdrznil. »Boli?«

»Seveda boli, prekleto! Boli me že, vse odkar me je tisti kreten 

zbil s kolesa – in moja �zioterapevtka je povrhu sadistka.«

»Ampak zelo privlačna,« je rekel Nick in se zarežal. »Jaz bi 

se ji pustil mučiti, kadar koli bi hotela, ti tečnoba nehvaležna! 

Prepričan sem, da so se te naveličali gledati in bi se te radi 

znebili, da bi tvojo posteljo dali nekomu drugemu.«
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»In sam bog ve, da si tudi jaz želim oditi od tod.«

Zavedal se je, da se je za dejstvo, da bo odšel na lastnih dveh 

nogah, moral v pretežni meri zahvaliti svoji materi igralki, ki je 

iz Amerike priletela takoj, ko je vest o nesreči prišla do nje. Na 

očarljivi način je nadlegovala kirurge, dokler niso našli načina, 

kako rešiti njegovo iznakaženo in polomljeno levo nogo. 

Kot da je prebral Careyjeve misli, je Nick dejal: »Tudi Daisy 

bi morala kirurgom zaupati toliko kot tvoja mati, ne pa da je 

pobasala šila in kopita v trenutku, ko je slišala, kaj se je zgodilo.«

»Potrudila se je vsaj toliko, da je pisno pojasnila, da ima 

fobijo pred bolnišnicami in boleznimi … in kako mi je že dlje 

časa nameravala povedati, da se bo odselila iz stanovanja, ker 

je imela občutek, da najin odnos ne pelje nikamor,« je rekel 

Carey, ki ga je nepričakovana prekinitev njunega razmerja 

takrat močno prizadela.

»Krava lažniva! Sem ti že povedal, da zdaj živi s tistim, ki te je 

zamenjal v oddajah?«

Carey je skomignil. »Privilegij, če si asistent režiserja? 

Ja, povedali so mi, čeprav mi je zdaj vseeno. Kako je šlo v 

stanovanju?«

Nick je organiziral vse potrebno, da so bile Careyjeve osebne 

stvari zapakirane in odpeljane v hrambo, preden je bila prodaja 

stanovanja zaključena, Daisy pa je poskrbela, da se je isti dan 

tam sestala z njim, da je pobrala tistih nekaj predmetov, ki jih še 

ni vzela, in predala svoj šop ključev. 

Nick, ki je bil s svojo visoko in suhljato postavo zleknjen v 
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fotelj tako, da mu je stopalo v športnih copatih All Star viselo 

čez roko, je nenadoma sedel pokonci. »Nekaj sem ti hotel 

povedati, odkar sem prišel, vendar sem popolnoma pozabil!« je 

vzkliknil. »Daisy se je oglasila v stanovanju in pustila ti je tole 

sporočilo.«

Iz žepa je izvlekel zmečkan kos papirja in mu ga podal. 

Na njem ni bilo pozdrava ali vljudnih želja po čimprejšnjem 

okrevanju, temveč je samo pisalo: 

S Pikijem se ne morem več ukvarjati. Okoliščine so se 

spremenile in nasploh je postal nemogoč. Kupil si ga ti, zato 

se sam odloči, kaj boš z njim. 

Ni bilo podpisano.

»Kratko in jedrnato – in kaj Daisy misli, da jaz lahko naredim 

s psom, dokler ne pridem od tod?« je komentiral Carey in mrko 

pogledal navzgor. Daisy ga je pregovorila, da je od njenega 

prijatelja kupil majcenega mladiča čivavo, čeprav je izgubila 

zanimanje zanj, še preden je začel kazati svoj pravi značaj: pred 

njegovimi kot igla ostrimi zobmi niso bile varne nobene moške 

noge. Prav tako je dokaj hitro prerastel dizajnerski nahrbtnik, v 

katerem ga je prenašala, zato je vedno bolj kazalo, da njegov oče 

sploh ni bil čivava … 

Prodali so jima pač mladiča.

»Toliko dela ima sama s sabo, da ne more misliti nanj,« je 

rekel Nick in nato zavihal svoje kavbojke, da bi pokazal sveže 
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sledi preciznih ugrizov. »Piki je bil zaprt v kuhinji, in ko sem 

odprl vrata, se je mali vrag spet pognal vame.«

Carey je strmel vanj. »Menda nočeš povedati … da ga je vrgla 

tja in odšla?«

»Aha. In ker ga nisem mogel pustiti samega, sem vzel tisti 

plastični zaboj za hišne ljubljenčke in ga stlačil noter, tako da je 

zdaj v avtu. Kaj hočeš, da naredim z njim?«

»Najbrž mu bom moral poiskati prijazen dom. Ti ga verjetno 

ne bi mogel imeti, dokler ne pridem ven, kajne, Nick?« je 

upajoče dodal Carey.

»Razen tega, da nočem, da so moje noge videti, kot da jih 

za zabavo špikam z iglami, sem ves čas zunaj, zato to ne bi bilo 

pošteno.«

»To je res,« se je strinjal Carey. »Glej, če ti dam naslove pasjih 

hotelov, na katere sva se obrnila, ko sva odšla na počitnice, bi 

ga lahko vsaj peljal tja? Vajen jih je, jaz pa bom čim prej skušal 

dobiti trajnejšo rešitev.«

»Ja, pametna ideja,« se je strinjal Nick z olajšanim izrazom. 

»Sploh pa boš kmalu zunaj, tako da bova že nekaj pogruntala, 

ko boš za božič pri meni.«

K sreči je imel Nick pritlično stanovanje. Carey še vedno 

ni vedel, ali bo lahko še kdaj hodil normalno, vendar je bil 

odločen, da bo bolnišnico zapustil brez bergel in da se bo ob 

prvi priložnosti znebil tudi sprehajalne palice. 

»Hvala, Nick. Pri tebi sicer ne bom dolgo – takoj po božiču 

bom odšel v Lancashire. Tisti obiskovalec, ki si ga skoraj podrl 

na tla, mi je prinesel nadvse presenetljivo novico.«
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»Je hotel, da mu prenoviš hišo?« je upajoče vprašal Nick. 

»Dokler boš za vsa �zična dela zadolžil druge, lahko spet 

sprejemaš naročila za obnovitev podeželskih hiš, je tako?«

»Ne, ni bilo v zvezi s tem. Bil je odvetnik in že dolgo me 

je skušal najti. Nekaj izmed teh pisem, ki si mi jih prinesel, je 

pravzaprav najbrž od njega. Na koncu je sam prišel sem in ena 

od sosed mu je povedala, kaj se je zgodilo in kje sem.«

»Torej ni prišel zaradi odškodnine, hm? Saj ne morejo 

nikogar tožiti, če ne vedo, kdo je pobegli voznik? Razen če si se 

o avtu, ki te je zbil, spomnil še kakšnih podrobnosti.«

Carey je nagubal čelo. »Včasih dobim nekakšen preblisk in 

mislim, da lahko vidim velik srebrn avto na štirikolesni pogon 

… ampak to morda sploh ni povezano z nesrečo. Pretres 

možganov ima lahko čudne stranske učinke.«

»Potem ni odvetnik za odškodnine?«

»Ne, družinski odvetnik je – zdaj bi pravzaprav lahko rekel, 

da je odvetnik moje družine. Vse kaže, da je imel moj oče 

starejšega brata, ki je ob smrti vse zapustil meni, ker sem zadnji 

Revell … oziroma bolje njihova zadnja veja v Lancashiru.«

»Dediča imamo!« je vzkliknil Nick, njegove globoko vdrte 

črne oči so od navdušenja zažarele kot oglje. »Zdaj, ko si tako 

blazno bogat, boš v Raising Crane Productions lahko vložil lepe 

denarce! Naredila bova televizijsko dokumentarno serijo, ki bo 

do konca zasenčila Popolno podeželsko hišo!«

Nickovo malo produkcijsko podjetje, v katero je nekaj vložil 

tudi Carey, je bilo uspešno, čeprav je še vedno iskalo tisti veliki, 

težko pričakovani hit, ki bi mu prinesel slavo. 
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»Ustavi konje, ker ne govoriva o milijonih,« je njegovo 

navdušenje potlačil Carey. »Hiša je napol podrtija, denarja 

pa ni veliko. Poleg tega živi na posestvu s svojim možem tudi 

zamerljiva pastorka, ki je pričakovala, da bo vse dobila ona.«

»Zoprno,« je nesočutno rekel Nick. »Kako to, da nisi vedel, 

da imaš strica?«

»V družini so se grdo sprli in očka je že kot najstnik pobegnil, 

da bi lahko igral na odru, in se nikoli ni vrnil.«

Drugo je bila zgodovina: Harry Revell je po vojni utrdil 

svojo odrsko kariero in postal eden največjih shakespearjanskih 

igralcev svoje generacije. Zelo pozno se je poročil in umrl, ko je 

bil Carey star osem let.

»Očka mi ni nikoli ničesar povedal o svoji družini, in če 

je mama kaj vedela o njej, tega ni omenila. Moral jo bom 

vprašati.«

Njegova mati je bila mlada nadobudna igralka, ko se je 

poročila s Harryjem, in po njegovi smrti se je spet vrnila na 

oder. Nekega dne je odšla v Ameriko in zaslovela z uspešnimi 

serijami Mali zločini Lise Strange. Igrala je tipično angleško 

staro devico, ki je potovala po deželi in razvozlavala skrivnosti, 

pri tem pa ji je pomagala sarkastična temnopolta voznica. Na 

sporedu je bila že vrsto let in nič ni kazalo, da jo bodo ukinili. 

Carey je preveril Mossby na svojem pametnem telefonu, 

vendar fotogra�j in informacij o njem ni bilo veliko. Hiša je 

bila ometana z belim štukom in zidana v slogu art nouveauja, 

prek starega kvadratnega stolpa, ki je bil povezan z njo, pa si 
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lahko prišel do dela stare elizabetinske stavbe zadaj. Stala je na 

nekakšni pečini s terasami, ki so se spuščale vse do jezera in 

gozdov. 

»Pravi dvorec, ni kaj!« je rekel Nick.

»Ni ogromen, je pa malce večji, kot sem mislil, da bo. Hiše 

v stilu art nouveauja so večinoma gradili ljudje iz premožnega 

srednjega sloja in običajno je šlo za dozidavo manjših hiš kot 

kar koli drugega.«

»No, potem bo kot nalašč zate. Si rekel, da jo bo treba 

obnoviti?«

»Zdi se, kot da je že nekaj časa zanemarjena,« se je strinjal 

Carey in spogledala sta se, ko se je obema utrnila podobna 

zamisel. 

»Tole bi bil zate lahko nov začetek – in izjemna priložnost za 

naju oba,« se je navduševal Nick. »Prenova dvorca pod taktirko 

Careyja Revella – v izvedbi Raising Crane productions!«

»To sploh ni dvorec,« je ugovarjal Carey, toda njegov prijatelj 

je bil že odločen. 

»Naredim lahko testno epizodo, da vidim, koga bi to 

zanimalo – in mislim, da bo zanimanja ogromno, ker gre 

za dvojni vidik tvojega okrevanja, od hude nesreče do vse te 

kolobocije z nepričakovano dediščino … in potem vsi vzponi in 

padci prenove, le da v megalomanskem obsegu.« Njegove temne 

oči so spet žarele. »Razvili bi jih lahko v več serij, kar nama bo 

dalo priložnost, ki jo oba krvavo potrebujeva!«
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»Hiše sploh še nisem videl,« ga je posvaril Carey. »Umiri se 

malo!«

»Mar ne živi Angelique nekje blizu tega Mossbyja?« je 

nadaljeval Nick, ki ga je val optimizma odnesel daleč naprej. 

»Če so tam kakšna okna, ki jih bo treba popraviti ali zamenjati, 

bo to nadvse priročno!«

»Ja, sigurno se bo strinjala s tabo,« je sarkastično rekel 

Carey. Angel oziroma Angelique, kakršno je bilo njeno polno 

in malce trapasto ime, je bila njegova najstarejša prijateljica. V 

študentskih letih so on, Nick, Angel in še nekaj drugih skupaj 

najeli hišo. 

»Moja babica je vedno govorila, da ko se zaprejo ena vrata, se 

odprejo druga,« je rekel Nick in vstal. »Imela je prav.«

Nato je odšel, da bi dostavil Pikija v Pasji raj – potem ko je 

Carey seveda najprej poklical tja in jih rotil, naj ga sprejmejo, 

saj Piki nazadnje tam ni pustil najboljšega vtisa, ker je ugriznil 

enega od članov osebja. Računali mu bodo dvojno ceno, čez 

božič pa celo trojno. 

Tega, koliko časa bo ostal pri njih po praznikih, jim ni znal 

povedati. Domneval je, da je Daisy ponudila Pikija svojim 

znancem, preden se mu je odrekla, in po njegovi oceni je bilo 

zelo malo možnosti, da bi Piki še kdaj našel topel dom, če bi ga 

dal v pasje zavetišče. 

Carey je sklenil, da si bo s tem belil glavo pozneje. Na 

telefonu si je še enkrat ogledal fotogra�je Mossbyja in neki 
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notranji občutek, da je bil to njegov dom – kraj, kamor je zares 

sodil – ga je za čuda ganil prav do srca. 

To je bilo seveda trapasto, zlasti z ozirom na to, da je za ta 

kraj prvič slišal šele davi! 

Ali pa tudi ne. Zdaj, ko je pomislil na to, je to ime res 

prebudilo neke davne spomine …

Njegove oči so padle na kup pošte, ki jo je Nick vrgel 

na posteljo, in opazil je pismo, naslovljeno nanj z znano 

Angeliquino načečkano pisavo in poslano prek naslova 

njegovega prijatelja, tako kot vsa njena pisma od nesreče naprej. 

Še dobro, da se je Nick vedno spomnil prinesti vsaj te.

Odprl ga je, preletel vprašanja, kako napreduje z okrevanjem, 

in se nasmehnil majhnim karikaturam, ki jih je narisala na 

robovih: njega, zavitega kot egipčanska mumija, in podobo 

starega Ivana, ki je delal v delavnici za izdelovanje vitrajev 

Juliana Seddona, kako krevsa naokrog s skodelico postanega 

čaja v vsaki roki.

Napisala je, da čez nekaj dni odhaja na Antigvo na obisk 

k svoji materi in krušnemu očetu, ki je imel v pristanišču 

Falmouth super jahto ter krasno vilo nedaleč stran. Angel je 

pred božičem vedno odpotovala tja, da bi dva tedna preživela 

z njima – v študentskih letih se ji je nekajkrat celo pridružil 

– lansko leto pa ni šla, ker je njen partner Julian okreval po 

možganski kapi.

Carey je pomislil, da je Julian gotovo dobro okreval, če ga bo 

Angel pustila samega. Morda pa je pri tem vztrajal on, vedoč, 
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da potrebuje predah? Ko ga je na poslovni poti v London prišla 

nazadnje obiskat v bolnišnico, mu ni bilo všeč, da je bila videti 

tako zaskrbljena in napeta. 

Nenadoma ga je zapekla vest: morda bi ju moral obiskati, ko 

je Juliana prvič zadela kap, ali jo od takrat naprej vsaj večkrat 

poklicati? Toda po drugi strani so se njegove misli po nesreči 

vrtele samo okoli tega, kako bo okreval in čim prej zapustil 

bolnišnico, po možnosti na obeh nogah.

Kislo se je nasmehnil. Angel se je vedno šalila, da se je nanjo 

spomnil le takrat, kadar je hotel kakšno uslugo, na primer 

brezplačno izdelati ali popraviti vitraj za eno izmed podeželskih 

hiš iz svoje oddaje, ampak to je bilo daleč od resnice.

Odkar se je tisto poletje po diplomi zaljubila v Juliana 

Seddona in se preselila k njemu v Lancashire, da bi delala z 

njim, je v svojem življenju resda čutil praznino, toda Carey se je 

vedno zavedal, da se lahko obrne nanjo, če jo bo potreboval. In 

bil je prepričan, da je enako čutila tudi ona. 
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Morda bi morala razložiti dogodke, ki so vodili do mojega 

prvega srečanja z Ralphom Revellom, do katerega je prišlo v 

steklarski manufakturi mojega očeta v Londonu na začetku leta 

1894 …

Mati mi je umrla zgodaj, in čeprav je moja teta Barbara, ki je 

prevzela vodenje našega gospodinjstva, naredila vse v svoji moči, da 

bi me vzgojila v mlado damo, me niti njeni najboljši nameni niso 

mogli odvrniti od delavnice ali zmanjšati mojega navdušenja nad 

celotno umetnostjo in obrtjo izdelovanja poslikanih oken. 

Moj oče je bil pameten mož, ki se je močno zanimal za umetnost 

in je dobro poznal Williama Morrisa in njegov krog. Pod njihovim 

vplivom je opustil sodobne smernice slikanja podob na vedno večje 

kose stekla, ki so imele pust in enodimenzionalen videz, ter namesto 

tega navdušeno pozdravil vrnitev k pravi umetnosti, značilni 

za zgodnejše obdobje. Uporabil je manjše koščke stekla, narejene 

na antični način, ki niso bili enake debeline in so vsebovali 

nepravilnosti, zato je lahko ustvaril tiste detajle, ki so oknu dali 

življenje, iskrico in globino. Temne svinčene črte so postale del 

zasnove in z nanašanjem barv na ta način ni bilo treba pretiravati. 

Jaz sem sem navzela njegovega navdušenja, tako da je to postala 

moja vseživljenjska strast in poklic. S svojim kratkim in zgrešenim 
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zakonom sem začasno zgolj skrenila s svoje poti, čeprav se, to 

rekoč, zavedam, da moje razmišljanje za marsikoga ne bo zvenelo 

naravno. Ampak tako je pač bilo.


