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Posvečeno Stevu Axelrodu, genialnemu agentu in 

prijatelju – ta dogodivščina mi je v čast in veselje in 

občutek imam, da se še ne bo končala.
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PRVO POGLAVJE

Ian Eversea je na vrtu za sussekškim dvorcem 

v presneto neudobnem položaju čepel med ptičjo 

kopeljo in grmovnico ter opazoval silhueto ženske, ki 

se je enkrat … dvakrat … aleluja – trikrat! – zapeljivo 

sprehodila mimo okna v prvem nadstropju.

Za oknom se je stemnilo. Luč je ugasnila.

Signal in potrditev.

Planil je kvišku. V kolenih mu je počilo, kot 

bi ustrelil. Odrevenel je. A bil je sam, tu je bilo le z 

zvezdami posuto nebo; nihče ne bo opazil njegove tajne 

odprave k drevesu.

Pot do tega drevesa – in do čedalje bolj čutnih 

igric, ki so se tri večere zapored stopnjevale v tistile 

spalnici – se je začela pred tednom dni s pogovorom 

na plesu, prirejenem v čast Abigailini zaroki z vojvodo 

Falconbridgeem. Prav v tej hiši.

Že ko so ju predstavili, se je iskrilo od medsebojne 

privlačnosti; pogovori so bili kratki, vsaka besedica pa 

pravi biser v čedalje daljšem nizu prestopkov. Že vse od 

začetka se je Ianu vse zdelo izjemno, naravnost izjemno: 
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njena čutna, zamolkla lepota, v tančico nedolžnosti 

ovita očarljiva, a šokantna brezglavost, vse to pa je 

obdajala še zlasti dražljiva nevarnost: bila je zaročena 

z Alexandrom Moncrie�om, vojvodo Falconbridgeem, 

ki naj bi pred desetimi leti zastrupil svojo prvo ženo 

(tega mu seveda nikoli niso dokazali in nikoli ni bilo 

nobene uradne obtožbe, toda elita vsekakor ni pustila, 

da bi tako sočne govorice kdaj zamrle). Udeležil se je 

več kot enega dvoboja. Tako so govorili. Bil je hladen, 

eleganten, bajno bogat. Rad je tvegal, tako pri kartah 

kot vlaganjih, in nikoli in nikdar ni izgubil. Z njim se 

je češnje zobalo na lastno odgovornost.

Vsaj tako se je govorilo.

Preden je Abigail oni večer oddrsala, je Iana s 

pahljačo čisto na rahlo potrepljala po roki in mimogrede 

omenila, da tik pred oknom njene spalnice raste hrast.

Vedel je, katero drevo misli. Kot vsak pravi moški 

predstavnik klana Eversea je s pogledom hitro našel 

vse, kar bi mu znalo koristiti, zato je drevo opazil že ob 

prihodu na ples: zarotniško se je nagibalo proti rdeči 

opečnati stavbi. Deblo je bilo trdno in imelo je nizke, 

čvrste veje, kamor se je lahko odrasel moški povzpel 

brez težav, ne da bi si poškodoval katerega od ključnih 

delov telesa. Toda najprivlačnejša odlika hrasta je bila 

veja, ki se je koprneče stegovala – lahko bi se celo reklo 

vztrajno, vsaj tako bi rekel on – proti nekemu oknu.
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In vprašal se je, kdo spi v tej sobi.

Niti Ian niti lady Abigail nista bila začudena, da sta 

tako usklajena.

Mogoče se bova jutri po polnoči videla.

O tem nikoli ni bilo nikakršnega dvoma.

Tri noči zapored je opravil to pot, od počepa za 

grmom pa do vznožja njene postelje. Tri noči zapored 

je napredoval od poljuba pa do tega, da jo je že skoraj 

slekel. Nocoj mu je obljubila, da bo gola, ko bo zlezel v 

njeno posteljo, in mu namignila, naj bo tudi on.

In tako mu je srce vznemirjeno razbijalo, ko je skočil 

in se oprijel spodnje veje, splezal po deblu do veje, ki 

je vodila k njenemu oknu, in se splazil do njega. Okno 

je pustila nekaj centimetrov odprto. S prsti je segel v 

režo in ga previdno potisnil navzgor, kajti ko je sinoči 

s preveliko vnemo zgrabil dotrajani okenski okvir, se 

mu je v prst zapičila trska. Z obema nogama je šel prek 

okenske police, nato pa se sklonil in z dolgim trupom 

zdrsnil skozenj. Doskok v njeno spalnico je bil hiter: 

debela preproga s svetlimi in temnimi vijugami je 

ublažila njegov pristanek.

Obleko je strgal s sebe kot nekdo, ki so ga napadle 

rdeče mravlje.

Oprl se je na mizico ob oknu, si naglo sezul škornje 

in jih lično postavil ob preprogo. Prsti so mu zleteli h 
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gumbom, da se je znebil plašča in srajce in hlač. Vse 

skupaj je zvil v kepo in odložil k postelji.

O, bog. Res je bilo vse zelo dobro, vse od čepečega 

položaja pa do trske in drevesa. Vsak zvok, vsako občutje 

je podpihovalo njegovo slo in vse je bilo zdaj znano in 

erotično in vse je soustvarjalo dejanje samo: šelestenje 

rjuh, ko jih je dvignil in smuknil k njej v posteljo, prvi 

nasladni šok, ko je na koži začutil njihov hlad, bežen 

vonj sivke, ki je zavel od njih, prvi bežni dotik tople 

kože ženske, ki ga je čakala v postelji in ki je bila še 

sama komaj kaj več od dišeče, svilene sence, kamor se 

bo v kratkem zakopal, kot mu je obljubila, njen vzdih 

v pozdrav, razločni kovinski klik nabite pištole, ob 

katerem ti zledeni kri …

O, kristus …

To mogoče ne.

To je bilo novo.

Ian in Abigail sta planila vsaksebi in strumno sedla. 

Ian, ki mu je srce tolklo ob prsni koš, je brezplodno tipal 

za pištolo – bil je gol in njegova pištola je bila v škornju. 

Skrivoma je pomolil nogo iz postelje in stopil na tla, 

pripravljen planiti, ko bo napočil trenutek – skozi okno 

ali pa k pištoli. S pogledom je mrzlično prebadal temo.

»Oh, jaz se ne bi premaknil niti za dlako.«

Glas je bil globok, teman in malone brezbrižen, 

lahkotno grozeč.
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Sveta nebesa. Bilo je, kot bi spregovorila sama noč.

Ian ni bil bojazljivec. Toda vse dlačice na zatilju in 

rokah so se mu naježile, ko se je ena od senc odlepila od 

stola v kotu, kjer je sedela dotlej, ter postajala čedalje 

večja in večja … in se nazadnje premaknila proti njima.

Ni bila prikazen. Bil je moški, kakopak. Preudarno 

oblečen v temna oblačila. Tako se je lažje skril, potuhnil, 

nastavil past.

Abigail je od groze neenakomerno, glasno dihala.

Moški se je približal postelji sproščeno in ležerno kot 

prežeč leopard. Sem ter tja se je skozi okno prikradel 

naključen snop mesečine in se odblisnil na cevi njegove 

pištole. In še na nečem, nečem kovinskem v njegovi 

drugi roki … Na svetilki.

Nežno, previdno jo je odložil na mizico ob oknu in si 

vzel neznosno veliko časa, da jo je prižgal, je pa res, da 

se je znal strah grdo poigrati z občutkom za čas. Plamen 

je divje zaplapolal in se nazadnje umiril. In končno se je 

sredi senc vendarle osvetlil tudi možakarjev obraz. Bilo 

je, kot bi gledal Luciferja ob tabornem ognju.

»Moncrie�e.«

Ianov glas je bil od šoka ves hripav. Na žalost je 

Abigail istočasno dahnila taisto besedo, tako da je vse 

skupaj dobilo pridih slabo izvedene matineje.

Vse skupaj bi bilo zelo smešno, če bi se v tej hudi, 

hudi godlji znašel kdo drug.
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Vojvoda Falconbridge ju je preučeval. Že tako je bil 

neobičajno visok, svetilka pa je na steno za njim metala 

še daljšo senco. Dva vojvoda sta se dvigala nad posteljo 

in oba sta imela pištolo.

Ian se ni znal odločiti, ali bi pogled upiral v 

Moncrie�ov obraz ali v orožje. To je bilo uperjeno 

naravnost v sredino Ianovega prsnega koša, ki ga je 

zdaj oblival hladen znoj. Oboje je bilo enako svetleče, 

neprizadeto in smrtonosno.

Niti malo ni dvomil, da je Moncrie�e zmožen 

streljati. Bil je precej razvpit.

»Eversea.« Vojvoda je ob porogljivem pozdravu 

ironično prikimal.

Sploh ni zvenel presenečen. Kot da ga je pričakoval.

Pravzaprav ga je zalezoval, opazoval in skrit čakal … 

o, bog … koliko večerov neki?

»Kako s-ste …« je zajecljal Ian.

Mogoče trenutek ni bil najprimernejši za postavljanje 

vprašanj, toda res ga je mučila radovednost.

Zdaj je imel potne tudi dlani.

»Glede na to, Eversea, da pred polnočjo nikoli ne 

spim in da sem tukaj gost, sem vašega konja zadnje 

tri večere videl privezanega malo stran od ceste. 

Čisto iskreno: poznam vas, zato ni bilo težko priti do 

zaključka. Mimogrede, konja sem izpustil.«
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Kristus! Pa tako rad je imel tistega konja!

No, saj so v Sussexu in Ian je bil prepričan, da bo 

konj našel nazaj do hiše Everseajevih. Ali pa bo zašel 

v roke ciganom, ki so taborili v Sussexu in ki so imeli 

dovolj soli v glavi, da ne bodo poskušali prodati konja, 

ki je last Everseajevih.

Kar pa se tiče tega, ali se bo Ianu uspelo vrniti 

domov …

Abigail je potipala za njegovo dlanjo in mu jo 

stisnila. Kot da jo lahko on potolaži! To dlan bo mogoče 

potreboval za bitko z vojvodo.

Mogoče bi pomagalo, če bi ga poskusil pomiriti. 

»Nikoli nisem …« je začel. »Nisva zares …«

Vojvodove obrvi so šinile kvišku in Iana izzvale, naj 

dokonča stavek, če upa.

In to je obžaloval v istem hipu, ko je to tudi storil.

»… ni tako, kot je videti …«

Tišina, ki je sledila, je kričala od nejevere. Še Abigail 

se je obrnila k njemu in se odprtih ust osupla zastrmela 

vanj, ker ni mogla verjeti, da to dejansko reče kdo tudi 

v resničnem življenju, ne le v osladni predstavi.

Ampak prekleto – in na žalost – takšna je bila resnica. 

Natančneje povedano, ni še bilo tako, kot je bilo videti.

»Mogoče bi me to priznanje bolj ganilo, če ne bi 

zvenelo tako obžalujoče, Eversea.«
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Vojvoda je zvenel malone tako, kot da ga vse skupaj 

zabava. Je pa res, da se je ironija znala preleviti v 

navidezno hudomušnost, kadar je bila izrečena hladno 

in ostro.

V nepremično uperjeni pištoli ni bilo prav nič 

zabavnega.

Abigail in Ian sta se zdrznila, ko je vojvoda stopil iz 

kroga svetlobe, ki jo je metala luč, in se počasi sprehodil 

do Abigailine strani postelje. Vse to postopanje je Iana 

močno nerviralo, kajti vedel je, da se možakar običajno 

giblje, kot da kljubuje težnosti. Po navadi je delal dolge, 

nepotrpežljive korake in bil je osredotočen, z jasnim 

ciljem. Ni se samo sprehajal.

Dvigal se je nadnjo.

Abigail je slišno pogoltnila.

Nižje, nižje, nižje. Vojvoda je spuščal pištolo. Gledala 

sta jo napeto, kot bi gledala neodločno kobro. Mogoče 

… mogoče je hotel namestiti varnostni zatič? Jo 

pospraviti? Morda …

Nehal jo je spuščati, ko je bila cev uperjena naravnost 

v Abigailin vrat.

Tesno je zamižala in z ustnic se ji je usula ploha 

molitev.

Ianov prsni koš se je nehal premikati. Dihanje 

je zastalo. Abigailina dlan je bila ledeno mrzla in 
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nekavalirsko je pomislil, da bi ji jo najraje odsunil, jo 

vprašal, kako za vraga je mislila, da bi ji bil lahko on 

v uteho in da bo rešil kočljivi zaplet. Oba sta se v to 

spustila izključno zaradi užitka. Premleval je, koliko 

možnosti ima, da plane nad vojvodo in ga zbije po tleh, 

še preden bi imel priložnost ustreliti. Ne nazadnje je 

bil gol in ves preznojen od groze, tako da bi ga bilo 

teoretično težko zgrabiti. Vojvoda je bil sicer visok, a 

zelo slok, in nemara bi ga res spodneslo, če bi se Eversea 

pognal proti njemu.

Toda Ianu njegove možnosti niso bile všeč. Vojvodo 

je že videl na strelišču.

Ni imel izbire. Tu se je znašel, ker je imel predolg 

jezik, in zdaj se bo moral izgovoriti.

»Za božjo voljo, Moncrie�e.« Glas je imel še vedno 

šibak, je bil pa ponosen, da se mu ni tresel. »Morate 

res mrcvariti njo? Izzovite na dvoboj mene ali pa me 

ustrelite, pa konec. Kriv sem izključno jaz.«

To sicer niti približno ni bilo res, kajti vse kolesje 

je resnici na ljubo zagnala prav Abigail, je bila pa to 

nemara Ianova najbolj galantna izjava v življenju. Res 

pa je, da je bilo stoletja prvovrstne vzgoje in srboritosti 

težko potlačiti. Vse je kazalo, da v najnevarnejših 

trenutkih priplavajo na površje.

»Samo … za božjo voljo, storite že, karkoli že pač 

nameravate storiti.«
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Nastopila je tišina in vojvoda je lep čas premleval 

predlog – ali pa se pretvarjal, da premleva.

»Prav,« je nazadnje dejal hladnokrvno. »Ker ste 

zadeli bistvo, Eversea, bom storil, kar sem že ves čas 

nameraval. In sicer …«

Ian je bil tako osredotočen na pištolo, da sploh ni 

opazil, da si vojvoda med govorjenjem odpenja gumbe 

na hlačah.

»… si jo bom delil z vami. Premaknite se, Eversea.«

Tako sunkovito sta zajela sapo, da je v prostoru skoraj 

zmanjkalo zraka.

Alexander Moncrie�e, šesti vojvoda Falconbridge – 

ves zadovoljen, da ju je tako šokiral, da ju je prikrajšal 

za par let življenja – je za hip prenehal motoviliti z 

gumbi na hlačah in si ogledoval vse, kar je bilo belega: 

izbuljene oči, razgaljena bleda ramena, bele rjuhe, ki 

si jih je njegova zaročenka sramežljivo povlekla vse do 

brade in pred njim skrila svojo bledo goloto, ki jo je 

rade volje delila z Everseajem.

Njega je seveda poznal, kot tudi njegove brate in 

očeta, in sicer iz Whita in iz popolnoma neobvezujočih 

druženj ob cigari in kozarčku žganja v knjižnicah po 

raznih plesih. Bili so tesno povezana, legendarno 

očarljiva in legendarno premožna druščina.
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Premleval je, ali bi se mogoče še trenutek ali dva 

poigraval z njima, potlej pa sklenil, da to ne bi imelo 

smisla. In, če je natančnejši, da bi bilo to dolgočasno.

Mogoče je razlog tičal v tem, da se je – kot se je 

šušljalo – staral.

Štel jih je skoraj štirideset.

Tako si je torej premislil, prečkal sobo – in to tako 

naglo, da je Abigail potlačila nov krik, Ian pa je roke 

vrgel čez glavo, kot da se poskuša obvarovati – in okno 

do konca odprl. Nato se je sklonil in pobral Everseajeve 

škornje – komaj se je bil obvladoval, da barabe prej 

ni ustrelil, ko ga je gledal, kako jih je lepo zložil enega 

ob drugega – ter jih kot kopje ena, dve zabrisal skozi 

okno. Potlej je ven zalučal še kepo oblačil. Ianov plašč 

je za trenutek zalebdel na pišu vetra in zaplahutal kot 

netopir, nato pa izginil v noč.

Srajca pa ni šla daleč. Zataknila se je med veje 

drevesa in obvisela na manšetah, kot da je v njej nevidni 

umetnik na trapezu.

Pol sekunde so vsi zamaknjeno strmeli vanjo.

Zatem se je Moncrie�e zasukal na peti in pištolo 

uperil naravnost v Ianovo preznojeno bledo čelo.

»Poberite se, od koder ste prišli, Eversea. Takoj.« 

Besede so bile prepojene z zlobo.

Čutil je, da so Ianove mišice napete v pripravljenosti 

na obrambo ali pa nemara celo napad. Bil je mlajši, toda 
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Moncrie�e je bil prepričan, da bi bil boj enakovreden, 

tudi če ne bi imel pištole. Za njim so bila leta izkušenj 

in piljenja vse sorte metod in oblik borbe, vključno z 

umazano. Morda predvsem tega.

»Vam moram pojasniti pomen besede 'takoj', za 

nameček pa še besede 'čast', Eversea? Kar preizkusite 

me.« Komaj opazno je stopil naprej.

To je fanta pognalo na noge. Naglo je smuknil iz 

postelje in poskušal s seboj povleči še rjuho. Sunkoma 

ga je nekaj potegnilo nazaj. Na hitro se je ozrl čez ramo. 

Abigail se je trmasto oklepala rjuhe.

Obupano je povlekel in proseče dvignil obrvi.

Vztrajno jo je držala, se mrščila in mrzlično 

odkimavala.

Oh, za božjo voljo.

Vojvoda je Everseaju rjuho iztrgal iz rok.

Ian Eversea je obstal v soju luči popolnoma gol, 

vse od dolgih bledih stopal pa do poraščenih meč in 

vsega preostalega. V dobro mu je štel to, da si rok ni 

ravno nonšalantno uprl v bok, si pa z dlanmi niti ni 

nesmiselno prekrival spolovila. Ne nazadnje so vsi v 

sobi vedeli, da ga ima.

»Moncrie�e. To lahko rešiva po moško in z orožjem 

po vašem izboru. To sprejmem. To pozdravljam. Vso 

pravico imate do tega. Izberite orožje.«
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Ganljiv govor. Everseajevi so bili brez izjeme vljudni.

Barabe in ženskarji, a vljudni.

Moncrie�e se je domislil par zajedljivih odgovorov. 

No, vi se imate očitno za mečevalca, Eversea, mu je padlo 

na pamet. Vendar tepcev ali klečeplazcev ni prenašal. 

Nikoli. Imel je skoraj štirideset let in v njegovi peščeni 

uri potrpljenja je bilo čedalje manj peska.

Zadnje čase so bile posmehljive celo njegove misli.

»Vaša kazen bo zločinu primerna.« Stopil je nazaj, da 

je imel Eversea prosto pot do okna.

In Ian se je napotil proti njemu kot obsojenec, ki 

stopa proti giljotini.

Vojvoda in Abigail sta ga molče gledala, medtem 

ko se je tlačil ven. Prizor ni bil niti najmanj prijeten, 

saj je bilo precej zviranja in razkazovanja telesnih 

delov, ki jih Moncrie�e res raje ne bi videl niti v soju 

luči. Končno je napočil še prizor, ki je bil še najbolj 

podoben zahajanju lune; Ianova bleda zadnja plat je 

izginila in Ian se je pomaknil po tisti nekdaj vabljivi, 

zdaj pa izdajalski veji.

Slišalo se je godrnjanje in parajoč zvok, ko je svojo 

srajco osvobodil z veje, pa mu je je v roki ostalo samo 

pol. Moncrie�e je uvidevno zaprl okno, da ni bilo treba 

poslušati njegovega sočnega preklinjanja, nato pa zastrl 

zavese.
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Ob tem je Abigail malce poskočila in se s preplašenimi 

očmi, polnimi obžalovanja, zazrla vanj, kot da je 

predčasno prekinil lutkovno predstavo.

Kolena so se mu zašibila. Čisto na rahlo. Nekje sredi 

njegovega ledeno jasnega besa je tičal odmev tistega, kar 

je nekoč čutil, ko jo je pogledal. Lase je imela spuščene 

in bilo jih je v izobilju, mehko so se ji usipali na ramena 

kot zaklad, ki kipi iz gusarskega zaboja. Že zdavnaj bi 

jih lahko razpletel. Lahko bi bil vanje že zakopal prste. 

Lahko bi jo polegel na hrbet, da bi se pod njim zvijala 

od naslade. Zelo dobro je vedel, kako zapeljati žensko, 

jo prepričati, da si ga želi, četudi o tem še sama ni bila 

prepričana. Večina si jih ga je želela.

No, tole bi moral najbrž predvideti.

»Zakaj?« je le vprašal čez čas.

»Zakaj bi rad vedel?« mu je vrnila.

Odlično vprašanje. Ko bo slišal odgovor, mu bo 

verjetno žal.

»Odgovori mi,« je kljub vsemu zahteval. Pod tiho 

izgovorjenimi besedami je tlela grožnja, ob kateri bi se 

zdrznili še najhrabrejši možje.

Znova je debelo požrla. Ovlažila si je od strahu 

razprte ustnice. Opazoval je konico njenega rožnatega 

jezika, ki je zdrsela čez njihov čutni rob, in nekakšno 

odsotno občudovanje se je znova razrastlo v bes, kot bi 

ga spodnesel val.


