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Ko se prebudi ljubezen

 Trije mušketirji: 2. knjiga

prevod:

Maja Brodschneider Kotnik



Za Ángela, brivca iz Benifairója de les Valls,

ki je odšel tako, kot je živel: neslišno.

Še vedno te pogrešamo prav vsak dan.
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Zahvale

Tega romana ne bi bilo, če ne bi bilo moje mame. 

O Julianu nisem nameravala napisati zgodbe. Grof 

Bensterski je bil junak, ki mi je prišel prav, da sem 

bolje spoznala Jamesa in Richarda. Namenila sem mu 

stransko vlogo, ne da bi imela v načrtu, da bi ga kasneje 

razvijala naprej. Ko sem se lotila nove zgodbe, tiste o 

Knightleyjevih, me je mama vprašala s tistim tonom, 

ki ga znajo narediti samo mame: »Kdaj boš pa napisala 

zgodbo o Julianu?« Ponudila sem se, da ji jo povem ob 

kavi, a ji to ni bilo dovolj; tako da jo imaš tukaj, mama: 

Ko se prebudi ljubezen.

No, Mar, tudi zate je, za takrat, ko se boš naučila 

brati, kar bo čez nekaj mesecev. Kajti karkoli pišem, je v 

vsem vedno vsaj košček zate.

Prav tako te knjige zdaj ne bi držali v rokah, če ne bi 

Vergara tako zaupala vame, z Marizo Tonezzer na čelu. 
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Zgodba še ni bila napisana, ko so ji že določili datum 
izida. Ali lahko verjamete? Prosili so me za kratek 
povzetek zgodbe, ki jih je prepričal, zaupali so mojemu 
slogu pisanja in tukaj je!!! To so čiste sanje, a se nočem 
zbuditi iz njih, hvala.

In če je ta zgodba res komu namenjena, potem ste to 
bralke romana Ko srce oprosti, ker sta vas zanimala 'moja 
fanta' James in Julian. Poleg tega ste me celo spraševale 
po njiju. To je neverjetno, da ti nekdo, ki ga ne poznaš, 
pošlje elektronsko pošto, da ti pove, kako je užival v 
romanu, v tvoji mali norosti, v tem, kar si napisal, in 
te povrhu prosi za še več. Čudovite ste, fantastične, 
izjemne. Nikoli se ne spremenite, pa naj vam rečejo, 
kar hočejo. In nikoli ne nehajte sanjati.

Ko že govorim o bralkah, ne morem mimo Rincóna 
de la Novela Romántica, mojega RNR, ki mi je dal prvo 
možnost in ki mi že eno leto stoji ob strani, me usmerja, 
mi svetuje in me objema, ko sem razočarana. Tukaj sem 
našla prave prijateljice, tako med administratorkami 
kot med forumašicami. Prijateljice ste in to boste ostale 
za zmeraj.

Potem je tukaj še Olga Salar, pisateljica in še več kot 
to, ki je prva prebrala roman. Bila je moja testna bralka, 
usmerjala me je, prenašala je moje strahove, bojazen, da 
mi ne bo uspelo … Potem so bile seveda še druge testne 
bralke, ampak v prvi bojni liniji je bila ona in spopadla 

se je kot prvakinja.
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Seveda pa ne smem pozabiti niti na svojo primarno 
družino niti na družino, v katero sem se poročila, 
na brate in svake, in kot vedno rečem: jaz imam dve 
mami, moj mož pa dve tašči; na očeta, ki je prebral svoj 
prvi ljubezenski roman samo zato, ker ga je napisala 
njegova deklica; knjigo posvečam tudi klanu Lerga, 
neomajnemu matriarhatu, ki nikoli ne zataji; mojima 
stricu in teti, Enriqueju in Manoliti, ki me imata tako 
rada; Olalli … in prijateljicam, ženskam, kajti njihovi 
možje ga seveda niso prebrali, in vsem tistim, ki jih 
poznam že dolga leta.

In dovolite mi, prosim, da še prav posebej spregovorim 
o Loli. Če je res, da ljubezen včasih ponudi roko drugi 
možnosti, sva ona in jaz živa primera tega, in Neus in 
Mar nas prav vsak dan spominjata, kaj izgubljamo in 
kaj nam vračajo 'počitnice'. 

In na zadnjem mestu, čeprav je najpomembnejši, je 
on. Nikoli ne bi napisala romana Ko se prebudi ljubezen, 
če mi ne bi ob strani stal nekdo, ki vame verjame bolj 
kot jaz sama vase. Nekdo, ki mi vsak dan govori, naj ne 
neham pisati, ker sem srečnejša, odkar sem začela pisati 
zgodbe. Nekdo, ki me ne hrani samo s spodbudnimi 
besedami, pač pa mi tudi prinaša hrano v atelje, ko 
pišem, in ki utiša televizijo, ko popravljam, ali ki se ne 
pritožuje, ker ne more med vikendi nikamor ven, ker 
moram delati. Ángel, brez tebe mi ne bi uspelo. Rada 

te imam.
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Uvod

1811, na severu Anglije,  
med gro�jama Durham in Yorkshire

Mlada dama je tekala po plaži in z rokami mahala v 

vetru, kot je videla, da so počeli galebi, ki so se oglašali 

zgolj nekaj metrov nad njeno glavo. Smejala se je in tudi 

sama poskušala poleteti.

»Vzemite me k sebi!« jim je glasno ukazovala.

Če bi kateri izmed vaščanov videl hčer edinko vikonta 

in vikontese Watterenških, kako pohajkuje po plaži brez 

guvernante, ne bi bil preveč ogorčen. Ta deklica je uživala 

svobodo kot le malokdo in družina ji je omogočala 

določeno neodvisnost. April je bila srečno dekle, starši 

so jo naravnost oboževali in posledično skoraj pretirano 

razvajali. V tistem trenutku je bila podobna valkiri, kar 
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niti ni bilo tako zelo daleč od resnice, saj je imela njena 

mama sorodnike – čeprav je bila Prusinja – z veliko 

severnejšega dela Evrope, natančneje s Skandinavskega 

polotoka. Njeni lasje so bili tako svetli in njene sive oči 

so samo še pripomogle k ustvarjanju podobe boginje 

vojne, kar je s svojim tekanjem v srajci in krilu, bosonoga 

in z dolgimi razpuščenimi lasmi, ki so se zibali in valovili 

v ritmu vetra, samo še podkrepila.

Pri enajstih letih seveda še ni bila ženska, toda njeno 

telo ni bilo več telesce majhne deklice. Sama pa se še 

ni zavedala svoje lepote, ki so jo drugi začeli opažati 

na njej in na katero so njeni starši v zasebnosti doma 

gledali s ponosno ljubeznijo.

Videla je, kako so galebi odleteli, in zato za njimi še 

glasneje zavpila. Skakala je izključno zaradi užitka, ki ji 

ga je nudila hoja po robu obale, po meji, kjer se morje 

preliva na plažo.

»Ne odhajajte brez mene! Pokažite mi druge svetove, 

pripovedujte mi zgodbe o tistih, ki jih vidite ob oceanu!«

In ko so galebi spremenili smer leta in se obrnili 

drugam, se je tudi ona, da bi jim sledila, in se zaletela 

v telo moškega. Bolj presenečena kot prestrašena je 

dvignila pogled in se srečala s svetlo modrimi očmi, ki 

so jo občudujoče gledale.

»Kdo ste in kaj počnete tukaj, gospod?« je zahtevala 

samovšečno. 
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Ta pesek, po katerem se je podila, je bil namreč zanjo 

posebno mesto, skoraj magično, in trmasto si je rekla, 

da nanj ne sme stopiti nihče brez njenega privoljenja.

Julian se je zasmejal. Glas gospodičnice, ki je bil sila 

avtoritaren in ukazovalen, se nikakor ni ujemal s podobo 

dekleta, ki ga je z vrha pečine videl tekati po plaži in ki 

jo je privabila, kot je sirena Uliksa, vse do plaže.

Če je bila April užaljena zaradi njegovega medlega 

odziva, se je kar hitro nalezla možakarjevega gromkega 

smeha in obrazne poteze so se ji vpričo tega mladega 

moškega sprostile.

»Jaz sem lady April Elisabeth Martin, gospod.«

In pomolila mu je svojo roko, da bi jo poljubil, hkrati 

pa se je rahlo priklonila in malce privzdignila spodnje 

krilo iz belega batista. Julian se je ponovno zasmejal. 

To dekletce je imelo eleganco položeno v zibel, tako da 

ne bi, tudi če bi se v tej opravi pojavila pred sodiščem, 

izgubila niti malo ugleda. Stara je morala biti kakšnih 

enajst ali dvanajst let. Ni bila več otrok, vendar pa tudi 

ne ženska, vsaj prava še ne. Prijel je njeno roko in z 

ustnicami komajda oplazil konce njenih prstov in se 

rahlo priklonil, tako da je blago prikimal.

»Lady April.«

Nič več ni rekel, pač pa je še naprej negibno stal in 

vsrkaval prav vsako najmanjšo podrobnost te čudovite 

podobe. Deklica je bila videti srečna, prosta kakršnihkoli 
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odgovornosti, težav ali mučnih spominov, obkrožena s 
pokrajino brez primere: na tisti plaži nekega poletnega 
dne, v zatočišču miru, s Severnim morjem v ozadju, ki 
je tam nekje daleč butalo ob čeri. On pa se je za razliko 
od nje počutil kot Herkul, ki drži na plečih težo vsega 
sveta, ali vsaj vsega svojega sveta.

»Vi pa niste kaj prida podučeni o lepem vedenju, 
kajne, gospod?« Vprašanje je bilo odkrito, neposredno, 
brez predsodkov in graje. »Ampak saj ni pomembno, 
lahko vas naučim. Običajno je tako, da dva ne moreta 
skleniti prijateljstva, ne da bi ju predstavil skupni 
znanec, ampak očitno ta podrobnost …«

»Glede na to, da ste to naredili prav vi, milady, ko ste 
se predstavili sami, brez skupnega znanca …«

»Točno tako, ampak ko sva enkrat trčila eden v 
drugega, je bilo nujno, da se tudi predstaviva. Kakorkoli 
že, Danke pazi, da vse poteka v skladu s pravili, da ni 
dostojanstvo niti za hip pod vprašajem,« se je opravičila 
z zadovoljstvom v glasu. Od daleč ju je gledala črna 
nemška doga, ki je mirno zleknjena ležala na pesku, 
daleč od vode. Morala bi se veseliti nove družbe svoje 
lastnice, pa vendar se ni pomujala niti toliko, da bi 
prišla pogledat. »No, kakorkoli, hotela sem le, da bi 
dojeli, da imate sedaj vi priložnost, da mi poveste, kako 
vam je ime.«

Stisnil si je ušesno mečico desnega ušesa, kot je to 

počel vedno, ko je razmišljal, in ne da bi se lahko uprl, 
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se je nasmehnil damici, ki jo je imel pred seboj. Kdo je 

bil on? Ali je to sploh pomembno? Ne za neko nedolžno 

deklico, ki niti ni vedela niti ne bo smela nikoli izvedeti, 

kakšno življenje je živel in kaj ga čaka od tega dneva 

naprej.

»Samo preprost moški sem, ki je na poti, da se pridruži 

svojemu polku, milady.«

»Ne verjamem vam, gospod.«

Osupel se je znova rahlo zakrohotal, kar ga je 

presenetilo, saj se je tudi njemu zdelo nenavadno. 

Majhna deklica, ki ga je nasmejala večkrat v petnajstih 

minutah, kot se je smejal v zadnjem letu svojega 

življenja. Odkar jo je zagledal, kako je na skalo odložila 

oblačila, ki si jih je nestrpno slekla, in si iz svetlih las 

odstranila lasnice ter stekla z enega konca na drugega, 

se pogovarjala z morskimi pticami z nasmehom, ki ji 

je plesal na z jasnimi linijami izoblikovanih ustnicah. 

Sledil je instinktu, ko je zaustavil konja in se spustil na 

plažo, in tega nikakor ni obžaloval. Cenil je podobo 

sreče in nedolžnosti v času grozljive vojne na polotoku.

»Bi vas motilo, milady, če vas vprašam, kaj vas je 

napeljalo na misel, da moje besede niso resnične?«

Do nje se je vedel kot do prave dame, čeprav ji je še 

vedno manjkalo nekaj let do takrat, ko bo smela stopiti 

v Almack's. Brez dvoma bo v londonskih salonih glasno 

završalo, ko bo debitirala. Seveda, če ne bodo njeni starši 
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zaradi dostojnosti poskušali potlačiti tega neukročenega 

duha.

»Tri razloge imam, na osnovi katerih dvomim o vaših 

besedah. Prvi je, da niste oblečeni v uniformo, gospod.«

Tri razloge v zgolj enem trenutku? Ni si mogel 

pomagati, ampak že zdaj je silno občudoval njeno 

bistroumnost. Zato je začel s pojasnili.

»Včeraj sem vstopil v vojaški polk. Prepričan sem, 

da me pri njih že čaka pripravljena uniforma, za katero 

upam, da bo zadostila vašim pričakovanjem, čeprav vaše 

ogromne zelene oči ne bodo mogle uživati v pogledu 

nanjo.«

Dekle ga je zmedeno pogledalo. Bila je le malce starejša 

deklica, se je opomnil Julian. Ona pa je skomignila z 

rameni, ne da bi razumela.

»Drugi razlog je ta, da prav nobena od obalnih poti 

ne vodi v nobeno vojaško oporišče. Vsa so namreč v 

notranjosti. Kaj potemtakem počnete na poti, ki je 

speljana po strmem pobočju?«

»Moj polk je v Leicestru,« je bistroumnemu dekliču 

ponovno postregel z odgovorom, pri čemer se je 

zabaval. »Ampak moškemu, ki je na poti na bojno 

polje, ne morete odreči, da bi se še zadnjič ozrl na 

lepote Severnega morja, milady, preden vojna pogoltne 

njegove spomine.« 
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Zdelo se je, da tehta njegove razloge, jih presoja po 

svojih lastnih merilih in se poskuša odločiti, ali laže, da 

je vojak, ali je res vojak. Radoveden jo je vprašal še po 

tretjem razlogu. Videl je, da je bila užaljena, saj je nekaj 

trenutkov molčala in razmišljala, ali naj mu odgovori 

ali ne.

»Lady April, povedala sva si, da sva prijatelja, in 

nikogar ni, ki bi naju lahko slišal, razen seveda vašega 

zvestega psa, ki bo zagotovo znal ohraniti skrivnost. 

Torej mi povejte, kaj je vaš tretji razlog, da mi ne 

verjamete, da sem vojak?«

Videti je bilo, da se je skušala prepričati, da ju res ne 

bo nihče slišal, preden mu je vsa zardela odgovorila.

»Niste lep, gospod. Vse služabnice iz Watterence 

Manorja pa trdijo, da so vsi vojaki sila čedni moški.«

Zaradi te absurdne trditve in dejstva, da se mu je prvič 

v devetnajstih letih zgodilo, da mu je nekdo rekel, da 

ni privlačen, se je začel smejati. Če bi ta gospodičnica 

štela vsaj petnajst pomladi, bi jo tako dolgo poljubljal, 

da bi jo osvojil, dokler mu ne bi priznala možate 

čednosti. Njegova izkušenost je vodila proti nedolžnosti 

mladenke. Ampak kaj, ko je bila deklič, ki je komaj 

dobro prišel z otroškega igrišča in prestopil prag 

učilnice, kjer jo bodo izučili v pravo damo, ki jo bodo 

izročili pravemu gentlemanu.
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Navdušenje mu je splahnelo, ko se je spomnil, kako 

hinavsko je angleško plemstvo in kako je trpel on 

sam, in z vso nežnostjo jo je pobožal po mehkem licu 

in ji v tišini zaželel vse najboljše, saj se je zavedal, da 

bo London s svojim licemerstvom košček za koščkom 

pogoltnil duha tega mladega dekliča, ki se ga bo zelo 

rad in pogosto spominjal, ko bo na fronti.

»Ne dovolite, da vas kdorkoli poskuša spremeniti. 

Ostanite takšni, kot ste, lady April. Naj vas izpilijo, kot 

sami tako zavzeto imenujejo to, kar počnejo z dekleti, 

naj vas izobrazijo. Naučite se peti, igrati klavir, slikati 

z akvareli in napolnite si spomin s klasiki; vendar pa 

nikakor ne dopustite, da vam zlomijo duha, kajti to, kar 

sem videl danes, vas bo ozaljšalo veliko bolj, kot bi uspelo 

najlepši obleki na svetu ali največjemu diamantu.«

In znova se je podal na pot. Vojna je čakala nanj. V 

tem istem trenutku, ko se je spomnil, da je na poti v 

Španijo, se je znova zavedel, kaj ga čaka, ampak ena 

majhna bela roka je pocukala njegovo in ga zaustavila. 

Obrnil se je in v njenih ogromnih jasnih očeh zagledal 

čistost.

Odločno ga je vlekla k njej, tako da se je Julian sklonil 

na njeno višino, da sta si zrla iz oči v oči. Na lice je 

prejel nedolžen poljubček v znak hvaležnosti. Poljub, ki 

je imel okus po morju, soncu, svobodi, nedolžnosti in 

nemiru.
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»Vso srečo vam želim, gospod,« mu je zašepetala. 

Mogoče se je za trenutek zavedela, kaj je pomenilo 

biti vojak v času, ko je Francija poskušala vzpostaviti 

imperij na celini.

Dvignil se je in jo spoštljivo prijel za roko. Nalahno 

jo je poljubil in se ji s pretirano poudarjeno gesto 

priklonil, s čimer je dekletce silno navdušil. Vrnila mu 

je nasmešek, v katerem je bila enaka mera nežnosti kot 

v njegovem priklonu.

»V veliko veselje mi je, da sem vas spoznal, lady April 

Elisabeth Martin.«

In odšel je od nje, pri čemer je še vedno čutil njen 

lahni dotik na svojem licu, kot drobno nežnost, kot da 

bi se nekje v globini njegove duše, v delu, za katerega je 

mislil, da je mrtev, nekaj vzdramilo.
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1

Woodward Park,  
konec februarja leta 1818

Veličastna podoba lorda Juliana Cramwella je 

izstopala med visokimi kamnitimi nagrobniki majhnega 

družinskega pokopališča. Nobeno cvetje jih ni krasilo, 

kar je pomenilo ne samo, da jih je le redkokdo kdaj 

obiskal, pač pa tudi, da je bilo kakršnokoli okrasje 

prepovedano. Kot da bi bilo že samo dejstvo, da so 

umrli, dovoljšen zločin za tiste, ki tam počivajo; da bi 

bili umrli obsojeni na izgnanstvo pozabe. Hladen in gol 

granit je vladal na tem zapuščenem pokopališču.

Okamnelo je stal tam, gledal grobove svojih treh 

starejših bratov in poskušal najti nekaj miru pred končno 

bitko proti svojemu očetu, markizu Woodwardskemu.


