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LAHKOŽIVI VOJVODA

PROLOG

Iz dnevnika vojvode Lovingdonskega

Zjutraj 2. februarja leta 1872 sem jaz, Henry Sidney 

Standford, sedmi vojvoda Lovingdonski, markiz Ashleighski in 

grof Wyndmerski, umrl.

Saj ne, da bi mojo smrt opazil kdor koli drug.

Še vedno sem dihal. Še vedno sem hodil naokoli. Občasno sem 

celo (spre)govoril. Redko sem se nasmehnil. In nikoli se nisem (na)

smejal.

Kajti tistega usodnega jutra mi je Usoda iz prsi iztrgala srce. 

Najprej je za tifusom umrla moja dragocena hči, le nekaj ur za njo 

pa mi je bolezen vzela še ženo. Z njuno smrtjo sem preminil tudi 

jaz.

Sčasoma sem se prelevil v človeka, popolnega tujca celo za lastno 

mater.
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Vse življenje sem se trudil ravnati prav in pravično. Nisem igral 

na srečo. Nisem se nalival do popolne pijanosti. Zaljubil sem se 

pri devetnajstih, se poročil pri enaindvajsetih. In ravnal sem, kot 

se spodobi: z ženo sem legel šele na poročno noč. In ni bila edina 

devica med rjuhami.

Ničesar mi ni bilo mogoče očitati. Naredil sem vse, kar sem 

lahko, da bi bil dober in spoštovanja vreden človek.

Vzgojili so me v prepričanju, da smo na koncu nagrajeni za 

svoje ravnanje – in kaznovani za pregrehe. Pa vendar se je Usoda 

odločila, da me bo kaznovala, da mi bo vzela tisto, kar mi je 

pomenilo največ na svetu. Nikakor nisem mogel najti razlogov za 

to nepojasnjeno dejanje.

Zato sem vse poslal k hudiču. Podal se bom v pregrehe, ki si jih 

v mladosti nisem dovolil. Igral bom na srečo, pil bom in si privoščil 

kopico žensk.

Moje počrnelo srce pa je bilo prepričano, da ne bo nikoli več 

ljubilo. Da ni ženske, ki bi ji v meni uspelo vzbuditi čustva. Da se 

bom do dejanske smrti vdajal le zabavi.
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PRVO POGLAVJE

London, 1874

Vojvoda Lovingdonski se nikjer ni počutil bolje kot med 

ženskimi stegni.

Bolj je užival morda le, ko se je z dlanmi sprehajal po toplem, 

bohotnem telesu, ženske roke pa so ga božale po ramenih, 

prsih, hrbtu. Ali ko je slišal njeno hropenje, stokanje in …

Tok tok.

Roka mu je zastala, ona je obmirovala.

„Kaj je bilo to?“ je zašepetala.

Odkimal je, se ji zazrl v rjave oči in ji s pordelih lic odlepil 

pramen črnih las. „Nič. Les škripa. Pozabi.“

Že je z ustnicami drsel po svileno mehkem vratu, vpijal vročo 

kožo, ko ga je spet zmotil zvok.
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Tok. Tok.

Prekleto!

Pomežiknil je. „Oprosti mi za trenutek.“

Zvalil se je z masivne postelje, narejene posebej za njegovo 

veliko telo, in odkorakal po debeli ročno tkani francoski 

preprogi. Bes v njem je naraščal. Njegov butler – pravzaprav 

vsa služinčad – je vendar vedel, da ga, ko je imel na obisku 

prijateljico, nihče ne sme motiti.

Prste je ovil okoli kljuke, sprostil zatič in zapretil.

„Bolje zate, da gre za življenje ali smrt.“

Sunkovito je odprl vrata. „Ali nisem rekel …“

Strmel je v velike, okrogle sa�rne oči, ki so se povesile, potem 

pa spet hitro dvignile in se zapičile v njegove jantarjeve barve.

„Sveta nebesa, Grace. Kaj, za vraga?“

Še preden ji je uspelo odpreti usta, ji je pred nosom zaloputnil 

vrata, s tal pograbil hlače, jih hitro navlekel nase in mrzlično 

zapenjal gumbe.

„Je to ena od tvojih ljubimk?“ se je oglasila slastna zapeljivka, 

razkrečena na postelji.

Z naslonjala stola je povlekel platneno srajco. „Seveda ne. Saj 

je skoraj še otrok.“ Oziroma je bila, ko jo je nazadnje videl. 

Kako in zakaj se je znašla pred njegovimi vrati sredi noči? Jo je 

zapustila zdrava pamet?

Potem ko si je oblekel srajco, je sedel na stol in si začel 

obuvati škornje. Ni mu bilo jasno, zakaj mu je pred Grace tako 
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nerodno. Zdaj je bilo tako ali tako že prepozno. Ko je odprl 

vrata, ji je pokazal že dovolj (in preveč). Ob pogledu nanj ni 

niti trznila. Že kot otrok je bila prava predrznica, a to noč si je 

resnično dovolila preveč.

Dvignil se je na noge in stopil do postelje. Sklonil se je in 

ji na prelepo čelo pritisnil poljub. „Hitro jo bom odslovil.“ 

Pomežiknil je dami, da bi podkrepil obljubo, zakorakal čez 

sobo in nekoliko mirneje odprl vrata. Stopil je na hodnik in 

vrata zaprl za sabo.

Grace je stala tam, kjer jo je pustil. Zardela je do korenin 

bakrenastih las. Če bi še vedno imela pegice, bi se te zlile z 

izdajalsko rdečico. „Oprosti, ker sem te zbudila.“

Je mislila, da je spal? No, saj je bila navsezadnje vendarle 

nedolžna devetnajstletnica. Fantje, s katerimi je odraščala, so 

bili bolj nepridipravi kot kavalirji, vendar so bili odločeni, da 

bodo ščitili njeno nedolžnost in naivnost. Kar se je nje tikalo, 

so bile njihove stranpoti le plod govoric.

„Polnoč je že odbila. In v domovanju samskega moškega si. 

Le kaj se ti plete po glavi?“ ga je zanimalo.

„V težavah sem, Lovingdon. Res hudih težavah. Tvojo 

pomoč potrebujem.“

Na koncu jezika je imel, naj pomoč poišče kje drugje, a ko je 

tako zrla vanj z velikimi modrimi očmi, se je vdal. Predlagal je, 

da se umakneta v knjižnico. Že od nekdaj je imela tak učinek 

nanj. Že kot deklica, ko ga je gledala kot pogumnega viteza, ki 

je sposoben ubiti zmaja.
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Morda nekoč v mladosti, ko je bil zmaj nič več kot samosvoja 

mačka, ki je ostala ujeta nekje na visoki veji.

A na grd način je ugotovil, da ni noben ubijalec zmajev.

Ko sta vstopila v zatohlo knjižnico, se je takoj namenil do 

mize, polne različnih karaf. V tišini je nalil viski in konjak. 

Nekako je celo jalovo upal, da ko bo nalil pijačo, bo Grace 

čudežno izginila. A ko se je obrnil, je še vedno stala tam, ga 

preiskovala z očmi, kot da nekaj išče. Nenadoma se je okaral, 

ker se je tako malomarno oblekel. Ona je bila oblečena precej 

bolj formalno: nosila je belo plesno obleko, obrobljeno z 

rožnatim žametom.

Grace je poznal že vse življenje. Načeloma ni bila ženska, ki 

bi potrebovala pomoč. Še manj pa bi zanjo koga prosila. Enkrat 

je ves popoldan čepela na drevesu, ker je bila preveč trmasta, 

da bi okolico opozorila na svojo zagato. Z drevesa je hotela 

zlesti sama. Ko je padel mrak, je splezal na drevo in ji pomagal. 

Takrat je imel dvajset let, preveč za drevesne norčije, ona pa 

enajst. Potem je moral po tistem presnetem brestu splezati še 

enkrat in rešiti njenega zlobnega mačka. Levo zapestje je imel 

vso popraskano.

Bilo mu je jasno, da jo nekaj res hudo muči, ko pa je prišla k 

njemu po pomoč.

Ko ji je pomolil pijačo, mu ni ušla hvaležnost v njenih očeh, 

ko je prste, odete v bele rokavice, ovila okoli kozarca. Za damo 

se res ni spodobilo, da se je brez spremstva zadrževala na domu 

samskega moškega, vendar njun odnos ni bil običajen. Že njuni 
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družini sta bili zelo povezani. Grace je pravzaprav odraščala v 

njegovi senci, saj jo je nekoč zelo pogosto čuval. Če se je res 

znašla v težavah, je bolj verjetno, da bi ga njeni starši, vojvoda 

in vojvodinja Greystonska, pokončali na najbolj neprijazen 

način, če ji ne bi pomagal, kot pa kakor koli kaznovali, ker jo je 

na svojem domu sprejel ob tej res neprimerni uri.

Pokazal je na sedišče pred kaminom. Od ognja so ostali le še 

žareči ogorki.

Krila so ji zašelestela, dosegel ga je vonj po vrtnicah in 

sivki. Stopila je do burgundsko rdečega stola in sedla na rob 

oblazinjenega sedala. Že od nekdaj je bila zapleteno bitje, nikoli 

zadovoljna z vsakdanjim. Težko bi jo opisal le z eno ali dvema 

besedama. Niso ji zadostovale preproste reči. In kolikor mu je 

prišlo na uho v igralnicah, ji tudi ni zadostoval en sam kavalir.

Sam se je spustil v udoben naslonjač nasproti nje, srkal svoj 

viski in jo proučeval. Čeprav je dobro vedel, da ima devetnajst 

let, se je nehote spraševal, kdaj za vraga je odrasla. Zanj je bila 

še vedno dolgonogo in pegasto dekle, ki ji je bilo plezanje po 

drevesih ljubše od plesnih zabav. Ki je raje s konjem drvela po 

okoliških planjavah, kot da bi se udeleževala plesnih uric.

Od njega je bila mlajša devet let. Seveda se je zavedal, da 

odrašča, vendar temu nikoli ni posvečal nobene pozornosti. Kot 

človek ne posveča pozornosti menjavanju letnih časov. Ve, da se 

dogaja, vendar se ne zaveda odpadanja listja ali brstečih popkov. 

In kako je Grace zabrstela. Bila je vitka, s komajda zaznavnimi 

oblinami. Izrez obleke, ki je razkrival vrat, je zakrival izboklino 
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njenih prsi. Take čednosti od nje ne bi pričakoval, a ravno 

zaradi te skromnosti je bila še bolj skrivnostna.

In zdelo se je, da je tudi neustrašna. Nekje je slišal, da se 

ni bala ponoči potovati v katerega od družinskih domovanj. 

Načeloma jo je spremljala gardedama, toda znala je ubežati 

njenemu pozornemu pogledu.

Kot na primer to noč.

S prsti je trkljal po kozarcu, se poskušal zbrati, usmeriti misli 

v njene razloge za ta nepričakovani obisk. „Kaj te torej muči?“

„Nisi prišel na ples k Ainsleyjevim,“ je odvrnila z navidezno 

brezbrižnim glasom, v katerem pa je vendarle bilo mogoče 

zaslediti kanček razočaranja. Poskušal se je spomniti, kdaj je bila 

uvedena v družbo. Verjetno je šel dogodek mimo njega. Ker se 

ni več menil za tisto, kar se spodobi, se je tovrstnim zadevam 

uspešno izogibal.

„Si je kakšen gospod dovolil malo preveč? Moram nabiti 

pištolo?“

Drobno se je nasmehnila, polne, mehke ustnice narahlo 

ukrivila navzgor. „Ne, vendar mi je toplo pri srcu, ker vem, da 

bi branil mojo čast.“

Kot jo je branil, ko je bila še otrok. Zadnje čase pa mu je dol 

viselo za vse. Ta trenutek si je želel le tistega, kar ga je čakalo v 

postelji.

„Vedno si bila neposredna,“ je postal že nekoliko nestrpen. 

„Zato povej, zakaj si prišla, in to hitro.“

Dvignila je zapestje. Z njega je bingljala plesna kartica. 
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„Danes sem odplesala prav vse plese. In sodeč po preteklih 

družabnih dogodkih, bi rekla, da me bo zjutraj pričakalo več 

ducatov šopkov.“

„Očitno si zelo zaželena.“

„Ne,“ je ustrelila. „Kot gotovo dobro veš, moja bogata dota 

vključuje posestva in denar. To je tisto, kar je zaželeno.“

„Ne bodi smešna. Moškemu lahko veliko ponudiš. Ljubka si, 

očarljiva in postavna. Vse premoženje stavim, da boš do konca 

sezone že zaročena.“

Vstala je z očarljivo milino, kot da bi hotela podkrepiti 

njegov kompliment, in stopila h kaminu. Bila je visoka. Sam 

je meril blizu meter devetdeset in s čelom mu je segla do brade, 

ne da bi se morala povzpeti na prste. Njen elegantni labodji 

vrat je prav gotovo privabljal poglede. Nosila je ogrlico in 

uhane z nevpadljivimi biseri. Ni imela razloga za načičkanost. 

Kajti krasila jo je griva čudovitih las. Imela jih je spete na vrhu 

glave, nekaj kodrov je obkrožalo ovalni obraz. Sumil je, da ne 

namenoma. Verjetno so ušli iz spon med plesanjem valčka.

„Že, Lovingdon. Toda ali bom tudi ljubljena? Ti veš, kaj je 

ljubezen. Doživel si jo. Kako jo bom prepoznala?“

Viski, ob katerem bi moral uživati, je v enem požirku pognal 

po grlu. Ne bo se pustil zvabiti v ta pogovor. Ne zanjo ne za 

nikogar. „Vedela boš, ker brez njega ne boš mogla živeti.“

Narahlo je obrnila glavo in se srečala z njegovim pogledom. 

„Ne skrbi me zase. Skrbi me, kako bom vedela, ali on ljubi 

mene. Moja draga prijateljica lady Bertram je bila noro 
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zaljubljena v svojega moža. Toda umislil si je ljubico. Zlomil 

ji je srce. V resnici ga je očarala njena dota in ne ona sama. 

Tu je še lady Sybil Fitzsimmons. Mož jo nenehno daje v nič in 

ponižuje. Misliš, da jo ljubi, ko pa jo nenehno graja celo vpričo 

drugih? Res se veliko moških ozira za mano, a kako naj vem, da 

so njihovi nameni iskreni? Le enkrat sem bom poročila, lovcev 

na bogastvo je pa cel kup. Prepričati se želim, da bom izbrala 

pravega človeka.“

„Prisluhni svojemu srcu.“

„Res ne razumeš? Popolnoma mi je jasno, da ženska, ko 

gre za ljubezen, ne sme zaupati svojemu srcu. Kajti prelahko 

ga zapeljejo poezija, čokolada, cvetje. Dami mora svetovati 

nepristranska oseba, nekdo, ki ima dovolj izkušenj z ljubeznijo, 

ki ji lahko pomaga prepoznati neiskrene snubce. Nekdo, ki zna 

ločiti zrnje od plev. Recimo ti.“

„Nisem več strokovnjak za ljubezen. In prav nobene želje 

nimam, da bi se spet zbližal s tem čustvom. Niti kot zunanji 

opazovalec.“

„Si zato izbral razuzdano življenje?“

Gledal jo je iznad roba kozarca. „Kaj pa ti veš o razuzdanosti?“

„Slišala sem govorice.“ S prsti je podrsala po robu police, kot 

da preverja čistočo. „In vem, da nisi bil sam, ko sem te zmotila. 

Je tvoja ljubica?“

„Beseda ljubica pomeni določeno mero trajnosti. Mene pa to 

ne zanima.“

Strmo ga je pogledala. „Torej je kurtizana.“
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„Ali ta ostrina v tvojem glasu pomeni neodobravanje?“

„Ne obsojam te.“

„Res ne?“

Odkimala je, a žalost, ki ji je legla na oči, ga je nervirala. „Ne. 

Vso pravico imaš, da si jezen na usodo, ki te je oropala …“

„Grace, nočem govoriti o tem. Ne o usodi, ne o Juliette, ne o 

ljubezni. Nočem poslušati razlogov za svoja dejanja, ne od tebe 

in ne od nikogar. Živim, kot želim živeti. Uspelo mi je najti 

zadovoljstvo in ne iščem opravičila. Pogovori se s starši. Oni so 

strokovnjaki za ljubezen. Zdi se, da so uspešno prebrodili vse 

viharje.“

Prhnila je. „Res misliš, da bom o zanimanju za moške 

govorila z mamo ali očetom? Prepričana sem, da bi pohabila 

vsakega, ki bi v meni porajal dvom, in to ravno zato, ker bi v 

meni porajal dvom. Povrh vsega pa vem, kaj bi mi svetovala: naj 

se poročim s tistim, ki me bo osrečil.“

„Dober nasvet.“

„Me sploh poslušaš? Če me bo osrečeval, preden izrečeva 

poročno zaobljubo, še ne pomeni, da bo tako tudi v zakonu. Če 

z mano ne želiš deliti poznavanja ljubezni, mi pomagaj vsaj z 

novejšimi izkušnjami. Kdo lahko pridaniča bolje prepozna kot 

pridanič sam? Potrebujem te, Lovingdon.“

Potrebujem te. Juliette ga je potrebovala, a jo je pustil na 

cedilu.

„Prosim, Lovingdon.“

Skorajda je verjel, da se za njeno prošnjo skriva še nekaj 
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drugega. Zakaj pa ne? Iztegnil je roko. Strmela je vanjo, kot da 

ne ve, kaj ima pred očmi.

Tlesknil je s prsti. „Preletel bom seznam, izločil koristoljubce 

in odpravila se boš.“

„Kako boš prepoznal iskrenost čustev le s prebiranjem imen 

na seznamu?“

„Povedal ti bom, komu ne smeš odpreti srca. Kdo ima slabe 

navade in kdo je nemoralen.“

„Če bi to hotela, bi šla do Draka. Najbolje pozna vse slabe 

navade moških.“

Drake Darling, nekdanji cestni pobalin in tat, ki je odrasel 

pod okriljem Graceine družine, je vodil Dodgerjev salon, 

igralnico za ugledne gospode. Resda je še predobro poznal 

vse navade množice gospodov, hkrati pa je znal držati jezik za 

zobmi.

„To ne bo zadostovalo,“ je rekla. „Moral jih boš opazovati in 

mi potem sporočiti svoje mnenje.“ Pokleknila je predenj. Žareči 

ogorki so nudili bore malo svetlobe, a dovolj, da je v modrih 

očeh razbral obup. „Pridi na ples h Claybournovim. Naslednji 

pomemben ples je. Bodi neopazen, stoj nekje v ozadju. Potem 

pa mi sporoči svoja opažanja. Komu je po tvojem mnenju res 

mar zame.“ 

Ob misli na udeležbo na veselem družabnem dogodku ga je 

stisnilo pri srcu. Vse ga bo le spominjalo na srečne čase in na to, 

kako hitro in boleče se je vse končalo. „Zaupaj svojemu srcu, 

dekle. Ne bo te izdalo. Vedela boš, komu je resnično mar zate.“
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Obraz ji je uplahnil v razočaranju. „Lovingdon, ne morem 

zaupati svojemu srcu. Enkrat me je že prevaralo.“

Bilo je, kot da mu je nekdo zaril pest v drobovje. Ni mu bilo 

vseeno zanjo in ni hotel, da bi trpela. Jo je kdo izkoristil? To je 

bila edina logična razlaga, zakaj ni zaupala svojim instinktom.

Spet je stopila h kaminu, mu obrnila hrbet. „Pred leti sem 

se zaljubila. Močno in strastno. Kot se mlado dekle pač lahko 

zaljubi. Mislila sem, da je naklonjenost obojestranska. Toda 

poročil se je z drugo.“

„Kdo? Ne,“ je takoj dvignil roke. „To ni moja stvar.“

Pogledala ga je čez ramo in se žalostno nasmehnila. „Ne 

skrbi. Ne bom ti povedala njegovega imena. Če bi vedel, za 

koga je šlo, bi me imel za popolno tepko.“

„To, da se je poročil z drugo, še ne pomeni, da te ni imel rad. 

Moški se poročijo iz različnih razlogov.“

„Tega se še predobro zavedam. Zato sem tudi tukaj. Ne vidiš, 

da mi na pladnju ponujaš moje argumente? Kako naj vem, da 

se bo izbranec z mano poročil iz ljubezni, da utehe ne bo iskal 

drugje? Bojim se, da bom srce oddala nekomu, ki mi ga bo 

zlomil. Življenje bi se mi sesulo.“

„Mali popek moj, morda je bolje ne ljubiti.“

Stopila je do stola in sedla. „Res tako misliš? Ni bolje ljubiti 

vsaj kratek čas kot ne ljubiti nikoli?“

Za zelo kratek trenutek je zaslišal smeh – Juliettin smeh. V 

mislih je zagledal njen nasmeh, občutil toplino njenega dotika, 

okusil njene ustnice, se potopil v vročino njenega telesa. Tako 
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dolgo, predolgo, se je branil misli nanjo. Zaradi bolečine se je 

skorajda prelomil na pol.

„Hočem, kar si imel ti,“ je Grace mehko dejala. „Kajti bilo je 

popolno, kajne?“

„Nobene ne bom nikoli več ljubil, kot sem ljubil njo. To je 

edina resnica.“

Dolgo je le zrla vanj. „Kako je, ko čutiš tako silno ljubezen?“

Vsemogočna je kot Bog. Ki vse vidi in vse sliši. Se naseli v 

vsako poro. Kako naj ubesedi čustvo, ki se mu je zdaj upiralo? 

„Smeješ se, ves svet je lep. V sebi nosiš skrivnosti, ki so le tvoje. 

Sporazumevaš se lahko brez besed. Veš, kaj tvoja boljša polovica 

misli. Preveva te občutek evforije. Vendar ima vse to svojo 

ceno, Grace. Kajti izguba ljubezni te uniči. Od tebe ostane le še 

prazna lupina.“

„Ne moreš me odvrniti. Še vedno si želim ljubiti, pa čeprav 

le za kratek trenutek. Vedeti, da mi moški, ki ga ljubim, vrača 

ljubezen, bi bila najčudovitejša izkušnja. In tu je srčika moje 

težave. Ne želim le ljubiti. Želim biti ljubljena. Drugače nima 

smisla. Mi boš pomagal najti resnično ljubezen? Mislim, da bi 

spomin na Juliette najbolje počastil tako, da bi nekomu, meni, 

pomagal najti tisto, kar sta nekoč imela vidva.“

Nekoč imela. In izgubila. Take bolečine ne bi privoščil niti 

najhujšemu sovražniku.

„Grace, ne morem ti pomagati. Nikomur ne bi koristilo. 

Zdaj pa se odpravi domov, preden tvoj oče ugotovi, kje si bila, 
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in me prisili v poroko s tabo. Tako ne bi imela več priložnosti za 

iskanje tistega, kar si tako želiš.“

„Moj oče ti zaupa. Ve, da me ne bi onečastil.“

„Ne glede na to bi bil tvoj ugled uničen, če bi te kdo videl 

odhajati iz moje hiše.“

„Ne bom se poročila z moškim, ki me ne bo ljubil, ne glede 

na to, kako zelo uničen bi bil moj ugled.“ Govorila je neverjetno 

odločno, a iz izkušenj je vedel, da se besede zaradi odločnosti 

niso vedno tudi udejanjile.

„Zdaj morda tako misliš, toda bojim se, da bi imela bore 

malo izbire.“

„Izbira vedno obstaja.“ Počasi se je postavila na noge. „Ples 

pri Claybournovih.“

Ni gledal za njo, ko je odšla. Zastrmel se je v žerjavico, ki je 

medtem že ugasnila. Od njega je zahtevala nemogoče – tako 

kot nekoč Juliette.

Ne dovoli, da umreva.

Ne bom.

Prazne obljube.


