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Lekcija iz zapeljevanja

Dlan je položila v njegovo. V primerjavi z njegovo se je zdela 

tako drobna. Ko je okoli nje ovil močne prste, jo je prešinilo, 

da bi ji lahko dlan, če bi si tako zaželel, strl kot jajčno lupino. 

Presenetila jo je groba koža njegovih prstov. To niso bile roke 

brezdelnega gospoda. Povlekel jo je na noge, ji roko spretno 

potisnil za hrbet in hkrati ujel zapestje njene proste roke, tako 

da jo je trdno držal kot ujetnico. S prosto roko ji je zaobjel 

obraz, se s palcem bežno sprehodil po licu.

»Naučila se boš ubogati. Naučila se boš, kako mi ustreči,« je 

dahnil z mehkim glasom, ki je obljubljal užitke. Zazrl se ji je 

v oči; ugotovila je, da je kot prikovana na tla. Ne bi se mogla 

ganiti, tudi če je ne bi držal. »Zelo … posebne želje imam. Prva 

je ta, da me nikoli ne smeš objeti.«

»Zakaj ne?« ji je uspelo spraviti iz grla.

»Ker tako pač želim.« In sklonil je glavo …



Ta roman posvečam Kandy T. v imenu Sharon R.

Z velikodušnostjo, nasmeški in prijateljstvom, ki si mi ga 

podarila, si mi obogatila življenje.

Hvala, ker mi vedno in povsod stojiš ob strani.
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Prolog

Yorkshire 

Zima 1854

Lord Rafe Easton je nepremično čakal.

Naslonjen na skalo sredi ruševin opatije ni čutil niti kančka 

neugodja zaradi trdega, ostrega kamenja. Okoli ušes mu je 

žvižgal leden veter, z neba so na zemljo nežno padali kosmi 

snega. A niti premaknil se ni. Spominom na srečnejše čase ni 

dovolil na svobodo. In ni se veselil vrnitve bratov. To bi bilo 

preveč, prehudo. Ustvarilo bi pričakovanja. Ne, brata je le čakal.

Pred natanko desetimi leti sta ga zapustila. Kot da je navadna 

smet, kot da jim po žilah ne teče ista kri. Zapustila sta ga z 

obljubo, da se ponovno snidejo čez natanko deset let. In kot 

odrasli moški skujejo maščevanje stricu, ki se jih je hotel znebiti. 

Si prilastiti naziv vojvode Keswiškega. Jih spraviti s tega sveta.

Rafe je imel v preteklih letih obilo priložnosti, da bi se 
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zlobnega strica znebil. Skrit v sencah je s pogledom spremljal 

mimohode našopirjenega lorda Davida, ki je več kot očitno 

užival v sadežih svoje nepoštenosti in zlobe. Zdaj se je še 

predobro zavedal, da bi ga moral prežemati neskončen bes do 

strica, a sta bila brata tista, ki jima je najbolj zameril.

Še posebej Tristanu, ki ga je imel za otroka. In Sebastianu, ki 

ga ni niti poskusil potolažiti s praznimi besedami, da bo vse v 

redu.

Takrat je imel komaj deset let. Ni bilo besed, s katerimi bi 

lahko opisal strah, ki ga je hromil. Presneta dvojčka, štiri leta 

starejša, sta si brala misli, sporazumevala sta se s pogledi, delila 

strahove in želje. Odkar sta ga pustila pred ubožnico, se mu nista 

več oglasila. Res je, da je takrat jokal, hlipal, rotil, a vseeno …

Ko se je zdaj spominjal tiste grozne noči in svojega obnašanja, 

ga je postalo sram. Solze mu že dolgo niso več močile lic, čustva 

mu že dolgo niso več meglila razuma. Srce mu že dolgo ni 

več bílo za nikogar. Zdaj je utripalo le še zato, da je po žilah 

poganjalo kri.

Otrplost, ki se mu je zaradi mraza širila po telesu, se je zdela 

dobrodošla. Odsevala je zakrknjenost duše. Niti poskušal ni 

iztegniti rok proti toplim plamenom majhnega ognja, ki ga 

je bil zakuril. Odrival je misel, da se brata nista pojavila, ker 

sta mrtva. Kajti morata se pojaviti živa, morata se na lastne oči 

prepričati, kako uspešno se je postavil na noge. Tako uspešno, 

da ju ne potrebuje več. Uspelo mu je preživeti, in to brez njune 
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pomoči. Morata se na lastne oči prepričati, kaj mu je uspelo v 

desetih letih ločitve. Da ju zdaj resnično ne potrebuje več.

V ubožnici je bilo hrane premalo, obilo pa je bilo tepeža, 

še posebej za fanta, ki ni bil najbolj spreten. Res je bil takrat 

nekoliko zavaljen in majhne postave. Rad je imel sladkarije. Še 

vedno si jih je z veseljem privoščil, a bolj poredko. Kajti ni si 

več dovolil počasnosti in okornosti. Marsikdo je v zadnjih letih 

že na lastni koži spoznal, kako hiter – in smrtno nevaren – zna 

biti.

Čez nekaj časa je pobegnil iz ubožnice in se odpravil na ulice 

Londona. Živel je kot brezdomec, brskal za ostanki hrane in 

kradel vse, kar je imel na dosegu rok. Potem je spoznal človeka, 

ki je poznal najtemnejše skrivnosti mesta. Ki si jih je na koncu 

prilastil.

Ko se je sonce pokazalo na obzorju, je ogenj že zdavnaj 

ugasnil, mraz pa se mu je naselil v kosti. Končno je razklenil 

roke in se sprehodil po raztresenih ruševinah, stopil do ostankov 

okna.

Ne bosta prišla.

Lahko bi vedel. Zatrl je drobno razočaranje, ki bi se lahko 

razraslo v bes in bolečino. Pa tudi v nekaj, kar je bežno 

spominjalo na osamljenost. Brata mu nista pomenila nič več. 

Zanj nista več obstajala. Ne bo si dovolil nostalgije, ne bo 

dovolil bolečih spominov in hrepenenja.

Iskreno je upal, da se cvreta in zvijata v peklu.

S stoičnim izrazom na obrazu se je obrnil proč od okna. 
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Rob površnika mu je ovil meča. Popravil si je sijajne rokavice, 

narejene po meri, pa čeprav so se do potankosti prilegale 

dlanem. »Počakaj, da se prikažeta.«

»Kako dolgo naj čakam, gospod?« je vprašal možakar z mesta, 

ki ga je zasedal že vso noč. Varoval gospodarja.

Ja, kako dolgo? Kje je meja? Kdaj je predolgo?

»Dokler se ne prikažeta,« je ponovil.

»In če ju sploh ne bo?«

O tej možnosti ni hotel razmišljati. Niti pomisliti ni hotel 

na možnost, da ju ni več med živimi. Da sta ga resnično, 

popolnoma, absolutno pustila samega na svetu. Da jima ne 

bo imel priložnosti povedati, da ju ne potrebuje več. Ne, tega 

zadovoljstva ga ne bosta oropala. Mora jima povedati, da mu ne 

pomenita nič več. Da sta zanj odvečna smet, kot je bil on zanju 

pred desetimi leti.

»Prišla bosta.«

Odločno je odkorakal proti konju in se z vajenimi gibi 

povzpel v sedlo. Črnega skopljenca je spodbudil v galop in 

prisluhnil enakomernemu topotanju kopit. Bilo je, kot da 

odzvanjajo njegove misli. Sam si. Sam si. Vedno boš sam. Zaslužil 

si si. Zato sta te tudi zapustila.
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Prvo poglavje

London 

April 1859

Prosim, ne odidi. Ne zapuščaj me.

Evelyn Chambers si je te besede ponavljala le v mislih. Kajti 

če bi jih dejansko izgovorila, bi to bilo kruto. Nadvse kruto. 

Njen oče je že kar nekaj časa trpel strašanske bolečine. Počasi 

je hiral, dokler od njega ni ostala le še senca nekdaj krepkega, 

odločnega in življenja polnega grofa Worthama, ki ga je imela 

tako zelo rada.

Sedela je ob njegovi postelji. Držala ga je za uvelo dlan, 

prešibko, da bi ji vrnil stisk. Nič zato. Stiskala mu je dlan, mu 

poskušala z dotikom sporočiti tisto, kar si je upala priznati le v 

mislih. Ne boj se oditi. Nič hudega mi ne bo.

Pa vendar: ko jo bo zapustil, bo izgubljena. Niti sanjalo se 

ji ni, kako in če sploh ji bo uspelo živeti in preživeti. Odrinila 
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je strašno spoznanje. Očetu ne bo oteževala slovesa, čeprav 

resnično ni vedela, kako bo živela brez njega. A z negotovo 

prihodnostjo se bo morala spoprijeti po najboljših močeh. V 

tistem trenutku je bilo najpomembnejše, da mu nudi uteho. 

Čim več utehe.

Že več ur ji je le vračal pogled, jo nemo motril. Bilo je pozno. 

Mestni vrvež je potihnil. Pred vrati so postavali le še najvišji 

služabniki, čakali na navodila. Svetilka na nočni omarici mu je 

osvetljevala bledikasto polt, na vdrte oči metala sence. Počasi je 

pomežiknil, nekoliko obrnil glavo in se zazrl v točko nekje ob 

vznožju postelje. »Geo�rey?«

Beseda je bila le šepet, raskav in odsekan, kot da je zloge 

oblikoval s skrajnimi močmi.

»Tu sem, oče.«

Njegov sin se je, z rokami, prekrižanimi na prsih, naslanjal na 

posteljni stebriček. Njegov osupljivo čeden obraz ni kazal prav 

nobenih čustev. Evelyn je spominjal na eno od porcelanastih 

punčk, ki jih je še kot otrok dobivala v dar od očeta.

»Obljubi mi … da boš … dobro poskrbel zanjo.«

»Dajem ti besedo, da bo imela vse, kar si bo zaželela.«

Iz neznanega razloga jo je ledeno spreletelo. Geo�rey Litton, 

trenutno še vikont Litton, do nje nikoli ni bil neprijazen ali 

krut, hkrati pa ji nikoli ni izkazoval nobene naklonjenosti. 

Večino časa se sploh ni zmenil zanjo. Žalostilo jo je, da se 

pravzaprav sploh ne poznata. Še posebej zdaj, ko bosta kmalu 

ostala sama na svetu.
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Grof je šibko pokimal. Namenil ji je slaboten nasmešek, oči 

se mu niso več lesketale od ponosa in veselja kot nekoč. Zdele 

so se le še neverjetno utrujene. »Tako zelo lepa si kot mama. 

Zelo si ji podobna.«

V očeh so jo zapekle solze, grozile, da se bodo kot slap ulile 

na lica. »Kmalu jo boš spet videl. Saj veš, da te čaka.«

»Le to me tolaži. Da jo bom spet videl. Zato te zapuščam z 

lažjim srcem.« Pogled je uperil v baldahin nad sabo. Droben 

nasmešek se je zdel mehkejši, vijoličaste oči, ki jih je po očetu 

podedovala tudi sama, so postale sanjave. »Oh, kako me je 

znala nasmejati. To je vsa skrivnost ljubezni, Evelyn. Smeh. Ne 

pozabi tega.«

Zdelo se je, da so mu te besede povrnile nekaj moči. Pomislila 

je, da se je zdravnik morda zmotil, da se to noč še ne bo poslovil. 

Kljub temu ni mogla tvegati. Morala mu je povedati, koliko ji 

pomeni. Že vse življenje. Lahko bi se pretvarjal, da sploh ne 

obstaja. A je z njo ravnal kot s princeso. »Zapomnila sem si 

vsako besedo, ki si mi jo v življenju namenil. Vsak nasmešek. 

Vse lepe trenutke, ki sva si jih delila. Vse si bom zapomnila. 

Tako zelo te imam rada, papa.«

Njegov pogled se je spet zdel utrujen. »Vedno si bila luč 

mojega življenja.«

»In ti luč mojega.«

Potem je luč ugasnila. Še malo prej je drobno svetila, potem 

pa je ni bilo več.

»Oče.« Ustnice je pritisnila na hladno kožo dlani, solzam, ki 
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jih je tako dolgo zadrževala, da ga ne bi vznemirjala, dovolila, 

da so ji omočile lica. Zdelo se ji je, da ji je na prsih obležala 

težka skala.

»Pojdi v svoje prostore, Evelyn.«

Dvignila je glavo in se zazrla v Geo�reyja. Niti trznil ni. Zdel 

se je povsem brezbrižen. Kot da se ni zgodilo prav nič. Kot da ju 

ni obiskala smrt, kot da se jima življenje ni povsem spremenilo. 

Ura na polici nad kaminom je neumorno tiktakala. Nekdo 

bi jo moral zaustaviti. Vse ure v hiši bi bilo treba zaustaviti. 

Kajti v hiši, ki je žalovala, ure niso smele tiktakati. Nenadoma, 

povsem nerazumno, se ji je to zdelo najpomembnejše: ustaviti 

nepretrgano, glasno, peklensko tiktakanje.

»Pojdi v svoje prostore,« je ponovil z enakomernim glasom 

brez čustev. »In počakaj, da pridem pote.«

»Rada bi ga pomagala pripraviti.« Ga umiti, preobleči v 

naj�nejša oblačila, ga počesati, mu v smrti dati dostojanstvo, ki 

mu ga je bolezen v zadnjih dneh življenja vzela.

»Za to bo poskrbela služinčad.«

»Potem pa bi želela vsaj še malo …«

»Ne.«

»Geo�rey …«

»Zdaj sem Wortham in ubogala me boš. Če se ne boš 

prostovoljno umaknila, te bom sam zvlekel v sobo.«

Hotela ga je že vprašati, zakaj je tako neprijazen, kaj je 

naredila takega, da je do nje v teh težkih trenutkih tako zelo 

krut. A odgovor je že poznala. Ker se je sploh rodila.
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Zazrla se je v očetov obraz. Tako bled, tako droben, tako 

krhek. Njegova dlan je bila povsem mlahava. Popustila je 

prijem, vstala, proučevala neme, neodzivne poteze obraza. 

Sploh si ni bil več podoben. Le upala je, da ga bo mati v nebesih 

sploh še prepoznala.

»Evelyn, preizkušaš mojo potrpežljivost.«

Ni se takoj odzvala, prepustila se je uporniškemu vzgibu. 

Odločena je bila, da si bo vzela nekaj trenutkov za končno 

slovo. S prsti je šla skozi očetove snežno bele lase, se sklonila 

nadenj in poljubila gube, ki so se v zadnjem času namnožile na 

njegovem čelu. »Zbogom, oče. Počivaj v miru.«

Jaz miru verjetno ne bom več našla. Ne zdaj, ko te več ni. Bil 

si moj varni pristan in nenadoma se počutim, kot da so me valovi 

odnesli na odprto morje.

Odpravila se je iz sobe, ne da bi polbratu namenila en sam 

pogled. Še nikoli se ni počutila tako osamljeno. Tako žalostno. 

Tako prekleto sama na svetu je bila.

Minil je en teden. Zelo hitro je spoznala, da je ujeta v sobi. 

Dobesedno. Geo�rey je zaklenil vrata.

Ni kričala, ni jokala. Ni s pestmi razbijala po vratih, čeprav bi 

najraje do onemoglosti brcala vanje. Ohranila je dostojanstvo. 

Le sedela je in čakala, zrla skozi okno na veličasten vrt, ki se 

ni pustil motiti in je prečudovito cvetel. Moral bi biti ovit v 

črnino. Cvetlice, tako živahne barve, so se ji zdele nespoštljive. 

Hkrati pa je v tem videla nadaljevanje življenja. Solze so se 
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osušile, srca so se zacelila. Nikoli več ne bo, kot je bilo, a to še 

ne pomeni, da je konec vsega dobrega.

Geo�rey je obljubil, da bo poskrbel zanjo. Da ji nič ne bo 

manjkalo. To je ni pretirano skrbelo, gospod naj bi vedno držal 

besedo, še posebej obljubo, dano umirajočemu. Pa čeprav se je 

zdelo, da je niti najmanj ne mara.

Toda ali to pomeni, da bo do konca življenja njegova ujetnica? 

Mogoče pa je strt od žalosti in noče izpasti šibak. Navsezadnje 

je zelo ponosen človek, zelo zadržan. V tem je bil zelo podoben 

svoji materi, ki nikoli ni razkrivala nobenih čustev.

Služabnica Hazel ji je nosila obroke, vendar komajda 

spregovorila kakšno besedo. Sporočila ji je le, da so grofa 

položili k počitku. Evelyn si je želela očeta pred pogrebom vsaj 

še enkrat videti, a ji Geo�rey tega ni dovolil. Zakaj ne? Komu 

bi to škodilo?

A odpustila mu je to neuvidevnost, kajti kar predstavljala si je, 

kako težko je pokopati očeta, prevzeti naziv grofa ter nenadoma 

biti odgovoren za dobrobit polsestre in za celotno posestvo. 

Poleg tega pa ji je nevede naredil celo veliko uslugo. Kajti zdaj 

se je tolažila le s spomini na očeta, ko je bil še živ. Pred očmi ni 

imela telesa brez življenja, položenega v krsto. Vedno se ga bo 

spominjala živega in živahnega. Kako jo je metal v zrak in se 

glasno smejal, kako se je njena majhna dlan izgubila v njegovi 

veliki. Ko ji je umrla mama, je pokleknil prednjo in ji zagotovil, 

da bo vse v redu. V tistem trenutku ga je imela najraje na svetu. 

Nič drugega ni bilo pomembno.
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Zgodaj popoldne sedmega dne se je ključ v ključavnici 

obrnil. Za popoldanski čaj je bilo še prezgodaj. Ko so se vrata 

odprla, je vstala z žametnega naslonjača pri oknu. Geo�rey je 

samozavestno stopil v sobo, v kateri so prevladovali rožnati 

naborki in čipka.

Opazila je, da za razliko od nje zaradi žalovanja ni izgubil 

niti grama teže. Sive oči se niso zdele prav nič žalostne. Svetle 

lase je imel počesane nazaj, vsak las je bil na svojem mestu. Črn 

suknjič, telovnik in hlače so bili skrbno zlikani. Bela srajca in 

kravata snažni. Le črn trak okoli roke je nakazoval, da je izgubil 

družinskega člana.

Prav nič ni bil podoben očetu. Podedoval je materin videz. 

Bila je hladna ženska, ki je njo, Evelyn, vedno gledala, kot da si 

želi, da bi se razblinila. In v njeni bližini si je Evelyn prepogosto 

želela prav tega: da bi se razblinila v nič, izginila.

»Zvečer bom gostil nekaj prijateljev.« Odkorakal je do 

omare, jo odprl in začel brskati po oblekah, kot da so njegove. 

»Pričakujem, da boš poskrbela za razvedrilo.«

»Še vedno žalujeva,« ga je opomnila, zgrožena ob misli, da 

nadaljuje z življenjem, kot da se ni nič zgodilo.

Izvlekel je obleko iz bogate škrlatne svile in si jo ogledal. 

Najraje bi mu jo izpulila iz rok. Saj ne more kar vdreti v sobo in 

ji brskati po stvareh. Pa čeprav je zdaj grof. »Tale bo kot nalašč.«

Malomarno jo je vrgel na posteljo in se namenil proti vratom. 

»Bodi pripravljena ob devetih.«
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Zaprepadena nad njegovo brezčutnostjo je zravnala ramena 

in spregovorila z najodločnejšim glasom: »Geo�rey, nikogar ne 

bom gostila in zabavala.«

Korak mu je zastal, a ni se obrnil. Pogled je vztrajno upiral 

v odprta vrata. »Povedal sem ti že, da sem zdaj Wortham. Ne 

pozabi tega in ne ponovi več te napake.«

»Res ne razumem, zakaj se obnašaš tako …«

»Kako?« Zasukal se je na petah, iz oči so mu švigale puščice, 

napel je čeljust. Zatrla je vzgib. Najraje bi stopila korak nazaj, 

a ni mu hotela dati vedeti, da se ga boji. »Njegov pankrt si. 

Pripeljal te je k hiši, pred mamine oči, se bahal, da ljubi drugo 

žensko in ne nje. Misliš, da jo je tako mlado pokopala bolezen? 

Ne. Umrla je zaradi strtega srca. In nenehno me opominjaš na 

njeno trpljenje. Na moje trpljenje. Tudi mene ni imel rad. Nikoli 

mi ni izkazal naklonjenosti. Tebe pa je zasipal z ljubeznijo.«

Pri srcu jo je stisnilo. Zasmilil se ji je. Stopila je že korak 

bližje, potem pa ob njegovem jeznem bolščanju dojela, da 

bi z ljubečim dotikom vse skupaj le še pokvarila. Zato je vsa 

čustva zgostila v besede: »Zelo, zelo mi je žal, če sem te z 

nepremišljenostjo kakorkoli prizadela.«

»Nočem tvojega opravičila ali sočutja. Obljubil sem mu, da 

bom poskrbel zate. Začel bom tako, da te bom predstavil nekaj 

gospodom. Nocoj. Zato se uredi. Bodi očarljiva. Spogledljiva. 

Naj sami vidijo, iz kakšnega testa si narejena. Da si tudi 

v žalovanju pokončna. Prepričaj jih, da bi bila zelo dobra 

življenjska sopotnica.«
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»Tako kmalu me nameravaš oddati v zakon, pa čeprav še 

vedno žalujem? To nikakor ni primerno.«

»Primerno? Dekle drago, verjemi mi, da nič v zvezi s tabo ni 

primerno. A to neprimernost bodo spregledali. Zdaj pa začni 

razmišljati, kako se boš zvečer obnašala. Če ne zame, pa za 

očeta. Če te lahko vidi z nebes, bo zelo zadovoljen, da bo zate 

poskrbljeno.«

S temi besedami je zapustil sobo in za sabo zaloputnil vrata. 

Ko je zaslišala obračanje ključa v ključavnici, se je sesedla v 

naslonjač. V prsih jo je tiščalo, v grlu stiskalo. Zdelo se ji je, da 

se bo zadušila na kepi solz. Dano ji je bilo res blagoslovljeno 

življenje, oče jo je razvajal na vse možne načine. Zavedala se 

je, da le malokateri oče svojega nezakonskega otroka tako toplo 

sprejme in mu nudi vse, kar je možno.

In zavedala se je, da Geo�reyja ne sme kriviti. Geo�reyja. Še 

vedno ga ni mogla naslavljati z nazivom Wortham. Ne še. Ime 

je v njenih mislih še vedno pripadalo očetu. Polbrat se je pač 

želel znebiti bremena. In kmalu si bo začel iskati ženo. Torej je 

povsem smiselno, da želi najprej poskrbeti za očetovo hčer, jo 

izseliti iz hiše. In dozdevalo se ji je, da ga bo, ko bo zapustila 

očetov dom, videvala le še poredko. Če sploh.

Seveda je imel prav. Strogo gledano je bila res neprimerna. 

Ni doživela vstopa v družbo, ni imela sezone in seveda ni bila 

predstavljena kraljici. Ni se udeleževala plesov, je pa pogosto 

sanjarila o tem, kako ujame pozornost kakšnega čednega lorda. 

Pa vendar ni pogrešala živahnosti družabnega življenja, ker je 
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oče vedno znal poskrbeti, da je pozabila, kakšen je v resnici 

njen status v družbi.

Zdaj je breme njenega neobstoja v togi družbi padlo na 

Geo�reyjeva ramena. Tolažilo jo je, da je vsaj ni imel namena 

oddati kakšnemu pripadniku nižjega sloja – trgovcu, obrtniku 

ali celo služabniku. Namenil ji je lorda. Torej ji je nameraval 

zagotoviti tisto, kar očetu ni uspelo: mesto v visoki družbi.

A da je nameraval načrte uresničiti tako hitro … Pravzaprav 

bi mu morala biti hvaležna, da si je sploh vzel čas zanjo. Ni 

verjela, da bo zvečer znala biti spogledljiva, lahko pa se potrudi 

in je vsaj očarljiva.

Odločila se je, da bo v spomin na očeta, v spomin ljubezni, 

s katero jo je zasipal, polbratu pomagala po najboljših močeh 

in poskusila pritegniti pozornost kakšnega lorda, ki ji bo dober 

mož.


