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Za vselej hvaležna tako novim bralcem kot tistim,  
ki me spremljate že od nekdaj.

– RR
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Prvo poglavje

Vasica Jabinsk v porečju reke Volge v bližini Moskve je bila 
tipičen skupek nizkih, masivnih hiš, nametanih okrog lesene 
cerkve. Na oddaljenem hribu so si premožnejši prebivalci 
zgradili dvorce iz rdeče opeke z razgledom na bivališča navadnih 
ljudi, medtem ko so bili mali ribiški čolni, prepleskani z veselimi 
barvami, drug ob drugem zasidrani v vijugasti reki. 

Na robu vasi je ob ozki cesti, ki je na jugu vodila proti Moskvi 
in na severu proti Sankt Peterburgu, čepela trinadstropna 
krčma s pripadajočimi hlevi. Z opečnato streho in nedavno 
prebarvanimi polkni je bila spodobna, če že premožna ne. 
Takšno predstavo gostišča sta še poudarili pikolovsko čista veža 
in male sobe v zgornjem nadstropju, ki so dišale po loščilu za 
les in suhem cvetju.

Za hlevi je stala kočica, ometana z ilovico, ki jo je kamnit zid, 
ki je razmejeval posestvo, skoraj vso zakril. 
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V podstrešnici ni bilo drugega kot majhna kuhinja, sprednji 
salon in spalnici, vendar je bila močno grajena, da je pred vrati 
zadržala najhujše ruske zime, opremljena pa je bila s prefinjenim 
brezovim in cedrovim pohištvom, ki bi bilo primernejše za 
palače v Sankt Peterburgu. 

V resnici pa je bil Fedor Duša pred prerano smrtjo mojstrski 
rokodelec in so po njegovem delu povpraševale številne 
najodličnejše plemiške družine. Pohištvo je bilo vredno znatno 
vsoto rubljev, vendar bi njegova hči, Emma Linley-Kirov, raje 
stradala, kot ga prodala. Že to je bilo dovolj hudo, da je očetovo 
dragoceno delavnico spremenila v obcestno gostišče, da bi s 
tem zaslužila novce zase in mlajšo sestro Anjo.

Na ta hladni jesenski dan pa je lepo izrezljano zofo, ki je 
stala pod oknom v salonu, ali kredenco, v kateri je bil spravljen 
materin angleški servis iz porcelana, komaj opazila. 

Namesto tega je korakala sem in tja po oguljeni preprogi, v 
želodcu jo je stiskalo in dlani so se ji tresle, ko si je z njimi 
pogladila preprosto obleko iz rjavega kašmira. Nazadnje se je 
le obrnila, da se je spogledala z zaskrbljenim pogledom Diane 
Stanford, ki je sedela na zofi.

Čeprav je bila skoraj deset let starejša od Emme, je bila 
angleška varuška njena najboljša prijateljica. Emmina mati 
je bila vzgojena v Angliji in po njeni smrti je Dianina družba 
družini nudila tolažilno domačnost. 

Diana je bila značilna angleška lepotica s svetlimi lasmi in 
modrimi očmi, ki so dajale vtis navidezne ranljivosti. Emma pa 
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je, po drugi strani, po očetu podedovala medeno rjave lase, ki 
si jih je na tilniku spenjala v figo, in svetlo rjave oči, ki so na 
svet gledale z nepopustljivo odločnostjo, da namerava zastrašiti 
vsakega, ki bi se nadejal izkoristiti žensko, ki je prisiljena sama 
poskrbeti zase. 

Trud, da gostišče ohrani dobičkonosno in vzgaja šestnajstletno 
sestro, pa je očitno pogubno vplival na njen odnos s sovaščani. 
Večina sosedov je obsojala že samo misel na to, da bi dama 
poskušala voditi posle, kaj šele da bi vzgajala dovzetno dekle. 
Dostojna in dobro vzgojena ženska bi morala biti odvisna od 
moškega. Samo zakrknjena pocestnica bi si drznila opustiti 
družbene običaje in ostati neodvisna. 

Drugim je bila predmet posmeha, šepetali so za njenim 
hrbtom in poskrbeli, da se je zavedala, da na vaških zborovanjih 
ni dobrodošla. 

Do danes si je redko dovolila, da bi ji njihova mnenja prišla 
do živega.

»Ne, zagotovo se motiš,« je rekla Diana in prekinila napeto 
tišino. »Anja zna res biti trmasta in od časa do časa zaletava …«

Emma je prhnila. »Od časa do časa?«
Diana se je nakremženo nasmehnila. Emmina mlajša in 

veliko lepša sestra je bila vihrava mešanica nesmiselnih sanjarij 
in kapric.

»Tako frfotava pa spet ni,« je nadaljevala njena družabnica. 
»Ne bi šla od doma z neznancema, ki nista sorodnika.«
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Emma ji je nerada izročila zmečkano sporočilo, ki ga je našla 
v Anjini prazni postelji, ko se je zjutraj zbudila.

»O, pač, če bi bila neznanca po naključju premožna bogatuna, 
ki bi ji obljubila, da bo nastopala po evropskih odrih.«

Diana je preletela kratko pismo in staknila obrvi.
»Igralka?«
»Saj veš, kako je Anja vedno sanjarila o blestečem življenju 

daleč stran od Jabinska.« 
»Pha. Katera mladenka pa si glave ne polni s temi oslarijami? 

Vsako dekle v vasi sanjari o tem, da bi pritegnilo pozornost 
čednega princa, ki bi jo odpeljal na lepše.« Diana je vstala in 
obleka bledo breskove barve je zašelestela. »Tudi ti, Emma 
Linley-Kirov.«

Emma je skomignila z rameni. Vsakršne sanje o čednih 
princih in nežni romanci je pokopala skupaj z materjo.

»Že, vendar se nas večina od takih želj poslovi, ko prerastemo 
punčke. Anja pa, po drugi strani, noče sprejeti dejstva, da 
pravljice ne obstajajo.« Z rokami se je objela okrog pasu in 
zadrhtela od mrzle groze, ki jo je spreletavala in se je nikakor 
ni mogla otresti. »Seveda krivim sebe. Po očetovi smrti ji nisem 
posvečala dovolj pozornosti.«

»Sveta nebesa, Emma, da si mlajši sestri zagotovila dom, si 
žrtvovala vse. Lahko si ponosna na svoje dosežke.«

»Ah, ja, moji dosežki,« je rekla Emma z glasom, zamolklim od 
bridkosti, ko je pogledala proti bližnji krčmi. »Res so čudoviti.«
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»Da, pa so, draga moja,« je odločno rekla Diana. »Ko ti 
je umrla mati, si bila komaj starejša od dekletca, pa si bila 
prisiljena prevzeti gospodinjske zadolžitve, da ne omenjam, da 
si morala vzgojiti Anjo. In potem sta izgubili še očeta.«

Starejša ženska je tlesknila z jezikom. »No, vsako drugo 
dekle bi takemu bremenu ušlo ali pa bi se vsaj zanašalo na 
dobrotljivost drugih. Ti pa ne.«

»Ne, jaz sem se odločila postaviti na lastne noge, ne glede na 
ceno.«

»Kar ti je tudi izjemno uspelo.«
Emma je zmajala z glavo. Prijateljica ji je bila preveč vdana, 

da bi omenila, da je Emma s svojimi dosežki sestro komaj 
zmogla preživeti. In da ji je uspelo obe izgnati iz vaške družbe.

»Za ceno Anje.«
»Neumnost.«
Emma je globoko zajela sapo, nesmiselno presenečena nad 

domačnim vonjem po lesu, dimu in sveže pečenem kruhu. 
Odkar je ugotovila, da je Anja izginila, se je počutila, kot bi svet 
postal nenavadna nočna mora. 

»Prepričevala sem se, da Anjo učim, kako pomembna je 
samozadostnost,« je raskavo rekla. »Zdaj pa se moram vprašati, 
ali nisem bila le sebična.«

»Sebična?« Diana je Emmo tolažeče z roko objela okrog 
ramen. »Si najbolj plemenita in dobrosrčna dama, kar jih 
poznam.«
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Emma se je nerada prisilila premagati bolečo zadrego, ki jo je 
od očetove smrti pred približno štirimi leti držala v sebi.

»Ne, Diana, lahko bi sprejela ponudbo barona Kostje.« 
»Ponudbo?« Starejša ženska je spustila roko in pretresena 

stopila nazaj. »Te je zasnubil?«
»Ni mi ponudil zakona, čeprav bi uredil tako, da bi me imel 

v postelji.« Emma se je namrdnila ob spominu na večer, ko se je 
baron z njenim najljubšim marelično medenim kolačem pojavil 
na njenem pragu. Bog vsemogočni, kako neumno naivna je 
bila. Zagotovil ji je, da je prišel na pleča prevzet bremena, ki 
jo težijo, in živo si je lahko predstavljala, da namerava vložiti 
v njeno gostišče s pripadajočimi hlevi za kočije in konje ali 
celo Anji ponuditi delo služabnice v njegovi vili s pogledom 
na vasico. Še na misel ji ni padlo, da jo bo osramotil z željo, 
naj postane njegova priležnica. Ali da ji bo zagrozil, da ji bo 
zagrenil življenje, če ponudbe ne bo sprejela. »Ne. Hotel mi 
je ponuditi carte blanche in pripravljen je bil izkazati izjemno 
velikodušnost.«

»Ljubi Jezus.« Diana si je dlan pritisnila na bujno oprsje. »To 
vsekakor pojasni njegovo nenavadno vedenje. Nekega dne te je 
še koval v zvezde, drugega pa …«

»Se je do mene vedel, kot bi bila kužna,« je zaključila 
Emma, ni ji bilo treba dodati, da je njegovo kruto vedenje le še 
spodbudilo vaščane, da so ji obrnili hrbte.

»Zakaj mi tega nisi povedala?« je zasopla Diana. 
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Emma je potegnila za oguljen rob rokava in po drobovju jo 
je začrvičila poznana bolečina.

Ob baronovi ponudbi je bila zgrožena, še bolj pa užaljena in 
prizadeta.

Nekoč je bila njena družina v okraju močno spoštovana in 
lahko bi izbirala med številnimi zagretimi snubci. Že samo 
dejstvo, da si ji je baron drznil ponuditi takšen sramoten 
dogovor, ji je razkrilo, kako globoko je padla. 

»O tem se nerada pogovarjam,« je zamrmrala. »Nadvse rada 
bi se izognila nadaljnjemu vlačenju po zobeh.«

Diana jo je sočutno gledala. Bolje kot kdo drug je razumela, 
kako se mora žrtvovati ženska, ki je prepuščena sama sebi. 

»No, priznati moram, da bi ti odsvetovala, da pristaneš na 
takšno nezaslišano ponudbo, vendar pa ne morem zanikati, da 
je zelo bogat, in ne dvomim, da bi bil velikodušen.«

»Tako velikodušen, da bi poskrbel, da bi se lahko posvetila 
Anji, ne pa da sem nama komaj ohranila streho nad glavo.«

»Menda res, kar pa vseeno ne bi zagotovilo, da se Anji ne bi 
dalo tako zlahka zavrteti glave.«

»Obe veva, da bi bilo to veliko manj verjetneje.« Emma je 
zamahnila z roko, da je pokazala na pusto sobo. »Ne samo, da 
bi bila deležna drobnega razkošja, ki si ga je vedno želela, imela 
bi tudi priložnost lepše poskrbeti zanjo. Preveč časa je preždela 
sama.«

Diana jo je nepričakovano prijela za dlan, oči so se ji 
pomračile od skrbi.
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»Zdaj pa me poslušaj, Emma. Nisi ti kriva.«
»Pa sem.« Emma je težko zavzdihnila. »Nisem mogla žrtvovati 

nedolžnosti, zdaj pa Anja plačuje za moj bedasti ponos.«
»Če že moraš koga kriviti, daj tiste grozne neznance, ki 

izkoriščajo prismojena dekleta. Kakšne baže gospodje bi počeli 
kaj takega?«

Emmin boleči strah je nadomestil naval čistega besa.
Ko sta se elegantna popotnika prvič ustavila v njenem 

gostišču, je bila vesela. Ne samo da sta hitro poravnala račune, 
tudi z napitninami sta bila velikodušna. Že si je predstavljala, 
kakšna božična darilca bo z dodatnimi novci lahko nakupila.

Zdaj bi dala vse, kar ima, da ne bi nikoli prišla v Jabinsk. 
»To že nista bila nobena gospoda.«
Diana je nejeverno pogledala. »Misliš, da sta bila prevaranta?«
Nemirno je zmajala z glavo. »Ne vem, kaj naj si mislim, vem 

pa, da moram nekaj ukreniti.«
»Kaj pa sploh lahko narediš?«
»Prav to se tudi sama sprašujem.«
Ko je odkrila, da je Anja izginila, je bila preveč pretresena 

in vsa iz sebe, da bi razmišljala, kaj lahko naredi. Preprosto ni 
mogla sprejeti dejstva, da bi sestra resnično prostovoljno šla z 
neznancema. 

Sčasoma pa se je skozi boleč občutek krivde na plano prebila 
silna odločnost, ki ji je pomagala preživeti številne nesreče, in 
začela je razmišljati, kako rešiti Anjo.
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»Patja je slišal moška v hlevu govoriti, da se vračata v Sankt 
Peterburg. Takrat temu ni posvečal pretirane pozornosti, ko pa 
sem šla v hleve, da bi odkrila, kdaj natanko sta se gentlemana 
odkradla, mi je povedal za njun pogovor.«

Diana jo je debelo pogledala in se je ob tem tako trdno 
oprijela, da jo je zabolelo. »Jima nameravaš slediti?«

»Seveda.«
»Emma, prosim, ne prenagli se,« jo je rotila Diana. »Ne 

moreš kar sama odpotovati v Sankt Peterburg.«
»S sabo bom vzela Jeleno,« ji je zagotovila Emma in mislila 

na starajočo se služkinjo, ki ji je pomagala v gostišču. »Če 
popoldne ujameva poštno kočijo, sva v dveh dneh v Sankt 
Peterburgu.«

»Toda …«
»Trdno sem odločena, Diana, in dobro veš, da se nima smisla 

prepirati z mano,« je Emma odločno prekinila začeto pridigo.
Starejša ženska je neodobravajoče trdno stisnila ustnice. »Če 

predpostavljam, da ti bo uspelo nepoškodovani priti v Sankt 
Peterburg, kako nameravaš najti Anjo? Sankt Peterburg ni 
mirna vasica, kjer bi se sosedje dobro poznali med seboj. Lahko 
jo iščeš več tednov, pa se ne bosta srečali.«

Emma se je porogljivo nasmehnila. Že res, da je morda 
podeželska stara devica, ni pa brez dobršne merice zdrave 
pameti. Odkar se je odločila odpotovati v Sankt Peterburg, je 
vedela, da ne sme pričakovati, da se bo kar spotaknila ob Anjo.
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»Za pomoč nameravam prositi Herricka Gerhardta.« 
»Gerhardta? Carjevega svetovalca?«
»Tako je. Šepeta se, da ima skrivnostno moč, ki mu omogoča, 

da je obveščen o vseh dogodkih v cesarstvu. Nekateri ljudje mu 
pravijo ‚Pajek‘, ker lahko sproži mreže, v katere se ujamejo še 
najbolj prekaljeni izdajalci.« 

Diana je stopila nazaj in motrila Emmo, kot bi se bala, da jo 
je zapustila vsa pamet.

»Naj mu rečejo tako ali drugače, je Herrick Gerhardt eden 
najmogočnejših gentlemanov v Rusiji. Ne moreš se kar tako 
pojaviti na njegovem pragu.«

»Pravzaprav se lahko.«
»Emma.«
»Ne vznemirjaj se.« Emma je dvignila vitko roko. »Materin 

sorodnik je – mislim, da daljni bratranec – in po očetovi smrti 
mi je poslal zelo prijazno pismo, v katerem me vabi, naj ga 
obiščem, če ga bom kdaj potrebovala.«

Diana ni bila videti kaj prida olajšana. »Te nevarne nakane ne 
odobravam.«

Tudi Emmi ni bila pretirano po godu.
Na žalost pa ni imela izbire. 
»Anja je edino, kar mi je še ostalo na tem svetu,« je dejala, 

njen glas je bil hripav od potlačenih čustev. »Ne bom se ji znova 
izneverila.«
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Dimitri Tipova je kleče ob mahagonijevi mizi blagoslavljal 
polno luno, ki je eleganten kabinet okopala s srebrno mesečino. 
Zaključil je z iskanjem po papirjih in knjigovodskih poslovnikih 
v predalnikih in z vitkimi prsti že drsel po izrezljanih lesenih 
opažih ter upal, da bo odkril skriti predelek. 

Kakšen gentleman pa nima skrivnosti, ki jih mora skriti?
Pjotr Burdzecki je moral skrivati več kot večina ljudi.
Osredotočen na nalogo, ki si jo je sam naprtil, je skorajda 

preslišal tihe stopinje pred vrati in samo hitrim nagonom se je 
lahko zahvalil, da se je vzravnal in ležerno postavil ob pomolno 
okno. Prebrisano ga je odprl že pred iskanjem; uspešen zmikavt 
je vselej pripravljen na beg.

Vrata v kabinet so se počasi pomikala naprej in Dimitri se 
je na hitro ozrl po sebi, da se je prepričal, ali ima črni suknjič 
in srebrni telovnik dostojno zapeta ter urejena – kolikor je 
bilo sploh mogoče, glede na to, da sta nedavno ležala na tleh 
spalnice. Natančnemu očesu ne bi ušlo, da je bila njegova 
kravata zavezana v naglici in so bili vranje črni lasje, speti v 
kito, še vedno razmršeni od ženskih prstov, toda z malo sreče bo 
tema v prostoru te nedovršenosti prikrila.

Če pa ne … no, v tem primeru pa je vedel, kako prisotnost v 
sanktpeterburški mestni hiši ohraniti kot skrivnost. 

Segel je v notranji žep plašča in v dlan stisnil biserno kopito 
male pištole, pripravljen ubijati, dokler ni čez prag stopila vitka, 
očitno ženska postava.

»Pierre?« je pridušeno zaklicala ženska.
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Dimitri je pogoltnil nepotrpežljiv stok. Upal je, da se bo 
lahko odtihotapil iz hiše, še preden bo Lana, mlada nevesta 
Pjotra Burdzeckega, ugotovila, da je izginil.

Ljubke ženske rdečkasto rjavih las ni bilo težko zapeljati. 
Moral se je samo pretvarjati, da je francoski diplomat na obisku, 
na katerega je občasno naletela v operi ali na Trgovskem dvoru, 
kamor je hodila nakupovat s služabnico. Že čez nekaj dni je 
hihitajoča se in z vabljivimi pogledi privolila, da jo pospremi v 
najbližjo kavarno.

Ni imela razloga, da bi posumila, da je bil zloglasni car 
beračev, neusmiljeni vodja podzemlja, ali da se zanjo zanima 
zgolj zato, da bi prišel v to luksuzno palačo, ki so jo močno 
stražili izurjeni vojščaki. 

Spustil je pištolo in zanosno stopil proti njej. 
»Ma belle, mislil sem, da spiš.«
Neodobravajoče je pogledala po soprogovem zasebnem 

kabinetu. »Kaj počneš tukaj?«
»Bojim se, da se pripravljam na odhod.«
»Si se izgubil?«
Stopil je še korak naprej, dovolj blizu, da ji je temni koder 

popravil za uho. Bila je nečimrno, vase zagledano bitjece, 
vendar ni bila škodljiva. Česar pa za njenega moža ni mogel 
trditi.

Ali zase, če smo že pri tem. 
»Raje se izmuznem, ne da bi me opazili služabniki,« je 

zamrmral in spregovoril v popolni francoščini, ki je bila 
priljubljena pri vseh ruskih plemenitaših. Prav tako je tekoče 
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govoril rusko in angleško ter razumel kar nekaj germanskih 
narečij. Bil je nenavadno izobražen razbojnik, za kar se je imel 
zahvaliti materini vztrajnosti, s katero je dosegla, da mu je tisti 
pesjan, oče, plačal šolanje. »Ne bi si želel, da takšna lepa stvarca 
postane vir grdih govoric.«

»O.« Trepnila je z očmi in željno sprejemala njegovo 
namazano laž. »Moraš tako hitro iti?«

»Hitro, pa kaj še. Če se bom še malo obiral, tvegam, da me 
tvoj mož skopi.«

Našobila je ustnice, ga zgrabila za zavihke suknjiča in se 
stisnila obenj ter ga brez besed spodbujala. 

»Nikoli se ne vrne pred zoro, če se mu sploh da vrniti.« 
Poljubila ga je na konec brade. »Če bova imela srečo, bova 
lahko ves dan uživala skupaj.«

Dimitri je priprl kot viski zlate oči. »Nikoli se ne zanašam na 
srečo, ma belle.«

»Kdaj pa se bova potem spet videla?«
»Kdo bi vedel, kdaj bo usoda znova dovolj prijazna, da nama 

bo prekrižala poti?«
»Nocoj …«
»Usodi morava pustiti, da naredi po svoje,« jo je prekinil, 

odločno odmaknil njene roke s trpinčenega suknjiča in si jih 
dvignil k ustnicam. »Vrni se v toplo posteljo. Pod vzglavnikom 
boš v znak mojega spoštovanja našla majhen spominek.«

Kot je pričakoval, jo je to zamotilo. »Darilo?«
»Oui. Upam, da se boš vedno, ko jih boš nosila, spomnila 

name.« 
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»Jih nosila?« Oči so se ji iskrile od pričakovanja. »Kaj pa si mi 
kupil? Rokavice? Uhane?«

»Zakaj ne greš pogledat?« jo je spodbudil in se hudomušno 
nasmehnil, ko se je zahihitala in se bliskovito pognala iz 
prostora. 

Čeprav je bila poročena s spolnim sprevržencem, ki je bil 
dvakrat starejši od nje, je bila na številne načine le malo zrelejša 
od jeune fille. Nič podobna ženskam iz njegovega sveta, ki jim je 
bilo otroštvo le redko dovoljeno doživeti. 

Dimitri je prisluhnil zvoku odhajajočih korakov, se izmuznil 
skozi odprto okno in se spustil na vrt pod njim. Ni še zaključil 
s preiskavo hiše, vendar je bila Lana prepričana, da je pri 
stražarjih pritegnil nezaželeno pozornost, in ni mogel tvegati, 
da ga ujamejo.

Na tla je pristal spretno kot vnet športnik, z dlanjo je segel 
po pištoli, še preden se je zravnal. Nagon, ki ga je ohranil pri 
življenju večkrat, kot bi lahko preštel, ga je ščemeče opozarjal. 

»Pokaži se,« je mehko zarenčal.
Iz senc marmornega vodnjaka se je izluščila vitka postava v 

težkem plašču s kapuco. 
»Moram priznati, da tudi mene gloda radovednost,« ga je 

podražil dobro znani zoprni glas. »Kaj si ji pustil pod blazino?«
Dimitri je mrko zategnil ustnice, ko je spoznal, da je zaradi 

odprtega okna lahko moški slišal ves njegov pogovor z Lano. 
Seveda pa Herricku Gerhardtu ni bilo treba prežati pod 

odprtim oknom, da bi prišel do želenih podatkov, si je 
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obžalujoče priznal Dimitri. Čeprav ni verjel, da bi imel 
svetovalec Aleksandra Pavloviča mistične sposobnosti, kot so to 
mislili drugi. Navsezadnje se je sam temeljito zavedal, da so bile 
njegove metode tuzemeljske in povsem vsakdanje.

»Diamantne uhane,« je nejevoljno priznal.
Herrick je privzdignil obrv. Kot gentleman pruskega rodu 

je bil mršave zunanjosti, gosti srebrno sivi lasje in prebadajoče 
rjave oči pa so pričali o hladni, neusmiljeni tankoumnosti. 

»Dokaj velikodušno darilo za žensko, s katero si spal samo 
zato, da bi preiskal kabinet njenega soproga.« 

Dimitri je skomignil z rameni. »Lana je morda res puhloglava 
frfra z dušo štacunarke, vendar si vseeno zasluži kaj boljšega 
od tega, da je prodana dvakrat starejšemu soprogu, ob čigar 
spolnih sprevrženostih se še sam stresem od gnusa.«

Herrick je namerno pogledal proti neoklasicistični palači, ki 
se je dvigala za Dimitrijem.

»Nedvomno večina družbene smetane meni, da je dobro 
nasedla.«

»Samo zato, ker imajo življenja tako hladna in prazna kot 
marmorne kripte, ki čakajo na njihove smrti.«

»Filozof, in to ti, Tipova?« je zanimalo Herricka. 
»Samo preprost zločinec.«
Herrickov hehet je odplaval z mrzlim oktobrskim vetričem. 

»Kot da bi bil kdaj tako neumen, da bi te podcenjeval. Kaj si 
odkril?«
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Dimitri je z opreznim obrazom prekrižal roke na prsnem 
košu. Odkar je pred nekaj tedni pritegnil pozornost Herricka 
Gerhardta in vojvode Huntleyja, je nehote postal najskrivnejše 
orožje Aleksandra Pavloviča proti izdajalskim hujskačem, ki 
so podpihovali nezadovoljstvo. Ruskega carja človek ni mogel 
zavrniti.

To, da je stikal po hiši Pjotra Burdzeckega, pa se je tikalo 
njega osebno, in o tem ni nameraval z nikomer razpravljati.

»Nič, kar bi zanimalo Aleksandra Pavloviča.«
»Presenetilo bi te, kaj vse zanima carja,« mu je ugovarjal 

Herrick.
»Carja ali njegovega najzaupnejšega svetovalca?«
»Glede tega ni razlike.«
»Si zato tukaj?« je zanimalo Dimitrija. »Da odkriješ, kaj sem 

morebiti našel med Burdzeckijevimi papirji?«
Herrick je odklonilno zamahnil z roko. »Pravzaprav sem 

tukaj iskal tebe.«
Dimitri se je napel in sumničavo priprl oči.
»In kako, se vprašam, si vedel, da bom tukaj?«
»Nisi edini gentleman, ki zna pridobiti informacije.«
»Že, toda …« Dimitri je požrl besede. »Pustiva to, izdajalca 

bom kmalu odkril.« Z roko je nakazal proti praznim cvetličnim 
gredam in marmornim vodnjakom, ki so bili v pripravi na 
neprizanesljivo rusko zimo že pokriti. »Če si se želel sestati z 
mano, bi mi moral samo poslati sporočilo. Ne bi se ti bilo treba 
plaziti po vlažnih vrtovih.«


