
Anne Gracie

Moj popolni poljub

Prevod:

Branka Šnek Oset



- 5 -

MOJ POPOLNI POLJUB

Prolog

Dereham Court, Norfolk, Anglija. 

1814

»Zlobno dekletce si!« je zarjovel starec.

Osemletna Grace Merridew je drhtela v kotu sobe. Dedovo 

besnenje je občutila kot udarce z bičem, prepolne sovraštva.

»Trpela boš v bedi in umazaniji, sama in neljubljena. In ko 

boš srečala smrt, se bodo tvojega pokvarjenega mesa izogibali 

še črvi!«

»Pa bom ljubljena,« je Grace uporniško zamomljala. »Mama 

je tako rekla.«

Ponovno je zaklel. »Ta vlačuga babilonska …«

Grace ni vedela, kaj je ‚vlačuga', nagonsko pa je dojela, da 

prav nič dobrega. Pesti je jezno zakopala v boke in se besno 

odzvala: »Moja mama pa že ni bila vlačuga! Angel je, gleda me 

z neba in pazi name. Preden je odšla, nam je vsem – meni in 

mojim sestram – obljubila, da bomo nekoč našle ljubezen in 
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smeh in sonce in srečo. In res bomo vse to imele. In ti, ded, nas 

ne boš ustavil. Kajti angel je močnejši od groznega starca, ki 

pljuva in preklinja in smrdi!«

Pogled mu je strašljivo potemnel. Stal je nad njo, velike 

grčave prste je stiskal v pesti. Grace je bila kot prikovana na tla. 

Tresla se je po vsem telesu, presunjena nad lastno predrznostjo. 

Še nikoli se mu ni tako postavila po robu. V tistem trenutku je 

bila prepričana, da jo bo ubil. Pripravila se je na udarce, ki bodo 

sledili. Na bes, ki bo izbruhnil.

Tišina je bila neznosna.

Ko je končno spregovoril, je bilo še grozljivejše, kajti 

ni zakričal. Besede so bile mehke, skorajda nežne. »Tvoja 

vlačugarska mati je ljubezen in srečo morda res obljubila tvojim 

starejšim sestram, tebi pa nikoli, Grace.«

Grace je uporniško odkimala. Matere se ni spominjala, a 

sestre so ji pogosto pravile o njeni obljubi. »Ja, pa je,« je trmasto 

vztrajala.

»Ne, ni. Ker ni mogla. Drugim že, tebi pa ne.« Besede so bile 

gladke in nenavadno samozavestne.

Grace je podvomila o sebi. O materi. Razprla je dlani. »Zakaj 

ne meni?«

Trznila je, ko ji je težko dlan položil na glavo. Gesta se je 

zdela ironično ljubkovalna. »Ker si jo ubila, Grace. Nobena 

ženska ne obljublja sreče hčeri, ki jo je poslala s tega sveta.«

Strmela je vanj. Ni mogla dojeti slišanega.

Besede je ponovil z očitnim naslajanjem. »Hčeri, ki jo je 

ubila.«
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Pri srcu jo je zazeblo. »Nisem ubila svoje mame! Nisem!«

»Bila si še dojenček, ne moreš se spomniti. A ubila si jo. 

Ubila si vlačugo babilonsko in prišla k dedu. Zato si moja in ne 

od matere.« Dolgi, skrivenčeni prsti so jo božali po laseh.

Grace je umaknila glavo in si v usta zatlačila pest, da bi 

zadušila grozljiv krik. To ni res. Ne more biti. »Vprašala bom 

sestre. Nisem je ubila! Le kako bi jo lahko?«

»Misliš, da ti bodo povedale strašno resnico? Misliš, da bodo 

želele razburiti preljubo sestrico? Saj mame ne moreš obuditi 

od mrtvih, kaj?« Raskavo se je zasmejal. »Trdile bodo, da lažem. 

Vendar ne lažem, Grace. Ne lažem.«

Grace se je dvignil želodec. Postalo ji je tako slabo, da so se ji 

zašibila kolena.

»Ubila si svojo mater, Grace.« Smehljal se je, razkazoval 

porumenele polomljene zobe. »In zato boš umrla sama in nikoli 

ljubljena …«
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Prvo poglavje

Srečen je tisti, ki zadovoljstvo najde v očetnjavi, 

s pljuči, polnimi domačega zraka. 

Alexander Pope

Shropshire, Anglija, 1826

Prijezdil je v vas Lower Wolfestone s hladnim maščevanjem 

v srcu. Na velikem črnem konju, prepotenem in prašnem, 

je pritegnil vse poglede, moške in ženske. A ni se zmenil za 

nikogar.

Ko je zagledal tablo s pobledelim grbom Wolfstona nad 

vhodom taverne, ki se je v žgoči vročini zdel meglen, je 

spodbudil konja. Utrujena belo-rjava psica, z jezikom skoraj do 

tal, mu je vdano sledila.

Na klopi so sedeli trije starci. Pred soncem so jih ščitili zlati 

in zeleni in rdečkasti listi bukev.
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Nenadoma se je od nekod vzel suhljat, razcapan otrok. »Vam 

lahko pomagam, gospod? Bi vrček piva? Napojim vašega konja? 

In psa?«

»Katera cesta vodi do gradu Wolfestone?«

»Do gradu, gospod? A gospoda Eadesa ni več že …«

»Billy Finn, gospoda ne zanimajo vaške klevete!« Velik možak 

je malomarno odrinil fantiča, prišleku namenil klečeplazen 

nasmešek in se celo napol priklonil. »Vrček za vaše izsušeno 

grlo? Dobro pivo imam, prijetno se hladi v kleti. Prileglo se 

vam bo v tej vročini. Če pa ste lačni, moja žena peče mesno 

pito, ki jo poznajo v treh deželah.«

Neznanec se ni zmenil zanj. »Katera cesta, fant?«

Fant, ki je psici ravno dajal vodo, je ošinil krčmarja, potem 

pa pokazal v daljavo. »Tista cesta tam. Do konca. Ne morete 

zgrešiti.«

Krčmar je fantiču namenil jezen pogled in začel: »Tam ne 

boste našli nikogar …«

Neznanec se ni zmenil zanj. Fantiču je vrgel srebrn novčič in 

odjezdil.

»Naj me koklja brce,« se je krčmar začudil. »Le kaj bo tak 

gospod počel v gradu?«

Najstarejši med starci, s svetlimi očmi na nagubanem obrazu, 

se je posmehnil: »Slep kot vedno si, Mort Fairclough. Ga nisi 

prepoznal?«

»Kako bi ga? Še nikoli prej ga nisem videl.«

»Pa njegove oči? Svetlo zlate in hladne kot ivje. S takimi očmi 
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in lasmi, črnimi kot greh, ne more biti nihče drug kot volk iz 

Wolfstona.«

Med zbranimi vaščani je završalo.

Ena od deklet je zavzdihnila. »Za lorda je res čeden. Res 

so mi všeč postavni, visoki, odločni moški. Z veseljem bi mu 

pokazala, kako se dan konča.«

Glas možaka častitljive starosti je izdajal zaskrbljenost: 

»Pomembno vprašanje je, kakšne vrste volk je.«

»Kako to mislite?« je fantič skorajda zacvilil.

»Na gradu Wolfstone volkovi živijo že skoraj šeststo let, 

Billy,« je starec pojasnil. »In poznamo dve vrsti: dobre in slabe. 

Od njih je odvisna usoda naše vasi.«

S svetlimi starimi očmi je ošinil poslušalce in dodal: »Odkar 

pomnim, so živeli le slabi. A ko sem bil še fantič …« Otožno je 

zmajal z glavo. »Takrat je bil stari lord dober. Eden najboljših.« 

Izpraznil je vrček in se zazrl v praznino. »Zdaj se sprašujem, 

kakšne vrste človek je ta.«

»Rekel bi, da je dober,« je mali Billy Finn v dlani stiskal 

novčič.

Krčmar je zmajal z glavo. »Če je radodaren, še ne pomeni, 

da je dober, fant. Tudi stari lord ni bil škrt, ko se mu je tako 

zazdelo, pa je bil eden najslabših.« Besede je podkrepil s 

pljunkom na suha tla.

»Upati moramo na Sivo gospo,« je skorajda ukazovalno rekla 

zgrbančena starka z belimi štrenami in črnimi očmi.

Billy Finn ji je hitro prinesel stol. »Kdo pa je Siva gospa, 

babi?«
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Babi Wigmore je počasi sedla na stol in odobravajoče 

pokimala. »Zaščitnica te doline je, Billy. Za nas revne je 

znanilka boljših časov. Ko jezdi Siva gospa, bo volk dober. In že 

zelo veliko let ni jezdila.«

Stari ata Tasker je pristavil: »Moja mama jo je videla enkrat, 

ko je bila še dekle. Vsa v sivem je bila na belem konju. Koščena 

kot meglica je jezdila ob zori.«

»Ko jezdi Siva gospa, bo volk ukročen,« je babi ponovila.

Krčmar se je zazrl v cesto, po kateri se je odpravil neznanec, 

in zmajal z glavo. »Tega človeka ne more ukrotiti nobena gospa, 

siva ali črna. Nisem še videl tako svetlih in hladnih oči. Rekel 

bi, da so hudičeve.«

»Volčje,« je pristavil starec. »Stari Hugh Lupus je imel 

takšne.«

»Hugh Lupus?«

»Si res povsem neveden, fantič? Hugh Lupus je bil prvi 

gospodar družine D'Acre. V Anglijo je prišel z Viljemom 

Osvajalcem. Bil je res neusmiljen mož, stari Hugh, s trdimi 

zlatimi očmi, ob katerih ti je zamrznila kri v žilah.« Naslonil se 

je na zid in dodal: »Nevihta prihaja. Čutim v kosteh.«

Najeta potovalna kočija je drvela z vrtoglavo hitrostjo. Z ozke 

podeželske ceste se je dvigal gost oblak prahu, se plazil skozi 

odprta okna kočije in se ovil okoli potnikov. Dan je bil prevroč 

in preveč soparen, da bi bilo mogoče zapreti okna. Povrh vsega 

pa je bil prah v primerjavi z njihovo nesrečo minoren.
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Poskakovali so po sedežih, ko je kočija premagovala brazde 

kolovoza in globoke luknje. Če ne bi bili privezani z usnjenimi 

jermeni, ki so viseli s sten kočije, bi že zdavnaj popadali po tleh.

»Ko prispemo v London, bom tega predrzneža dal nemudoma 

odpustiti!« je sir John Pettifer zlovoljno zamomljal. Kočijaža 

je, ko so se ustavili in zamenjali konje, že dvakrat pošteno 

okaral zaradi vratolomne vožnje, a ker je šlo za najeto storitev, 

se kočijaž ni kaj prida zmenil za sitnega starejšega gospoda v 

staromodnih oblačilih, ki se je, kar zadeva napitnino, že izkazal 

za precej škrtega.

Grace Merridew se je oklepala usnjenega jermena in zaškrtala 

z zobmi. Ni šlo le za nesramnost. Kočijaž si je iz z usnjem 

prevlečene prisrčnice večkrat privoščil okrepčilo. In več kot je 

spil, bolj divja je bila vožnja in višje je kočija poskakovala.

Še malo, si je Grace govorila. Ni se smela glasno pritoževati, 

kajti na tem potovanju je bila pravzaprav nevidna. V kočiji je 

sedela le zato, ker je njena najboljša prijateljica Melly Pettifer 

vztrajala, da jo mora spremljati.

In ker jo je v tistem trenutku gotovo zapustila vsa zdrava 

pamet.

A kaj, ko Melly še ni videla tako obupane, tako vse iz sebe. 

Ko ji je sporočila novico, se je njena prošnja zdela prav zares 

neverjetna.

»Ne bo mi treba delati kot guvernanta. Papa mi je našel 

moža!« Ko ji je Grace že hotela čestitati, je Melly bruhnila v 

jok. Po licu so ji tekle grenke, debele solze. Solze bridkosti in 

ne veselja.
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Kočija je zapeljala v ovinek in se nevarno nagnila. Grace je 

poiskala oporo. Melly se je oprijela okenskega okvira. Uboga 

revica. V obraz je bila zelenkasta. Že trikrat je bruhala. Saj ne, 

da je pričakovala prijetno potovanje, a izkušnja je bila hujša, 

kot bi si človek lahko predstavljal.

Mellyjino potovanje v novo življenje. Čez nekaj tednov 

se bo poročila z moškim, ki ga sploh ne pozna. Grace si tega 

sploh ni mogla predstavljati. Pravzaprav tega dejstva sploh še 

ni ponotranjila. Prav tako ne Melly. Izkazalo se je, da je že od 

devetega leta zaročena z Dominicom Wolfom, zdaj lordom 

D'Acre z gradu Wolfestone. In tega ji prej nihče ni niti omenil.

Dominic Wolfe se je menda v Anglijo vrnil prvič po desetih 

letih. Niti na očetov pogreb ga ni bilo. Ko je sir John izvedel 

za njegovo vrnitev, mu je takoj napisal pismo in ga spomnil na 

zaroko.

Zaroko, ki je bila zakonita in zavezujoča. Po besedah sira 

Johna Melly pri tem ni imela nobene besede. S starim lordom 

D'Acrom sta zadevo uredila že pred davnimi leti. Podpisala 

sta dokumente, lastnika je zamenjal čeden kupček denarja – 

denarja, ki ga je sir John že zdavnaj porabil in ga tako nikakor 

ne bi mogel vrniti.

Nič čudnega, da je bil sir John ob hčerinem vstopu v visoko 

družbo tako stiskaški. Splošno znano je bilo, da so skrinje 

Pettiferjevih prazne. Zakaj bi porabljal denar za hčerin vstop na 

poročni trg, ko pa je bila ta zadeva že dogovorjena, podpisana 

in zapečatena, nevesta pa pripravljena na dostavo?
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Sira Johna je najbolj skrbelo to, da novi lord Wolfe morda 

sploh ne bo več stopil na angleška tla. Ali da se bo poročil kje 

v tujini. A nazadnje se je vendarle vrnil domov in priprave na 

poroko so lahko stekle.

Melly je bila ob novici pretresena, a počasi se je sprijaznila. 

Tudi zato, ker ni bilo drugih snubcev. Tako je to, če si revna, 

vsakdanjega videza, okrogla in neverjetno sramežljiva. Tolažilo 

jo je le, da je novi lord D'Acre mlad.

Kako nenavadno mora biti, je razmišljala Grace, da se vrneš 

po svojo dediščino in izveš, da si zaročen. Ko je bila pogodba 

podpisana, je imel šele šestnajst let.

Težava pa je bila tudi, da Dominic Wolfe ni hotel neveste. 

Melly s podrobnostmi ni bila seznanjena. Vedela je le, da sta 

oče in družinski odvetnik odpotovala v Bristol, kjer je takrat 

bival. Ukvarjal se je z ladijskim prevozom.

Sir John je bil odločen, da bo Melly dobila, kar je bilo 

dogovorjeno. Pogodba je bila zakonita in veljavna. Določala 

je, da bo lord D'Acre posestvo Wolfestone lahko podedoval 

le, če se bo poročil z Melly. Tako je pisalo v oporoki njegovega 

očeta: dediščina se nanj prenese šele po poroki. Če pa bi Melly 

prehitro zapustila ta svet ali bila kako drugače nezmožna za 

poroko, bi lahko dediščino dobil le po poroki z nevesto, ki bi jo 

odobril sir John.

Odvetniki lorda D'Acra so pretresli oporoko, a bila je 

brezhibno sestavljena. Nobenih lukenj niso našli. Tako je 

privolil v poroko, a v pismu, ki ga je sir John prejel pred dvema 

dnevoma, ga je hladno obvestil, da bo šlo za navidezen zakon. 
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Z ženo se bo razšel že na vratih cerkve. Ker je imel v lasti �oto 

ladij, ni imel nobenega namena živeti v Angliji.

Melly je bila skrušena. »Imela bom hišo v Londonu in na 

kupe denarja, nikoli pa ne bom imela otrok. Saj veš, kako zelo si 

jih želim. Obožujem otroke.« Mehka, okrogla lica so se spačila 

v bolečini, močile so jih solze.

»Oče te ima rad. Ne bo te silil v poroko s takim človekom,« 

jo je Grace poskusila potolažiti. »Reci mu, da se nočeš poročiti.«

»Pa me bo! Trdno je odločen. Nisem ga še videla takega.« 

Melly si je rdeče oči obrisala s pomečkanim robcem. »Pomagaj 

mi, Grace. Rotim te.«

Ker je Melly ščitila pred nasilneži že vse od dne, ko sta se 

spoznali v šoli – in ker ima norost v krvi! – ji je obljubila, da bo 

naredila vse, kar bo v njeni moči.

Zato se je zdaj znašla na tem nadvse neprijetnem potovanju, 

oblečena v dolgočasno sivo obleko, obuta v grde udobne 

usnjene čevlje in v vlogi Mellyjine najete spremljevalke. Lahko 

pa bi pripravljala prtljago za vznemirljiv obisk Egipta z gospo 

Cheever, bogato vdovo in sestrično gospoda Henryja Salta, 

britanskega konzula v Egiptu in strokovnjaka za egipčanske 

starine. Glede na tako sijajno poznanstvo si je obetala 

prečudovito doživetje. Egipt jo je vznemirjal že od malih nog.

Le zakaj je prijateljici obljubila pomoč?

A priložnosti za obisk Egipta bo še dovolj. Vrata konzulove 

rezidence ji bodo vedno odprta.

Kot bo za vedno Mellyjin zakon.
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Kočija je poskakovala in se nagibala. Nenadoma se je zaslišal 

top udarec, ki mu je sledilo vreščanje. Skozi odprto okno je 

priletelo perje. Nemaren kočijaž je zapeljal skozi jato perjadi; 

niti malo ni upočasnil, in sodeč po neprijetnih zvokih, je ubil 

najmanj enega od ubogih ptičev.

To je bila kaplja čez rob. Grace je glavo pomolila skozi okno 

in mu besno zakričala, naj upočasni. Pokazal je proti nebu 

in nekaj rekel. Grace besed ni razbrala, je pa pogled uprla v 

zlovešče nabrekle temne oblake, ki so bili dovolj zgovorni.

Kočijaž je želel prehiteti nevihto, na grad Wolfestone prispeti, 

še preden narava pokaže svojo moč. Cesta je bila že v suhem 

stanju strašansko slaba. Premočena od dežja bi se spremenila v 

močvirje. In kočija bi slej ko prej nasedla. Oklevajoče se je spet 

namestila na sedež.

Sir John je zmajal z glavo. »Greystokova, Greystokova, 

Greystokova! Nimaš se pravice vmešavati,« ji je utrujeno rekel. 

»Lady Augusta pričakuje, da te bomo naučili primernega 

vedenja. In povem ti, da nobena dama glave ne tišči skozi okno 

kočije!« Njegov pogled je postal pomilovalen. »Prav tako ne 

kriči kot histerična kravja dekla.«

»Prav imate, sir John. Opravičujem se, sir John,« je Grace 

pohlevno izdavila. Sir John jo je strogo pogledal in nato 

pokimal, kot da je zadovoljen, ker si je njegove besede vzela k 

srcu. Nato je zaprl oči.
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Grace še ni povsem sprejela, da je po novem Greystokova. 

S pomočjo tete Gussie naj bi kot sirota osvojila veščine najete 

spremljevalke. Večkrat je omenila to ime, da se Melly slučajno 

ne bi spozabila.

Kajti sir John gospodične Grace Merridew iz družine 

Merridew iz Norfolka, ljubljenke visoke družbe, nikoli in 

nikdar ne bi vzel na to neudobno in sramotno potovanje. 

Ko pa je Mellyjina služabnica odšla – našla si je službo z bolj 

zanesljivo plačo – sta dekleti izkoristili priložnost. Melly je na 

poti potrebovala spremljevalko, sir John pa ni ugovarjal, saj je 

Grace veljala za siroto na izobraževanju, ki je usluge ponujala 

brezplačno.

Grace se je zazrla v sira Johna. Naslanjal se je na razpokano 

usnjeno naslonjalo najete kočije. Z bledikavo, upadlo kožo se je 

zdel skoraj enako slaboten kot njegova hči. Grace mu je, jezna, 

privoščila slabo počutje. Ker je Melly silil v neželen zakon, mu 

je privoščila čim več slabosti in razdraženega želodca.

Grace ni razumela. Imela ga je za ljubečega, celo zelo 

popustljivega očeta. Ko sta bili še v šoli, je Melly o njem 

govorila le najlepše. Ker je bila sirota, je že skorajda požrešno 

požirala zgodbe in pripovedi o starših. Z Melly sta vselej 

menili, da Melly primernega vstopa v družbo ni doživela zaradi 

pomanjkanja denarja. Grace je zdaj razmišljala drugače.

Kakšen oče to naredi lastni hčeri?

Uboga Melly. Za njeno roko se ni potegoval še nihče. In zdaj 

ji je usojen zakon brez ljubezni in brez otrok, z moškim, ki je 

sploh ni hotel ob sebi. Ji sploh lahko kako pomaga?
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Grace se je oklepala usnjenega jermena in razmišljala, kako 

nepravično je lahko življenje. Zastrmela se je v krajino, ki je 

bežala mimo. Zase ne bi mogla trditi, da ni vzbudila nobenega 

zanimanja. Nasprotno – kar nekaj jih je bilo, ki so hrepeneli 

po njej. A zaželena je bila predvsem zaradi lepega obraza in 

bogastva. Je kateri od snubcev sploh videl dlje?

A to sploh ni bilo pomembno. Kajti prav nobeden od njih ji 

ni ustrezal.

Poskusila se je zaljubiti. Med tistimi, ki so se potegovali za 

njeno roko, je bilo tudi nekaj prijetnih moških. A vedno je nekaj 

manjkalo. Vedno jo je nekaj ustavilo. Čutila je pomanjkanje … 

čarobnosti.

Ovirala jo je odsotnost vere.

Ni ji uspelo razviti tiste trdne vere v ljubezen. Njene sestre 

Prudence, Charity, Hope in Faith so se še spominjale velike, 

močne ljubezni, ki je povezovala mater in očeta. Takrat so bile 

še majhne deklice, a čutile so jo. Čutile so njeno toplino in 

moč. Nikoli niso dvomile. Njene sestre so preprosto vedele, da 

ljubezen obstaja, da je otipljiva in vsemogočna. In vse so trdno 

verjele materinim zadnjim besedam: da bo vsaka od njih našla 

ljubezen in smeh, sonce in srečo. Grace pa ni.

Kajti staršev se ni spominjala. Odraščala je v starem, 

temačnem dvorcu v Norfolku, ne pa v kakšni sončni italijanski 

vili. In za razliko od sester ni imela materinega zagotovila, da bo 

vedno ljubljena in varovana.
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Bila je zraven, ko so se sestre zaljubile. Njihova sreča je bila 

resnična in trajna. In vse po vrsti so ji zatrjevale, da bo nekega 

dne srečo našla tudi sama.

Nekega dne te bo moški poljubil in vedela boš …

Kajti mama je tako rekla. Obljubila je, so bile neomajne.

Grace je hotela verjeti. Poskusila se je zaljubiti. A ni ji uspelo.

Zato se je predajala spogledovanju, lahkotno in s humorjem 

je sprejemala komplimente, vendar je vselej pazila, da nikogar 

ni užalila. In da nihče ni nič posumil.

Starčeve besede so jo preganjale vsakič, ko jo je prevzela 

melanholija, vsakič, ko je do katerega od prijaznih moških 

čutila zgolj drobec zanimanja. Nikakor se ni mogla poročiti 

z nekom, čigar poljubi so jo pustili hladno. Pa čeprav je bil 

prijeten in prijazen.

Saj ni pomembno, si je že neštetokrat rekla. Veliko je takih, 

ki jim uspe živeti brez ljubezni. Kljub vsemu si lahko zelo 

dobro postelje. Še več: odločena je bila, da si bo ustvarila sijajno 

življenje.

Še malo, pa bo samostojna dama. Kmalu bo dopolnila 

enaindvajset let in lahko bo prosto razpolagala s svojim 

premoženjem. In ko se bo to zgodilo, bo živela po svoje. 

Tam, kjer bo želela. Privoščila si bo lahko vse tisto, po čemer 

je hrepenela njena duša: obiskala bo Egipt, Benetke in 

Konstantinopel; ogledala si bo čudesa sveta, jezdila na kameli, 

prečkala Alpe kot njeni starši. In za vse to ne bo potrebovala 

nobenega dovoljenja.
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Če bi se poročila, bi skupaj s premoženjem pripadala možu. 

Kočija je spet poskočila in se nagnila. Noben moški in njegovi 

poljubi niso vredni tolikšnega podrejanja …

»Uredi se, dekle. Čisto si razmršena.«

»Da, sir John.« Pogladila si je lase in se zgrozila ob dotiku 

malomarno pobarvanih las. Nihče v njej ne bi prepoznal Grace 

Merridew.

Consueli, služabnici tete Gussie, je naročila, naj ji ostriže lase 

in jih pobarva v temno rjavo. Nato ji je s kano po obrazu, rokah 

in vratu naslikala pegice. Barva je bila tako zelo obstojna, da 

lažnih pegic nista odstranila niti voda niti milo.

Consuela je zgroženi teti Gussie zagotovila, da bodo pegice 

sčasoma vendarle izginile. Grace jih bo vsake toliko morala 

obnoviti, a kratkovidni sir John nikakor ne bo posumil, da 

je rjavolasa pegasta Greystokova v resnici gospodična Grace 

Merridew, daleč naokoli znana po rdečkasto zlatih laseh ter 

popolni, kremasti polti. Odkar sta prišli iz internata, jo je 

videl le nekajkrat. V ustreznih okoliščinah bi jo morda celo 

prepoznal, vendar nikakor v tej preobleki. Ni se motila.

Ob misli na izgubljene dolge, rdečkasto zlate lase jo je stisnilo 

pri srcu. Za Melly in njene otroke, se je opomnila že stotič.

Sama si otrok ni želela. Saj jih je marala, a šele tiste, ki so že 

hodili in govorili, tiste, ki so spominjali na majhne ljudi. Melly 

pa jih je oboževala, tudi tiste majhne, slinaste in smrdeče.

Melly je imela nadvse preproste sanje. Ni hrepenela po lordu, 

lepi hiši v Londonu ali kupu denarja. Želela si je le prijetnega 
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moškega, ki bi jo imel rad, se poročil z njo in ji naredil kup 

otrok. O tem so verjetno sanjala vsa dekleta.

Razen Grace.

Zato je bila trdno odločena, da bo prijateljici pomagala. Lasje 

so bili majhna žrtev. Saj bodo zrasli. Za razliko od človekovih 

sanj, ki so se kvečjemu razblinile. In včasih so se razblinili tudi 

ljudje.

Lord D'Acre, Dominic Wolfe z gradu Wolfestone, lahko 

svoje vreče denarja in neokusni navidezni zakon ponudi komu 

drugemu.

Rešila bo prijateljico. Navsezadnje je Grace Merridew, 

vitez potepuh. Zamislila se je nad izrazom. Je morda vitezinja 

potepuhinja?

Dominic Wolfe je zadnjih nekaj milj jezdil počasi. Sklanjal 

je glavo, kajti veter se je okrepil. Nebo so prekrivali sivi oblaki, 

zdeli so se vse težji. Poletne nevihte so bile glasne in besne; strele 

so zarezale v nebo, grmenje je zarezalo v ušesa.

Upal je, da bo grad dosegel pravočasno.

Ob misli na Wolfestone je, kot vedno, napel čeljusti. Gradu 

niti videti ni več hotel. Presneti Pettifer in njegova odločitev, da 

se prikaže na gradu! Siru Johnu bi moral dati jasno vedeti, kaj 

njun dogovor prinaša.

Njegova hči verjetno misli, da potuje na bodoči dom. Stisnil 

je ustnice.
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Nebo je prestrelila strela in v daljavi je zagrmelo. Ošinil je 

psico, ki mu je zvesto sledila. Ušesa je imela povešena. Sheba 

se je strašansko bala grmenja. Sklonil se je in jo dvignil, jo 

namestil predse v sedlu. Konj je bil psice že vajen.

Pot je bila dolga. Če se vse ne bi odvijalo tako hitro, bi si 

dal pripraviti kočijo. Pettiferju je poskušal preprečiti odhod iz 

Londona, a sel se je vrnil s sporočilom, da je sir John s hčerjo že 

odrinil. Zato je, da bi na grad prispel pred njima, moral jezditi 

iz Bristola.

Skoraj je že na cilju.

Skozi krošnje je zagledal vrh stolpiča. Wolfestone. Prevevali 

so ga nenavadni občutki. Groza? Jeza? Pričakovanje? Morda celo 

kanček vznemirjenja, ki ga je občutil še kot otrok, pred davnimi 

leti, ko se je, naiven in neveden, kot je bil, veselil Wolfestona. 

Tisti kanček, ki je preživel trpko spoznanje.

Odvrnil je pogled. V ustih je imel grenak priokus. 

Wolfestone. Kraj, zaradi katerega je bila njegova mati prodana.

Zdaj je nekaj podobnega čakalo tudi njega.

Deset minut pozneje se je znašel pred ogromnimi vrati 

železne ograje. Eno krilo je bilo rahlo povešeno. Vrata so bila 

vdelana v dva impozantna kamnita stebra, na vrhu vsakega je 

stal kip renčečega volka. Na levi je stala vratarnica iz kamna 

in lesa. Zdela se je zapuščena. Vrata so bila odprta. V znak 

dobrodošlice? To se mu ni zdelo verjetno.

Spet je zagrmelo, tokrat glasneje, in psica je zadrgetala. 

Dominic je spodbudil konja, Hexa, naprej po dovozu. 

Wolfestone je zanj postal le še zavetje pred nevihto.
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Grad, ko ga je končno zagledal, mu je vzel sapo. Narejen 

iz domačega sivega kamna se je zlovešče vzpenjal nad dolino, 

ki jo je ravnokar pustil za sabo. Bil je hladna, stara in skrajno 

neprijetna zgradba, namenjena vojni in bitkam. In sovraštvu.

Dom njegovih prednikov. Dih jemajoč in neznansko grd. 

Nikakor vreden, da bi zanj žrtvoval srečo.

Mati je o gradu govorila le redko. Že ob njegovi omembi se 

je v njen pogled prikradla neskončna žalost. Žalost, ki jo je vse 

otroštvo odganjal, žalost, ki ga je še vedno preganjala. »Če boš 

kdaj šel tja, boš razumel, zakaj o gradu ne morem govoriti,« je 

nekoč rekla. Ko je zdaj pogled upiral v temačno gmoto, je res 

razumel.

Uničil ga bo.

Prodnati dovoz, ki je vodil do vhodnih vrat, je bil prepreden 

s plevelom. Trava pred gradom je bila visoka. Morala bi biti 

lepo urejena trata. Dominic se je namrščil.

Pod hrasti se je nekaj premikalo. Napel je oči: tri srebrnkaste 

kobile, blede in nadzemeljske v prednevihtni svetlobi. Čudovita 

bitja z elegantno usločenimi vratovi in velikimi, temnimi očmi.

Arabska pasma. Dragocene živali. Zakaj so na odprtem? 

Lahko bi zbežale skozi vrata v ograji. Morda pa so pomotoma 

zašle na posestvo.

Ena od kobil je stala nekoliko proč. Takoj je prepoznal njen 

nemir. Trebuh je imela močno napet; zdelo se je, da ji bo počil.

Še bolj se je namrščil. Noben konj se ne bi smel tako prosto 

sprehajati, še najmanj pa breja kobila tik pred žrebitvijo. In to 

pred obetom nevihte.
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Razgledal se je, a v bližini ni bilo žive duše. Vse skupaj se je 

zdelo naravnost bizarno. Pričakoval je armado služabnikov.

Dvignil je pogled v kopaste sive oblake in zlovešč mrak. 

Spodbudil je konja, iskal staje. Tistega, ki je kobile spustil na 

prosto, bo pošteno nahrulil. Breja kobila bi morala ležati pod 

odejo, ne pa se sprehajati naokoli.

Konja je odvedel do vhodnih vrat in povlekel medeninasti 

ročaj za zvonec. V notranjosti je glasno zadonelo. Zaman. 

Preveril je poslovne knjige – služinčad je dobila plačo. Kje se 

torej vsi skrivajo?

Ni bilo časa za ugibanje; temu bo do dna prišel pozneje. 

Za gradom je našel ogromne kamnite staje, a tudi te so bile 

zapuščene. Hexova kopita so odzvanjala po prašnih tlakovcih. 

Zdelo se je, da v te staje že mesece ni stopila ne človeška ne 

konjeva noga.

A staje so bile presenetljivo čiste. Na travi pred njimi je bilo 

nekaj sivih bal sena. Odprl je eno od njih, v njej se je skrivala 

zlata posušena trava.

Hitro je razjahal in konja podrgnil po vratu. Nato je svojima 

spremljevalcema dal nekaj vode in začel pripravljati bokse. Breji 

kobili je namenil boks proč od ostalih. Ko je končal, je v boks 

zaprl tudi psico. Cvilila je in praskala po vratih, a ni se zmenil 

zanjo.

Preklel je nesrečo, ki ga je spremljala zadnje čase, in se 

odpravil po brejo kobilo. Spraviti jo mora na varno, preden se 

razbesni nevihta.
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* * *

Grace se je oklepala usnjenega jermena, kot da ji gre za 

življenje. S stopali se je uprla v Mellyjin sedež, Melly pa v 

njenega. Premetavalo ju je kot ladjo na valovih. Kočijaž je vozil 

z neverjetno hitrostjo.

Zdaj so gotovo že čisto blizu Wolfestona. Drugače ne more 

biti.

Strela je razsvetlila nebo in tako je zagrmelo, da se je streslo 

vse okoli njih. Kočija je za hip upočasnila in se tako nagnila, 

da so se skoraj prekucnili. Gotovo se je naslonila na drevo, 

kajti zaslišali so se udarci in prasketanje, preden so se kolesa 

spet dotaknila tal. Grace je zagledala visok kamnit steber, na 

katerem je stal kip neke živali. Psa? Ne, volka.

Wolfestone. Končno. Hvala bogu. Grenko je pomislila, da 

bodo na cilj morda vendarle prispeli živi in nepoškodovani.

Ko so se vozili po prodnatem dovozu, je zrla skozi okno in 

napenjala oči. Ko je končno zagledala grad, je le ostrmela. Pod 

nizkimi oblaki in obdan z griči se je zdel gol, siv in naravnost 

fascinanten. Bilo je očitno, da je vsaka generacija ta napol grad, 

napol dvorec dograjevala in povečevala.

Grda zmešnjava slogov, je rekel sir John, ko jima je pred 

potovanjem dajal napotke. A Grace se je grad zdel osupljiv: 

povsod nenavadni koti in neskladni prizidki, stolpiči, zidovi 

s strelnimi linami in šilaste strehe, reže za izstreljevanje puščic 

in vrsta prečudovitih gotskih obokanih oken. Upala je, da bo 
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zagledala tudi gargojle, tiste groteskno oblikovane. Zdelo se ji 

je, da bi se gradu sijajno podali.

Na sončen dan so sprednje sobane gradu gotovo prepolne 

svetlobe, kajti več ducat obokanih oken je gledalo proti jugu. 

Temni oblaki so se za hip razmaknili in droben sončni žarek je 

posijal na šipe. Zažarele so v zlati svetlobi.

»Kako čudovito,« je dahnila, a čarobnost je prekinila strela, ki 

je udarila pred kočijo. Konji so rezgetali in se dvignili na zadnje 

noge. Za nameček je glasno zagrmelo in kočija se je prevrnila. 

Pristala je na strani, les je boleče pokal. Potnike je premetavalo 

kot liste v vetru, trčili so drug v drugega in nazadnje v steno 

kočije.

Zavladala je tišina. Slišati je bilo mogoče le divjanje nevihte.


