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Prolog

Če se ena vizija sreče podre, se človeška narava zateče k drugi; če je 
naš prvi izračun napačen, se bolje odrežemo pri drugem. 

 - Jane Austen

Manchester, Anglija, marec 1818

Še malo, in njegova mlajša sestra bi se vrgla v smrt na mrzle 
sive tlakovce ob njegovih nogah! 

»Stoj, Cassie! Ne premikaj se!« je rekel Sebastian Reyne z 
mirnim glasom, ko je razjahal konja in podal vajeti svojemu 
konjušniku. Kaj hudiča je počela na strehi? »Samo miruj. Prišel 
bom gor in te rešil.«
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»Ne potrebujem tvoje pomoči!« je zaničljivo zavpila Cassie 
in se začela premikati po slemenu njegove visoke kamnite hiše 
naprej, da bi dokazala svoj prav. 

»Potem pa pojdi nazaj noter. Takoj.«
»Ne bom šla. Vsaj dokler bo tam tista prekleta stara vešča!« 

Naredila je nekaj centimetrov naprej in trenil je z očmi, ko ji 
je spodrsnilo. Skrilavec, ki je priletel predenj, se je razletel na 
majhne koščke. 

Sebastian je pogledal v smeri Cassiejine brade do tja, kjer 
se je skozi okno nagnila gospodična Thringstone, njuna nova 
guvernanta. Ko ga je zagledala, je vreščeče začela besneti: 
»Napadla me je! Si lahko zamislite, da me je napadla?! Teh dveh 
deklet se ne da ukrotiti …«

Prekinil jo je. »Pridite dol v mojo pisarno, gospodična 
Thringstone! Takoj! Z vami se bom pogovoril, takoj ko bo 
Cassie varno v hiši.«

Oklevala je in se nato dostojanstveno odmaknila.
Čez trenutek je Cassie rekla: »Je šla?«
»Bolje zanjo,« je odvrnil Sebastian mrko. »In če veš, kaj je 

dobro zate, se boš še ta trenutek podvizala noter!«
»Če me boš udaril tudi ti, potem ne bom šla!«
Tudi? »Ne bom te udaril, Cassie. Zahteval pa bom pojasnilo 

za tvoje obnašanje, in če ga ne boš znala upravičiti, boš 
kaznovana.«

Srce mu je padlo v hlače, ko je gledal Cassie, kako je nekaj 
trenutkov razmišljala o njegovih besedah, nato pa začela počasi 
plezati po slemenu strehe nazaj. Na tlakovcih je pristal še en 
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skrilavec in se razletel na tisoč majhnih koščkov. Ko ji je uspelo 
zlesti skozi okno otroške sobe, je Sebastian lahko spet normalno 
dihal. Poskrbel bo, da bodo v roku ene ure z žeblji zabili vsa 
okna v dekletovih sobah. 

»Zdaj pa mi hitro pojasni, zakaj si se odločila za tako 
nespametno tveganje, gospodična.«

»Nisem tvegala. Sem mar padla?«
»Ali si udarila gospodično Thringstone?«
Cassie je uporniško vrgla glavo vznak. »Sem, ja! Vem, da ni 

bilo prav, ampak mi je vseeno. Sovražim jo!« Okoli mlajše sestre 
je položila svojo roko. »Obe jo sovraživa.«

Dosežek je bil že to, da je priznala, da ni ravnala prav. 
Sebastian je ošinil enajstletno Dorie. Njena glava je bila 
sklonjena in zdrznila se je, preden ga je pogledala skozi pramen 
temnih las. Omehčal je glas. »Naloga gospodične Thringstone 
je, da vaju nauči postati mladi dami, Cassie. Vem, da to ni 
lahko. Ampak tvoje življenje je zdaj drugačno, in gospodična 
Thringstone je tu zato, da bi te pripravila nanj.«

Cassie je potegnila Dorie bliže k sebi in stisnila čeljust. 
»Sovraživa tisto staro kljuso s konjskim frisom, in naučila naju 
ne bo ničesar!«

Sebastian se ni zmenil za namenoma izbrane žaljivke. Cassie je 
bila vročekrvna in težavna, vendar se je v zadnjih štirih mesecih 
naučil vsaj nekaj – če je bil dovolj potrpežljiv, je običajno odkril 
vzrok za njene izgrede. Ni bil nujno dober, bil pa je. 
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»Zakaj jo sovražiš tokrat? In zakaj si jo udarila?«
»Ker je udarila Dorie!«
Sebastian je otrpnil. Ko sta obe mali pobalinki pred štirimi 

meseci prišli živet k njemu – tiha in prestrašena Dorie ter 
sovražno nastrojena in navidezno ravnodušna Cassie – je njune 
znake prepoznal. Takrat si je prisegel, da nikoli več ne bosta 
podvrženi pretepanju. Guvernanto je podučil, da ne glede na 
stopnjo provokacije ne sme udariti deklet. Nikoli. O vsakršnem 
resnejšem vedenjskem odstopanju bi morala poročati njemu. 

Ampak o tem se je moral najprej popolnoma prepričati. 
Cassie je bila pametna in prebrisana in preveč ponosna, da bi 
položaj obrnila sebi v prid. 

»Udarila je Dorie?« je ponovil. »Kako? In iz kakšnega 
razloga?«

»Prisolila ji je klofuto. Močno.« Cassie ga je brezizrazno 
pogledala in dodala: »Zaradi molčeče nepokorščine.«

Zrak je ostro šinil skozi Sebastianove zobe. Dorie je pogledala 
navzgor. Lasje so ji padli z obraza nazaj in Sebastian je na 
njenem drobnem bledem obrazu lahko jasno videl rdeč odtis 
dlani. Zaradi molčeče nepokorščine!

Iztegnil je roko, da bi se dotaknil njenih las, vendar sta obe 
dekleti ob tej gesti skočili proč. Požrl je žalitev in tiho rekel: 
»Umijta si obraz, dekleti. Cassie, pravilno si ravnala, da si 
zaščitila svojo sestro. Ne boš kaznovana.«

»Dobro šeškanje v zaporednih intervalih bi koristilo obema 
dekletoma!« je izjavila gospodična Thringstone z druge strani 
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pisalne mize. »Primanjkuje jima discipline, spoštovanja in 
občutka za spodobno obnašanje!«

»Mislim, da sem jasno in glasno povedal, kakšno je moje 
stališče do telesnega kaznovanja.« Sebastian je stežka zadrževal 
svoj bes in s kupa na mizi vzel priporočilo, po katerem naj bi 
bila ‹najboljša guvernanta v deželi›. Ponovno se je lotil pisanja 
njene odpovedi. 

Gospodična Thringstone si je naravnala suknjič in z dolgim 
nosom gledala v tla. »Brez šeškanja se dekleti nikoli ne bosta 
vklopili v katero koli spoštovano visoko družbo, kaj šele, da bi 
izpolnili vaša smešna pričakovanja!«

»Ob pravem času se bosta obe dekleti vključili v 
najimenitnejšo angleško visoko družbo.« To dejstvo je bilo 
neizpodbitno.

Gospodična Thringstone se ni pustila ustrahovati. Ker je bila 
pravega stanu in deležna nadstandardne izobrazbe, je delala za 
nekaj najprestižnejših družin v državi. V tonu, s katerim je hotela 
obrzdati pretirane ambicije kritičnega novopečenega bogataša, 
je rekla: »Gospod Reyne, mislim, da zaradi družbenega okolja, 
iz katerega izhajate, nimate prave presoje o tem, katere vrline se 
zahtevajo od deklet višjih slojev družbe. Rojstvo in vzgoja sta 
nekaj, česar se preprosto ne da samo kupiti z denarjem.«

Njegove obrvi so se prezirljivo upognile. »Kaj res?«
Guvernanta je z nogo udarila ob tla. »Vsako mlado dekle 

lahko naučim postati popolna dama, če obstaja neka osnova 
za to, le da je v tem primeru ni. Cassandra je preveč divja. 



- 12 - - 13 -

Moj popolni valčekanne Gracie

Nesramna je, neubogljiva, prepirljiva in uporablja vulgarne 
besede.« Skomignila je. »O tistem predmetu, ki ga nosi pri 
sebi, sva se že pogovarjala, zato tega ne bom pogrevala, lahko pa 
rečem, da bi nekaj takšnega nosil le barbar!«

Nagnil je glavo vstran. »Prepričan sem, da ima za to svoje 
razloge. Ko se bo sčasoma počutila varneje, bo to navado 
opustila.«

Gospodična Thringstone je prhnila. »Ne morem verjeti, da je 
nediscipliniranemu otroku nihajočega razpoloženja dovoljeno 
nositi takšno stvar – no, gospod, to meji na blaznost!«

Skomignil je. »Morda res. Ampak ko vas je napadla malo 
prej, je uporabila svoje pesti.«

Guvernanta je našobila ustnice. 
»Točno tako. Zdaj pa takole: rekli ste, da bi bilo obe dekleti 

dobro našeškati. Upam, da od mene ne pričakujete, da bom 
verjel zgodbicam o prepirljivi Dorie.«

Guvernanta je zardela.
»›Molčeča nepokorščina› se je menda glasil zločin.« Njegove 

besede so obvisele v zraku.
V zadregi je dvignila stopala in se izmikala pogledu v njegove 

oči. 
Sebastian ji je z žametnim glasom zagrozil: »Kaj drugega že 

ne bi moglo biti.«
Guvernanta je kljubovalno izbruhnila: »Na neki svoj način 

je Eudora prav tako trmasta in neubogljiva kot njena sestra. In 
enostavno se noče odvaditi krasti!«
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Lahkotno je zamahnil z roko. »Jemanje hrane v lastnem 
domu ni ravno kraja.«

Ustnice gospodične Thringstone so se stisnile v tanko linijo. 
»Morda ne, kadar vzame hrano z vaše mize. Ampak sredi noči se 
priplazi v spodnje prostore in izmakne hrano iz vaše kuhinje.«

»Hrane imamo na pretek. Tudi tu gre samo za navado, ki bo 
prešla, ko se bo Dorie počutila varnejšo.«

Gospodična Thringstone je vztrajala naprej: »Butler pravi, da 
miši postajajo vse večji problem.«

»Da, obvestil je tudi mene. Svetoval sem mu, naj prinese 
mačka, a ker je alergičen nanje …« Skomignil je.

Gospodična Thringstone je z nogo udarila ob tla. »Ali boste 
tudi samo skomignili, ko bo Eudora, vedoč, da jo ti tatovi 
odnesejo brez posledic, začela krasti druge, dragocenejše 
predmete?«

Zmajal je z glavo. »To se ne bo zgodilo.«
Gospodična Thringstone je vrgla roke v zrak. »Prav to je srž 

problema, gospod Reyne! Vi ste razlog, da dekleti nikoli ne 
bosta primerno vzgojeni za visoko družbo! Na njuno porazno 
obnašanje in kriminalne težnje se enostavno požvižgate!«

Njegov glas je bil jeklen, a mehak. »Ah, gospodična 
Thringstone, hudo se motite. Če mi ne bi bilo mar, bi vam ju 
jih dovolil pokoriti s tepežem.« Pogledal jo je z mrzlimi sivimi 
očimi, rekoč: »Naloga je za vas morda res nemogoča, vendar 
običajno vedno dosežem tisto, za čimer stremim.« Stisnil je 
pesti. »Obe dekleti bosta ob pravem času predstavljeni na 
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dvoru, bosta sprejeti v visoko družbo, kjer bosta enakovredni 
vsem drugim mladim damam.«

Gospodična Thringstone je še enkrat prhnila, tokrat manj 
damsko kot prvič. »Sprijaznite se z dejstvi, gospod Reyne. Ves 
denar na svetu vam ne bo pomagal, da bi plemstvo sprejelo 
prostaško divjakinjo, ki okoli svojega stegna nosi nož, in 
deklico, dasiravno prikupnega obraza, ki je mentalno zaostala 
in ne zna govoriti.«

Nehote se je izmikala njegovemu pogledu in se zaprla 
vase, kot da bi mislila, da jo bo udaril, vendar je z mrzlim in 
obvladanim glasom samo dejal: »Vaše zaposlitve je v tej hiši 
konec, gospodična Thringstone. V roku ene ure se pripravite za 
odhod.«

Ko je guvernanta odkorakala iz sobe, se je Sebastian vzdihljaje 
naslonil nazaj na stol. Sedma guvernanta v štirih mesecih. In če 
bi najel še eno, bi bil rezultat enak. O tem ni bilo nobenega 
dvoma.

Treba se bo domisliti nečesa drugega, zlomka. Iztegnil je roko 
in potegnil vrvico na zvoncu.

»Pošljite po Mortona Blacka,« je ukazal Sebastian, takoj ko se 
je prikazala služabnica. Izvlekel je nov list papirja in začel pisati.

Štirideset minut kasneje je v sobo vstopil Sebastianov 
zastopnik, Morton Black, ki je izstopal po svoji neenakomerni 
hoji zaradi lesene noge, ki je nadomestila tisto, ki jo je izgubil v 
bitki pri Waterlooju.
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Sebastian je prikimal v pozdrav. »Nova tajna naloga, Black. 
Treba se bo odpraviti v London.«

Black ni bil videti pretirano presenečen. »Prav, sir. Za kakšno 
nalogo gre tokrat?«

»Potrebujem ženo. Posebno ženo. Ne bo je lahko najti. 
Glavne značilnosti sem zapisal.« Blacku je izročil seznam, ki ga 
je ravnokar dokončal.

Brezizraznega obraza je Black vzel ponujeni list papirja in ga 
pazljivo pogledal. »A tako. In kaj želite, da naredim s tem, sir?«

Nestrpen zaradi zastopnikove neznačilne počasne pameti se 
je Sebastian namrščil. »Poiščite mi žensko – iz visokih krogov – 
ki ustreza tem zahtevam, kaj pa drugega. Ne bo lahko, vendar 
vam zaupam. Sporočite mi le njeno ime, za drugo bom poskrbel 
sam.«

Black je pogoltnil slino in okorno dejal: »Prav, gospod.« 
Ošinil je seznam. »Tu nič ni govora o videzu, sir.«

Sebastian je skomignil. »Videz ni pomemben. Šteje edino 
značaj. Videz zbledi, karakter se pa okrepi.«

Zdelo se je, da Blacka ni prepričal. »Ampak mladi ste še, 
gospod,« je začel.

Sebastian je pogledal navzgor. »Mar navodila niso dovolj 
nazorna, Black?«

Morton Black je otrpnil in mu skorajda salutiral. »Da, 
gospod, zelo so nazorna. Zadeve se bom lotil takoj, gospod.«

Ko je Black odšel, je Sebastian napisal pismo še svojemu 
dolgoletnemu prijatelju Gilesu Bemertonu. Moral bo dvoriti, 
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kar pa je bilo nekaj, s čimer ni imel nikakršnih izkušenj. In 
tukaj mu bo prav prišlo Gilesovo poznavanje sveta in njegove 
spretnosti. 

Svojega novega podviga se ni niti malo veselil. Ni se hotel še 
enkrat poročiti. Ampak Sebastian Reyne ni bil iz takšnega testa, 
da bi zanemarjal svoje dolžnosti.
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Prvo poglavje

Če bo človek začel s prepričanostjo vase, bo končal v dvomih; a če 
se bo zadovoljil z dvomljivimi začetki, bo končal s prepričanostjo 

vase. 
 - Francis Bacon

London, Anglija, april 1818

»Ampak ona nima nobenih prsi! Ne moreš se poročiti z 
žensko, ki nima prsi!«

Sebastian Grant je skomignil. »Upoštevajoč poročilo 
Mortona Blacka, daleč najbolj ustreza mojim zahtevam. In lady 
Elinore Whitelaw ima seveda prsi. Ženska je, mar ne?«
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»Lahko da ni,« je temno izjavil njegov prijatelj Giles 
Bemerton. »Le kako bi človek lahko vedel, ko pa je vedno zavita 
v sedemnajst akrov sivega blaga?«

»Neumnost,« je trdo dejal Sebastian. Moška sta sedela v 
prijetni sobici, ki je bila del Gilesovega samskega stanovanja v 
Londonu. Ura je bila pozna in ogenj je igrivo gorel za rešetkami 
kamina.

»In od tebe mora biti vsaj deset let starejša.«
»Le šest.« Sebastian je srebal svoj konjak. »V vsakem primeru 

moški v ženski išče zrelost.«
Giles ga je nejeverno pogledal. »Vseskozi se je izogibala 

poroke, čeprav ji najbrž ni manjkalo ženitnih ponudb – kljub 
njenemu videzu, ki ni bogve kaj – saj bi oče v tem primeru 
lepo poskrbel zanjo, četudi z njeno materjo nista živela skupaj. 
Zakaj si je premislila ravno zdaj?«

»Ker nima druge izbire. Lani ji je umrla mati in ji za 
preživetje zapustila bore malo. Bogastvo po svojem očetu pa bo 
lahko dedovala šele takrat, ko bo poročena tri leta.«

Giles je našobil ustnice. »A tako. Ampak sam si dovolj bogat, 
zato ne razumem, zakaj bi se hotel vezati z malo frigidno 
žensko, kot je lady Elinore? Nekoč sem plesal z njo, veš. Jasno 
mi je dala vedeti, da jo odbijam! Jaz!« Giles je ogorčen ošinil 
navzdol po svoji lepo izklesani postavi.

Sebastian se je malodane zarežal. Le malo ženskam se je zdel 
zlati Gilesov videz odbijajoč. S trezno duhovitostjo je rekel: »Še 
ena točka v njen prid. S tem kaže na izbirčnost.«
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»Hja! Kar se tiče mene, je skrajno ekscentrična. Njena edina 
strast so dobra dela – muzeji, obubožani pamži in dobrodelne 
stvari.« Giles je prepričljivo skomignil. »Nor si, ti povem. Zakaj 
bi človek za ženo izbral zavrto drobno trlico, kot je lady Elinore 
Whitelaw, če je na voljo toliko drugih prikupnejših in bolj 
radostnih deklet?«

Sebastian se je prejšnji teden dogovoril za srečanje z lady 
Elinore in ugotovil, da je bila drobna, tiha in nevpadljiva ženska. 
Govorila sta o njenem delu, povezanem z dobrodelnostjo, in 
odgovori lady Elinore so potrdili njegovo odločitev. Veliko 
svojega življenja je posvetila delu z osirotelimi deklicami. Ravno 
pravšnja bo. »Nehaj, Giles. Odločil sem se. Prikupnejša, bolj 
dobrovoljna dekleta nimajo … odločnosti in izkušenj, ki jih 
potrebuje ženska, ki se bo soočila z mojima sestrama.«

Giles je poskusil še zadnjič. »Ampak z njo ne boš imel nič 
skupnega, Bastian. Nezanimiva je in neprivlačna. Je ena tistih 
resnih, načitanih očalark.«

»To ni pomembno. Pri ženi ne iščem lepote. Moji sestri 
potrebujeta stabilnost in občutek pripadnosti družini. Tega jima 
ne morem dati, ker mi še ne zaupata, zato se moram oženiti in 
lady Elinore je takšne sorte …«

»Kaj misliš s tem, da ti ne zaupata? Si najbolj zaupanja vreden 
možakar, kar jih …«

Sebastian ga je tiho prekinil. »Hvala, ampak zaupanje ni 
čustvo, ki temelji na razumu. Ne moreta mi zaupati zaradi … 
svojih izkušenj.«
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»Hudo mi je žal, Bastian. Vem, koliko ti pomenita ti dve 
dekleti.«

Sebastian je okorno skomignil. Nihče ne bo nikoli izvedel, 
kako močno ga je prizadelo pomanjkanje njunega zaupanja. 
In hrepenenje po tem mu ni bilo v nobeno pomoč. »Škoda 
je bila storjena, preden sem ju dobil nazaj. Ampak ne bom 
obupal nad njima. Lady Elinore je pametna ženska, ki ima 
izrazit občutek za dolžnost, in zaradi izkušenj z revnimi otroci 
jo bo teže šokirati kot ostale.« Vzdihnil je. »In po nič manj kot 
sedmih guvernantah lahko trdim, da Cassie zna biti še posebej 
šokantna.«

»Pamet in dolžnost!« Giles je prhnil. »Kaj pa ljubezen?«
»Ljubezen je laž, ki jo natvezemo otrokom.«
»Ne, to je igra, ki nas razveseljuje.«
Sebastian je cinično prhnil.
»Če pomislim, kakšen romantik si bil včasih.« Giles je stisnil 

pest. »Sanja se ti ne, kako si želim, da nikoli ne bi spoznal 
presnetih Iretonovih. Tiste čarovnice in njenega očeta …«

Sebastian ga je mehko, a odločno prekinil: »Kadar govoriš o 
mojem pokojnem tastu in pokojni ženi, te prosim, da pokažeš 
malce spoštovanja. Brez njiju bi še vedno živel kot siromak, za 
vedno bi izgubil svoji sestri in nič od tega ne bi bilo mogoče. 
Človek mora sprejeti tako slabe kot dobre plati.« 

»Vem, ampak vseeno. Tisto, kar sta ti naredila …«
»Ja, in jaz sem občutljiv kot mimoza. Pusti zdaj to, Giles.«
Giles ga je razdraženo pogledal. »Uf, kako si trmast.«


