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Nocoj, ali pa vsaj v tem trenutku, bo naredila prav to, kar si 
želi. Pa k vragu s posledicami.

 
Za spremembo bo stvari vzela v svoje roke. In najprej želi 

odkriti, kako je, če poljubi malopridneža.
»Kdo je tam?« je Rothbury skoraj zagodrnjal, ko je vlekel 

vezi, ob tem pa so se mu bočile in napenjale mišice na čudovito 
porjavelih rokah.

Ni mu odgovorila. Namesto tega je globoko zajela sapo, 
namerno stopila proti grofu in medtem brcnila stran še eno 
resasto blazino, ki je padla na tla.

Ker je bil zvezan in imel prevezo čez oči, bo dosegla svoje in 
izginila, še preden se mu bo posvetilo, kdo je.

In ko se bo vrnil v plesno dvorano, se bo skrivnostno 
nasmehnila. Sploh ne bo izvedel, še pomislil ne bo, da bi si 
njegova sramežljiva prijateljica drznila okusiti prepovedan 
sadež. Kakšno škodo pa sploh lahko povzroči en poljubček?



V ljubeč spomin 
očetu,

Franku J. Venturi St.,
24. julij 1940–13. april 2005,

resnično nadvse modremu človeku.

In mami.
Hvala.



Zahvala

Ljubeznivo se zahvaljujem vsej svoji družini, vključno s 
sosedo Diano, in prijateljem iz NEORWA, pa tudi vsem 
drugim, ki ste vsaj z enim ušesom prisluhnili mojim strahovom, 
dvomom in maratonskemu blebetanju.
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Prvo poglavje

Gentleman pri reševanju dame nikoli ne okleva.

Lov na nevesto, ples na gradu Wolverest
avgust 1813

»Ježešna, punčka. Nocoj si nadvse ljubka.«
Gospodična Charlotte Greene je vikonta Witherbyja prazno 

pogledala. Iz vljudnosti bi se morala nasmehniti, seveda, 
a se ji ustnice niso hotele premakniti. Namesto tega je samo 
zamrmrala: »Zelo ste prijazni, milord.«

»Prijaznost nima nič s tem.« Pomigal je s košatimi, skoraj 
zraščenimi belimi obrvmi, medtem ko se ji je s pohlepnim 
pogledom sprehodil po životcu. »Pravim, da si prava zapeljivka,« 
je zasikal z raskavim šepetom, najverjetneje zato, da ga njena 
mati ne bi slišala.
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Charlotte mu je v zahvalo za nezaslišan poklon raztreseno 
prikimala, stisnila ustnice in zatrla nasmešek. Plešasti stari 
vikont bi si ga morda razlagal kot spodbudo.

»Me boš počastila z naslednjim plesom?« je vprašal njeno 
oprsje.

Nikoli in nikdar! je hotela zavpiti. Le ker je bila lepo vzgojena, 
ji besede niso planile iz ust, je pa šlo samo za las. Umirjeno je 
zajela sapo in se poskušala domisliti primernega odgovora. 

Ker je omahovala, so se mu košate obrvi nejeverno 
privzdignile. Pri moji veri, če bi imel samo polovico toliko las 
na glavi, kot je imel goste obrvi, bi imel prav lepo pričesko. 

»Ah, nameravala sem si malo spočiti, milord,« ji je uspelo 
izdaviti in videla je, kako se je, medtem ko je govorila, vikontu 
napela hrbtenica. »Vseeno pa se vam za vabilo najlepše 
zahvaljujem.«

Ko je mati stopila k njej, jo je Charlotte slišala jezno 
zavzdihniti.

Očitno bi si morala njegove pozornosti želeti, ali sleherne 
pozornosti, ko smo že pri tem, glede na to, da je bila označena 
za zarjavelo devico. Pa vendar Charlotte preprosto ni uspelo biti 
primerno hvaležna.

»Oprostite moji hčeri,« se je vmešala mati. »Le sramežljiva 
je.«

Charlotte se je ob materinem zamrmranem odgovoru v sebi 
vsa potegnila vase. Sramežljiva? Zakaj jo je ta beseda vselej 
zabolela? Ob materinih dobronamernih prizadevanjih za spravo 



- 12 - - 13 -

Na lovu za ljubezNijoolivia Parker

se je vedno počutila kot sedemletnica. Pa vendar njena presneta 
sramežljivost, ko je bila v bližini moških, s perečo zadevo ni 
imela nič skupnega. Tega večera ni hotela plesati predvsem zato, 
ker je ni nihče povabil na ples.

No … vsaj nihče, ki ne bi bil okajen, iskal žrtve za otipavanje 
ali bil dovolj star, da bi ji bil stari oče. Ali pa kar vse troje, kot je 
bil vikont Witherby.

Vendar se Charlotte ni imela časa utapljati v 
samopomilovanju. Skoraj je že odbilo polnoč, in če je občutek 
ni varal, se ji bodo uresničile dolgo pričakovane sanje.

Morda se bo zaročila z zase enim in edinim Tristanom 
Devinom. 

Kakšno srečo je imela – čeprav so nekateri mislili, da je 
bil bolj čudež – da je bila izbrana, da se udeleži plesa, ki ga 
je vojvoda Wolverest priredil za mlajšega brata, moškega, v 
katerega je bila dolgo zaljubljena – vse od usodnega dne, ko ju 
je z materjo rešil iz njune zelo poškodovane kočije.

Od takrat je bila popolnoma in nepreklicno zagledana vanj.
Ugriznila se je v ustnico, ko je pomislila na druge neveste, in 

se spraševala o svojih možnostih. Med izbrankami na plesu so 
bile še prijateljica Madelyn Haywood (za katero je sumila, da 
se bo kmalu poročila, toda ne s Tristanom, temveč z njegovim 
bratom, vojvodo), Fairbournovi dvojčici in Harriet Beauchamp. 
Izmed vseh je bila njena edina prava tekmica gospodična 
Beauchamp, kajti dvojčici sta oči vrgli na Madelyninega 
vojvodo.
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Kmalu bodo zaigrali valček in potem se bodo preostale ženske 
postavile v vrsto v severnem delu dvorane, da bodo počakale na 
njegovo odločitev.

Charlotte je srce v prsih močno razbijalo. Skoraj je bil že čas.
Na srečo se je Witherby odločil, da jo bo prepustil 

razmišljanju. Njeni materi je ponudil komolec, ki se ga 
je oklenila, kar je pogosto počela, odkar je bolehala za 
revmatizmom.

»Obilo sreče ti želim, najdražja,« ji je tiho, da jo je slišala le 
ona, na uho zašepetala Hyacinth Greene. »Če ima v tej čedni 
glavi vsaj trohico pameti, se bo pravilno odločil.«

Charlotte se je materi drobno nasmehnila, ko se je par 
odmajal proti zofi, ki je stala ob steni, in mati ji je čez ramo 
opogumljajoče vrnila nasmešek. 

Drhte je zavzdihnila. Prav gotovo bo lord Tristan izbral njo.
Še prejšnji večer jo je po večerji potegnil na stran in ji 

povedal, da daleč prekaša druge. Rekel ji je, da je v druščini 
edina pristna in da bo, če bi že res s katero moral preživeti 
preostanek življenja, to ona.

Prav gotovo je bil iskren? Toda zakaj jo je preplavljal dvom, 
če je bila tako prepričana?

Morda zato, ker so njegove besede, pa najsi so bile še tako 
prijetne za ušesa, zvenele malo naučene.

Otresla se je teh misli, ko je opazila, da se je moški namenoma 
odpravil naravnost k njej. Zamežikala je in oči hotela prisiliti, 
da bi se osredotočile. Visok, vranje črnih las in malenkost 
bahaški. Lord Tristan.
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Morala se je uščipniti. Je res tukaj, v domu njegovih 
prednikov, in čaka na njegovo snubitev? Vse je bilo tako 
strašansko romantično … čeprav je bil to škandalozen način za 
iskanje neveste. 

»Dober večer, gospodična Greene,« je rekel nasmejan in 
iztegnil dlan.

Takoj jo je sprejela, ne da bi ji bilo mar, kam jo bo odpeljal. 
Povedel jo je na sredo plesne dvorane, sijočih tal plesišča ni 
potrebovala, kajti zagotovo je lebdela.

Njegov občutek za čas je bil brezhiben. Prve note valčka so 
zazvenele hkrati z njunimi prvimi gibi. In ko sta plesala, se 
sukala in klanjala, nista govorila, čeprav si ni mogla kaj, da se ne 
bi enkrat ali dvakrat zahihitala. Charlotte je preprosto uživala v 
njegovem mogočnem objemu. 

Po hrbtu se ji je naglo razlezla vročina, da je zadrgetala. Ozrla 
se je čez ramo in zagledala prijatelja lorda Tristana, razvpito 
vražjega grofa Rothburyja, ki je s soplesalko zdrsnil mimo. Za 
trenutek se je spogledala s čednim malopridnežem in v trenutku 
je vse vrtoglavo navdušenje v njej zamrlo. 

Ne samo, da ni bila vajena, da bi ji privlačni gospodje, kot 
je lord Rothbury, namenili kaj več od bežnega pogleda, temveč 
je bil grofov pogled silovit, svareč. V trenutku je izginil in jo 
vznemiril.

Prisilila se je, da ga je odmislila, in si dopovedovala, da si ga 
je le domišljala, ali pa njegov hladni pogled ujela le po nesreči. 
Morda se je z njim le odzval na nekaj, kar mu je rekla soplesalka.
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Valček se je prekmalu končal in lord Tristan jo je pospremil 
nazaj k materi. Zasoplo se je priklonila in se mu uspela negotovo 
nasmehniti, vse misli na lorda Rothburyja in 'njegov pogled' so 
izginile.

Lord Tristan se je priklonil in počakal, preden se je dokončno 
zravnal, in potem … in potem ji je pomežiknil.

Pomežiknil! In nato je z muzajoče nagajivim nasmeškom 
izginil v množici.

Vse telo se ji je napelo, kot bi hotelo vzbrsteti od veselja. 
Pogledala je k materi in hotela preveriti njen odziv na 
vedenje lorda Tristana, toda Hyacinth Greene je sedela med 
prenatlačenimi blazinami na zofi in zavzeto nekaj iskala v 
mošnjičku.

Charlotte se je zasukala in pogledala vrsto žensk, zbranih v 
sprednjem delu dvorane. Čas je bil, da se pridruži tekmicam. 
Samo še nekaj minut je manjkalo, da milostljivi naznani 
izbrano nevesto, minut, za katere je do tega trenutka mislila, 
da so pravo mučenje. Vendar se je po pomežiku vse spremenilo. 
Zdaj je bila popolnoma prepričana – izbrana nevesta bo ona!

»Hm … no, katero slaščico izbrati?«
Adam Bastien Aubry Faramond, grof Rothbury, si je 

ogledoval vrsto žensk, ki so stale na oddaljenem koncu plesne 
dvorane. »Daj no,« je zamrmral in se zarežal. »Mislil sem, da so 
vse spodobne, častitljive dame.«
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»Govorim o pecivu, kot dobro veš,« mu je odgovoril lord 
Pickering, medtem ko si je poželjivo ogledoval slaščice. S 
čokatimi prsti je izbral z medom premazan čajni kolaček in si 
ga zbasal v usta. »Torej, kaj misliš, katero si bo Tristan izbral za 
nevesto?«

Rothbury se je presenečen umaknil drobtinam, ki so 
Pickeringu nepričakovano zletele z ust. 

»Stavim na Haywoodovo smrkljo,« je nadaljeval Pickering, 
da so mu koščki kolačka poleteli vse naokrog, »pa čeprav Oxley 
trdi, da bo za nevesto izbral eno od dvojčic. Pha! Vsi pa prav 
dobro vemo, da ne bo izbral tiste grozno sramežljive dečve. 
Gospodične … ah … gospodične … da bi jo zlodej! Najbrž se 
ti ne spomniš njenega imena?«

»Gospodična Greene,« je ravnodušno odgovoril Rothbury in 
samoohranitveno stopil nazaj. Priprl je oči, s pogledom prečesal 
peščico mladenk in se ustavil na edini nepriljubljeni dami med 
njimi, boleče sramežljivi gospodični Greene.

Ko jo je opazoval, je potegnila za pentljo na čipkastem 
traku okoli pasu in bila videti, kot da ji na stotine parov oči, 
prikovanih nanjo, in njene tekmice v živce zabadajo iglice. Kot 
da bi jih sploh lahko videla, ko pa je imela očala zataknjena za 
steznik. Rada se je pretvarjala, da jih ne potrebuje, vendar je bil 
eden redkih, ki je poznal njeno malo skrivnost.

Zbodlo ga je nekaj podobnega sočutju. Oh, celo vsega 
naveličan moški, kot je sam, lahko pokaže vsaj trohico 
sočutja do teh ubogih bitjec, vključno z gospodično Greene. 
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Navsezadnje so bile vpete v sprevrženo igro, ki je ogorčila ves 
London. Razen njega. 

Rothbury se je preziral, ker je to priznal, toda vojvodov načrt, 
da poroči lahkoživega brata Tristana, je bil pregrešno pretkan. 
Glede na načrt naj bi si Tristan opolnoči izbral eno od dam, ki 
bo postala njegova nevesta. In dame je izbral kar vojvoda sam, 
Tristanu pa dovolil izbiro, dasiravno nadzorovano. In zdaj je 
končno napočil ta težko pričakovani trenutek. 

V zraku je brenčalo od komaj brzdajočega pričakovanja. 
Možje so pohiteli, da bi še v zadnjem trenutku položili stave na 
dekle, ki jo bo izbral mladi lord, matere in varuhinje izbranih 
žensk pa so molile, da bi bila za visoko čislano zaroko s članom 
vojvodske družine izbrana njihova varovanka. 

Za Rothburyjevim hrbtom se je razleglo pridušeno domačno 
gostolenje in mu zmotilo misli. Ozrl se je in sleherna ženska je 
zardela ter se zahihitala.

»Če se ne bi tako močno bale, da jih boš pogubil, stavim, 
da bi si lahko tudi ti izbral katero iz druščine.« Pickering se je 
zahahljal. 

»Želim si le ene.«
Kot na namig je mimo s krili priplesala lady Rosalind Devine, 

ne da bi mu namenila en sam pogled.
»Misliš tisto, ki si jo trenutno želiš, ali tisto, ki si jo želiš samo 

zato, ker ti je prepovedana?«
»Morda,« je zamomljal Rothbury in skomignil z rameni. 

»Čeprav med tem ne vidim veliko razlike.«
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Kot mu je bilo v navadi, je Pickeringu pustil verjeti, da 
govorita o lady Rosalind.

V življenju, in še zlasti zadnjih šest let, se je Rothbury izuril 
v spretnosti skrivanja resničnih čustev, kar mu je seveda prav 
prišlo tudi za igralnimi mizami. Neverjetno je bilo, kako se je 
dalo ljudi zavesti, če so poznali (ali pa tudi ne) vso resnico. Imel 
se je za človeka, ki je cenil zasebnost, in je preziral opravljanje 
v družbi ter natolcevanja. Zatorej je zamorjeno oko usmeril na 
njihove opletajoče jezike in se pogosto pošteno trudil, da jih je 
speljal na zmotno pot, preden bi se dokopali preblizu resnici.

Nobene želje je namreč ni imel obelodanjati. Naj verjamejo, 
kar želijo. Pickering je obmolknil in ga, medtem ko je segel po še 
eno slaščico, prestrelil z nejevernim pogledom, nato pa bruhnil 
v lajajoč krohot. »No, torej je to to. Všeč ti je vznemirjenje ob 
lovu. Bolj kot zmaga, bi rekel. Glede na vse skupaj potemtakem 
vojvode ne morem kriviti, da je sestri prepovedal sprejeti tvojo 
snubitev. Tudi sam bi tako naredil, če bi imel sestro.«

Ko ga je Rothbury s priprtim pogledom prikoval na mesto, se 
je odkašljal. »Če je pa res,« je braneče se zamomljal. »Rothburyji 
ste peklenska druščina. In tako je že desetletja, kot sam prav 
dobro veš. Sam bog ve, da jo boš, ko se je boš naveličal, poslal 
stran. Prava krasotica zala je, to je res, vendar se očitno prav nič 
ne zanima zate. Kajti če bi želela kaj s tabo, se ne bi zmenila za 
bratove prepovedi in bi nekako našla način, da bi bila skupaj. 
Kot je videti, te ni niti pogledala, odkar …«

»Pickering?«
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»Kaj?«
»Raje jej slaščice.«
Na drugem koncu dvorane je lakaj Tristanu izročil šopek 

vrtnic. Vznemirjenje v množici je skokovito naraslo, kajti 
krvavo rdeče vrtnice iz rastlinjaka bo poklonil izbranki.

»Daj, povej, dečko stari!« je podrezal vanj Pickering, njuna 
pozornost je bila znova usmerjena k dogodku, ki se je odvijal na 
drugi strani sobane. »Možakarjev dober prijatelj si. Kaj misliš, 
katero bo izbral?«

»Beauchampovo dekle bo izbral,« je brez odlašanja rekel 
Rothbury, čeprav je pogled znova prilepil na drgetajočo 
gospodično Greene.

Ubogo jagenjce. Kmalu ji bo strlo srce in manj lahkoverna 
bo. Sramežljivo bitjece sploh ni imelo možnosti.

»Da bi te zlodej,« je vzkliknil Pickering in roke vrgel v zrak. 
»Že več dni si vedel, katero bo izbral Tristan, kajne?«

Odsotno mu je prikimal, čeprav mu Tristan izbire ni razkril; 
odkril jo je s preprostim opazovanjem. 

»Pha! Najbrž mi je prav. Glede na to, kakšno srečo imaš v 
Newmarketu, bi si moral misliti, da znaš izbrati zmagovalno 
kobilo.« Z mize je pograbil s sladkorjem obdano slaščico in se 
mrmrajoč v brk zasukal, da bi odšel.

Ko se je Pickering odzibal in si izgubljeno stavo lajšal 
s sladkarijami, se je po natrpani dvorani razpredla tišina. 
Rothbury se je pritajeno premikal med zbranimi gosti in 
imel pogled prikovan na sprednji konec sobane. Opazoval je 
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Tristana, ki se je počasi sprehodil ob vrsti žensk in se ustavil 
pred Charlotte.

Rothburyja je v sebi skoraj že zapekla krivda, ko je opazoval 
njeno bledo polt z rdečimi progami, nastalimi zaradi živčnosti.

Zakaj se je počutil prisiljenega počakati na njen odziv? Je 
bilo mar res? Mu je bila brezsrčnost v resnici brezupno vpeta v 
vlakna duše? Česa se je nadejal ugledati v njenih očeh? Trpljenja? 
Bolečine? Zavrnitve?

Olajšanje, mu je iz globin misli prišepnil drobni glasek.
Moral bi se obrniti in oditi, glavni družabni dogodek je bil 

končno pri kraju. Nič od tega se ga ni tikalo.
Občutek je imel, da se je množica v tem prelomnem trenutku 

pričakujoče nagnila naprej in mu zakrila pogled.
»Prekleto,« je v sebi razburjen zašepetal. Nič ne de, si je 

dopovedoval in preusmerjal misli. Izid je že poznal. Zmagala 
bo gospodična Beauchamp, druge dame pa se bodo nemudoma 
spremenile v prave cmere jere. Ko je pomislil na to, ga je streslo. 
Solze mu sploh niso prišle do živega. 

Čas je bil, da odide. S pladnja mimoidočega sluge je vzel 
kozarec šampanjca in ga hitro zvrnil. Ko ga je popil, se je 
odpravil k vratom, ker pa so bili ljudje skoraj drug na drugem, 
je bilo prečkanje dvorane dolgotrajni proces. 

Čez hip so se od nekaterih gostov zaslišali uglajeni vzdihi 
in od drugih užaljeno zgražanje prikritega besa. Videti je bilo, 
da je bil najbolj obiskan dogodek v sezoni končno zaključen. 
Tristan si je izbral zaročenko. Orkester je zaigral živahen valček, 
s katerim je nov – in javno zaročen – parček odprl ples. 
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Zdaj, ko se je težko pričakovana drama razpletla, so gostje 
znova naglo oživeli. Rothbury je hodil po parketu in bil vesel, 
ko je videl, da se je množica razredčila, ker so se nekateri zdaj 
pridružili plesu.

Tik preden je prišel do hodnika, ki je vodil v krilo, kjer so bili 
nameščeni gostje, si je drznil ozreti se k vrsti deklet, ki so dobile 
košarico. Namesto da bi zagledal kup tulečih žensk, kot bi 
bile kakšni otročaji, so se vse porazgubile in s soplesalci plesale 
valček, vse vesele, da so se znova znašle na poročnem trgu.

Vse razen ene. 
Gospodična Greene je stala sama zase in skupaj stiskala dlani 

v rokavicah, obraz ji je žarel od žgoče rdečice.
Prav gotovo jo bo kdo povabil na ples. Vse jih je osebno izbral 

sam vojvoda. Vse so bile nadvse dostojne, zaželene mladenke in 
… Zakaj za vraga bi si gnal k srcu, če je gospodična Greene 
ostala sama, medtem ko so druge plesale?

Ne. Njen soplesalec je bil na poti. Prav gotovo bo kakšen 
gentleman – in Rothbury ni bil del te skupine – zaplesal z njo 
in ji ublažil bolečino ob zavrnitvi.

Stopil je dva koraka naprej in imel občutek, kot da ima 
gležnje priklenjene z verigo.

»Ah, k vragu,« je zamomljal. Njegovi zadržki so izginili, 
zasukal se je nazaj … in se skoraj zaletel vanjo.

Ali bolje povedano, ona je bila tik pred tem, da se zaleti vanj. 
Naglo se je zadenjsko umikala iz sobane in se mu približevala s 
presenetljivo hitrostjo. 
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Zastal mu je dih, ko se mu je z zadnjo platjo podrgnila 
ob stegna. »Oh!« Zasukala se je naokrog in ga s čelom skoraj 
udarila v čeljust, ko se je ozrla navzgor. »Lord Rothbury! Nisem 
vedela, da ste tukaj.«

»Ker nimate oči na hrbtu, bi stavil, da res ne.« Nalašč se ji 
je počasi, po volčje zarežal in pričakoval, da se bo odzvala kot 
večina krepostnih žensk: se zahihitala in odrobencljala stran.

Ona pa ga je samo debelo pogledala.
Seveda, saj vendar ni vedel, kako slabo v resnici vidi. Povsem 

verjetno je bilo, da je bil njegov obraz zanjo le lisa. Sicer pa 
se mu je zazdelo, da je bila zaposlena z nekakšnim pridušenim 
mrmranjem. Zvenelo je kot ponavljajoče se lajnanje ne … bom 
jokala … ne bom jokala … ne bom jokala.

In takrat se je zgodilo. S trepalnic sta ji padli solzi, nedvomno 
zaradi vsega sunkovitega trepanja z očmi, ji spolzeli po licih in 
mu pljusnili na temno zelen telovnik.

Ozrl se je na temni vlažni packi. In medtem ga je začrvičilo v 
trebuhu. Kaj za hudirja je narobe z njim?

S pogledom ji je ošinil obraz. Globoko, sopihajoče je dihala, 
solzne oči so se ji vse bolj razpirale, rekel bi, da zato, ker je želela 
solzam preprečiti, da bi ji spolzele po licih.

Ob njenem potrtem obrazu je imel občutek, da mu je iz 
telesa izsesala ves zrak. Kako nesmiselno. Saj ji srca ni zlomil 
on. In kar je še pomembnejše, sam nima vesti, četudi bi ji ga 
res strl on. Pokvarjen je bil. Dekadentno je živel, se utapljal v 
dobrem vinu, vprašljivih užitkih in številnih živahnih lepoticah. 
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Pečal se je z ženskami, ki jih je z lahkoto zapustil. Ko so si ga 
začele svojiti, je njegova pozornost usahnila. Navsezadnje ga 
je zanimala le raznolika mesena naslada. In prekleto, da je bil 
ponosen na to.

Toda to … to je bilo čutiti drugače. Čeprav je bila gospodična 
Greene znana po sramežljivosti, je pogosto opazil, da se zna 
tudi hitro nasmehniti – tudi takrat ko je postavala po kotih in 
opazovala, medtem ko so vse prijateljice plesale. 

Zdaj pa si na obraz, kot je opazil, ne bi mogla priklicati 
nasmeška, četudi bi ji plačal zanj. Vendar je celo on vedel, 
da je bila gospodična Greene od vseh nevest, ki so bile nocoj 
predstavljene, edina, ki je imela Tristana resnično rada. Hudiča, 
celo Tristan sam je to vedel. 

V tišini, ki je še vedno trajala, je spustila pogled in lica so ji 
iz trenutka v trenutek bolj rdela. Ljubi Jezus, saj ne bo padla v 
nezavest, kajne?

»Smem vprašati, kam ste bili namenjeni, gospodična 
Greene?«

Nežno se je odkašljala. »Malo svežega zraka sem potrebovala.«
»Hočete reči, da ste želeli oditi?«
Odgovorila mu je s komaj opaznim kimljajem. 
»Zakaj pa? Ker Tristan ni izbral vas?«
Ko mu ni odgovorila, ji je dvignil brado. V kotičku ustnic se 

ji je ujela solza. V mislih ji je mokroto nežno obrisal s palcem. 
Vendar bi se s tako zgovorno gesto zagotovo izdal, da tega, kako 
bi s tem poskrbel, da bi se približno sto gostov, ki so se gnetli 
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okrog njiju, lačno vrglo v ponorelo ogovarjanje in natolcevanje, 
sploh ne omenja; zato se je zadržal. Ko pa ji je še naprej zrl v 
brezdanje modre oči, je imel občutek, da se je izgubil, zdrsnil 
globlje vanje. 

Spodnja ustnica ji je zatrepetala in drobno, srce parajoče je 
kriknila. 

»Ššš,« je zašepetal in celo lastnim ušesom zvenel kot volk, 
ki tolaži jagnje, preden ga požre. Razmišljal je, kaj naj ji reče, 
preden začne nenadzorovano hlipati. »Si je vaš soplesalec zvil 
gleženj?«

»Kako, prosim?«
»Vaš soplesalec? Nisem si mogel kaj, da ne bi opazil, da niste 

odplesali zadnjega valčka ta večer.«
»Nisem imela soplesalca,« je milo rekla. »Nihče me ni prosil 

za ples.«
»Aha. No, prav. Bi me počastili s plesom?« Stopil je korak 

nazaj in ji ponudil komolec.
Nekdo bi moral ta dan obeležiti v zgodovini. Nekaj dobrega 

je počel, in resnica je bila, da od tokratnega žrtvovanja 
najverjetneje ne bo imel nobene preklemanske koristi.

Glasno je zavzdihnila, skomignila z rameni in ga prijela pod 
komolcem.

»Niste tako navdušeni, kot sem upal, da boste,« je zategnil in 
zatrl hahljanje, ko jo je vodil proti sukajočim se parom. 

»Oh. Res mi je zelo žal,« je rekla in še enkrat zavzdihnila, ko 
jo je zlahka zavrtel po plesišču. »Le slab dan imam.«
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»Ni se vam treba opravičevati.« Tako nežna je bila v njegovem 
objemu, kot bi plesal z zrakom. V odziv na te občutke je okrepil 
prijem na njenem pasu, sicer bi pri naslednjem zasuku zletela 
naravnost v steno. 

»Le to je, da …« je nadaljevala, saj se očitno njegovih skrbi 
sploh ni zavedala. »Le to je, da ga imam že tako dolgo rada. Vse 
odkar sem … no, res že dolgo.« Odkašljala se je. »Veste, da naju 
je z materjo, ko se nama je na trgu prekopicnila kočija, izvlekel 
iz razbitin? Celo za voznika je poskrbel in pomiril konja.«

»Res junaško.«
»Nadvse. Prepričana sem bila, da gre za usodo – ko sem 

bila izbrana za ples.« Zavzdihnila je. »In potem mi je danes … 
pomežiknil.«

»Pomežiknil?«
»Da. Pomežiknil.«
»No, tako, vidite. Vsak namreč ve, kaj pomežik pomeni.«
Nejeverno ga je pogledala. »In kaj pomeni?«
»Hudiča, da se mi niti sanja ne. Tako prepričani ste bili, da 

nekaj pomeni, da sem pomislil, da bi se moral strinjati.«
S prikritim veseljem je opazoval, kako so se ji oči od šegavosti 

zaiskrile, a je sij hitro zamrl, nadomestila pa ga je pobita 
sprijaznjenost. »Mislim, da zdaj res ni pomembno, kajne? Pa 
vendar sem se tako močno trudila biti tista, ki bi si jo zaželel.«

»In zakaj mislite, da veste, kaj si želi? Imate seznam?« se je 
zamolklo zahahljal.
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»Da, pač, res ga imam. Poznam vse njegove najljubše stvari. 
Kaj ima rad, česa ne mara …«

Smešno. Tega ni glasno rekel, saj se je vedla kot zatrapana 
šolarka. Vendar pa je takšno oboževanje običajno hitro zbledelo, 
gospodična Greene pa je Tristana neomajno čislala že več let.

»In jaz …« Trdo je pogoltnila slino, kot bi se še vedno trudila 
zadržati solze.

Hitreje jo je zavrtel. 
»… in mislila sem, da sem mu všeč. Pogosto je namigoval na 

to …«
»Lahko si samo mislim, da se je poigraval z vami,« je ostro 

rekel. 
Ni si mogel pomagati. Prijatelj gor ali dol, Tristanova 

dejanja v preteklih štirinajstih dneh so zaudarjala po nezrelosti 
in netaktnosti. Sicer pa je Rothbury dodobra poznal vedenje 
pregrešnežev, nekoč je bil eden od njih, in vse do zdaj ni ostal 
dovolj dolgo v zvezi, da bi izkusil bolečino ter stisko zavrnjene 
ženske.

Prvič, odkar sta zaplesala, ga je pogledala, njene oči so bile 
intenzivne modre barve in potrte. »Nisem neumna. Prav gotovo 
bi opazila njegovo pretvarjanje.«

»Ne, pa ne bi. Preveč ste bili zaposleni z zadevanjem 
v pohištvo in zaletavanjem v stene. Očala morate nositi, 
gospodična Greene.«

Dvignila je brado. »Odlično vidim, hvala lepa.«
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»Ne, pa ne.«
»O, pač.«
»Prav, torej.« Namenoma je zavil, da sta zaplesala mimo 

terasnih vrat, kjer je ob steni stala dolga vrsta stolov, nekateri so 
bili zasedeni, drugi prazni. »Povejte mi, gospodična Greene, ali 
vaša mati še vedno počiva na enem od teh stolov?«

Bledo rožnato ustnico si je potegnila v usta, ko se je zazrla 
mimo njegovega ramena. Kmalu ji je ustnice ukrivil droben, 
zadovoljen nasmešek. »O, pa res, milord. Res je še vedno tam.«

»Če preštejete stole s kotne strani, na katerem sedežu jo 
vidite?« 

»Na tretjem stolu,« je nemudoma odgovorila. 
Privzdignil je obrv. »Res? Ste prepričani?«
»Da. Da, seveda sem.« A se ji je v očeh bleščala negotovost. 
»Zdaj, ko vem, da ste nadvse stvarni, vam moram povedati, da 

vaša mati po vaših trditvah v resnici ni drugega kot sprehajalni 
palici in kup damskih šalov, ki bi jih nekdo moral odnesti ven.«

»Ojej,« je dejala z drobnim glaskom. Presenetilo pa ga je, ko 
se ji je z ustnic izvilo osramočeno, zamolklo hahljanje.

Rothbury je potlačil naval nepričakovanega ponosa, ker mu 
jo je uspelo nasmejati. »V nasprotju z vašim prepričanjem vam 
ne bo koristilo, da se pred snubci kažete napol slepi.«

»Nisem hotela pritegniti vseh snubcev, le njega. In preden me 
boste imeli za popolno prismodo, sem ga slišala pripomniti, da 
mu ženske z očali niso všeč. Zato sem seveda …« Obmolknila 
je in vanj sumničavo priprla oči. »Zakaj naenkrat taka 
sprememba?«
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Ni bil povsem prepričan, da jo je dobro slišal. »Kako, 
prosim?« je vprašal in glavo sklonil bližje. Njen nežni limonast 
vonj mu je podražil čute.

»Vi ste me rešili, milord.«
Ni mu ušlo, kako napeto je izrekla besedo 'vi'. Prav lahko bi 

namesto tega rekla 'hudobna mrcina'.
»Zaplesati sem si zaželel,« je odgovoril in na hitro skomignil z 

rameni. »Laskate si, če temu dajete več pomena.«
»Ni res. V vas sem trčila, ko ste odhajali.«
»Larifari,« je ugovarjal in čeljust se mu je napela. »Iskal sem 

soplesalko.«
»V prazni veži?«
»Gospodična Greene,« je dejal in se počutil, kot bi ga ujeli na 

laži, »vedno zaslišujete plesne partnerje?«
»Zakaj ste to naredili?«
Presneti hudič. Bila je poosebljena sitnoba. »Mar moški 

ne sme povabiti dame na ples, ne da bi temu sledilo dvajset 
preklemanskih vprašanj?«

»Veste, kaj mislim, milord?«
»Nedvomno mi boste povedali.«
»Mislim, da si želite priložnosti, da bi se odkupili. Se morebiti 

spreobrnili v gentlemana.«
»Res?« Ni se trudil skriti pridiha sarkazma v glasu.
»Imam prav?«
»Niti najmanj.« S pogledom ji je spolzel po stezniku, 

obrobljenem s čipko, preden se je znova spogledal z njo, samo 
za vsak primer, če ga še vedno ni resno jemala. 
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Charlotte pa je prav dobro vedela, da ne sme verjeti, da se 
možje, kot je lord Rothbury, resnično navdušujejo nad njeno 
postavo. Morda je res malenkost lahkoverna in preveč zaupljiva, 
vendar se je dobro zavedala, da ima njegovo presenetljivo 
odobravanje njenih dekliških draži – ali pa njihovo pomanjkanje 
– manj opraviti s pristnim zanimanjem in več s tem, da jo je 
tako rekoč poskušal zastrašiti in speljati na napačno sled. In ni 
se dala tako zlahka odvrniti.

Z odzivom na njene obtožbe je v njej vzbudil radovednost. 
Morda je imela prav.

»Mislim, da se nocoj kar najlepše vedete,« je dejala, »ker je v 
dvorani določena oseba. In to je lady Rosalind Devine.«

»Jaz pa mislim, da se ne bi mogli bolj motiti …«
»Ne strinjam se.«
»… in da ste neverjetno vtikljivi.«
»No, želim vam obilo sreče, milord,« je rekla nadvse prijazno. 

»Kajti potrebovali jo boste.«
Charlotte je začutila, kako so se mu ob teh besedah pod 

njenimi prsti napela ramena. Vendar se preprosto ni mogla 
ustaviti. Le pomagati mu je skušala. 

»Iskreno povedano,« je nadaljevala, »kako ste sploh lahko 
pričakovali drugačen izid? Ni rothburyško grofovstvo že 
več stoletij sopomenka za pregreho in škandal?« Prav zares. 
Rothburyjem, ki so bili znani po lopovščini in pregrehi, ni šlo 
zaupati. »Morda pa v tem tiči vaša težava, milord. Vem, da je to 
strašansko žalostno slišati, vendar je povsem verjetno, da sploh 
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ne boste mogli ubežati s plevelom porasli poti razuzdanosti, ki 
so jo tako močno zasejali možje v vaši družini.«

Mišica na licu mu je zatrzala. In besede je pri priči obžalovala. 
Približala sta se niši, ki je bila ustvarjena iz svile kremne 

barve, ovite okoli visokih alabastrnih stebrov. Preden bi lahko 
še kaj rekla, jo je osvobodil iz plesnega položaja valčka in jo 
zgrabil za pas.

Zasukal jo je in jo dvignil, nato pa odložil v svilen zapredek, 
ki ju je zanesljivo skril pred pogledi.

Srce ji je grmelo v ušesih. »Jezik me je prehitel,« je naglo rekla 
in se odpravila proti ozki odprtini v tkanini.

Preteče je prikimal, stopil proti njej in ji preprečil izhod. 
Tople oči v barvi viskija so mu otrdele v jantarjaste kristale. 
»Sredi plesne dvorane se ni najpametneje braniti z jezikom, ali 
pač?«

Podrgnila se je po roki, ko jo je prestrelilo ščemenje. Ponosen 
mož je bil. Najboljša prijateljica, Madelyn Haywood, ji je vselej 
rekla, da jo spominja na rjavkasto rumenega leva. Najbrž mu 
je s krutimi besedami le ranila ponos. Seveda to najbrž ni bilo 
najpametnejše od nje. Niti najbolj prijazno. Navsezadnje jo je 
povabil na ples. In zdaj ga je užalila?

Do zdaj se ji je z jezikanjem uspelo le osramotiti. V tem 
trenutku pa jo je predolg jezik morda spravil prav v posebne 
škripce, za katere se ji ni niti najmanj sanjalo, kako se spoprijeti 
z njimi. Menila je, da ga preprosto opravičilo nekako ne bo 
zadovoljilo.
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Ta moški je bil znameniti nepridiprav. Pravzaprav bi lahko 
celo užival v tem, da bi jo onesrečil. Začenši z onečaščenjem 
sredi plesne dvorane, in to le iz zabave.

Znan je bil po tem, da izrablja ženske. Napelje jih na misel, 
da si želi njihovega srca, le da se takoj odpravi iskat naslednjo 
voljno žrtev. In slišala je, da so te vedno voljne; le da so 
premamljene in gre v njihovih očeh za ljubezen in ne za slo.

Dvignila je pogled in se prisilila, da je na obrazu obdržala 
spokojen izraz. Bil je tako omamno čeden, da je bilo to težko. 
Svilnati, pepelnato blond prameni so mu ušli iz kite, povezane 
z usnjenim trakom, v katero je imel vselej tesno ob sencih nazaj 
spete lase.

V glavi se ji je porodila smešna misel. Morda pa ženske 
nekako uroči, da naredijo vse, kar si poželi.

Naenkrat se je počutila kot miš, ujeta v levje kremplje. In 
prav vsi vedo, kaj mačke naredijo s plenom – spravijo ga v kot, 
da se poigrajo z njim. Preden ga pohrustajo. 

Trdo je pogoltnila slino. »Kaj nameravate, gospod?«
»V resnici je povsem preprosto,« je zategnil. »Ni se vam treba 

vesti, kot da vas bom že v naslednjem trenutku hlastno požrl.«
»D-dobro sem,« je rekla, osramočena zaradi jecljanja. »Ženske, 

kot sem jaz, nismo vaš običajni plen, zato predvidevam, da sem 
tukaj popolnoma varna … na samem z vami …« je nedoločno 
pomahala na svilo okrog njiju, »… skrita za zaveso. Sama. 
Popolnoma sama.«

Medtem ko je jecljajoč razmišljala, je Rothbury na prsnem 
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košu prekrižal roke in jo motril s hladnim pogledom. »Človek 
ne sme ničesar predvidevati, gospodična Greene,« ji je temačno 
oporekal. 

»Prav imate, zdaj pa se bom odpravila.«
»Seveda. Preden pa greste, mi morate povedati, zakaj mislite, 

da je lady Rosalind … zame nedosegljiva? Komaj čakam, da 
slišim vaše mnenje.«

V trenutku je sprostila ramena. Seveda je iz dvorane ni 
odpeljal, da bi se po vražje pregrešil z njo. Le kako je lahko 
pomislila na kaj takega?

Tako urno jo je odvedel preprosto zato, ker je bila znanka 
lady Rosalind, in ne zaradi dejstva, da je najbrž kar edina 
krepostna mlada dama, ki lahko govori z njim, ne da bi pri 
priči zlezla skupaj.

Zavzdihnila je. Očitno mu prav tako ni všeč, če mu nekdo 
nekaj pove po resnici. Domnevala je, da je edino vljudno, da 
mu ugodi. »Samo to je, da … mislim, da jo boste lahko osvojili 
le s pomočjo.«

»Z vašo pomočjo?«
»Morda.«
Sled prikrite trme mu je ojeklila brado. »Kakšna oslarija.« 

Uročujoč pogled je še naprej odločno upiral vanjo. »Nobene 
pomoči ne potrebujem. Še zlasti pa ne vaše.«

»Prav.« Nemogoči moški. »Kajti nisem vam je niti ponudila.«
Izven njunega svilnatega zapredka se je valček pravkar 

zaključeval. 
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»Iti moram,« ga je obvestila. Kljub naglici pa je omahovala in 
se spraševala, kako bi bilo, če bi bila zaželena ženska. Da bi jo 
občudovali, ji zavidali in si jo želeli. Da bi jo preganjali moški – 
da bi jo preganjal on. Bi se vedla podobno kot lady Rosalind? Bi 
se mu lahko upirala?

Nekoliko je zmajala z glavo in si zaprisegla, da bo sanjarjenju 
pri priči naredila konec. Rothburyju se je napeto, uglajeno 
nasmehnila, se mu opravičila in ga zaobšla.

V trenutku je planil po njej in jo potegnil v objem ter jo 
gladko potisnil iz skrivališča. Mirno sta se pridružila drugim 
plešočim parom. Gledalci so, tako je vsaj mislila, menili, da sta 
se štorasto ujela v vojvodovo potratno okrasje. 

Charlotte je čutila žgočo toploto, kjer ji je neomajno dlan 
pritiskal na hrbet, in tudi pod lahkotnim prijemom druge 
dlani. Tako hitro se je premikal, da se ji je dih ujel v grlu.

Glasba se je slovesno zaključila. Nežno jo je izpustil iz objema 
in krila so se ji zavihtela nazaj na mesto.

»Nisem se nameravala vmešavati,« je pojasnila in se počutila, 
kot da mora nekaj reči. »In nisem vas nameravala užaliti.«

»Zagotavljam vam, da nič ne de.«
Ustnice so se ji razprle, da je drhte izpustila sapo. »Najbrž me 

ne bi hoteli pospremiti k materi?«
»Hm, ne. Toda mislim, da razumete, zakaj. Nisem pri volji, 

da bi se moral zagovarjati le zato, ker sem plesal z vami.«
»O, ljuba mati božja. Prav imate. To je enkrat že naredila, 

kajne?«
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Pred tem pripetljajem je mislil, da mošnjički niso nič drugega 
kot le dopolnitev k damskim oblekam. Niti sanjalo se mu ni, da 
jih je mogoče uporabiti kot orožje. Mati gospodične Greene pa 
je mislila drugače. »Tega ne bom nikoli pozabil.«

Zlezla je vase. »Oprostite. Zelo zaščitniška je, vi pa ste …« Na 
licih ji je zacvetela rdečica, ko je spoznala, kaj mu je nameravala 
blekniti naravnost v obraz.

Ob njenem oklevanju se je zapeto nasmehnil. »Pravi 
pohujšljivec?«

»Pa še kakšen,« je rekla in bila videti olajšana. 
»No, prav,« je dejal in eno stran ustnic privihal v nasmešek. 

»Torej se pretvarjajva, da se ob pravih pohujšljivcih sprostite.«
»Oh, ne vem. Ko vas vidim, si ne morem pomagati, da ne 

bi pomislila na vse sprijenosti, ki ste jih naredili, in potem mi 
koža zažari.« Zasopla je in škrlatno zardela. »To se res ni dobro 
slišalo.«

Mrko se je zasmejal. »Dvomim, da bi se lahko dobro slišalo.«
Gospodična Greene je bila videti, da bi se, če bi bila v bližini 

pečina, rade volje pognala čeznjo.
»Je že dobro, gospodična Greene. Že huje so me ozmerjali. 

Veliko huje.« In najbrž si je zaslužil prav vsak vzdevek, ki mu ga 
je nadela. Vendar pa je bila gospodična Greene spodobna mlada 
dama in dostojne mladenke niso pljuvale žaljivk, pa ne glede 
na to, kako si je človek to zaslužil. »Sicer pa,« je pristavil, »niste 
užalili nadškofa ali pa kralja. Dobro vem, kdo sem.«

Po kratkem omahovanju je sklonila glavo. »Hvala za ples.«
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Na lovu za ljubezNijoolivia Parker

Nagnil je glavo.
In se zasukal, da bi odšel, a se je po približno petih korakih 

ozrl čez ramo. Z nenavadnim občutkom zadovoljstva jo je 
opazoval, kako je iz steznika potegnila očala in si jih nataknila 
na nos, kamor so spadala. Pogoltnil je nasmešek, kot vselej 
zbegan, kako mu je znala zlesti pod kožo. 

Prav zares je bilo rothburyško grofovstvo že več stoletij 
sopomenka za pohoto, kvartaštvo, preobilje vina in preštevilne 
ženske. Možje iz njegove družine se zagotovo niso trudili z 
reševanjem zarjavelih devic z naočniki pred sramoto, da bi bile 
edine mladenke brez soplesalcev. 

Rothbury se je obrnil, da bi se odpravil iz dvorane, in se ni 
zmenil za radovedne poglede nekaterih gostov, ki so se očitno 
spraševali, zakaj za zlodja bi namenjal pozornost najbolj znani 
londonski nezaželeni dami. On, najhujši zapeljivec. Nedvomno 
so si vsi mislili, da bo njegova nova osvojitev.

Ni jih krivil. Kajti v resnici so ga njegova dejanja določala, 
kakšen človek je. Pokvarjen in nadvladujoč. Očarljiv in 
spletkarski. Izkoriščevalec žensk. 

Kako bi se mu rogali, je grenko pomislil, če bi vedeli, da je 
na skrivaj zaljubljen v prismojeno dekletce, ki za povrh nosi še 
naočnike.


