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Vas ples pri Devinovih  
prav nič ne mika?

»Ne,« je bleknila Madelyn.

Nejeverno je priprl veke. »Dajte, no. Katera pa si ne želi 

postati vojvodinja?«

»Ne gre za vprašanje, ali bi želela postati vojvodinja. Gre za 

načelo.«

Privzdignil je temno obrv. »In o katerem načelu govorite?«

»Nedolžne mlade dame se ne bi smele zapletati z volkovi.«

»Česa ne poveste?« Sklonil se je bliže, črn koder las mu je 

padel na oko. »Ste torej mnenja, da sta Devinova oba volkova?«

Sveta nebesa, spominjal je na gusarskega kavalirja. Ali na 

kavalirskega gusarja. »Ne,« je šepnila in odganjala nenavadno 

vznemirjenost globoko v trebuhu. »Rekla bi, da je vojvoda tisti 

najbolj nevarni.«



V ljubeč spomin na mojo babico

Celio Garczynski, 1921–1992

In za mojo mamo,

mojo rešiteljico, terapevtko, poslušalko.

Mojo prijateljico, ki mi je v neskončen navdih.



Zahvale

Srčno se zahvaljujem Jaguarju, Panterju in Zajcu, najbolj pa 

naši Annie Čebelici.
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1. poglavje

»Nikar ne skrbi. Morda se boš nekega dne razcvetela v 

lepotico, kot je moja Harriet.«

Gospodična Madelyn Haywood si je grizljala spodnjo 

ustnico in tehtala možnosti. Lahko zakriči in se požene proti 

francoskim vratom v sosednji sobi, lahko pa se obdrži na vajetih 

in pohlevno pokima.

»Ah … Hvala,« se je odzvala. Lepa vzgoja je prevladala.

»Ne bodi tako nebogljena.« Lady Beauchamp je besno 

mahala s pahljačo, da bi odgnala neprijeten vonj, ki je bil 

posledica spahovanja. Tetina postana sapa je jasno pričala o 

njenem dobrem apetitu. »Neoddani sta še dve vabili, kajne? In 

morda se ti nasmehne sreča. Pravijo, da se čudeži dogajajo prav 

vsak dan.« Zahahljala se je, a jo je zaustavilo kolcanje.

»Zagotavljam ti, da me vabilo niti najmanj ne zanima.« 

Madelyn je privzdignila brado in se pretvarjala, da se razgleduje 

po prostoru.

»Ah, draga moja,« je lady Beauchamp kriknila in s tleskom 
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zaprla pahljačo. »Zato si tu! Zato smo vsi tu! Kako je zabavno! 

Pomisli. Kmalu se bo morda celo tebi ponudila priložnost, da 

postaneš vojvodinja!« S pahljačo je pokazala na štiri mladenke, 

ki so navdušeno klepetale pri vznožju veličastnega stopnišča. 

»Poglej jih. Čvekajo kot navadne preproščine. Če moja ljuba 

Harriet ne bi prejela vabila na ples, bi še menila, da mi pred 

nosom namenoma opletajo s svojimi vabili. Kako odurno! 

Kakšno pomanjkanje olike in spodobnosti!«

Madelyn se je odzvala s kratkim kimljajem. V tetini družbi ji 

je bilo zelo neprijetno in čim prej se je je hotela znebiti, hkrati 

pa je upala, da bo bližina očetove sestre odvrnila brata Devine. 

Lady Beauchamp je na družabnih dogodkih – pravzaprav na 

vseh dogodkih razen pri zajtrku – zelo rada pila vino, precej 

vina, ljudje pa so posledično raje odvračali pogled in se izogibali 

glasne, samosvoje ženske, kot da je podganje gnezdo.

Madelyn se je povzpela na prste in upala, da bo v množici 

gostov zagledala prijateljico. »Teta Lucinda, ali vidiš morda 

gospodično Greene?«

»Govoriš o gospodični Charlotte Greene? Sveta nebesa, 

je tukaj? Kako lahko njena mati upa, da bo njena mršava, 

bledolična hči dobila vabilo na posestvo njegove milosti? Ah, 

kako se mi smilita hči in mati, kajti nocoj bosta ostali praznih 

rok. Charlotte Greene, praviš?« Lady je glavo vrgla vznak in 

planila v nič kaj damski krohot.

Madelyn, zdaj že pošteno razdražena, je odprla usta, da bi 

branila ljubo prijateljico, ko so nojeva peresa, zataknjena v gube 

tetinega modrega turbana, pod nosom požgečkala gospoda, ki 
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je stal za njenim hrbtom. Silovito je kihnil in se jezno zastrmel 

v vikontesino glavo. Še vedno je bolščal, ko se je teta obrnila, da 

bi videla, kaj je stalo napoti njenemu naglavnemu okrasju.

Madelyn je zatrla smeh, zadovoljna, ker si je gospod drznil 

jezen pogled. Nenadoma ni več čutila potrebe po branjenju 

prijateljice.

Krepka ženska je nekaj zamomljala v opravičilo, se na hitro 

opravičila Madelyn, pograbila krila in odpeketala. Madelyn je 

zrla za teto, ki je stopila naravnost h gruči mladenk, ki jih je še 

malo prej opravljala. Brez dvoma zato, da bi si poiskala drugo 

žrtev.

Madelyn se je razgledala po dvorani. Pogled ji je obstal 

na mačehi, ki je prepletala roke s Harriet, lepo hčerjo lady 

Beauchamp. Na široko se ju je ognila, poskrbela, da jo je 

od njiju ločevalo lepo število gostov. Ko je stopila v sosednji 

prostor, je na hrbtu čutila bodeč mačehin pogled.

Skoraj je že obupala, ko je vendarle zagledala Charlotte. 

Zdelo se je, da se po najboljših močeh poskuša zliti s cvetjem, 

na roke naslikanim na kitajski tapeti za svojim hrbtom. Ko se 

je prebijala skozi gnečo, je ujela besede o vojvodi in njegovem 

bratu.

»… kako škandalozno iskanje žene, ki naj bi rodila dediča, se 

vam ne zdi? Vse tiste nedolžne damice, zaprte z Devinovima za 

cela dva tedna …«

»… zelo pametno od najstarejšega od volkov. Škoda, da se 

nisem tega spomnil …«
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»… res nenavadno, da se ne oženi, da želi nadaljevanje 

družinske linije naprtiti bratu …«

»… jaz mislim, da ni pravično. Za brata bo izbral le najboljšo, 

nam pa prepustil le sezonske ostanke.«

Sezonske ostanke? Obrnila se je in moškemu, ki je izustil to 

neumnost, namenila grd pogled.

Madelyn, za katero je to bila že četrta sezona, bi lahko 

napisala obsežen roman z imeni in priimki vseh domiselnih 

ničvrednežev in domišljavih dedičev, ki jih je doslej spoznala. 

Na vrhu seznama sta seveda kraljevala neznosna brata Devine.

Naravi še nikoli poprej ni uspelo toliko nadutosti in 

brezbožnosti oblikovati v tako mamljivo obliko. In prav vsaka 

ljubezni željna ženska si je globoko v sebi želela vzbuditi 

zanimanje katerega od ponosnih, oholih Devinov. Seveda ni 

prav nič škodilo, da sta bila pripadnika ene najbogatejših in 

najstarejših dinastij v Angliji. Lord Tristan je slovel po vražji 

brezbrižnosti, vojvoda Wolvereški pa po neomajni nadutosti, 

a ambiciozne matere upanja polnih debitantk se izziva niso 

ustrašile. Žal pa vprašljivo dvorjenje obeh Devinov ni bilo 

namenjeno devicam in zakonu. Vse do zdaj.

A Madelyn ni bila nobena tepka. Vedela je, da se razlog, zakaj 

sta brata priredila ta ples, skriva nekje drugje. Še predobro je 

poznala to vrsto moških – moške, ki ženskemu srcu namenjajo 

še manj pozornosti kot pečenemu fazanu, ki se za večerjo znajde 

na krožniku. Tak je bil tudi lord Rothbury, čigar snubitev bi 

Madelyn po mačehinem navodilu morala sprejeti lansko sezono. 
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A Madelyn se je odločno uprla. In za kazen jo je mačeha za ves 

dan zaklenila v vinsko klet. Kazen bi trajala še dlje, če se butler 

ne bi odpravil pokušat družinske zaloge žganih pijač.

Charlotte jo je pozdravila z nasmeškom. »Brihtno dekle. 

Mislila sem že, da ti ne bo uspelo uiti tetini pozornosti.«

»Lahko bi mi priskočila na pomoč. V tvoji družbi bi bilo 

trpljenje znosnejše,« se je pošalila Madelyn.

Charlotte so se izdajalsko obarvala lica. Nasmeh je zamrl in 

povesila je pogled.

»Je kaj narobe?« je zaskrbelo Madelyn. Vedela je, kako zelo si 

je Charlotte želela vabila v grad Wolverest. Morda je bil ta njen 

odziv posledica zavrnitve.

Ubožica, si je mislila Madelyn, ko je prijateljica v odgovor 

nalahno odkimala. Vedela je, da bo Charlotte nekoč nekomu 

sijajna žena – le lordu Tristanu ne. Žal pa je Charlotte do 

domišljavega lahkoživca gojila precej močna čustva. No, 

to usodo je, resnici na ljubo, delila z vsemi drugimi upanja 

polnimi damicami v za poroko godnih letih.

V prijateljičini dlani je zagledala nekaj belega. Privzdignila je 

obrvi. »Kaj pa imaš v roki?«

»Ah, nič.« Charlotte je dvignila pogled, a zdelo se je, da ji 

ne more pogledati v oči. »Si vedela, da je grad Wolverest v 

Yorkshiru? Ne vem, kje točno je, a mati pravi, da nedaleč od 

West Burtona. Morda kje v bližini hiše tvoje matere.«

»Prav zares,« je Madelyn pritrdila. »Willowbrooke se nahaja 

na obrobju posestva Wolverest. Ko že govoriva o gostitelju: 
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skoraj je že polnoč, pa njegove milosti še nisem videla. Res pa je 

tudi, da ga verjetno sploh ne bi prepoznala.«

»Tudi jaz ne,« je pokimala Charlotte.

Že lorda Tristana sta zgolj zelo bežno poznali, vojvoda 

Wolvereški pa je bil zanju popolna neznanka. Ko je vojvoda 

pripotoval v mesto zaradi zasedanj parlamenta, se je udeležil 

le peščice dogodkov, namenjenih zelo visoki družbi, kamor 

pa Madelyn niti v sanjah ne bi bila povabljena. Kar ji je bilo 

sicer povsem po godu. Zadnje, kar je potrebovala, so bili očitki 

aristokratov, da je premalo elegantna in so�sticirana.

»Resnici na ljubo se mi začenja dozdevati, da njegove milosti 

sploh ni tukaj,« je Madelyn izustila s komaj zaznavnim upanjem 

v glasu. »Menda mora na grad povabiti le še dve dami in potem 

bo tega odurnega srečanja konec.«

»Zdaj le še eno,« je Charlotte tako tesno stisnila ustnice, da 

so ji pobledele.

»Res?« jo je Madelyn spodbudila, radovedna ob 

prijateljičinem odzivu na svojo pripombo. »Si videla, katera je 

dobila vabilo? Jo poznava?«

»N-ne. Mislim, da ne,« je Charlotte zajecljala. Nenadoma se 

je zdelo, da jo nadvse zanima nekaj na drugem koncu dvorane.

Madelyn se je obzirno odkašljala, da bi pridobila prijateljičino 

pozornost. »Samo pomisli! Potencialne kandidatke mu izbirata 

sestra in odvetnik,« je v začudenju razprla veke. »Škandalozno, 

kajne?« Charlotte ni odgovorila, zato je Madelyn sledila 

njenemu pogledu.
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Mlada ženska je igrala na harfo, a melodijo je zadušilo 

mrmravo klepetanje gostov. A Madelyn je sumila, da je 

prijateljičino pozornost pritegnilo nekaj drugega.

Za har�stko se je lady Rosalind sklonila, da bi si izmenjala 

besedo ali dve z odvetnikom vojvode. Lady Rosalind, ki je v 

imenu bratov prevzela vlogo gostiteljice, se je pomikala od enega 

gosta do drugega in lahkotno klepetala. Ko bo zdaj pogovor z 

odvetnikom končan, bo izginila med visokimi vrati pod zavitim 

stopniščem. In potem bo g. Ashton oddal še zadnje vabilo.

Izbrali naj bi sedem potencialnih nevest. Neoddano je bilo le 

še eno vabilo.

Mogoče se bo šla lady Rosalind posvetovat z bratoma. 

Madelyn si je predstavljala, kako s kozarcem vina v rokah sedita 

v zasebnih prostorih in čakata na sestrino razkritje, katera dama 

bo njuna naslednja žrtev. Ob tej misli je opazno zadrgetala.

»Te zebe?« je Charlotte zaskrbljeno vprašala.

»Ne. Le prebujno domišljijo imam,« je Madelyn zamrmrala v 

odgovor in pogled spet uprla v lady Rosalind in znanilca usode 

poleg nje.

Lady Rosalind se je naposled odtrgala od g. Ashtona in se 

zazrla proti njima s Charlotte. Vojvodova sestra se je bežno 

nasmehnila, potem pa stopila skozi visoka vrata pod stopniščem.

Glede na potek dogajanja ves večer bo kmalu oddano 

naslednje vabilo. Napetost v ramenih je popustila, preplavilo jo 

je olajšanje. Večera bo kmalu konec. Njena mačeha bo gotovo 

besnela, jo obtožila, da ni pristala med povabljenkami, ker ni 
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izkazala dovolj navdušenja. A poskusila jo bo pregovoriti, naj 

ji dovoli spremljati teto Lucindo in Harriet v Yorkshire. Tam 

pa se bo teti in sestrični, ki bosta gotovo preveč zaposleni s 

pripravami na osvajanje mlajšega od Devinov, poskusila čim prej 

izmuzniti v Willowbrooke. Resda bo spet ostala neporočena, a 

najpomembnejše je, da bo še naprej gospodarica svojega srca.

»Strmi vate.«

Madelyn je dvignila pogled in se srečala z odvetnikovimi 

očmi. Nasmešek g. Ashtona je spominjal na buljenje 

zaljubljenega tepca. Popravil si je očala, ki so počivala na ozkem 

nosu, ne da bi prekinil očesni stik. Prav zares je strmel. V 

trebuhu jo je stisnilo.

»Res je neprijetno, kajne?« Madelyn se je trudila zveneti 

zdolgočaseno in brezbrižno. »Morda pa strmi vate.«

»Ne bi rekla.« Charlotte se je zahihitala. »Že nekaj časa ga 

opazujem. In mislim, da se odpravlja v najino smer.«

»Me hecaš?« Madelyn je začutila naval panike. Pogled ji je 

ušel h g. Ashtonu, a ni ga bilo več tam. Prečesala je množico 

in ga zagledala, kako se prebija med gosti. V roki, ki mu je 

počivala na prsih, je držal belo vabilo. Oči so se mu lesketale v 

pričakovanju omedlevice srečne prejemnice.

»Ojoj! Saj ne more biti res.«

»Ne paničari. Le prikupno sprejmi vabilo kot vse druge,« ji 

je Charlotte svetovala. »Maddie, moja zelo draga prijateljica si, 

a nikakor ne razumem, zakaj se nočeš udeležiti dogodka. Divje 

ekscentrično bo in zelo vznemirljivo.«
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»Za navadno naduto norost gre.« Madelyn je švigala z očmi 

in mrzlično iskala najhitrejšo pot za pobeg. Toda prostor je bil 

prenapolnjen z gosti, vsi so s pogledi sledili odvetniku. Vse je 

zanimalo, h kateri dami je namenjen. Srce ji je hotelo skočiti 

iz prsi. Vedela je, da ne more kar planiti v gnečo – g. Ashton bi 

jo še prehitro ujel. Bila je nerešljivo ujeta, razen če … Obrnila 

se je, se zagledala v odsev sveč v francoskih vratih na skrajnem 

levem koncu dvorane.

»Razidiva se. Stekla bom na vrt, mogoče mi uspe zbežati. Če 

res išče mene, me prav gotovo ne bo iskal zunaj sredi naliva.«

Ni počakala na Charlottin odgovor. Planila je proti steklenim 

vratom, po katerih so polzele dežne kaplje, in stekla okoli 

limonovcev v velikih okrasnih loncih, ki so stali pri vhodu v 

rastlinjak. A prepozno je dojela, da je zašla v slepo ulico, in z 

drevesa odtrgala nezrel sadež. Zakadila se je v vrata rastlinjaka 

in izgubila kar nekaj dragocenih sekund, preden je spoznala, da 

se vrata odpirajo navznoter.

»Gospodična Haywood!« je g. Ashton zasopihal. »Gospodična 

Haywood, počakajte, prosim vas!«

Še zadnjič se je ozrla čez ramo in smuknila v vlažen rastlinjak. 

Cikcakala je med vrstami eksotičnih rastlin in se skoraj zaletela 

v manjšo fontano z žabo na sredi, ki je bruhala vodo. Čevlji so 

mrzlično udarjali ob gladka tla in grabila jo je panika, saj se je 

zdelo, da rastlinjak nima stranskega izhoda. Potem je na drugi 

strani vendarle zagledala zamegljena steklena vrata. Skorajda 

poletela je do njih in molila, da vodijo na vrt.
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Z vso silo jih je odprla in stopila na prosto. Ozrla se je nazaj 

in olajšano izdihnila. Ashtonu je ni uspelo ujeti – le njegovi 

pridušeni kriki so dajali vedeti, da še ni obupal.

Prav nič ji ni bilo mar, če je naredila sceno; bežala je odločena, 

da se ne bo več uklanjala mačehinim zahtevam. Ne bo več 

tratila časa z iskanjem plemičev s polnimi žepi – in nenasitnimi 

željami po mladem mesu – da bi ugodila mačehi. Odslej bo 

živela, kot se ji zdi primerno, in to v hiši v Willowbrooku.

Dež je na srečo pojenjal, a strele na nebu so napovedovale 

še en naliv. Slišala je, da so se vrata rastlinjaka odprla, in vse 

upanje jo je zapustilo. Očitno je bil g. Ashton pri lovu na lepši 

spol enako vztrajen kot njegov delodajalec.

Zagledala je tlakovano potko, ki je izginila pod vejami vrbe. 

Odpravila se je poiskat zavetje. Zagledala se je v sadež, ki ji je 

počival v dlani, ga vrgla v zrak in z nasmeškom ujela. Nezrela 

limona bo, če bo treba, sijajno orožje.

Gabriel �urston Devine, sedmi vojvoda Wolvereški, se je z 

boki naslonil na ograjo balkona in roke prekrižal na prsih. Zazrl 

se je v sence vrta, v pljuča povlekel vonj po mokri zemlji in 

ječaje izdihnil.

Iz odprtih francoskih vrat pod balkonom so prihajali 

nerazločni zvoki kramljanja, pomešani z melodijo, ki jo je 

har�stka izvabljala iz glasbila.

Vsega naveličan je zmajal z glavo. Med gosti je bilo dvajset 

upanja polnih dam, od katerih jih bo le sedem prejelo vabilo na 
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avdicijo za vlogo Devinove neveste. Namuznil se je. Pravi čudež 

bo, če si damice ob koncu srečanja ne bodo skočile v lase. Prav 

vsaka si je želela postati del njegove družine. Kakšne tepke! Ko 

bi le vedele, kakšen je v resnici Tristan!

Gabriel se je zelo namučil s seznamom za poroko godnih dam, 

ki so dovolj lepe, uglajene in tudi duhovite, med katerimi si bo 

njegov mlajši brat izbral bodočo ženo. Naloga je bila skorajda 

nemogoča, saj se je kar nekaj kandidatk vmes poročilo. Zaradi 

nenehnih sprememb je trajalo skoraj eno leto, da je oblikoval 

dokončni seznam. Na srečo sta mu pomagali sestra in stara 

neporočena teta, ki je kot samozvan glas razuma pozorno bdela 

nad celotnim postopkom. Gabriel je bil ta čas bolj zaposlen s 

prepričevanjem Tristana, ki je komaj prišel z Oxforda, kako 

zelo pomembno je, da se poroči, zaplodi dediče in tako ohrani 

družinsko dediščino. Kajti Gabriel sam se nikakor ni imel 

namena vpreči v zakonski jarem. Preprosto ni imel srca, da bi 

tako breme naložil kateri koli ženski.

Njegova največja težava je bila, da je pričakoval nič manj kot 

popolnost, tako bitje pa se še ni rodilo. Pa četudi bi obstajala 

popolna ženska, se mu je zdelo nadvse verjetno, da bi ga 

brezhibnost, zaradi katere bi se pustil ujeti, sčasoma spremenila 

v zdolgočasenega, zamerljivega poročenega gospoda. Ob 

misli, da bi neželeno ženo poslal gnit na kakšno od oddaljenih 

posestev, ga je prežemal zelo resničen in zelo znan nemir. To 

se je zgodilo njegovi materi. Očetu je še vedno zameril, ker je 

mater podvrgel tolikšnim čustvenim mukam.



- 22 -

OLIVIA PARKER

Nekje so zaloputnila vrata. Sledili so pridušeni kriki: 

»Gospodična Haywood! Gospodična Haaaywoood! Počakajte, 

prosim!«

Zagledal je vihranje bledo rumene tkanine in zaslišal žensko 

sopihanje. Nekdo se je potikal po njegovem vrtu, in ta nekdo 

je bil ženskega spola. Zdelo se je, da pred nekom beži. Če se ne 

bi Tristan v zadnjem trenutku odločil, da bo gručo kandidatk 

počakal kar v Yorkshiru, bi še posumil, da je gospodičnico v 

sence vrta zvabil lahkoživi mlajši brat.

A kdo bi se odpravil na vrt v tem vremenu? Tla so bila 

pošteno razmočena, svilene čevlje in robove večerne obleke bo 

imela uničene.

Izza temnega oblaka je zasijala polna luna in na dvorec 

vrgla srebrnkasto modro svetlobo. Trznil je, ko se je postava 

spotaknila in padla na istem izboklem tlakovcu, na katerem se je 

zjutraj s časopisom v roki spotaknil tudi sam. Izustila je kletvico 

in se urno pobrala. Gabrielu se je še bolj povesila čeljust.

Zdaj je stala, čez ramo je zrla proti vratom v plesno dvorano. 

Mesečina ji je oblivala obraz. Zdela se je povprečnega videza, v 

senci mu je uspelo razločiti le temne lase in bledo polt. Sunek 

vetra ji je obleko prilepil na obline.

Zazrl se je v boke in hrbet in privzdignil obrvi. Bila je 

majhne postave in ozkega pasa, a vendarle ne koščena. Pogled 

mu je nehote obstal na globoki dolinici njenih prsi. Bujno, je 

pomislil. Ja, je sklenil. Vsa je bujna. Njemu so bile vedno ljubše 

manjše prsi.



- 23 -

NA LOVU ZA NEVESTO

Zaslišal se je krik. Dekle je poskočilo, pogledalo naokoli in se 

hitro skrilo med viseče veje vrbe.

Čez vrt je pritekel moški, ki je bil neverjetno podoben 

odvetniku, g. Ashtonu. Gabriel je z nejevero zrl v prizor pod 

sabo. Že nekoliko slabe volje je dlani ovil okoli ograje in se 

sklonil, da bi bolje videl.

»Saj ne misliš skočiti, kaj?« je za hrbtom slišal sestrin glas.

Zravnal se je in se zarežal. »S srečo, kakršna me spremlja, ne 

bi utrpel ničesar hujšega od zloma roke.«

»Skrbi me, da vse skupaj ne bo potekalo v skladu z načrti,« ga 

je Rosalind opozorila. »Lahko se zgodi, da bo Tristan še preveč 

užival v vsem tem.«

»Meni se pa zdi verjetneje, da bo fanté oponašal mene in ves 

čas iskal le napake. To pa pomeni, da na koncu ne bo izbral 

nobene.«

»Kaj pa ti?« Nemočno je izdihnila, ker ji ni ponudil odgovora. 

»Dragi brat, tako neverjetno trmast si. Vem, da sva o tem 

govorila že neštetokrat, a nisem še obupala. Še vedno upam, da 

si boš premislil. Zakaj tako vztrajno zavračaš poroko?«

Podrgnil se je po obrveh, razdražen zaradi nesmiselnega 

pogovora. »Premlada si, da bi se spomnila.«

Rosalind je očitno zaznala njegovo slabo voljo in ni več 

drezala vanj. Za to ji je bil hvaležen.

Nebo je razsvetlila strela in pogled mu je spet obstal na 

postavi na vrtu. Mladenka je stopila izza varnega zavetja vrbe, 
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a še preden ji je uspelo zapustiti zatočišče, se ji je veja zapletla v 

kodre. Urno si je razvozlala lase in skočila za visoko živo mejo.

Stresel je z glavo. »Povej mi, ali je izginila katera od gostij?«

Rosalind je zagodrnjala in roke prekrižala na prsih. 

»Dolgočasiš se,« se ni zmenila za bratovo vprašanje. »Veš, če bi 

se le malo potrudil, bi lahko bilo to druženje prijetno tudi zate.«

Prste je še močneje ovil okoli ograje. »Tukaj spodaj je ženska, 

ki jo moramo nujno povabiti,« je z glavo pomignil proti vrtu.

Rosalind je roke uprla v boke in ga radovedno merila. 

»Tam spodaj? Konec je, Gabriel. Ravno sem izbrala še sedmo 

povabljenko.«

»Pa naj jih bo osem. Vztrajam pri tej, ki se sprehaja po vrtu.«

Rosalind je poskušala pokukati čez njegovo ramo, v ta namen 

je celo dvakrat poskočila, a zaman. Sestrsko ga je odrinila, 

stopila predenj in neovirano opazovala vrt.

Kot na ukaz je mladenka pokukala izza žive meje. Gabriel 

se je nasmehnil pri sebi. Ali je nenadoma zelo zrasla ali pa se je 

poslužila kamnite klopce, da bi videla čez živo mejo.

»Ooooo,« je Rosalind zabrundala. »Ti je v oči padla 

gospodična Madelyn Haywood?«

Haywood? Zakaj se mu je priimek zdel znan? Kaj ni to tista 

napol Američanka, nerodna gospodična, ki je visela na robu 

družbene katastrofe? Gospodovalna teta Eugenia je izrecno 

naročila, da jo je treba odstraniti iz ožjega izbora. In brez 

pomisleka se je strinjal.

Rosalind je zravnala hrbet, na ustnicah ji je poplesaval 
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poznavalski nasmešek: »Z veseljem ti sporočam, da sem jo že 

pov…«

»Vaša milost! Milady!« sta zaslišala krike odvetnika Ashtona, 

ki se je kmalu zatem pojavil v Gabrielovem kabinetu. Čevlje 

je imel povsem blatne, čeprav se je videlo, da si jih je v naglici 

očistil.

»Oprostite, vaša milost,« je Ashton še izdavil, potem pa 

lovil sapo. Plešasta glava se je svetlikala v svetlobi, ki so jo 

oddajali plameni v kaminu. »Zadnja povabljenka … Zbežala 

mi je, gospod. Še sam ne morem verjeti, a zdi se, prav zares se 

zdi, da …«

»Povejte že, Ashton,« je Gabriel zaječal.

»No, zdi se, da mi hoče zbežati. Res … res ne razumem. Da 

ne bi želela sprejeti vabila … da raje beži … Kako si drzne!«

»Prav zares.« Gabriel si je na ramena vrgel črn površnik, 

Ashtonu iz roke izpulil vabilo in ga vtaknil v notranji žep ter 

zakorakal proti vratom. »Če dovoliš, Rosalind. Vam, Ashton, 

pa hvala,« je še navrgel čez ramo in stopil skozi vrata. »S to 

neposlušno zverco bom opravil sam.«

* * *

V daljavi je ostro zagrmelo in zdelo se je, da so se tla pošteno 

stresla. Madelyn je čutila, kako se tresljaji prek tankih satenastih 

čevljev širijo po nogah. Prej še rahel vetrič je postajal vse 

močnejši, naokoli je začel raznašati listje.
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Ko je zmagala v boju z vejo, ki se ji je zapletla v lase, je stopila 

izpod vrbe, prepričana, da je g. Ashton obupal nad njo. V tem 

trenutku jo je bolj skrbelo, da bi skrita pod drevesom postala 

žrtev strele.

Kakšna katastrofa! Koleno jo je zaradi padca grozno bolelo, 

zato je sedla na klopco za živo mejo. Privzdignila je krila, stopila 

na klop in pokukala čez mejo. Ko je z olajšanjem ugotovila, da 

je g. Ashton očitno res obupal, je stopila na tla. Tanka tkanina 

na hrbtu je bila vlažna in zadrgetala je.

Ko je preverila svojo opravo, se je na kratko zasmejala. Bilo 

je, kot da je postala žrtev žeparjev. Lasje so zbežali iz lasnice, 

debeli rdečerjavi kodri so ji padali na lica in se ji nabirali na 

ramenih. Blatni robovi obleke so bili raztrgani, čevlji pa povsem 

premočeni. Zagledala se je v svoje, v rokavice odete dlani. Na 

raztrganinah so se širili krvavi madeži, gotovo posledica padca 

po tlakovani potki. Mačeha jo bo pokončala. Če ne zato, ker je 

ubežala vabilu na grad Wolverest, pa zato, ker je uničila obleko.

Ko si je privzdignila krila, da bi preverila ranjeno koleno, je 

zaslišala šelestenje. Oblila jo je kurja polt. Nekdo je bil v bližini. 

Skočila je na noge, v dlani je stiskala nezrelo limono.

V trenutku, ko je nebo prestrelila strela, je izza žive meje 

stopil moški. Brez pomišljanja je dvignila roko in vrgla trdo 

limono, ki ga je zadela točno v sredino čela.

Opotekel se je. »Kaj, hudiča, pa je bilo to?«

Madelyn je strmela v visoko postavo. Oči so se ji privajale na 

temo. Videla je široka ramena in od vetra razmršene črne lase. 
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Daljši kodri so plapolali v vetru in segali skoraj do ličnic. Razen 

snežno bele srajce in ovratne rute je bil oblečen v črno. Nagnila 

se je naprej in zrla v sence. Spominjal jo je na lik iz gotskih 

romanov, ki jih je Charlotte tako rada prebirala.

Zdel se ji je … Znan, a ni vedela, od kod. Je pa bila 

prepričana, da ne zre v g. Ashtona.

»O ne,« je zaječala.

»Tudi jaz vam voščim dober večer, gospodična Haywood,« je 

rekel, nalahno sklonil glavo in čutne ustnice ukrivil v nasmešek.

Pod srebrnim sijajem lune se je zagledala v njegove oči. Gledal 

jo je tako intenzivno, tako preiskujoče, da se je počutila golo. 

Bilo je, kot da ji bere misli. Naredila je korak nazaj. »Dober … 

Dober večer,« je izdavila. Bolečina v kolenu je postala še bolj 

neznosna in klecnila je. Opotekla se je in ujel jo je za ramena.

»Ste se poškodovali?« je vprašal v gostem šepetu.

»Saj ni nič. Opraskala sem si koleno.« Vztrepetala je. Njegove 

vroče dlani so jo skoraj ožgale po golih ramenih.

Odvedel jo je nazaj na klop, tako neprimerno blizu, da jo je 

vročina njegovega obraza grela po licih in ključnici.

»Je zdaj bolje?« se je pozanimal, ko se je usedla.

Le pokimala je, a ga pozorno opazovala. Resen pogled je 

spustil nekoliko niže, na životec, ga za nekaj kratkih trenutkov 

zadržal tam, nato pa jo pozorno motril: vrat, lica, lasje. Nič mu 

ni ušlo. Končno jo je pogledal v oči. Ko si jo je tako ogledoval, 

ni imela občutka, da je na razstavi; šlo je bolj za to, da je preveril 

njeno splošno stanje. Pa vendar jo je žgal občutek nelagodja. 

Gotovo je videti kot navadna razcapanka.
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»Moram priznati,« je končno spregovoril, se zazrl v nebo 

in mežikal v vetru, »da sem vas, glede na vreme, našel na res 

nenavadnem kraju. Vas lahko povprašam, kaj sploh počnete 

tukaj? Razen da v naključne sprehajalce mečete limone?«

»Oh … Mislila sem … Zamenjala sem vas z nekom drugim.«

»S tarčo na dveh nogah?« se je pošalil. »Zelo dobro ciljate. 

Rekel bi, da ste strašno dobra lokostrelka.«

»Napol ste uganili. Sem, a žal le strašno slaba.«

»Prepričal sem se o nasprotnem,« se je spet pogladil po čelu.

Nehote se je zasmejala. In s tem smeh izvabila tudi iz njega 

– globok moški krohot, ki ji je stresel tla pod nogami. Ko sta se 

tako skupaj smejala, jo je pogrelo. Počutila se je celo razigrana. 

Kako nenavadno, je pomislila.

Potem je nastopila tišina in nasmeh je zbledel, ko se je 

kot kakšna tepka zazrla v prečudovit moški obraz. Od sonca 

zagorele ličnice so bile napete, močna čeljust rahlo poraščena z 

zametki strnišča.

Droben glas nekje globoko v notranjosti jo je posvaril pred 

klepetom s čednim moškim na z mesečino obsijanem vrtu.

Hitro je vstala. »Zdaj pa mi, p-p-prosim, op-p-prostite. 

Mačeha me gotovo že išče in v daljavi se spet kuha nevihta.« 

Sveta nebesa. Zaradi tega moškega je začela še jecljati.

»Prav zares. Tudi g. Ashton vas išče.«

»Sanja se mi ne, zakaj,« ji je laž nehote zdrsnila z jezika.

Izraz na obrazu sogovornika se je zdel nepopustljiv. »Kolikor 

mi je znano, ste bili povabljeni na grad Wolverest.«
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»Od kod poznate moje ime?«

»Prosim?«

»Ko ste me … Ko sem v vas vrgla limono, ste me poklicali po 

imenu.«

»Tisto je bila limona? Prepričan sem bil, da je bil kamen.«

»Od kod poznate moje ime?« je ponovila in zatrla nasmešek.

Roke je položil na hrbet, se zamajal na petah in jo motril 

s pozornim pogledom. »Ni bilo težko sklepati. Med gosti ste 

vzbudili kar precej pozornosti.«

Odvetnik je prav zares kričal njeno ime, ko je hitel čez 

dvorano in nato na vrt. Šele v tem trenutku jo je prešinilo, 

kakšen škandal je povzročila. Zardela je, pogled uprla v tla. 

Zakaj je vedno, prav vedno podlegla vzgibom in ne razumu?

Tišina, ki je nastopila, je bila nadvse mučna. Mrzlično je 

iskala besede, s katerimi bi vsaj nekoliko omilila napetost, a 

se je raje ugriznila v jezik. Če bi odprla usta, bi bilo tisto, kar 

bi sledilo, le živčno brbljanje. Gladek rob kamnite klopi se ji 

je zažiral v kolena, a če bi naredila korak naprej, bi se bolj ali 

manj zaletela v njegovo brado. Stal ji je neprimerno preblizu in 

vprašala se je, ali se tega sploh zaveda. Morda pa se, in to počne 

le zato, da bi jo ustrahoval.

»Vas ples pri Devinovih prav nič ne mika?« je povprašal z 

glasom, v katerem se je skrivala radovednost.

»Ne,« je bleknila Madelyn, namesto da bi prisluhnila zdravi 

pameti, ki ji je dopovedovala, da je tovrstna mnenja bolje 

obdržati zase.
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Nejeverno je priprl veke. »Dajte, no. Katera pa si ne želi 

postati vojvodinja, pripadnica najvišjega plemstva?«

»Ne gre za vprašanje, ali bi želela postati vojvodinja. Gre za 

načelo.«

Privzdignil je temno obrv. »In o katerem načelu govorite?«

»Nedolžne mlade dame se ne bi smele zapletati z volkovi,« je 

zamrmrala.

»Česa ne poveste?« Sklonil se je bliže, črn koder las mu je 

padel na oko. »Ste torej mnenja, da sta Devinova oba volkova?«

Sveta nebesa, spominjal je na gusarskega kavalirja. Ali na 

kavalirskega gusarja. »Ne,« je šepnila in odganjala nenavadno 

vznemirjenost globoko v trebuhu. »Rekla bi, da je vojvoda tisti 

najbolj nevarni.«

»Ja … Vojvoda?« Zravnal se je, oči so se mu presenečeno 

svetile. »Zakaj pa?«

»Ker je tako nadut.«

»Lord Tristan pa se po vašem mnenju ne vdaja temu grehu? 

Človek je vendar izjavil, da se bo zadovoljil izključno z žensko, 

ki se po lepoti lahko kosa s samo Venero.«

Madelyn je skomignila. »Gre le za mladeniča, ki želi v vsem 

oponašati starejšega brata. Povsem očitno je, da imata enake … 

recimo temu vrednote,« je poznavalsko pokimala.

Obraz mu je upadel. S temnim pogledom je tako intenzivno 

vrtal vanjo, da se je skorajda sesedla. »Povejte mi nekaj, 

gospodična Haywood. Zakaj je v vaših očeh vojvoda tisti 

najhujši?«
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»Ker je ta lov na nevesto, ta igra, njegova zamisel.« 

Privzdignila je brado. »Povejte mi, gospod, kakšen človek na 

zasebnem posestvu zbere skupino mladih, nedolžnih žensk in 

jih spremeni v nič več kot nagrajene ovce? Vojvoda si pa res 

upa.«

»Prav zares.«

»Prav nič me ne bi presenetilo, če bi jih vojvoda preveril z 

monoklom na nosu in tiste, ki bi ustrezale merilom, za nagrado 

uščipnil v zadnjico.«

Počasi je pokimal. Kotički ustnic so se mu povesili, kot da 

si poskuša predstavljati prizor. Madelyn je obžalovala, ker se je 

tako slikovito izrazila.

Odkašljal se je in ravnodušno predlagal: »Mogoče pa je le 

zelo ustvarjalen.«

»Ali pa,« se Madelyn ni pustila zmesti, »le zelo uživa v 

izjemni moči, ki mu je bila dana. Vsakega drugega človeka, ki 

bi se domislil česa podobnega, bi družba takoj izločila. Ljudje 

ne bi prenesli tolikšnega …«

»Česa?«

»Idiotizma.«

Ob tem odgovoru se je nenavadno, grleno zasmejal, kot da bi 

s kašljanjem hotel prekriti hahljanje.

Madelyn je čutila, kako ji srce udarja ob rebra. Besede 

o vojvodovi predrznosti so jo vznemirile bolj, kot si je želela 

priznati. V mučni tišini se ji je srce počasi umirilo.

Nenadoma je pokleknil pred njo na eno koleno – kot da ji 
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namerava s srčno snubitvijo obljubiti večno ljubezen. S široko 

razprtimi vekami je nejeverno strmela vanj, v temne lase, on pa 

se je s pogledom počasi sprehodil po njenem telesu, dokler se ji 

ni zazrl v oči.

»Gospod?«

»Smem?«

»Smete kaj?« Težko je pogoltnila.

»Pogledati ranjeno koleno?«

»Ne!« je zgroženo kriknila. Počila se je na klopco in ranjene 

dlani ovila okoli kolen. Se spačila ob bolečini. To mu ni ušlo.

Nežno jo je prijel za dlani in jih obrnil. S širokimi rameni 

prekril njeno vidno polje.

»Saj krvavite,« je ugotovil in z dolgimi elegantnimi prsti začel 

snemati rokavice.

Madelyn je hlastnila in mu sunkovito izpulila roke. 

»Zagotavljam vam, da mi nič ne manjka.« Poravnala si je 

rokavice. Brez besed je počakal, da je končala, potem pa iz 

notranjega žepa povlekel robec in ji ga nežno položil na dlani.

»Pridite. Pospremil vas bom do vhoda v kuhinjo. Nekdo od 

mojega osebja vam bo pogledal rane.«

»Vašega osebja?«

Odprl je že usta, da bi pojasnil, potem pa za trenutek 

pomolčal, kot da skrbno izbira besede. »Pravzaprav ne moje. 

Moje osebje je na Wolverestu. Žal se vam nisem predstavil. Jaz 

sem Gabriel Devine.«

Madelyn je zamišljeno priprla veke. Morda se ji je njegov 
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obraz zato zdel tako znan. Priimek Wolvereških je bil Devine. 

In znani so bili po temnem, celo eksotičnem izgledu. Mežikala 

je. »Torej ste gospod Devine?«

»Mhm,« je ravnodušno odvrnil. Prijel jo je za komolec in ji 

pomagal vstati. »Morda boste tudi želeli, da vam nekdo uredi 

pričesko, preden se pridružite drugim gostom,« je predlagal in 

se s pogledom sprehodil po razmršenih laseh.

Že je dvignil roko, a obstala mu je v zraku. Zdelo se je, da ji 

želi seči v lase, a si je v zadnjem trenutku premislil. Zamišljeno 

se je namrščil in zavzdihnil, vse skupaj se je zdela nenavadna 

mešanica vdanosti v usodo in nesramnosti. Potem je očitno 

sprejel odločitev. Oklevajoče si je okoli prsta navil debel koder 

las in ga poskusil namestiti na glavo. A neposlušen koder ji je 

spet padel na čelo. Ponovno je poskusil, očitno odločen, da bo 

na njeni glavi naredil red, a rezultat je bil enak. Za hip so se mu 

oči hudomušno zasvetile.

Madelyn je pozabila dihati. Nič čudnega, da sta Devinova 

tako zaželena. Ko jo je tako motril – z obrazom od njenega 

oddaljen le nekaj centimetrov – je zrla v čedne poteze in 

ugotovila, da jo je zapustil ves razum. Če bi se sklonil in jo 

poljubil, bi po vsej verjetnosti ravnala povsem nepremišljeno in 

se stopila v njegovih rokah kot skulptura iz ledu.

V daljavi je zagrmelo. Vedela je, da bi morala ravnati bolj 

olikano, da ne bi smela strmeti vanj, a zdelo se je, da ji želi 

nekaj reči, pa si je v zadnjem trenutku premislil. Stresel je z 

glavo, komaj opazno, in urok je bil pretrgan.
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»Kmalu bodo razglasili imena povabljenk,« je tiho rekel. 

»Ko bodo imena javno znana, si ne bo več mogoče premisliti.« 

Odvrnil je pogled, videla je plapolanje mišic na grlu, ko je 

pogoltnil. Prijel jo je za roko, si jo ovil okoli komolca in jo 

odvedel proti dvorcu.

Dež je zemljo začel močiti šele, ko sta bila že pod streho. 

Madelyn si je, vsaj kar se dežja tiče, oddahnila.

Gospod Devine se je galantno poslovil, takoj ko sta stopila 

v notranjost. Nežno je dvignil njeno dlan in poljubil zrak nad 

členki. Smehljal se je vljudno, rahlo prisiljeno. Kot da se je želi 

znebiti.

V svetlobi, ki jo je v prostor metal ogenj v kaminu, ji je uspelo 

razločiti barvo njegovih oči – bile so nenavadno lesketajoče 

svetlo modre, ujete v temno moder rob. Bile so naravnost 

hipnotične. Le kako naj ostanem prisebna, se je vprašala. 

Pomislila je na svoje rjave oči in začutila zbodljaj zavisti.

»Hvala,« ji je končno uspelo izdaviti.

Ni bilo več sledu o smehljaju. Gledal jo je resno, čeprav 

rahlo odmaknjeno. »Ne, ne,« je resno zrl vanjo. Bilo je očitno, 

da je z mislimi že nekje drugje. »Hvala vam. Res ste prava … 

osvežitev.«

Zmedeno je pomežiknila, se prebudila iz začaranosti. Zdi 

se mu prava osvežitev? Osvežitev je kozarec hladne limonade, 

potem ko se ti je v grlu zataknil suh piškot. Sicer pa: kaj je sploh 

pričakovala? Da sta zaradi nekaj izmenjanih pogledov doživela 

ljubezen na prvi pogled? Možak je bil zgolj vljuden, to je vse. 
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Je res tako naivna, da je nekaj trenutkov prijaznosti čednega 

moškega zamenjala za zagledanost?

Jezna nase je ustnice razpotegnila v prijazen nasmešek. 

Obrnil se je k mladi služabnici, ki jo je predstavil kot Anne. 

Potem je nekaj drugim služabnikom zalajal vrsto ukazov, kaj 

vse morajo narediti za gospodičnino dobro počutje. Kuharico je 

prijel za komolec, jo povlekel k sebi in ji nekaj zašepetal v uho. 

Kuharica je ubogljivo pokimala, on pa se je obrnil na petah in 

zapustil prostor.

Služinčad ni dala z ničimer vedeti, da jih je prisotnost 

gospoda Devina v kuhinji vojvode Wolvereškega kakor koli 

presenetila. Vrnili so se k delu: na pladnje so postavljali kozarce 

vina in na servirne krožnike različno pecivo.

V kotu je nekaj služabnic zlagalo prtičke, kuharica je na 

veliki mizi veselo valjala testo. Okrogla, rdečelična ženska se je v 

organiziranem kaosu kuhinje očitno počutila kot doma.

Anne je Madelyn pozvala, naj sede na stol, da ji bo lahko 

oskrbela ranjene dlani.

»Oh, gospodična. Čez teden dni pa odhajate.«

Madelyn jo je strmo pogledala. »Kam?«

»Na grad Wolverest vendar, gospodična,« je Anne odvrnila. 

»Zelo lepo se boste imeli, če smem biti tako drzna. Posestvo je 

prečudovito.« Razgrnila je robec, ki ji ga je gospod Devine ovil 

okoli dlani. »Oranžerijo imajo, pa vrt z umetelno obrezanimi 

grmi, pa sijajno plesno dvorano …«

Anne je še naprej naštevala, a je Madelyn ni več poslušala. 
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Spustila je pogled in zaječala. Za rokavom je bilo zataknjeno 

vabilo, ki ji ga g. Ashton ni uspel predati. Vsa razkačena je 

stresla z glavo. »Oh, ta gospod Devine.«

»Gospod Devine?« je Anne ponovila s široko razprtimi vekami.

»Ja, saj mu je tako ime, kajne?« je rekla Madelyn.

»N…« je Anne hlastnila, ker jo je kuharica, ki je ravno 

stopila mimo nje, dregnila v rebra. »Ja, ja, seveda, gospodična 

Haywood. Gospod Devine mu je ime, ja,« je zahreščala in se 

podrgnila po rebrih.

Madelyn se je s prsti sprehodila po voščenem pečatu in 

šepnila bolj sebi kot služkinji: »Zvit je kot lisica.«

»To pa res,« se je strinjala v obraz zardela služkinja.


