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Posvetilo

V spomin moji dragoceni Pumpkin – bila si čudežna mačka, 

ki si mi trinajst let grela naročje in srce. Še vedno dam vsak 

večer za vsak primer tvojo odejico ven, če se boš odločila za 

obisk.

Dobremu gospodu Bogu – vsako jutro sem prišla k tebi s 

polnim srcem in praznimi dlanmi, toda odslovil si me z več 

blagoslova, kot bi ga zmogla nositi.

In za mojega Michaela, čigar vsak poljub je nepozaben.



- 7 -

NEPOZABNI POLJUB

Prolog

Sterling Harlow je moral do okna dnevne sobe potegniti 

otomano, stopiti nanjo in se dvigniti na prste, da je lahko videl 

skozenj. Morda bi mu bilo nekoliko lažje, če mu prek roke ne 

bi ležal debeli rumeni maček. Njegova topla sapa je narisala 

krog meglice na ledenem steklu. Z rokavom jo je obrisal ravno 

v tistem trenutku, ko se je elegantna mestna kočija ustavila na 

zavitem dovozu belo pobeljene graščine. Ko je z zadnjega dela 

kočije skočil lakaj v livreji in z lasuljo ter stopil naprej, da bi 

odprl vrata kočije, se je Sterling z nosom dotaknil stekla.

»Še nikoli prej nisem videl pravega vojvode, Nellie,« je 

zašepetal in vznemirjeno stisnil dolgodlako mačko, ki je bila 

vedno v njegovi družbi.

Vse odkar sta ga mama in oče obvestila, da jih bo njihov stari 

stric počastil z obiskom, je Sterling nenehno tiščal nos v knjige 

pravljic ter iskal podobo vojvode. Končno se je odločil, da je 
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njegov stari stric podoben Odiseju in kralju Arturju – da je 

prijazen, pogumen in plemiški, z rdečim žametnim ogrinjalom 

preko širokih ramen in morda celo z zloščenim mečem, ki bi 

mu visel s pasu.

Sterling je zadrževal sapo, ko so se odprla vrata kočije, sonce 

se je odbijalo od grba, ki je bil naslikan na bleščeči se podlagi.

»Sterling!« Materin glas je presekal njegove že tako napete 

živce in skoraj bi padel z otomane. Nellie je skočila iz njegovega 

objema in poiskala zavetje za zaveso.

»V tem trenutku pridi dol! Kaj si bo mislil stric, če te bo videl 

bolščati vanj, kot da si kateri od služabnikov.«

Odločil se je, da ni pravi trenutek, da bi mater opomnil, da 

si lahko privoščijo le enega služabnika, in skočil z otomane. 

»Vojvoda je prispel, mama! Je že tukaj! In pripeljal se je s kočijo, 

ki jo vlečejo štirje beli vranci, kot Zevs ali pa Apolo!«

»Ali hudič,« je zamrmrala, si obliznila prste, da mu je lahko 

popravila pramen, ki je od njegovih svetlih las, vedno štrlel po 

svoje.

Ko mu je s površnika očistila nekaj mačjih dlak in mu 

zategnila vozel kravate tako tesno, da ga je skoraj zadavila, se je 

Sterling trudil, da se ne bi zvijal. Za vojvodo je hotel biti videti 

najbolje. Želel si je, da bi bila mama in oče ponosna nanj. Če bi 

mu uspelo, morda oče ne bi toliko noči preživel v Londonu in 

mama ne bi vsak večer zaspala v solzah. Minuli teden ga je več 

kot enkrat prebudilo njeno pridušeno ihtenje.

»Tako.« Stopila je korak nazaj in nagnila glavo, da ga je 

ocenjevala. »Prav čeden mali gentleman si.«
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Brez opozorila se je njen ljubki obraz nagubal. Obrnila se je 

stran in si pritisnila robec na usta.

Zbegan in prestrašen je Sterling stopil korak proti njej. 

»Mama? Ali jokaš?«

Odmahnila je z roko. »Ne bodi neumen. Nekaj imam v 

očesu. Mislim, da je pepel iz kuhinjskega ognja ali pa kakšna 

Nellina dlaka.«

Prvič v svojih rosnih letih je Sterling pomislil, da mu mati 

laže. Še preden bi lahko pritisnil nanjo, so se sunkovito odprla 

vrata dnevne sobe.

Sterling se je obrnil in pozabil na mater, ko mu je v ušesih 

glasno utripalo srce.

Med vrati je stal očka, z modrimi žilami prepreden obraz je 

bil rdeč kot njegov nos. Po navadi je moral imeti zmagovalno 

noč ali pa v sebi tri steklenice brendija, da so se mu oči tako 

svetile.

»Ellie. Sterling. V veliko čast mi je, da vama predstavim 

svojega strica … Granvilla Harlowa, šestega vojvodo 

Devonbrooka.«

Vojvoda je nestrpno odrinil očeta od vrat in stopil v prostor, 

s slugo tesno za petami. Na veliko Sterlingovo razočaranje 

vojvoda ni nosil čudovitega rdečega plašča, temveč črni frak in 

hlače do kolen popolnoma brez okrasja. Njegova ramena niso 

bila široka, temveč ozka in sključena, kot bi zaradi neposredne 

nevarnosti zlezel vase. Debele obrvi so zasenčile njegove svetle 

oči, neurejena tonzura žimastih belih las je obkrožala bleščeči se 

vrh njegove glave.
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Sterling je strmel v njegov dolgi nos, dokler se ni ta začel 

gubati. Eksplodiral je v silovitem kihanju in vsi so se zdrznili.

»Mačka je tukaj, kajne?« Priprl je oči in ostro premeril 

prostor. »Takoj jo odstranite. Ne prenašam teh ogabnih živali.«

»Zelo mi je žal, vaša milost. Če bi vedela, bi jo zaprla v skedenj 

k drugim živalim.« Mati se je še vedno nerodno opravičevala, 

ko je odprla okno in vrgla Nellie na vrt.

Sterling je že hotel ugovarjati, toda vojvoda je svoj ledeni 

pogled z mačke preusmeril nanj in mu tako zamrznil jezik v 

ustih.

»Kako dobro, da ste prišli ravno v času za čaj, vaša milost.« 

Plah nasmešek je ukrivil materine ustnice. »Kuharici bom 

naročila, da bo pripravila nekaj osvežil za vaš …«

»Nimam časa za vljudnosti ali druženje,« je strogo odgovoril 

vojvoda in zatrl materin nasmešek. »Čim prej se moram vrniti 

v London. Moški mojega položaja ima pomembnejše stvari za 

opraviti kot posedati naokoli, veste.«

Ko se je vojvoda posvetil njemu, je Sterling začel gubati nos. 

Starec je smrdel huje, kot je bil videti – kot bi mu molji pojedli 

spodnje perilo, ki ga je več stoletij hranil na podstrešju.

»Je to fant?« je zalajal.

Sterlingov oče se je postavil k materi in z roko zdrsnil okoli 

njenega pasu. »Da. To je najin Sterling.«

Sterling je odskočil, ko se je vojvoda nagnil naprej, da ga je 

pogledal v obraz. Privihana zgornja ustnica je dala vedeti, da ni 

bil niti malo zadovoljen s tem, kar je videl. »Nekoliko majhen 

za svoja leta, kaj?«
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Očetov glas je bil za odtenek preveč živahen. »Šele sedem let 

je star, milord. In tudi jaz sem se nekoliko pozneje razvil.«

Vojvoda je Sterlinga potegnil za uhelj in fant je bil vesel, da 

si jih je zdrgnil tudi zadaj. Še preden bi si lahko opomogel od 

ponižanja, mu je s koščenimi prsti potegnil spodnjo ustnico 

naprej, da je lahko preučil njegove zobe.

Sterling se je odmaknil in nejeverno strmel v vojvodo. Saj 

bi starca ugriznil, a se je bal, da bo okus še slabši od njegovega 

vonja.

Mati je ubogljivo stopila naprej, ko jo je oče rahlo potisnil, 

in rekla: »Zelo ubogljiv fant je, milord. In tako prijazno in 

velikodušno srce ima. Vedno sem mu pravila, da je mali angel.«

Vojvodovo prhanje jim je dalo vedeti, da mu ni bilo mar za 

takšne vrline.

Mama je stiskala krilo med prsti. »Pa tudi vražje pameten 

je. Še nikoli nisem videla fanta, ki bi bil tako bister za črke in 

številke.«

Vojvoda je začel krožiti okoli njega in Sterling se je počutil 

kot korenje, na katero preži lačen jastreb. Nekaj trenutkov 

napete tišine je minilo, preden se je starec končno ustavil in 

se zazibal na petah. »Že tako sem potrošil preveč dragocenega 

časa. Bo že moral biti dober.«

Materi je dlan poletela na usta. Očetov obraz je preplavilo 

olajšanje.

Vročica obupa je končno premaknila Sterlingov jezik. 

»Dober? Za kaj bom dober? Ne razumem. O čem govori? 

Očka? Mama?«
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Oče je zažarel. »Zate imava čudovito presenečenje, sin. Tvoj 

stric Granville je velikodušno pristal, da te bo postavil za svojega 

dediča. Zdaj boš njegov mali fantek.«

Sterling je divje pogledoval od mame do očeta. »Toda jaz 

nočem biti njegov mali fantek. Hočem biti vajin mali fantek.«

Stričev nasmešek z rumenimi zobmi je bil bolj preteč kot 

jezen. »Dolgo časa ne bo več nikogaršnji fantek. Nikoli nisem 

bil navdušen nad razvajanjem otrok. V kratkem času bom iz 

njega naredil moškega.«

Sterlingov oče je žalostno odkimal. »Veš, Sterling, žena lorda 

Devonbrooka je odšla v nebesa.«

»Da bi mu ušla?« Sterling je kljubovalno gledal strica.

Oče je svareče priprl oči. »V nebesa je šla, ker je bila bolna. 

Na žalost je umrla, preden bi mu lahko dala sina. Tako ni bil 

blagoslovljen s sinom, kot sva midva.«

»Slabovoljna tepka mi je pustila deklico,« je siknil vojvoda. 

»Hčer. Z njo si nimam kaj pomagati, vendar bo tebi družba.«

»Si slišal, Sterling?« Mama se je oprijela očetove dlani, členke 

je imela popolnoma bele. »Imel boš sestro. Ali ni to čudovito! 

In živel boš v veliki graščini v Londonu z veliko igračami in 

poniji, ki jih boš lahko jezdil. Imel boš najboljšo izobrazbo, ki 

se jo da kupiti, in ko boš dovolj star, te bo stric poslal na dolgo 

potovanje po Evropi. Nikoli več ti nič ne bo primanjkovalo.« 

Solze so ji spolzele po licih. »In nekoč – veliko, veliko let 

pozneje seveda,« je dodala in s pogledom prestrašeno prestrelila 

vojvodo, »boš ti vojvoda Devonbrooke.«
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»Ne želim biti vojvoda,« je goreče rekel Sterling, ko so mu 

začela drhteti ramena. »In tudi ne bom. Ne morete me prisiliti!«

Sterling je imel v mislih samo pobeg in je stekel okoli strica 

ter proti vratom. Toda pozabil je na slugo. Moški je dvignil 

Sterlinga in si ga zatlačil pod mesnato roko, kot da ne bi bil 

težji od božične šunke.

Sterling je v slepi paniki brcal in praskal, gluh za vse razen 

lastno besno tuljenje.

Dokler ni slišal zvoka kovancev.

Takoj je utihnil in si odpomežiknil solze z oči ter videl, kako 

je oče stiskal mošnjo, ki mu jo je vojvoda vrgel v roke.

Zlobno zmagoslavje se je posvetilo v starčevih očeh. »Kot 

sva se dogovorila, nečak, sem vključil tudi vse obveznosti do 

gradu Arden. Od danes naprej nima pomena, kakšna bo tvoja 

sreča pri mizah, nikoli več ti ne bo treba skrbeti, da bi te upniki 

pognali na cesto.«

Sterling se je popolnoma umiril, ko je dojel besede.

Prodala sta ga. Starši so ga prodali temu zlobnemu starcu z 

ledenimi očmi in rumenimi zobmi.

»Izpusti me.«

Njegove besede so odmevale po dnevni sobi in prekinile vse 

premikanje. Izgovorjene so bile s takšno ukazovalnostjo, da se 

mu niti mišičasti sluga ni drznil ugovarjati. Sterling se je počasi 

postavil na noge, oči ni imel več solznih, temveč suhe in pekoče.

Ustnice Granville Harlowa trznile od oklevajočega 

občudovanja. »Ne nasprotujem temu, da fant pokaže nekoliko 



- 14 -

TERESA MEDEIROS

odločnosti. Če si zaključil s teatralnostjo, se lahko posloviš od 

staršev.«

Mama in oče sta stopila naprej tako plašno, kot bi bila tujca. 

Mati je pokleknila pri vratih, na rami ji je ležala očetova roka in 

razprla roke proti njemu.

Sterling je vedel, da bo to zadnja priložnost, da bi ovil roke 

okoli njenega pasu in zakopal obraz v mehkobo njenih prsi. 

Zadnja priložnost, da bi zatisnil oči in globoko vdihnil vonj 

pomarančnih cvetov, ki so dišali z njenih rdečkasto rjavih las. 

Njen pridušeni krik ga je presekal do kosti, vendar je odkorakal 

mimo nje, ne da bi spregovoril besedo, majhna ramena je imel 

trmasto vzravnana, kot bi že bil vojvoda Devonbrooke.

»Nekega dne boš razumel, sin,« je za njim zavpil oče. »Nekoč 

boš razumel, da sva storila to, kar sva mislila, da je zate najbolje.«

Zvok materinega ihtenja je izginil, ko se je Sterling namestil v 

kotu kočije. Ko je njegov stric splezal v voz in se je le-ta pognal 

naprej, je bila zadnja stvar, ki jo je Sterling videl, njegova Nellie, 

ki je sedela na okenski polici in izgubljeno gledala za njim.



Prvi del

Sladka beseda je hudičeva najljubša izbira,

saj kot puščica srca nam predira1.

George Noel Gordon, lord Byron

1 Prevedel Tom Smith



- 17 -

NEPOZABNI POLJUB

Prvo poglavje

Moj najdražji sin, dlani mi drhtijo, ko ti pišem to pismo …

Vrag je prišel na Devonbrooke Hall.

Ni prišel s štirimi belimi vranci ali v eksploziji žvepla, temveč 

v medeno zlatih laseh in angelskem obrazu Sterlinga Harlowa, 

sedmega vojvoda Devonbrooka. Stopal je po marmornatih 

hodnikih razkošnega dvorca, ki mu je zadnjih enaindvajset 

let pravil dom, dva rjavolisasta mastifa sta stopala ob njegovih 

nogah z levjim korakom, kot je bil njegov.

Psa je usmeril na prostor samo z brezbrižnim zamahom roke, 

potem pa odprl vrata delovne sobe, se naslonil na okvir in se 

spraševal, koliko časa se bo njegova sestrična pretvarjala, da ne 

opazi, da je prišel.
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S pisalom je še nekaj minut praskala po poslovni knjigi, 

dokler ni na črki t naredila velikega madeža črnila. Premagano 

je zavzdihnila in ga pogledala preko žičnatih okvirjev očal. 

»Vidim, da Napoleonu ni uspelo, da bi te naučil nekaj olike.«

»Prav nasprotno,« je odgovoril Sterling in se počasi 

nasmehnil. »Jaz sem ga naučil eno ali dve stvari. Pravijo, da je 

po Waterlooju abdiciral samo zato, da je pobegnil pred menoj.«

»Zdaj, ko si spet v Londonu, bom resno razmislila, da bi se 

mu pridružila.«

Ko je Sterling prečkal sobo, je njegova sestrična obsedela 

trdo kot šiviljina lutka. Čeprav nenavadno, pa je bila Diana 

najverjetneje edina ženska v Londonu, ki je sodila za usnjeno 

mahagonijevo razkošno mizo. Kot po navadi se je izogibala 

svetlim pastelnim in deviško belim barvam, ki jih je trenutno 

oboževala ženska družba, in oblekla gozdno zeleno in vinsko 

rdečo. Temne lase je imela počesane nazaj v preprost šinjon, ki 

je poudarjal eleganco njenega čela, kjer so rastli v črko V.

»Prosim, ne kujaj se, draga sestrična,« je zamrmral in se 

sklonil, da bi jo poljubil na lice. »Zlahka prenesem obsojanje 

celega sveta, toda tvoje me zareže v srce.«

»Lahko bi te, če bi ga imel.« Nagnila je glavo, da je sprejela 

poljub, trde ustnice so se nekoliko omehčale. »Že pred tednom 

dni sem slišala, da si se vrnil. Predvidevam, da spet bivaš pri 

tistem podležu �anu.«

Ni se zmenil za usnjeni naslonjač, ki je stal pred pisalno mizo, 

temveč je odšel okoli in se z bokom naslonil na vogal mize bliže 
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k njej. »Nikoli ti ni oprostil, ker si odpovedala zaroko, veš. Trdi, 

da si mu zlomila srce, ko si brezčutno opravljala njegov značaj.«

Čeprav se je Diana trudila, da je bil njen glas ravnodušen, ji 

je lica obarvala nežna rdečica. »Nisem imela težav z značajem 

tvojega prijatelja. Temveč s tem, da ga nima.«

»Pa vendar se po vseh teh letih nihče od vaju ni poročil. To se 

mi je vedno zdelo nekoliko … zanimivo.«

Diana je snela očala in ga premerila z ledenim pogledom. 

»Raje živim brez moža, kot da se poročim z dečkom.« Kot da 

bi spoznala, da je preveč povedala, si je spet nadela očala in 

si dala opravka s čiščenjem odvečnega črnila s konice peresa. 

»Prepričana sem, da celo �anove pustolovščine zbledijo v 

primerjavi s tvojimi. Slišala sem, da si že toliko časa v Londonu, 

da si imel štiri dvoboje, trem mladim zelencem si pobral vse 

njihovo premoženje in zlomil celo vrsto src.«

Sterling jo je očitajoče pogledal. »Kdaj se boš naučila, da ne 

boš poslušala neprijaznih govoric? Premagal sem le dva fanta, 

pridobil dom prednikov tretjega in odrgnil eno srce, za katero 

se je izkazalo, da je manj nedolžno, kot sem verjel.«

Diana je odkimala. »Vsaka ženska, ki je toliko neumna, da 

zaupa srce v tvoje roke, dobi natanko to, kar si zasluži.«

»Lahko se norčuješ iz mene, če želiš, toda zdaj, ko je vojna 

končana, si imam resen namen poiskati nevesto.«

»Ta novica bo ogrela srce vsaki ambiciozni lepotici in 

spletkarski materi v mestu. Torej, povej mi, od kod nenadoma 

takšno hrepenenje po domu in ognjišču?«
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»Kmalu bom potreboval naslednika in v nasprotju z dobrim 

starim stricem Granvillom, naj njegova duša počiva v miru, ga 

nimam nobenega namena kupiti.«

V prostoru se je zaslišal ledeno mrzel stok, kot bi Sterlingova 

omemba strica obudila njegovo srhljivo prisotnost. Pogledal je 

preko mize in zagledal mastifa, ki sta strmela pod njo, repa sta 

jima trepetala od osredotočenosti.

Diana se je počasi nagnila na stolu nazaj in razkrila ljubkega 

belega mucka, ki je ležal zvit v njenem naročju.

Sterling se je namrščil. »Ali ne bi moral biti v skednju? Saj 

veš, da ne prenašam teh živali.«

Mačka je pogledala Sterlinga, medtem ko ga je Diana božala 

pod kosmato brado. »Da, vem.«

Sterling je zavzdihnil. »Prostor, Kaliban. Prostor, Kerber.« 

Ko sta se psa zleknila na preprogi pred kaminom, je rekel: »Ne 

vem, zakaj sem se šel borit proti Francozom, ko pa bi lahko 

ostal tukaj in se bojeval s teboj.«

Po pravici povedano, sta oba vedela, zakaj je odšel.

Ni dolgo trajalo, da je ugotovil, da stric ni rad videl 

Sterlingove živahnosti. In stari podlež je kruto užival, ko jo je 

s palico izbijal iz njega. Sterling je trmasto prenašal vse stričeve 

poskuse, da bi ga izoblikoval v naslednjega vojvodo, vse dokler 

ni dopolnil sedemnajst let, in kot njegov oče se je tudi on v 

nekaj mesecih potegnil za več deset centimetrov.

Sterling ne bo nikoli pozabil mrzle zimske noči, ko se je 

obrnil in potegnil palico iz stričevih grčastih rok. Starec je 
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trepetal pred njim in čakal, da bodo po njem začeli deževati 

udarci.

Sterling še vedno ni vedel, ali je zaradi prezira do sebe ali 

do strica prelomil palico na pol, jo vrgel pred njegove noge in 

odkorakal stran. Starec nikoli več ni položil roke nanj. Nekaj 

mesecev pozneje je Sterling zapustil Devonbrooke Hall, 

odklonil potovanje okoli sveta, ki ga je načrtoval njegov stric, 

in odšel na Napoleonova bojišča. Njegova zvezdniška vojaška 

kariera je bila prekinjana z rednimi obiski Londona, med 

katerimi je igral ravno tako trdo, kot se je bojeval.

»Morda bi razmislil, da bi se preselil domov,« je rekla Diana. 

»Oče je zdaj že več kot šest let mrtev.«

Sterling je odkimal in se obžalujoče nasmehnil. »Nekaterih 

duhov ni moč položiti k počitku.«

»Kot vem tudi sama,« je rekla z zamišljenim pogledom.

Njegov stric je nikoli ni pretepel s palico. Kot ženska ni bila 

vredna tolikšne pozornosti.

Sterling je segel po njeni dlani, vendar je že izpod pisalne 

podloge potegnila pismo kremaste barve. »To je prišlo s pošto že 

več kot pred štirimi meseci. Preposlala bi ti ga v tvoj regiment, 

toda …« Njen elegantni skomig z rameni je povedal več, kot bi 

besede.

Da bi dokazal, da se je pravilno odločila, je Sterling odprl 

predal in že hotel vreči pismo na visok kup podobnih pisem, 

vseh naslovljenih na Sterlinga Harlowa, lorda Devonbrooka, ki 

so bila vsa neodprta. Toda nekaj mu je ustavilo roko. Čeprav 
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je bilo še vedno čutiti vonj pomarančnih cvetov, pa pisava ni 

bila nežno okrogla, kot je pričakoval, da bo. Nenavaden srh, 

tako komaj zaznaven kot dih ženske, mu je privzdignil dlake na 

vratu.

»Odpri ga,« je ukazal in pritisnil pismo nazaj v Dianino dlan.

Diana je pogoltnila slino. »Si prepričan?«

Uslužno je prikimal.

Dlan ji je drhtela, ko je s pisemskim odpiračem s 

slonokoščenim držalom zarezala pod pečatni vosek in odprla 

sporočilo. »‘Dragi lord Devonbrooke‘,« je tiho brala. »‘Žal mi 

je, da vam moram sporočiti, da je vaša mati odšla s tega sveta 

na veliko prijaznejšega.‘« Diana se je ustavila, potem pa očitno 

oklevajoče nadaljevala: »‘Čeprav ste zadnjih nekaj let vztrajno 

zavračali njene prošnje po spravi, je umrla z vašim imenom 

na ustnicah. Predvidevam, da vam novica ne bo povzročila 

prekomernega stresa. Vaša vdana služabnica, gospodična Laura 

Fairleigh.‘«

Diana je počasi spustila pismo na mizo in snela očala. »Oh, 

Sterling, tako zelo mi je žal.«

Mišica v bradi mu je zatrzala in potem obmirovala. Ne da 

bi spregovoril, je iz Dianine dlani potegnil pismo, ga vrgel v 

predal in ga treskoma zaprl, vonj pomarančnih cvetov je nežno 

obvisel v zraku.

Nasmešek mu je ukrivil ustnice in še poglobil jamico na 

njegovem desnem licu, ki je vedno prestrašila nasprotnike, ki so 

strmeli vanj preko igralniške mize ali pa bojišča. »Ta gospodična 
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Fairleigh je slišati manj kot ponižna. Le kdo je predrzno dekle, 

ki si dovoli tako očitati mogočnemu vojvodi Devonbrooku?«

Čakal je, medtem ko je Diana preverjala v poslovni knjigi. 

Njegova sestrična je vodila podrobne zapise o posestvih, ki so 

bila nekoč last njenega očeta, zdaj pa so pripadala njemu.

»Župnikova hči je. Sirota, se mi zdi. Tvoja mati jo je pred 

sedmimi leti vzela k sebi, skupaj z njenimi sorojenci, potem ko 

so starši umrli v požaru, ki je uničil župnišče.«

»Kako zelo dobrodelno od nje.« Sterling je odkimal. 

»Župnikova hči. Moral bi vedeti. Nič ni bolje od pravične 

ogorčenosti neke poblaznele norice, ki si predstavlja, da se Bog 

bori ob njeni strani.« Iz tikovine je potegnil prazen list papirja 

in ga potisnil pred Diano. »Takoj napiši sporočilo. Obvesti 

to gospodično Fairleigh, da bo vojvoda Devonbrooke v roku 

meseca dni prišel v Hertfordshire in zasegel vse posestvo.« 

Diana ga je nepremično gledala in pustila, da se je poslovna 

knjiga zaprla. »Saj nisi resen.«

»In zakaj ne? Oba moja starša sta zdaj mrtva. Kar pomeni, da 

je graščina Arden zdaj moja, kajne?«

»In kaj nameravaš storiti s sirotami? Jih vreči na cesto?«

Podrgnil se je po bradi. »Odvetniku bom naročil, naj jim 

poišče drugo mesto. Najverjetneje mi bodo še hvaležni za 

velikodušnost. Navsezadnje, če tri otroke pustiš, da so predolgo 

sami, začnejo delati neumnosti.«

»Gospodična Fairleigh ni več otrok,« ga je opomnila Diana. 

»Odrasla ženska je.«
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Sterling je skomignil z rameni. »Potem ji bom poiskal 

soproga – kakšnega vojaka ali pa pravniškega uradnika, ki ne bo 

imel nič proti jezični ženi, ker se bo s tem priliznil meni.«

Diana si je položila dlani na prsi in ga ostro pogledala. »Joj, 

kako si romantičen. Kar toplo mi je pri srcu.«

»In ti si nepopravljiva godrnjavka,« je odgovoril Sterling in jo 

dregnil v patricijski nos.

Vstal je in ob njegovem gibu sta oba mastifa postala pozorna. 

Diana je čakala, da je prečkal prostor do vrat, psa sta mu sledila 

tesno za petami, preden je tiho rekla: »Še vedno ne razumem, 

Sterling. Arden ni nič drugega kot skromna podeželska graščina, 

malo več kot koča. Zakaj bi si jo rad prisvojil, ko pa imaš na 

ducate posestev, ki jih nikoli ne obiščeš?«

Nekoliko je okleval, v očeh se mu je naselil črni humor. 

»Starši so prodali mojo dušo, da so dobili potrdilo o lastništvu. 

Morda se želim sam odločiti, ali je bilo vredno te cene.«

Potem ko se ji je brezhibno priklonil, je zaprl vrata za seboj 

in jo pustil, da je božala mačko v naročju ter gubala čelo v 

zamišljenem mrščenju.

»Brezdušni hudič! Odvratna krastača! Po tartu�h smrdeč 

prasec! Oh, preklemanski predrznež!«

George in Lottie sta z odprtimi usti presenečena opazovala 

Lauro, ki je divje korakala po dnevni sobi. Še nikoli prej nista 

videla vedno mirne sestre tako zelo besne. Celo gosti rjavi 
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lasje, ki so bili speti v trden vozel na vrhu glave, so ji drhteli od 

ogorčenja. 

Laura se je obrnila in mahala s pismom v roki. Drag papir je 

bil nemilostno pomečkan, ker ga je, od kar je prispel z jutranjo 

pošto, neštetokrat zmečkala.

»Tudi toliko spodobnosti nima, da bi sam napisal pismo. 

Prisilil je svojo sestrično, da ga je napisala! Zdaj vidim, kakšna 

brezsrčna pošast je. Najverjetneje si prav zdaj mane svoje 

pohlepne debele roke, ko razmišlja, da nam bo izmaknil streho 

nad glavo. Nič čudnega, da mu pravijo Vrag z Devonbrooka!« 

»Toda lady Eleanor je umrla že pred več kot petimi meseci,« 

je rekel George. »Zakaj je tako dolgo čakal, da se nam je oglasil?«

»Sodeč po tem pismu, je bil več mesecev v tujini,« je 

odgovorila Laura. »Najverjetneje na kakšnem popotovanju, 

kjer se je utapljal v brezsramnih užitkih kot kakšen razvajen 

razuzdanec.«

»Stavim, da je palček,« si je drznila reči Lottie.

»Ali pa pritlikavec z grbo, polomljenimi zobmi in nenasitno 

potrebo po desetletnih pamžih.« George je usločil dlani v 

kremplje, poskočil proti Lottie in povzročil takšno cviljenje, da 

so se mucke, ki so dremale pod njenim ogrinjalom, razpodile 

preko oguljene preproge. Lottie nikoli ni šla nikamor brez 

celega tropa muck, ki so hodile za njo. Včasih bi Laura lahko 

prisegla, da jih je sama množila.

Laura je bila prisiljena sem in tja poskočiti, da ni pohodila 

kakšne. Namesto da bi pobegnila na varno, je rumena muca 
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sedla na zadnjico in si začela lizati tačko, kot bi bila Laurina 

krivda, da sta se skoraj zaleteli.

»Ni treba, da gledaš tako pametno,« je obvestila malo muco. 

»Če bomo izseljeni, se boš kmalu podila po skednju za mišmi, 

namesto da bi jedla tiste dobre prekajene ribe, ki jih imaš tako 

rada.«

George se je zresnil in sedel k Lottie na zofo. »Nas res lahko 

izseli? In če bo to storil, kaj bo z nami?«

Laurin smeh ni bil niti malo zabavljiv. »Oh, nič nam ni 

treba skrbeti. Poslušajta, tole … ‚Lord Devonbrooke prosi za 

razumevanje‘,« je prebrala iz vsebine. »‘Iskreno mu je žal, da 

je tako dolgo zanemarjal svoje dolžnosti. Kot novi lastnik 

graščine Arden bo rade volje prevzel odgovornost in za vas 

našel primerno rešitev.‘« Spet je zmečkala list. »Rešitev, prav res! 

Najverjetneje načrtuje, da nas bo poslal v delavnico.«

»Nikoli mi ni bilo kaj mar za delo. Mislim, da bi bila raje 

na cesti,« je zamišljeno rekla Lottie. »Kar prikupna beračka bi 

bila, kajne? Si me lahko predstavljata stati na vogalu zasnežene 

ceste, ko med ozeblimi prsti stiskam pločevinasto posodico?« 

Težko je zavzdihnila. »Z vsakim minulim dnem bi postajala vse 

bolj bleda in suha, dokler ne bi na koncu izpuhtela v rokah 

kakšnega čednega, toda vzvišenega tujca.« Besede je podprla z 

zaigrano omedlevico, ko si je položila debelušno stran dlani na 

čelo.

»Edina stvar, od katere boš najverjetneje izpuhtela,« je 

zamrmral George, »je kuharičino čajno pecivo, ki ga preveč 

poješ.« 
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Lottie se je ovedela in mu pokazala jezik.

George je skočil na noge in si izpred oči lešnikove barve 

odmaknil peščene lase. »Vem! To barabo bom izzval na dvoboj! 

Ne bo si me drznil zavrniti. Decembra bom star trinajst let – 

skoraj moški bom že.« 

»Ob tem, da bom brez strehe nad glavo in z mrtvim bratom, 

se ne bom počutila nič bolje,« je kislo rekla Laura in ga potisnila 

na zofo.

»Lahko bi ga ubili,« je veselo predlagala Lottie. Kot zvesta 

bralka gotskih romanov je, vse odkar je prebrala knjigo 

gospodične Radcli�e �e Mysteries of Udolpho, čutila potrebo, 

da bi nekoga umorila.

Laura je prhnila. »Glede na brezsrčno ravnanje, ko se vsa ta 

leta ni zmenil za pisma svoje matere, bi verjetno potrebovali 

srebrno kroglo ali pa kol skozi srce.«

»Ne razumem,« je rekel George. »Kako nas lahko vrže na riti 

…« Ujel je Laurin svareči pogled in se odhrkal. »… na zadnjice, 

ko pa je lady Eleanor obljubila, da bo graščina Arden vedno naš 

dom?«

Laura se je premaknila do okna, odgrnila eno stran čipkastih 

zaves in se izogibala bratovemu pronicljivemu pogledu. »Tega 

vama še nikoli prej nisem povedala, ker nisem želela, da bi vaju 

skrbelo, toda obljuba lady Eleanor je vsebovala določene … 

pogoje.«

George in Lottie sta si izmenjala zaskrbljena pogleda, preden 

sta hkrati vprašala: »Kot na primer?«
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Laura se je obrnila proti njima, resnica ji je hitro zdrsnila iz 

ust. »Da bi podedovala graščino Arden, se moram poročiti pred 

enaindvajsetim rojstnim dnem.«

Lottie je zajela sapo, George pa je zastokal in zakopal obraz 

med dlani.

»Ni treba, da sta videti tako zgrožena,« je prhnila Laura. »To 

je bolj žaljivo.«

»Toda zavrnila si že na ducate snubitev od vsakega 

neporočenega moškega na vasi,« je poudaril George. »Saj veš, 

da se lady Eleanor ni strinjala s tem, da si tako zelo izbirčna. 

Najverjetneje te je tako hotela prisiliti v poroko.«

»Tooley Grantham je nagnjen k požrešnosti,« je rekla Lottie 

in s pomočjo debelih prstkov naštevala Laurine predsodke glede 

njenih snubcev. »Wesley Trumble je preveč kosmat. Huey Kleef 

mlaska med jedjo. In Tom Dillmore ima v gubah vratu in za 

ušesi vedno umazanijo.«

Laura se je zdrznila. »Predvidevam, da želiš, da preostanek 

življenja preživim s kakšnim nerodnim kosmatim medvedom 

brez osnovne olike pri mizi in odporom do kopanja.«

»To bi lahko bilo bolje kot preživeti preostanek življenja v 

čakanju moškega, ki ne obstaja,« je mračno rekel George.

»Toda saj veš, da sem si vedno želela, da bi se poročila z 

moškim, ki bi lahko nadaljeval očkovo delo v župniji. Večina 

moških v vasi ne zna niti brati. Niti se ne želijo naučiti.«

Lottie si je okoli prsta navila zlat koder las. »Škoda, da nisem 

jaz starejša sestra. Resda bi to bila zelo velika žrtev, toda veliko 
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raje bi se poročila zaradi denarja kot iz ljubezni. Potem bi večno 

lahko skrbela zate in za Georgea. In nobene težave ne bi imela 

ujeti bogatega soproga. Neprimerljiva lepotica bom, veš. Vsi 

pravijo tako.«

»Že zdaj si neprimerljiva dolgočasnica,« je zamrmral George. 

Očitajoč pogled je preusmeril na Lauro. »Lahko bi prej omenila, 

da potrebuješ soproga, veš. Takrat, ko je bil še čas, da bi našla 

takšnega, ki bi popolnoma ustrezal tvojim pogojem.«

Laura se je spustila na škripajočo otomano in se z brado 

naslonila na dlan. »Kako bi lahko vedela, da si še kdo, razen 

nas, želi ta razpadajoči stari kraj? Predvidevam, da sem mislila, 

da bomo lahko preprosto živeli tukaj, dokler si bomo to želeli, 

in nihče ne bo tega izvedel.«

Nepotočene solze so jo zbadale v očeh. Sončni žarki so se 

prelivali skozi vzhodno okno in samo še poudarili zdelano 

notranjost dnevne sobe. Male cvetlice, všite v blazine na zo�, 

so že davno zbledele v svetlo rožnato barvo. Neugledni madež 

plesni je kazil omet nad vrati, medtem ko je kup usnjenih knjig 

nadomeščal eno nogo klavirja iz rožnega lesa. Graščina Arden je 

morda skromna podeželska hiša, ki je bila le še senca nekdanje 

veličastnosti, toda zanje je predstavljala dom.

Edini dom, ki so ga poznali, odkar so pred sedmimi leti 

izgubili starše.

Počasi se je Laura zavedala, da sta njena brat in sestra videti 

prav tako pobita kot ona, zato je umirjeno vstala in se prisiljeno 
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nasmehnila. »Nobene potrebe ni, da sta žalostna. Imamo mesec 

dni časa, preden se bo prikazal ta lord Vrag.«

»Toda samo še trije tedni so do tvojega rojstnega dne,« jo je 

opomnil George.

Laura je prikimala. »Zavedam se, da je položaj videti 

brezupen, vendar se moramo vedno spomniti, kar nas je učil 

oče – skozi molitev in vztrajnost bo Gospod poskrbel za nas.«

»Kaj naj ga prosimo, da nam pošlje?« je vneto vprašala Lottie 

in padla na kolena.

Laura je nekaj časa razmišljala o odgovoru, njeno pobožno 

vedenje je bilo v nasprotju z iskricami v njenih očeh: »Moškega.«


