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Nikoli ne zapeljuj malopridneža

Prvo poglavje

London

Junij 1818

Dragi bratranec Michael,

nekaj naslednjih tednov me ne bo v šoli, saj bom 

v Londonu spremljala lady Amelio, medtem ko 

bosta njen oče in mačeha na deželi. Kljub temu 

mi piši. Potrebovala bom tvoje modre nasvete, 

saj je lady Amelia precej živahna (če smem reči, 

da skoraj tako kot jaz?) in bi naju lahko spravila 

v težave, še preden se sezona konča.

Iskreno tvoja

Charlotte

Kdo bi si mislil, da so lahko plesi dolgočasni?

Zagotovo ne lady Amelia Plume. Ko je iz 

majhnega obmorskega mesteca Torquay pri-

šla v London, je bila nad vsako čajanko, 
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vsakim plesom in vsako večerno zabavo pov-

sem očarana.

Toda to je bilo pred dvema letoma, preden 

je spoznala, da so vsi družabni dogodki enaki. 

In vsakoletni spomladanski ples ovdovele vi-

kontese Kirkwood ni bil nobena izjema, je po 

množici, ki se je zbrala v plesni dvorani, okra-

šeni z vrtnicami, presodila Amelia. Bili so isti 

pusti ljudje – paradirajoči gizdalini, obrekljive 

matrone in lahkomiselne mlade dame. Tukaj 

se ne bi zadrževala nobena dama, ki jo mikajo 

pustolovščine in se vsaj malo spoštuje.

Žal je obljubila svoji škotski prijateljici, lady 

Venetii Campbell, da bo ostala. Venetia, ki jo 

je zagledala nedaleč od sebe, je vsaj znala poži-

viti dolgočasni večer.

»Hvala bogu, da si prišla,« je rekla Vene-

tia, ko se ji je približala. »Prisežem, da bom 

umrla od dolgčasa. Tukaj ni skoraj nikogar 

zanimivega.«

»Nikogar?« je vprašala Amelia z vidnim ra zo-

čaranjem. »Nobenih španskih ambasadorjev ali 

raziskovalcev, ki so se ravnokar vrnili s Tihega 

oceana, ali vsaj kakšnega opernega pevca?«
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Venetia se je zasmejala. »Mislila sem bolj na 

primerne moške.«

Za Venetio je to pomenilo pametne moške. 

Saj ne da bi ji primanjkovalo moških občudo-

valcev, bistrih ali neumnih. Poleg tega, da je 

bila nesramno bogata, je bila s svojimi vranje 

črnimi kodri, smetanasto poltjo in precej … 

velikimi prsmi lepa na način, ki je obnorel vsa-

kega moškega.

Amelia je bila ob njej videti obupno pov-

prečna – srednje visoka s povprečno kožo in 

poltjo. Njena povprečna postava ne bo nikoli 

navdihovala pesnikov in njeni srednje rjavi la-

sje so nihali med kodrastimi in ravnimi.

Bilo jih je pa vsaj veliko, hvala bogu, in da 

so se lepo svetili, jih je negovala s pomado in 

kovačnikovo vodico svoje ameriške mačehe. 

Čeprav Amelijine oči niso bile morsko zelene 

barve kot Venetijine, so jih moški opisovali kot 

‘iskrive’, pa tudi njene prsi so po navadi vzbu-

jale pozornost.

Skratka, Amelia je premogla skromnejše 

čare in temu primerne snubce. Seveda je ve-

čino moških zanimala samo njena ne tako 
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skromna dediščina, ki ji je pripadala kot hčer-

ki grofa Toveyja. Toda tako ali tako se ni na-

meravala poročiti z nobenim od njih – niti z 

markizom Pomeroyem, ostarelim generalom, 

ki sta mu ugajali njena osebnost in dota, niti 

z gostiteljičinim sinom, vikontom Kirkwoo-

dom, ki ji je dvoril lani.

Želela si je bolj pustolovsko življenje – poto-

vati po Turčiji kot lady Mary Wortley Monta-

gu ali živeti v Siriji kot legendarna lady Hester 

Stanhope.

»Pravzaprav,« je rekla Venetia, »je tukaj 

nekdo, ki se bo obema zdel ‘zanimiv’: ameri-

ški bratranec lorda Kirkwooda,« je pokimala 

z glavo proti točki za Amelio. »Major Lucas 

Winter naj bi prišel v Anglijo po pooblastilu 

ameriške vojne mornarice.«

Ko je Amelia sledila Venetijinemu pogledu, 

je pričakovala starejšega od vremena zdelane-

ga moškega. Izbuljila je oči. Ljubi bog, kako je 

lahko ob prihodu spregledala njega?

Major Winter je v polni dvorani izstopal 

kot sokol med golobi. Nosil je bleščečo mo-

dro uniformo, obrobljeno z zlato kito, in okoli 
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vitkega pasu širok trak v krvavo rdeči barvi. 

Že ob pogledu nanj ji je začelo razbijati srce.

Pa ne samo zaradi uniforme. Njegovi črni 

lasje so se ujemali z barvo zloščenih škornjev, 

njegov še zdaleč ne zdelani obraz je bil zagorel 

in ob njem so bili drugi gospodje videti do-

besedno slabokrvni. Očitno je preživel veliko 

časa na morju in v bitkah po Sredozemlju. Oh, 

kakšne pustolovščine je moral doživeti!

»No, to je moški,« je pripomnila Venetia. »V 

Ameriki so visoki in lepo raščeni, kajne? Četu-

di so njegove poteze nekoliko robate.«

To je bilo res. Njegova čeljust je bila malce 

preveč oglata in nos preozek, da bi veljal za če-

dnega. In vsak angleški lord bi si neusmiljeno 

populil te košate in neurejene obrvi. A čeprav 

bi njegovo zunanjost uredili, bi bil še vedno, če 

bi se tako mrščil in grdo gledal, videti ‘robat’.

In privlačen.

»Niti ene dame še ni zaprosil za ples,« je 

dejala Venetia s hudomušno iskrico v očeh. 

»Toda to ti bo zelo všeč – pravijo, da naj bi s 

sabo tovoril pravi arzenal. Če bo še naprej žalil 

častnike, ga bo morda moral celo uporabiti.«
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»Žalil jih je?« Presneto, kaj vse je zamudila, 

ker je prišla pozno.

»Lordu Pomeroyu je dejal, da so Američa-

ni zmagali v zadnjem sporu z nami, ker an-

gleške častnike ‘bolj zanimajo promenade kot 

pištole’.«

Amelia se je zasmejala. Kar predstavljala si 

je, kako je general sprejel takšno izjavo. Še pose-

bej če mu je to povedal major, ki se je obnašal, 

kot da bi bil na sovražnem ozemlju, čeprav se 

je vojna končala že pred tremi leti. Medtem ko 

je major Winter srkal šampanjec, je prezirljivo 

premeril plesno dvorano kot vohun na preži.

»Je poročen?« je Amelia vprašala.

Venetia se je namrščila. »Zdaj ko si vpra - 

šala … pravzaprav ni tega nihče omenjal.«

»Upam, da ni.« Amelia ga je spet skrivaj oši-

nila. »Mora biti precej pogumen, da se upa so- 

očiti s starimi sovražniki na njihovem ozemlju.«

»In pod kiltom mora skrivati več kot pa 

samo trhlo palico,« je dodala Venetia z moč-

nejšim škotskim naglasom.

Amelia jo je postrani pogledala. »Spet si 

brala knjižico s haremskimi zgodbami, kajne?«
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»Zelo poučna je,« je odvrnila Venetia in pre-

šla v šepetanje. »Misliš, da ima major ‘meč’, ki 

bi se ga splačalo počastiti z usti?«

»Ljubi bog! Celo jaz nisem tako brez sramu, 

da bi ugibala o majorjevem ‘meču’.«

Venetia se je zahahljala. »Tvoja mačeha bo 

vesela tvojega priznanja.«

Amelia se je zasmejala. »Bog ve, da je Dolly, 

uboga reva, že obupala nad mano. Sovražila je, 

da jo je pokojni mož vlačil po vsem svetu, zato 

nikakor ne more razumeti, zakaj jaz skočim ob 

vsaki možnosti potovanja.«

Njen pogled je zdrsnil nazaj k majorju. Ame-

riški marinci so bili legendarni v bojih z berber-

skimi pirati. Ali je bil premlad, da bi to izkusil? 

Bi se mu drznila predstaviti in ga vprašati?

Lord Kirkwood jo je ošinil in nekaj zamr-

mral svojemu bratrancu, ki je sledil njegovemu 

pogledu. Bilo je prvič, da je Američan pogle-

dal v njeno smer, in namenila mu je očarljiv 

nasmešek.

Ni ji ga vrnil. Priprl je oči in se kot ropari-

ca zastrmel vanjo, nato pa nesramno premeril 

njeno obleko iz rumene kitajske svile z rdečimi 
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orientalskimi naborki. Ko se ji je spet zazrl v 

obraz, je rdečica že precej obarvala njena lica.

Ljubi bog, ta moški je res predrzen. Še no-

ben Anglež je ni pogledal, kot da bi stala po-

polnoma gola. Kako zanimivo. Po hrbtu jo je 

prijetno spreletelo.

Potem pa je vse uničil s kratkim kimljajem 

in pogled preusmeril na bratranca.

No! Kaj naj si zdaj misli o tem?

»Kje pa je pravzaprav tvoja mačeha nocoj?« 

je vprašala Venetia.

»Z očetom sta včeraj odpotovala v Torquay,« 

ji je zamišljeno odvrnila Amelia. Ker je Dolly 

pričakovala njunega prvega otroka, se je oče 

odločil, da jo bo razvajal na deželi. »Skoraj ste 

me prisilila, da bi šla z njima, a k sreči je go-

spa Harris privolila, da bo prišla v mesto in me 

spremljala, dokler je ne potrebujejo v šoli.«

Amelia in Venetia sta pred dvema letoma di-

plomirali na Šoli za mlade dame, ki jo je vodila 

gospa Harris, in ravnateljica ju je imela še ve-

dno zelo rada – kot tudi onidve njo. Zato sta 

odjezdili vsak mesec k njej na čajanko in na nje-

ne ‘lekcije za dedinje’. Da ne omenjamo prave 
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zakladnice podatkov, ki ji jih je redno pošiljal 

skrivnostni dobrotnik ‘bratranec Michael’.

»Če še tako občudujem gospo Harris,« je re-

kla Venetia, »je ne bi želela za spremljevalko. 

Nikoli te ne bo pustila niti za trenutek same z 

gospodom.«

»S katerim gospodom si želi biti Amelia na 

samem?« je vprašal godrnjav glas za njima.

Amelia je potlačila stok. Bila je gospodična 

Sarah Linley, še ena sošolka. Skušala jo je vzlju-

biti, vendar je afnasta Sarah s sitnarjenjem in 

snobovstvom tudi Amelio spravljala ob živce.

»Zdravo, Sarah.« Na obraz si je nadela vlju-

dni nasmešek. »Pravkar sva se pogovarjali, da 

tukaj primanjkuje primernih moških.«

»Koga primanjkuje?« je vprašala Sarah. »Vi-

dim jih več. Recimo lorda Kirkwooda.«

»Za kogar slišim, da se skuša poročiti z bo-

gastvom,« jo je opozorila Venetia.

Sarah si je zvila zlati kodrček okoli prsta. »In 

jaz imam bogastvo, kajne?«

Bankirjeva hči je bila videti tudi ljubka in 

krhka kot porcelanasta punčka. Žal ni imela 

niti trohice možganov v glavi.
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»Lord Kirkwood se nikoli ne bi zanimal 

zate,« ji je odrezavo odvrnila Venetia, ki se ni 

niti potrudila skriti prezira do gospodične Lin-

ley. Ker je Sarah pogosto omenjala ‘tiste uma-

zane Škote’, sta si bili nenehno v laseh.

»Ah, ampak saj je to že storil,« je odvrni-

la Sarah in se cedila od pomilovanja. Nato 

je dramatično vzdihnila. »Na žalost se star-

ši ne strinjajo. Očka pravi lordu Kirkwoodu 

‘ničvred ni plemič’ in me hoče poročiti z ne-

kim trgovcem s čajem, ki ima polne lonce de-

narja. Nocoj sta mi pustila priti na ples le zato, 

ker bo tukaj tudi trgovec. Jaz, pa poročena s 

trgovcem! Si predstavljata? Ko pa bi lahko bila 

lady Kirkwood?«

»Prepričana sem, da bo to vikontu strlo 

srce,« je posmehljivo pripomnila Venetia.

»Oh, zgodbe še ni konec.« Sarah se jima je 

skrivnostno nasmehnila.

Amelia je vedela, da je ne sme spodbujati, 

Venetia pa očitno ni prenesla, da bi Sarah ve-

dela več kot ona. »Kaj res?« jo je zbodla.

Sarah se je sklonila bliže. »Obljubita, da ne 

bosta nikomur povedali?«
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Venetia se je spogledala z Amelio. »Seveda 

ne bova.«

»Na zadnji zabavi mi je dal pismo, kjer je  

izpovedal svoje namene.«

Amelia je komaj skrivala osuplost. Lord 

Kirk wood se ji je zdel dokaj razsoden, če pa se 

je res želel poročiti z afnasto Sarah, je bil očit-

no nor … ali pa je – še huje – potreboval de-

nar, kot si je mislila visoka družba.

»Napisala sem mu odgovor.« Sarah si je na-

dela tragičen izraz. »Žal bo verjetno za vedno 

ostal v moji torbici. Mama preverja vso mojo 

pošto in zagrozila mi je, da mi bo odvzela vse 

dragulje, če bom samo plesala z lordom Kir-

kwoodom.« Zasrepela se je čez sobo. »A še ve-

dno bi mi lahko uspelo kaj reči, če ne bi bilo 

njegovega groznega bratranca.«

Pogledale so ameriškega majorja, ki je rav-

no izmenjal nekaj besed z dvema gostoma. Ko 

so se začeli prerekati, je posredoval lord Kirk-

wood in umiril strasti.

Sarah je vzdihnila. »Kadarkoli se lord od-

pravi proti meni, njegov neotesani bratranec 

koga zjezi. Ne morem pa preprosto stopiti 



16

Sabrina Jeffries

k njemu in mu predati pisma. Nekdo bi me  
zagotovo videl in oče bi me dal iz kože.«

»Potem ga predaj služabniku,« ji je zaničljivo 
svetovala Venetia.

»Kaj če opazi mama? Ali služabnik izblebe-
ta? Starši bi me verjetno zaklenili v sobo ali 
storili kaj enako groznega.«

»Lahko bi ga pustila nekje, kjer bi ga zago-
tovo našel,« ji je predlagala Amelia. »Recimo v 
njegovem kabinetu.«

»Tam igrajo karte,« je s kujavim obrazom 
odvrnila Sarah.

»Pa mu daj pismo na posteljo,« ji je predla-
gala Amelia. »Ali še bolje, na blazino. Noben 
služabnik si ga ne bo upal umakniti, dokler ga 
gospodar ne bo videl.«

Ko je Sarah zgroženo strmela vanjo, je Ve-
netia poredno dodala: »Da, Sarah, zakaj ne 
oddrviš v zgornje nadstropje in ga položiš na 
njegovo posteljo?«

»Zelo zabavno,« je pripomnila Sarah in se 
našobila. »Radi bi me spravili v težave, da bi 
imeli lorda Kirkwooda samo zase.«

Amelia bi ji skoraj odvrnila, da je lord Kirk-
wood dvoril njej, še preden je sploh začel 
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razmišljati o Sarah, ampak ni zmogla biti tako 

nesramna. »Želim samo poudariti,« je pojasni-

la, »da je hiša majhna in obstaja stopnišče za 

služinčad. Lahko bi se splazila gor in opravila, 

preden bi kdo opazil, da si izginila.«

»Če je tako preprosto, zakaj tega ne storiš 

ti?« je zadirčno rekla Sarah. »Ti si tista, ki si 

želi pustolovščin.«

Amelia ji je že hotela odgovoriti, ko se je 

ustavila. Res je hrepenela po dobri pustolovšči-

ni. Da bi se skrivoma splazila po stopnicah in 

čutila sladko razburjenje … le zakaj tega ne bi 

storila? Ne zaradi Sarah, seveda, ampak samo 

zato, da bi ugotovila, ali ji lahko uspe.

Nocoj se tako ali tako ne bo zgodilo nič 

razburljivega. Poleg tega je bila verjetno zgo-

raj tudi majorjeva soba – in morda bi lahko 

pokukala v njegov ‘arzenal’, ki ga je omenila 

Venetia.

»No, prav,« je rekla Amelia. »Sama bom od-

nesla pismo v nadstropje.«

Sarah je bila videti presenečena, Venetia pa 

se je namrščila. »Ne bodi smešna! Ne moreš 

vstopiti v moško spalnico.«
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»To je najboljši način, da bo zagotovo pre-

bral Sarahino pismo.«

»Je le najboljši način, da izgubiš ugled, če te 

kdo zasači,« je revsknila Venetia. »Za božjo vo-

ljo, ali pa če kar stopiš do njega in mu predaš 

pismo. Opravljivke te bodo v vsakem primeru 

raztrgale na koščke.«

»Če mi Amelia želi pomagati,« je ugovarjala 

Sarah, »zakaj ne bi?« 

»Zato ker jo bodo zalotili, ti trapica.«

»Če me bodo zalotili, se bom delala neum-

no,« je odvrnila Amelia. »Prhutala bom s tre-

palnicami in igrala zmedenko, ki tava po hiši 

in išče sprejemnico.«

»Z igranjem neumnice ne boš vseh prepriča-

la,« jo je posvarila Venetia.

»Torej se moram potruditi, da me ne zasači-

jo.« Amelia se je obrnila k Sarah. »Daj mi pi-

smo.« Sarah ga je vzela iz torbice in ga potisni-

la v Amelijino dlan. 

Ne meneč se za Venetijino ugovarjanje, je 

Amelia vtaknila kuverto v torbico in odhitela 

proti veži. Čeprav ni šlo za divjo in eksotično 

pustolovščino, o katerih je sanjala, je bilo bolje 
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kot nič. Zdaj pa ji mora samo uspeti priti do 

vrat, ki vodijo do stranskih stopnic, ne da bi jo 

kdo opazil …

Imela je srečo. Stopnišče je bilo zraven spre-

jemnice in tako je zlahka izbrala sosednja vra-

ta, ko ni nihče gledal. Tudi zgoraj je sreča ni 

zapustila, saj je bilo nadstropje s spalnicami 

zapuščeno.

Toda katera soba je bila od njegovega lord-

stva? Prisluškovala je stopinjam služabnikov, 

hitro odpirala vrata in izključila tisto, ki je 

dišala po rožni vodi in je zagotovo pripadala 

ovdoveli vikontesi, ter sosednjo, kjer je bivala 

spletična. Ko je ravno odprla vrata na drugi 

strani hodnika, je zaslišala glasove na stopni-

cah. Kri ji je zaplala, da ji je šumelo v ušesih, 

ter hitro zdrsnila v sobo in zaprla vrata.

Ko je nekdo odhitel mimo nje po hodniku, 

se je razgledala po prostoru. To je bila zagoto-

vo moška soba. Ob vznožju postelje je stal par 

zloščenih škornjev, čez naslonjalo stola pa je vi-

sel pas z nenavadnim mečem v nožnici. Sablja 

lorda Kirkwooda je bila zagotovo v spodnjem 

kabinetu, torej bi to morala biti …
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Soba majorja Winterja.

Po koži jo je spreletelo od prepovedanega 

veselja. Zdaj si lahko ogleda njegovo orožar-

no. In izve kaj več o njem – kje je bil in kam 

se odpravlja.

Ali če je poročen.

Ko je vznemirjenje spodbudilo njen krvni 

obtok, je začela preiskovati njegov brivski pri-

bor. Kot večina vojakov je bil izjemno urejen, 

njegove krtače in glavnik so bili zelo čisti. Ena-

ko je veljalo za toaletno mizico. Nikjer ni opazi-

la nakita, je pa v edinem predalu odkrila bodalo 

z ostrim rezilom in s slonokoščenim ročajem.

Pogled v omaro je razkril oblačila, ki so bila 

dobro ukrojena, vendar ne gizdalinska, upo-

rabne rokavice in škornje ter dva obnošena klo-

buka iz bobrovine. Našla je tudi še več orožja – 

zaklenjeno škatlo s pištolo, še eno bodalo in, za 

božjo voljo, celo puško. Ampak, presneto, no-

benih znakov, ki bi nakazovali, ali je poročen.

Nato je opazila odprta pisma na pisalni 

mizi. Omahovala je in kri se ji je hitreje po-

gnala po žilah. Ali si upa? To bi bilo precej 

drzno, kajne?
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Oh, toda ravno to je bil razlog, da je mo-

rala poskusiti. Nobena pustolovščina ni brez 

tveganja.

Odhitela je k mizi in pokukala na zgor-

nji list. Pismo angleškega mornariškega od-

bora ameriškemu konzulu je majorju Luca-

su Winterju omogočal pregled ladjedelnice v 

Deptfordu. Zanimivo, vendar ne posebno in-

formativno. Prelistala je druga pisma. Še več 

korespondence, vendar nobenih pisem od 

žene.

Potem je segla po zadnjem listu, na katerem 

je bil zanimiv seznam imen s pripombami, na-

čečkanimi ob njih. ‘Gospa Dorothy Taylor’ je 

pisalo zraven številnih francoskih naslovov, 

datuma in odrezavih pripomb. Pri ‘gospodični 

Dorothy Jackson’ ni bilo opisa, razen franco-

skih naslovov in omembe, da ima brata. Pri 

‘gospe Dorothy Winthrop’ – moj bog, mo-

ški je bil očitno naklonjen ženskam z imenom 

Dorothy – sta bila navedena samo datum in 

naslov s pripisom, da je njen mož Američan. 

Zadnje ime je bilo dvakrat podčrtano: 

‘Gospa Dorothy Smith.’ Amelia je otrpnila. 
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Preden se je Dolly poročila z njenim očetom, 

je bilo njeno ime Dolly – Dorothy – Smith. 

Amelia je pogoltnila slino. To ne pomeni niče-

sar. Že samo v Londonu živi zagotovo vsaj sto 

žensk, ki se pišejo Dorothy Smith.

Ko pa je preletela pripombe zraven imena 

gospa Dorothy Smith, ji je srce padlo v hlače:

270 Rue de la Sonne, Pariz

Morda je imela spremljevalca v Rouenu v novembru 1815?

Sama zapustila Calais v Plymouthu februarja 1816

Svetla polt, zelene oči, rdečkasti lasje, nizka postava

Amelia je odsotno strmela v papir. Opis je 

popolnoma ustrezal Dolly. Poleg tega je bila 

Dolly kratek čas v Parizu in Rouenu, preden 

je leta 1816 prispela v Plymouth, se zaljubila 

v njenega očeta in poročila z njim. ‘Morda je 

imela spremljevalca’ – seveda ga je imela. Zdaj 

pokojnega moža, trgovca. 

Toda zakaj bi majorja Winterja zanimala 

Dolly? Očitno ga je pritegnilo njeno ime in je 

zato najverjetneje ni poznal osebno.

Obrnila je list in našla še več srhljivih 

zapiskov:
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Dorothy Frier alias Dorothy Smith?

Časovno se ujema s Frierovim pobegom iz ZDA pred 

aretacijo

Dolly? Želi ‘zbežati pred aretacijo’? Kdo bi 

jo aretiral? In zakaj? Beseda alias je zvenela po 

zločinu. Ali je vpletenost majorja Winterja po-

menila, da so se vmešale tudi ameriške oblasti?

Morda je bila Dorothy, ki jo išče major Win-

ter, britanska vohunka. Toda vojne je bilo konec 

– koga so zdaj skrbeli vohuni? Poleg tega to že 

ni mogla biti plašna Dolly, ki se je zdrznila, če 

so se ljudje samo pričkali, ki je skušala v vsem 

ustreči Amelii in njenemu očetu, ki se je veseli-

la poroke z njim in mu prepustila vse bogastvo, 

čeprav bi se lahko poročila s premožnim …

Strah ji je stisnil želodec. Kaj če je Dolly pri-

šla nepošteno do bogastva?

Ko je Amelijin ovdoveli oče srečal Dolly v 

Plymouthu, sta se skoraj takoj zaljubila. Dolly 

je bila tako žalostna in krhka, da si Amelijin 

veliki, osorni oče ni želel nič drugega kot jo 

zaščititi. Kdo pa je ne bi? Bila je vedno prijazna 

in prisrčna.
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Seveda je Dollyjino premoženje spremenilo 

njuno življenje. Z njenim denarjem so plača-

li drago šolanje pri gospe Harris. Dollyjin de-

nar je priskrbel Amelii doto in vstop v london-

sko visoko družbo. In Dollyjin denar je očetu 

omogočil, da mu je po dolgih letih varčevanja 

uspelo postaviti posestvo na noge.

Amelia je pregledovala papirje in upala na 

več podatkov, a jih ni bilo. Kaj pa zdaj? Do-

lly ni nikoli omenjala priimka Frier, vendar je 

le redko govorila o svoji preteklosti. Bi lahko 

imela Dolly drugačno življenje? Dolly je rada 

kartala – bi bila lahko hazarderka? Ali žena 

hazarderja? Ali pa kvartopirčeva golju�vka?

Ne, to ni imelo smisla. Dolly ne bi nikoli 

sodelovala v kakršnemkoli kriminalnem deja-

nju. Ni imela takega značaja. Amelii ni mogla 

odkloniti niti najmanjše prošnje in je bridko 

jokala, če ji je samo poginila zlata ribica, za 

božjo voljo. Že samo misel, da bi naredila kaj 

kriminalnega, je bila naravnost smešna. Če-

prav so bila zadnja leta njenega življenja prese-

netljivo podobna tej Dorothy Smith, je bila to 

samo veriga grozljivih naključij.
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Vendar major verjetno ne bo mislil tako. 

Prepričana je bila, da je natančen preiskovalec. 

Pravzaprav je morda že vedel za Dolly. To bi 

razložilo, zakaj je v dvorani tako dolgo strmel 

v Amelio.

Koliko časa bo torej minilo, preden se bo 

major odpravil v Devon in se pogovoril z oče-

tom? Ali bo skušal odvleči Dolly v Ameriko 

zaradi nečesa, česar zagotovo ni storila?

Amelia jo je morala posvariti, toda kako? In 

pred čim? Ni vedela, kaj je iskal – morda ni 

bilo nič. Še o tem ni bila prepričana, ali je po-

vezal Dorothy Smith z Dolly. Kot tudi ni pri-

šlo v poštev, da bi nepotrebnem vznemirjala 

Dolly zdaj, ko je v občutljivem stanju. Poleg 

tega bi bilo najbolje, če bi najprej ugotovila, 

zakaj je moški pravzaprav tukaj?

Ob poku je poskočila. Bilo je samo poleno v 

kaminu, pa vendar … skrajni čas je že bil, da 

jo popiha. Vzdušje v sobi je postalo precej pre-

teče z razstavljenim mečem, skritim orožjem 

in neobetavnimi zapisi o domnevni izdaji. In 

raje sploh ni pomislila, kaj bi storil major z njo, 

če bi jo zasačil tukaj.
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Pazljivo je poravnala papirje, da so bili zlo-

ženi, kot jih je našla, in odhitela k vratom. 

Hvala bogu, da je bil hodnik prazen. Še vedno 

je morala oddati Sarahino pismo. Naloga, ki 

jo je zdaj želela čim prej opraviti.

Ko je hitela proti zadnji spalnici na hodniku, 

je vzela Sarahino pismo iz torbice. Toda ni ji 

je uspelo zapreti, zato ni opazila, dokler ni bilo 

prepozno, da se nekdo vzpenja po stopnicah.

»Kaj, hudiča, počnete tukaj zgoraj?« je zaroh-

nel neznani moški glas z značilnim naglasom.

Skoraj bi ji odpovedalo srce. Pismo in tor-

bico je sunkovito skrila za hrbtom. Ko je dvi-

gnila glavo, se je soočila z moškim, ki bi se mu 

morala na daleč izogniti.

Major Lucas Winter.


