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Prolog

Iz dnevnika Draka Darlinga

Rodil sem se kot Peter Sykes, sin morilca in umorjene matere. To 
dejstvo je bilo moj stalni spremljevalec. Ne vem, koliko življenj je 
oče vzel, vem le, da je mater ubil, ker mi je hotela zagotoviti boljše 
življenje. Ko so ga obesili, sem se pritihotapil med gledalce. Star 
sem bil osem let. Množica me je odrivala, a uspelo se mi je prebiti 
v prvo vrsto. Jokal je, moj oče. Ponečedil se je, rotil za milost. 
Ponavljal je besede, ki sem jih slišal iz materinih ust. Besede, ki 
niso padle na plodna tla.

Tudi njegove niso. Kajti zanko so mu nataknili na vrat in mu 
spodnesli trdna tla pod nogami. Tisto, kar sem nato videl in slišal, 
sem zatlačil v najgloblji predal. Ne morem pa se znebiti njegove 
krvi, ki mi teče po žilah. In jeze, ki brbota tik pod površjem: to je 
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njegova zapuščina, ki sem jo hočeš nočeš moral sprejeti. Kajti jeza 
je vedno tam. Le čaka, da ji nekdo ali nekaj da prosto pot.

Mati me je dala v oskrbo gospodični Frannie Darling, ki se je 
pozneje poročila s Sterlingom Mabryjem, vojvodo Greystonskim. 
Sprejela sta me v svoj dom, me vzela za svojega. Ker gospodična 
Darling priimka ni več potrebovala, sem ga prevzel jaz. Da bi 
izmil očetov pečat.

Nekega večera mi je vojvoda pokazal konstelacijo Draca, Zmaja. 
In tam med zvezdami sem zagledal strašnega, nepremagljivega 
zmaja. Takrat sem prevzel ime Drake. To je bil še en poskus 
pobega pred preteklostjo, pred očetovo zapuščino. Z Greystonovimi 
sem prepotoval svet, videl neverjetne stvaritve, spoznal čudesa, ki 
jemljejo dih.

A nikakor mi ni uspelo ubežati strašnim dogodkom iz otroštva. 
Spoznal sem, da bom za vedno ujetnik svojega porekla.
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1. poglavje

London, 1874

Včasih so se lady Ophelii Lyttleton predstavnice nežnega 
spola naravnost gnusile. Žal tudi ta večer. Mlade – in, resnici 
na ljubo, tudi nekoliko manj mlade – dame so se strašansko 
osmešile, ko so si tako zelo prizadevale za pozornost enega 
najbolj zloglasnih gospodov na plesu.

Drake Darling se je le redkokdaj pojavil na kakšnem od 
dogodkov londonske visoke družbe. Vendar se vodja kluba za 
gospode ni mogel izogniti praznovanju poroke med lady Grace 
Mabry in vojvodo Lovingdonskim. Navsezadnje je Drake 
odraščal v Graceini družini, pa čeprav ni bil kakšen daljni 
bratranec ali dolgo izgubljen nečak. Prav tako ni bil pripadnik 
aristokracije in po žilah mu ni tekla niti kaplja modre krvi.
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Pa vendar se je zdelo, da so dame, ki so mu pod nos vztrajno 
molile svoje plesne kartice, na vse to pozabile. Ali pa jim sploh 
ni bilo mar, da se s poroko z njim ne bi povzpele na družbeni 
lestvici, da ni imel plemiškega naziva, da nikoli ne bo zasedal 
mesta v lordski zbornici.

Imel pa je nasmeh, ki je šibil kolena. Ko je narahlo razprl 
ustnice in razkril ravne bele zobe, potem pa še privihal kotičke 
ust, da se mu je na desnem licu naredila prikupna jamica, je 
ženske zvijalo v drobovju. Kajti nasmešek je obljubljal marsikaj.

Potem so bile tu še njegove oči. Črne kot noč so se 
poznavalsko lesketale. Sporočale, da Drake ne zna le uganiti 
ženskih skrivnih želja, temveč jih tudi izpolniti na način, ki 
presega vsa pričakovanja.

Lasje so bili tako zelo črni, da so se v svetlobi plinske svetilke 
modrikasto svetili. Upornik, kakršen je bil, jih je nosil nekoliko 
daljše, kot je bilo v modi. Drzno so padali na ovratnik modrega 
suknjiča, ženske prste vabili k mršenju.

Široka ramena in mogočne prsi so obljubljali varen pristan 
srečnici, ki bo nanje naslonila glavo. Visoko telo – od moških v 
dvorani je bil višji za pol glave – pa je zagotavljalo varen pristan.

S privlačnim smehom je očaral eno damo za drugo. Galantno 
se je priklonil ter zapeljivo nagnil glavo in pozorno poslušal 
sogovornico, ji v uho nežno šepnil pripombo ali dve.

Popolnoma brez truda je dosegel, da se je ženska zlahka 
zaljubila vanj. Brez premisleka. Ne da bi pomislila na posledice.

Ophelii pa se je zaradi tega upiral. Dame so mu kot zvesti 
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cucki sledile na vrt, kjer jim je s poljubi še bolj zmešal glavo. 
Enkrat ga je zalotila med takšnim početjem na vojvodovem 
posestvu. Zapeljal je mlado služabnico. Bila sta tam za stajami. 
Dekle je kar plezalo po njem, da bi lahko do popolnosti okusilo 
ustnice, ki ji jih je radodarno nudil. Ophelia je bila takrat stara 
komaj osem let, a prizor se ji je gabil. Vedela je, da je tisto, kar 
počneta, narobe. Grešno. Nista je videla, a ko je bežala proč od 
staj, je slišala njegov nizki smeh. In tekla še hitreje. Poznala je 
njegovo sorto. Vedela, da se ne meni za ugled dame.

Doslej je plesal z ducatom žensk. Saj ne, da je spremljala 
dogajanje in jih preštela.

Njeno pozornost so kradli lordi, vikonti, markizi in vojvode. 
Moški, ki so imeli vljudnostne nazive, a bodo nekega dne 
imeli veliko več. In tudi taki, ki so že zasedli svoje položaje. 
Res se ji ni bilo treba nastavljati kot tem neumnicam, ki so 
Draka obkrožile vsakič, ko je prišel s plesišča ali se odmaknil od 
kakšne zamaknjene gospodične, ki je bila na robu omedlevice. 
Brez dvoma je obvladal vlogo kavalirja. V njegovi bližini so vse 
pozabile, kdo in kaj v resnici je. Človek gnilega porekla.

„Kako se smešijo, ko tako obletavajo Draka!“ je zamrmrala 
Ophelia.

Gospodična Minerva Dodger, ki je stala poleg nje, se je 
zdrznila. „Kdo bi jim zameril! Drake je nekaj posebnega, 
redkega. Mislim, da se je plesa nazadnje udeležil, ko je bila 
Grace uvedena v družbo.“

Drznil si jo je, Ophelio, povabiti na ples, a se za vabilo 
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ni zmenila. Nekdo pač mora ostati priseben. Nekdo mora 
upoštevati družbene norme. Oče ji je to uspešno vbil v glavo. 
Veja njenega družinskega drevesa je segala vse do Viljema 
Osvajalca. Ni ji bilo dovoljeno plesati niti z rezervami, kaj šele 
z njihovimi brati. Od nje se je pričakovalo, da se bo poročila 
odlično, da bo očetu in prednikom v ponos. Če pa bi se 
izneverila očetu, bi se morala posloviti od bogate dote, s tem pa 
tudi od vseh možnosti za srečo. Paradoksalno je bil njen končni 
cilj – svoboda – odvisen od precejšnje dote, ki pa jo bo dobila 
šele po skoku v zakonski jarem.

„Drake ni plemič,“ je Ophelia opomnila prijateljico.
„Tudi jaz nisem,“ je Minerva privzdignila obrvi.
Ophelia je na dolgo izdihnila. „Tvoja mati je plemkinja.“
„Oče pa ne.“
A je bil kljub temu eden najbogatejših ljudi v kraljestvu. 

„Uspelo mu je v življenju.“
„Enako lahko rečemo za Draka.“
„Lahko človek res ubeži preteklosti?“
„Ne moreš biti tako pristranska. Ne moreš priznavati uspeha 

mojega očeta, hkrati pa Draku ne dati istega priznanja.“
Ni mu ga mogla. Ophelijin oče je bil neverjetno pokončen 

človek. Po njegovi smrti je njen brat nekoliko skrenil s poti, 
preveč noči je preživel v igralnici s kozarcem v roki, a Ophelia 
je bila odločena, da bo sledila očetovim nazorom. Zavedala se 
je skušnjave greha, in če ne bo ves čas zelo pozorna, se mu bo 
vdala. Te grde resnice o sebi ni razkrila še nikomur. Vedela je, 
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da bi bil oče strašansko razočaran, morda ji celo ne bi namenil 
dote. Jo prepustil usodi.

„Oče nima nobenih pripomb na Drakovo vodenje igralnega 
salona,“ je nadaljevala Minerva, nevedoč, da so Ophelii 
misli odtavale. Igralni salon je bil zloglasen Dodgerjev klub 
za gospode. „Glede na to, da sta ga vojvoda in vojvodinja 
Greystonska vzgajala kot svojega, si upam trditi, da mu sploh 
ne bi bilo treba delati. Zato je vreden vsega spoštovanja.“

Ophelio je spreletelo, da bi bilo bolje, če bi molčala. Minerva 
nikakor ni mogla razumeti njenega vidika, načina, kako je 
gledala na Draka: bil je preprosto manjvreden, ni imel položaja, 
zaradi katerega bi ga bilo vredno spoštovati. Noben gospod 
in kavalir ni bil. Spodbujal je greh, zapeljeval ženske s tistim 
pregrešnim, zapeljivim nasmehom. Bil je navaden prostak.

„V njegovi bližini vedno postaneš zoprna,“ se je Minerva 
namuznila. „Tega še vedno ne razumem.“

„Ne govori neumnosti. Prav nič se ne zmenim zanj.“
„Pa vendar že nekaj minut govoriva o njem.“
„Pravzaprav sem le izpostavila, da se dame obnašajo povsem 

neprimerno. In da njihovo obnašanje slabo luč meče na vse 
nas.“

„Oče mi je neštetokrat rekel, da smo vsi samosvoji. Da 
obnašanje drugih nima nič z nami.“

A ko se nas to obnašanje dotakne …
Trznila je, da bi pregnala misel nazaj v skrivališče, ji 

onemogočila glas. Morala pa si je priznati, da ima Minerva 
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prav. Darling je iz nje že od nekdaj znal izvabiti tisto najgrše. 
Greh je spodbujal greh.

Še zjutraj ji je zavidala vsaka Londončanka. Na poroki Grace 
in Lovindgona se je z Darlingom kot družica sprehodila do 
oltarja. Drake je bil Lovingdonova priča. A po obredu med 
dolgim sprehodom iz cerkve mu ni namenila niti besede, on pa 
se sploh ni zmenil zanjo. Ni ji namenil enega svojih čudovitih 
nasmeškov. Oči se mu niso svetile. Vedela je, da bi pod roko raje 
držal vsako drugo žensko, kot bi ona raje hodila vštric katerega 
koli drugega moškega.

Dama, ki se mu je pustila zapeljati, je plesala s hudičem. 
Skrajni čas je bil, da nekdo naredi konec tej neumnosti. Nekdo 
mora ženske – in njega samega – spomniti, kje mu je mesto.

***

Drake bi raje bil kjer koli drugje. Hkrati pa se je zavedal, 
da mora tu in tam človek pač stisniti zobe. Ker ne dobi vedno 
tistega, kar si želi. Včasih pa prav tako ne dobi tistega, kar si 
zasluži.

Zato je s pridom izkoristil spretnost pretvarjanja, ki jo je 
davno tega pridobil na ulici, in dajal vtis, da skrajno uživa, da je 
od veselja ves iz sebe, da kar žari v središču pozornosti. V resnici 
je raje kot sijoče plesne dvorane imel zatemnjene prostore. 
Najbolje se je počutil, ko je bil neopažen, kajti bil je pravi 
kameleon. Znal se je pomešati med ljudi tudi v dvorani, polni 
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ogledal, s prižganimi lestenci in créme de la créme londonske 
visoke družbe.

Ni pa mu bilo treba hliniti veselja zaradi Grace in 
Lovingdona. Grace mu je bila kot sestra, čeprav nista bila v 
krvnem sorodstvu. Z Lovingdonom sta bila dobra prijatelja že 
leta, včasih celo zaupnika. Dokler mu Grace ni ukradla srca, pa 
dve leti veseljaka.

Zato nikakor ni mogel manjkati na svatbi. Pred nekaj 
minutami ju je videl, kako sta se žarečih lic izmuznila iz plesne 
dvorane. Ženin in nevesta se običajno sploh nista udeležila 
plesa, ki je potekal v njuno čast, a Grace se nikoli ni kaj prida 
zmenila za običaje. Še zadnjič je želela zaplesati z očetom. 
Vojvodi Greystonskemu je močno opešal vid, za njegovo stanje 
pa so vedeli le najbližji. Tudi zato se je Drake odločil priti: da 
bi počastil človeka, ki sta mu dala dom in mu omogočila boljše 
življenje. Njegova prisotnost je torej bila samoumevna in šestim 
damam, ki so ga obkrožale, ni niti z drobno gesto dal vedeti, 
da bi bil raje kjer koli drugje. Vedno je naredil tisto, kar se je 
od njega pričakovalo. Res ni želel, da bi vojvoda in vojvodinja 
kadar koli obžalovala, da sta ga vzela k sebi.

Tako mlade so bile. Damice, ki so se mu smehljale in 
prhutale s trepalnicami. Celo tiste, ki so že praznovale 25. 
rojstni dan, so se mu zdele veliko preveč neizkušene. Vse so bile 
tako nedolžne. Gibale so se tako lahkotno in zračno, kot da v 
življenju ne poznajo drugega kot razvedrilo. On pa je imel raje 
ženske, ki so že nekaj doživele in izkusile. Pikantne in predrzne.
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„Fantè.“
Prišla je edina izjema, kar se njegove naklonjenosti predrznim 

ženskam tiče. Zaradi ošabnosti v njenem glasu je zaškrtal z 
zobmi. Lahko bi vedel, da je večer predolg, da ga ne bi opazila. 
Nikakor ni dojel, zakaj je lady Ophelia Lyttleton Grace tako 
zelo pri srcu. Ni razumel, kako se lahko njegova sestra po srcu, 
ki je bila najnežnejša in tako mila, druži s tako naduto žensko. 
Resda je znala biti neverjetno trmasta, a premogla ni kančka 
zlobe. Lady Ophelia pa je bila njeno popolno nasprotje. Zdaj 
mu je stala za hrbtom.

Dame, ki so ga zasipavale s pozornostjo, so zmedeno mežikale 
in prvič po dveh urah obmolknile. Lady Ophelio bi lahko 
preprosto prezrl, a bi jo s tem gotovo globoko užalil. Odločil se 
je, da bo ravnal kot kavalir, že zaradi dam, ki so ga obkrožale. Je 
pa sumil, da ga bo ta velikodušnost drago stala. Kajti damica je 
znala zelo spretno zbosti.

Počasi se je obrnil in privzdignil obrv v obraz ženske, ki mu 
ni segla niti do ramen. A kljub skromni višini ji je uspelo dajati 
vtis, da ona gleda zviška njega. Zaradi dolgega, predrznega, 
ozkega nosu, na koncu rahlo privihanega. Vsakič, ko jo je srečal 
v družbi Grace, ga je vznejevoljila. Ampak mala hudičevka ga 
je v nič dajala le, ko Grace ni bilo zraven. Ker je imel Grace 
strašansko rad – poleg tega bi jo dejstvo, da njene prijateljice 
pravzaprav ne mara, močno razburilo – je ni hotel vznemirjati 
in je še naprej prenašal njena poniževanja. Prepričan, da se 
je bolje dvigniti nad nizkotnost in čakati, da se bo ženskica 
pogreznila v lastno blato.
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Nikakor ni dojel, kako je lahko taka lepotica takšna kača. Z 
zelenimi očmi, ovalnimi in eksotično poševnimi, ga je dražila z 
ostrino, ki bi mu, če ne bi bil previden, razrezala dušo. Bila je 
sicer dvanajst let mlajša od njega, a odkar je postala ženska, mu 
je z obnašanjem dala vedeti, da je navaden potepuški pes. Tudi 
drugi pripadniki aristokracije so mu kdaj pa kdaj dali vedeti, da 
ne spada mednje, toda njeno poniževanje je v njegovem ponosu 
pustilo globljo rano.

„Fantè,“ je ponovila kanček bolj naduto. „Prinesi mi kozarec 
šampanjca, pa brž!“

Kot da je služabnik, kot da živi, da ji služi. Saj ne, da ima 
kaj proti tistim, ki si tako služijo kruh. To je bilo častno delo 
in služabniki so brez dvoma v življenju naredili več kot ona. 
Ki je ob branju knjige v postelji grizljala čokolado, ne da bi za 
trenutek pomislila, kdo je zaslužen za čisto posteljnino, čisto 
sobo, čokolado.

Na koncu jezika je imel, naj si gre sama po šampanjec, a 
vedel je, da bi to zanjo bila zmaga. Kajti izzivala ga je, hotela 
je dokazati, da ni bil dovolj kavalirja. Da je pripravljen užaliti 
damo. Morda pa je hotela le pokazati, kje mu je mesto. Kot da 
se tega sam ni dovolj zavedal. Vsak večer se je okopal, si srdito 
drgnil kožo, pa vendar vonja ulice ni mogel izmiti. Družina ga 
je sprejela, prijatelji so ga sprejeli, a vseeno ni pozabil, od kod 
je prišel in kdo je. Če bi lady Ophelii povedal resnico o svoji 
preteklosti, bi brez dvoma pobledela do odtenka sveče, lasje pa 
bi se ji od groze nakodrali.
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Čutil je, da dame nestrpno čakajo njegov izziv. Morda so 
celo upale, da bo on pokazal njej, kje ji je mesto. Nikoli ni 
razumel rivalstva med ženskami. Vedel je, koliko zavidanja 
je bila Grace deležna zaradi bogate dote in množice snubcev, 
ki so se ji klanjali. Lady Ophelia pa ji je ostala zvesta. Bila je 
njena zaupnica in prijateljica. Zato je sklenil, da ji bo prihranil 
ponižanje pred damami, ki so morda Grace želele kaj slabega.

Narahlo je nagnil glavo. „Kot želite, lady Ophelia.“ Nagovoril 
je čakajoče dame. „Takoj se vrnem, drage dame. Potem bomo 
nadaljevali razpravo o tem, katera dišava je najbolj vabljiva.“

Nekako so si izmislili igro, pri kateri je moral uganiti, po 
kateri cvetlici dišijo parfumi dam. Da bi mu to uspelo, se je 
moral ves čas sklanjati in na dolgo vdihovati, gospodične pa so 
na dolgo izdihovale.

Lady Ophelio je spremljal oblak orhidej, ki je vabil in dražil, 
obljubljal prepovedane užitke. Priznati si je moral, da ga je 
njen vonj dražil, vsemu trudu navkljub. Zakaj, za vraga, ga je 
mamila, ko pa je bilo naokoli dovolj drugih dam? Mogoče zato, 
ker je pomenila izziv. Ker je okoli sebe postavila zid, ki ga lahko 
prepleza le najspretnejši. In si obeta razkošno bogastvo. Dobro 
je znal brati ljudi, pri njej pa je povsem odpovedal.

Zasukal se je na petah in odkorakal k mizi, pri kateri so 
stregli šampanjec in druge osvežilne pijače. Boleče se je zavedal, 
da mu z očmi vrta v hrbet. Če bi se ozrl čez ramo, bi jo gotovo 
videl šepetati drugim damam. Vse, da bi jih odvrnila od njega. 
Pri čemer pa sploh ni vedela, kakšno uslugo mu dela. Kajti 
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najbolj si je želel miru. Obljubil je še tri plese in soplesalk res ni 
želel razočarati. Potem pa se bo namenil v igralni salon. Poleg 
tega pa lady Ophelii ni želel dati zadovoljstva – s pošiljanjem po 
šampanjec mu ne bo uničila večera. Prinesel ji bo en kozarec in 
to bo vse, kar ji bo uspelo izsiliti iz njega.

Še vedno mu ni bilo jasno, zakaj je pred dvema letoma, na 
prvem Graceinem plesu, lady Ophelio povabil na plesišče. Zdela 
se mu je izjemna. Le občudoval je lahko lepotico, v kakršno 
se je razvila. Poleg tega je bila Graceina prijateljica. Vedno je 
zviška gledala nanj, a takrat je bila še otrok in predvideval je, da 
se bo sčasoma spametovala. Ne bi se mogel bolj motiti. Njen 
pogled je bil poln zgroženosti in brez usmiljenja ga je zavrnila. 
Obrnila mu je hrbet, ne da bi se ji ga zdelo vredno z besedo 
zavrniti. Dejstvo, da so bili zavrnitvi priča tudi drugi, je njegov 
ponos le še bolj ranilo.

Z mize je vzel kozarec s šampanjcem in se skozi množico 
namenil nazaj k čakajoči gruči, vendar je kmalu ugotovil, da je 
lady Ophelia že odjadrala drugam. To ga sploh ni presenetilo. 
Pomislil je že, da bi peneče vino pognal po grlu, a je bil viski 
bolj po njegovem okusu. Potem pa mu je na uho prišel njen 
zapeljivi smeh. Kako je mogoče, da se ledena deviška kraljica 
zna tako grleno, čutno smejati? Njen smeh je bil kot pesem 
sirene, ki ga je zadela naravnost v ledja.

Jezen nase, ker ga je njen smeh tako vznemiril, se je ozrl čez 
ramo. Tam je bila, spogledovala se je z vojvodo Avendalskim 
in vikontom Langdonom. Prihajala sta iz zelo spoštovanih, 
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vplivnih in bogatih družin. Skupinico sta tvorili še dve dami. 
Mlada moška sta bila seveda zelo zaželena, a sta se, podobno 
kot on, raje izognila družabnim dogodkom. Zanju je bila 
poroka nekaj tako zelo oddaljenega, da ni bila vidna niti skozi 
daljnogled. Na ples sta prišla le iz spoštovanja do Grace in 
Lovingdona. Zdaj, ko se je srečni par poslovil, bosta Avendale 
in Langdon zabavo poiskala kje drugje.

In za razliko od lady O bosta vesela njegove družbe.
Spet je zaslišal njen smeh. Toda ko se je polegel, je na sebi 

čutil njen pogled, težak kot skala. Potem je pogled spustila na 
kozarec šampanjca v njegovi roki, se zmagoslavno nasmehnila 
in privihala nos, kot da je zavonjala nekaj gnilega. Potem si je 
spet nadela prijazen izraz, se obrnila k Avendalu in dala Draku 
vedeti, kako zelo nepomemben je.

Drake pa se je odločil, da se ne bo pustil tako zlahka 
odpraviti.

***

Ophelia je začutila naval panike. Darling se ji je odločno 
približeval. Med prsti je držal kozarec, ki se je v njegovi veliki 
delavski dlani zdel nenavadno majhen. Na obrazu mu je 
prebrala, da ji prihaja vreč rokavico. Zbala se je, da si je napačno 
razlagala njegovo razpoloženje, da ga tokrat ne bo tako lahko 
ukrotiti. A bila je odločena, da mu bo kos. Ne bo je prestrašil, 
ne on ne kateri koli drug moški.
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Bil je navaden človek skromnega porekla, prostak. Morda se 
je oblačil kot gospod, a prav nič ni dvomila, da se pod drago 
tkanino skriva navaden pridanič s pregrešnimi navadami in 
nagnjenostjo h grehu.

Ob tej misli ji je postalo nenavadno toplo, razlage za ta 
neobičajni odziv pa ni našla. Gotovo so bili krivi gneča, žareči 
lestenci, sloji spodnjih kril in tesen steznik. In prav gotovo si teh 
grobih rok ne bo predstavljala na svoji koži. Saj ni pocestnica. 
Dama je. In damam se tovrstne misli ne podijo po glavi.

Ampak ko se ji je dovolj približal, je videla žarek v tistih črnih 
očeh. Kot da je vedel, kaj se ji mota po glavi, in je bil več kot 
pripravljen ustreči njenim hotenjem. Ni bil čeden na klasičen 
način. Imel je grobe, ostre poteze, kot da mu je obraz izklesal 
jezen bog. Nos je bil preširok, obrvi preveč košate. Čeljust 
preveč oglata. Na licih se je kazal zametek strnišča, ki očitno ni 
premoglo dovolj obzirnosti, da bi pognalo šele zjutraj. Zakaj, za 
vraga, mu je posvečala toliko pozornosti, ko pa je bilo naokoli 
dovolj drugih plemičev, ki so hlepeli po njej?

Ko je obstal pred njo, se je s pogledom lahkotno sprehodil 
po njeni opravi. Nenadoma ji je začelo zmanjkovati kisika in 
popadel jo je strah, da bo našel pomanjkljivost. Ramena je 
povlekla nazaj in se zravnala. Njej se je on zdel ničvreden. Zakaj 
ji mar, kakšna se ona zdi njemu?

„Vaš šampanjec.“ Njegov globoki, grobi glas je besedam dal 
poseben čar. Sumila je, da ni tihi ljubimec, da v ženska ušesa 
rad šepeta pregrešne besede.
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„Tako dolgo je trajalo, da me je želja po njem vmes že 
minila.“

„Gotovo se zaradi tega ne boste odpovedali užitkom pokanja 
mehurčkov na jeziku.“

Zdelo se ji je, da je besedo užitki izrekel s posebnim 
podtonom. Kako si je drznil takšno predrznost, ko pa so v 
bližini stali … Ne, tega ne sme dovoliti. Toda nikakor se ji ni 
uspelo spomniti kakšne pikre opazke. Kajti lomila se je pod težo 
pogleda, ki ji je sporočal, kako bi bilo, če bi bil on mehurček na 
njenem jeziku.

„Bojim se, da je šampanjec že postan, ko pa ste si vzeli toliko 
časa,“ se ji je uspelo domisliti, potem pa mu je obrnila hrbet. 
„Avendale, omenil si …“

V tistem trenutku si je Drake Darling drznil vriniti se mednjo 
in vojvodo. Gledal jo je skozi priprte veke, napenjal je čeljust. 
„Lady Ophelia, vzemite šampanjec. Vztrajam.“

„Ah, fantè, nobene pravice nimate vztrajati, ko gre zame.“
Z orokavičenim prstom je potrepljal po kozarcu, z očmi pa je 

zavrtal vanjo. Kar videla je, kako načrtuje maščevanje. Še sama 
ni vedela, zakaj ga sploh izziva. A tako je bilo že od nekdaj. V 
njej je vzbujal … nekaj. Hotela mu je pokazati, kje mu je mesto, 
ga opomniti – in hkrati tudi sebe – da je manjvreden. Ko jo je 
oče nekoč videl govoriti z njim, jo je s pasom po hrbtu in golih 
nogah. Takrat je imela dvanajst let, vendar lekcije ni pozabila. 
Ni se smela družiti s pripadniki nižjih družbenih slojev.

„Prav,“ je zamrmral in dvignil kozarec. Nagnil je glavo in 
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zlato tekočino pognal po grlu. Strmela je v premikanje mišic 
na grlu, ostalo je prekrivala ovratna ruta. Celo njegov vrat je bil 
mogočen. Ko je odmaknil kozarec, si je oblizal ustnice, oči so se 
mu zadovoljno lesketale. „Prav nič ni postan. Pravzaprav je kar 
dober. Kot poljub zapeljivke.“

Prevzela jo je vroča jeza. Norčeval se je iz nje, se ji posmehoval. 
Ni bilo pomembno, da je sama povzročila ta vihar. Moral bi 
preprosto oditi, ko bi dojel, da je šampanjec ne zanima več. 
Ne bi se smela spraševati, ali je na njegovih ustnicah še ostala 
kakšna kapljica. In kakšen okus bi imela … „Fantè …“

„To že zelo dolgo nisem več,“ ji je skočil v besedo.
Privzdignila je brado. „Fantè, kaj, ko bi nam vsem prinesel 

šampanjec?“
„Ko bo pekel zamrznil, draga lady.“
Približal se ji je. Nagonsko je stopila nazaj. Oči so mu 

zmagoslavno žarele. Preklet naj bo. Ne bo se pustila prestrašiti. 
Mimo je prišel lakaj s pladnjem v rokah in Darling je, ne da 

bi umaknil pogled z nje, kozarec odložil na pladenj. Potem se ji 
je še bolj približal.

Trudila se je, da bi ostala močna. Nosnice ji je preplavil 
njegov omamni vonj. Bil je zemeljski in bogat, vonj po tobaku 
in morda grehu. Sklonil se je bliže.

Še pol koraka nazaj.
„Zapleši z mano,“ je rekel.
„Prosim?“
„Slišala si me.“
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Dvignila je brado. „Ne plešem s prostaki.“
„Česa se bojiš?“
„Jaz se ne bojim ničesar.“
„Lažnivka.“
S pogledom je begala na levo in na desno. Sploh ni opazila, 

da mu jo je uspelo odvesti v senco niše v zidu, povrh vsega pa 
ji je onemogočal odhod. V bližini ni bilo nobenega znanca. 
Lahko bi vedela, da bosta Avendale in Langdon držala s svojim 
kameradom in prijateljici odvedla na plesišče, vrt, pač nekam 
proč. Presneta barabina! Ampak ne! Ne bo se pustila ustrahovati 
nekemu Draku Darlingu. „Gospod, naravnost ogabni ste.“

„Ti pa si ošabna babnica, ki ji je treba dati lekcijo.“
„Si domišljaš, da si pravi za to?“
Pogled mu je potemnel, pristal na njenih ustnicah. Nehote 

se je umaknila še globlje v nišo. „Da si ne bi drznil!“ je vsa 
zgrožena šepnila. In ugotovila, da v njenem glasu ni mogoče 
zaslediti odločnosti. Kvečjemu moledovanje.

„Predolgo že drezaš v osje gnezdo. Motiš se, če misliš, da ta 
osa ne zna pičiti.“

Prav je imel. In še sama ni vedela, zakaj ga s tolikšnim 
veseljem izziva. Mogoče, ker je v njem videla temo, ki jo je, 
čeprav je bila izjemno nevarna, neustavljivo vabila.

„V sramoto naju spravljaš,“ je grabila za rešilno bilko.
„V senci niše sva. Nihče naju ne vidi.“
Še bolj se ji je približal. Naredila je še nekaj korakov nazaj, 

dokler se s hrbtom ni zaletela v zid. Vedela je, da je ravnala 
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nespametno. Srce ji je hotelo skočiti iz prsi. Dlani, odete v 
rokavice, so se ji navlažile. „Če si boš dovolil kaj nespodobnega, 
bom zakričala.“

Temno se je posmehnil. „In tvegala, da te zasačijo s 
prostakom? Dvomim.“

„Res si podlež brez vesti.“
„Zato se tudi tako zelo zanimaš zame. Fini gospodje, ki te 

obletavajo, te dolgočasijo. Oni se te nikoli ne bi dotaknili z 
golimi prsti.“

Zadržala je dih, ko je na licu začutila dotik njegovih toplih, 
grobih prstov. Kako mogočna dlan! Prste je potopil v lase, dlan 
mu je počivala na njeni čeljusti. Z blazinico palca jo je božal po 
ličnici.

„Gospodje, ki te obletavajo in te prosijo za pozornost, te 
dolgočasijo,“ je razpredal naprej.

„Ni res.“ Slišala se je, kako zadihano zveni. Kot da je ravnokar 
pritekla na vrh hriba. V prsih jo je stiskalo, ji zmanjkovalo 
zraka.

„Razvajena si, ker vedno dobiš vse, kar si želiš. Nikoli ti 
ni bilo treba za nič niti s prstom migniti. Niti za pozornost 
gospodov.“

„Ničesar ne veš o meni. Sploh me ne poznaš.“ Glas, ki ji je 
prišel iz grla, je bil droben, prestrašen. Globoko v sebi je vedela, 
da ji ne bo storil ničesar hudega, da ji ne bo ogrozil ugleda. 
Grace mu česa podobnega nikoli ne bi odpustila, Ophelia pa 
je v zadnjih letih spoznala, da bi Darling za Grace in njeno 
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družino naredil vse. Bala pa se je, da ji bo videl v pretreseno 
dušo. In jo spoznal tako, kakršna je v resnici bila. Grešnik 
spozna grešnika.

„Lady Ophelia, več vem, kot si misliš. In razumem več, kot 
si lahko domišljaš. Poročila se boš s spodobnim lordom, sumim 
pa, da bi prej rada spoznala vse, kar lahko ponudi lahkoživec.“

„Motiš se.“
„Dokaži.“
Še preden se ji je uspelo odzvati, ji je usta prekril s svojimi. 

Njegove ustnice so bile nepričakovano mehke, vroče. Z 
blazinico palca ji je drgnil kotičke ustnic, znova in znova, kot 
da je to del poljuba. Z jezikom se ji je sprehodil po notranji 
strani ustnic, kot da jih želi razpreti, potem pa se je preselil na 
zunanje robove. Enkrat, dvakrat, potem pa se je spet vrnil k 
izhodišču. A neprodušno zaprta usta ga niso več zadovoljevala. 
Z odločnostjo, ki bi jo morala prestrašiti, ji je razprl ustnice. 
Z jezikom prodrl v notranjost in se začel poigravati z njenim. 
Opogumljajoče, vabljivo. Dražil jo je, ji ponujal svoja usta, svoj 
jezik, svoje ustnice. Rotil za odziv.

Seveda bi morala čutiti gnus in zgroženost. A poljub jo je 
začaral. V njej vzbujal občutke, za katere ni vedela, da so sploh 
možni. Nekako mu je uspelo iz nje izvabiti neverjetne odzive. V 
prstih na nogah jo je začelo ščemeti. Po vsem telesu je začutila 
doslej neznano vročico, zaradi katere so se ji omehčala kolena. 
Oklenila se ga je, namesto da bi ga odrinila.

Zaslišal se je grlen stok. Prsti so ji zadrgetali in ugotovila je, 
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da se oprijema zavihka njegovega plašča. Če se ga ne bi, bi se 
namreč stopila ob njegovih nogah. Bil je le poljub, starodavni 
ples ustnic, pa vendar ji je povsem zatresel tla pod nogami.

Odmaknil se je z zmagoslavnim lesketom v očeh. „Še pet 
minut in pred mano bi stala gola kot dojenček …“

Plosk!
Orokavičena dlan je silovito pristala na licu. Presenetila ga je, 

presenetila je tudi sebe. A resnično mu ni smela dovoliti, da bi 
v njej vzbudil občutek, da je vlačuga. „Ne samo, da si gnusen. 
Tudi svoje zmožnosti precenjuješ. Nisem uživala v tvojem 
dotiku, tvojem poljubu. Niti najmanj.“

„Sodeč po stokanju, si.“
Dvignila je roko, da bi mu prisolila še eno klofuto, vendar 

jo je zgrabil za zapestje. Dolge, močne prste je trdno ovil okoli 
drobnih kosti. Prešinilo jo je, s kakšno lahkoto bi jih polomil. 
Bila je vsa zadihana, on pa je dihal mirno, kot da bi spal.

„Dovolil ti bom le eno klofuto, draga lady. Vedi, da bi takoj, 
ko bi začutil najmanjši odpor, prenehal s početjem. Ne moreš 
biti jezna name, ker sem ti dal, kar si želela.“

„Od tebe nočem prav ničesar. Zdaj pa me izpusti.“
Počasi je popustil prijem. Hitro mu je izpulila roko, jo 

spustila ob telo in prste stisnila v pest. „Nič boljši nisi od blata, 
ki si ga obrišem s čevljev.“

„Jaz bi pa reku, da guspa mal pretirava.“
„Cvri se v peklu.“ Stopila je mimo njega, olajšana, da je ni 

poskušal ustaviti. Hkrati pa tudi rahlo razočarana. Kaj se je 
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dogajalo z njo? Nenavadno, a ob njem se je počutila … varno. 
Popolnoma varno.

Kar je bila seveda navadna bedarija. Sploh je ni maral. In 
ona ni marala njega. Samo lekcijo ji je hotel dati. In le upala je 
lahko, da je tudi ona njega nekaj naučila: da je dama, s katero 
ni dobro češenj zobati.


