
Anne Mallory

Popolna predaja

Prevod:

Ljubica Karim Rodošek



»Ti si najbolj nenavadno bitje.«

Andreas je iztegnil roko in se z enim prstom dotaknil njene 

brade. Ob tem ji je zastal dih in srce ji je začelo hitreje biti. 

Pogled v njegovih očeh je bil tako goreč in tako blizu.

»Ti si ena od najbolj samozavestnih oseb, kar sem jih kdaj 

srečal, toda hkrati tako ranljiva. Se zavedaš, kaj mi počneš, s 

tem ko mi kažeš to svojo ranljivost?«

Phoebe je debelo pogoltnila. »Verjetno je bilo to neumno z 

moje strani. Ne morem si kaj, toda pritegnil si me. In ničesar ne 

storim zgolj napol.«

»Prav tako jaz.« Potem je dolgo molčal. »Kadar si kaj vzamem, 

si vzamem vse.«

Imela je občutek, kot da ji daje priložnost, da stisne rep med 

noge in zbeži.

»Kadar jaz nekaj dajem, potem dajem vse.«

Njegov obraz je prešinilo toliko izrazov, da ni bila prepričana, 

kaj vse je videla. Potrebo, zmago, obup.

»Vem,« je zašepetal. Potem so njegove ustnice razprle njene 

in iskrica je izbruhnila v ogenj.



Kot vselej, za

May Chen, mamo, Matta, očka in S.
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1. poglavje

Pričakoval je maščevanje. Slutil ga je s takšno gotovostjo, 

da je umaknil vse dokumente, ki bi jih utegnili inkriminirati. 

Kljub temu pa je bil še vedno razdražen zaradi izgube stavbe 

dvanajst v pristanišču.

In medtem ko so se spopadali z ognjem, so se po meglenem 

East Endu v Londonu odigrali še drugi dogodki.

Posledice bodo strašne, še posebej, ker ob sebi ni imel brata, 

ki bi mu pomagal spopasti se z razdejanjem. Kljub temu pa je 

bila noč naravnost čudovita.

»Gospod Merrick, dobili bomo tistega, ki je za to odgovoren. 

Ne bom vas znova razočaral.«

Andreas je hladno pogledal svojega podrejenega, ki je stal na 

drugi strani mize – ni se mu zdelo vredno izvedeti njegovega 

imena, Roman je bil tisti, ki je moral vedeti za imena tistih 

okoli njega. Toda imena so bila nepomembna, saj jih je bilo 
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mogoče zlahka spremeniti. Ali jih v celoti odvreči kot sidro. On 

je to vedel bolje od kogar koli.

Ne, Andreas je vedel vse, kar je moral vedeti, vse je razbral iz 

tega, kako so se ljudje obnašali pred njim. Vedel je, ali so vredni 

zaupanja ali bo treba opraviti z njimi. 

Moški, grajen kot buldog, je prste skrčil v pest, drugače pa 

je miroval. Andreas je še kakšne pol minute nepremično zrl v 

moškega. Sledili sta še dve živčni minuti.

Andreas je s kazalcem trikrat močno pobobnal po mizi, 

njegovi umazani zavihki so mu zlezli še nekoliko višje na 

zapestjih, kot so bili malo nazaj tisti večer, ko so bili še čisti. 

Moški pred njim je otrpnil, saj je razumel grožnjo. Bil je boljši 

od mnogih, saj je še vedno brezizrazno mirno stal. »Opravi.« 

Andreas je pobral ovojnico, ki je ležala pred njim, in ni se mu 

zdelo vredno niti dvigniti pogleda, ko se je moški umaknil.

Ni mu bilo treba. Natanko je vedel, kam je moški stopil in 

kako se je obrnil. Lahko je čutil in slišal v zvok njegovih kodrov 

v zraku ter ječanju desk na tleh. To, da nisi bil pozoren na 

osebo v krogu petdesetih korakov, je lahko pomenilo smrt. Na 

odprtem je ta krog štel sto korakov. S takšne razdalje, čeprav 

težko, bi bilo mogoče streljati.

Stara rana ga je zaščemela, toda čeprav je bil zdaj sam, se ni 

popraskal. Omalovažujoče je privihal ustnice. Njegov pesjanski 

oče bi bil zadovoljen. 

Odpirač za pisma je potisnil pod pečat in ga razlomil.
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Dragi brat,

s Charlotte sva prispela v Italijo v prekleto lepo …

Bla, bla, neke traparije o nekakšnem praznovanju, bla, bla, 

sreča, bla. Andreas je preletel komajda berljivo sporočilo – 

stran, polno sentimentalnosti. Roman se je povsem pomehkužil 

– zaradi tiste ženske je postal ves živahen in blažen.

Vanj so se zalezla čustva – nekaj med zadovoljstvom in 

nemirom. Pismo je previdno odložil na mizo, da bi ga pozneje 

bolj pozorno prebral.

Pobral je drugo sporočilo, priprl oči in prebral priimek Pace, 

potem pa ga je odprl.

Še ena vljudna zavrnitev za osebno srečanje. Še eno sporočilo, 

ovito v preveč sočutne besede. Še en bister in premeten odziv, ki 

je povzemal vse.

Ni treba omeniti, da se je zaradi dolge korespondence, v 

katero se je v zadnjih šestih mesecih zapletel z Jamesom Paceom, 

začel … zanimati za družino.

Bele obleke in topli nasmeški.

Neželene podobe je pregnal nazaj v globine svojega osebnega 

pekla in znova zbral misli.

Andreas se je izogibal srečanjem z ljudmi, toda ves čas je 

pošiljal vabila na osebno srečanje z Jamesom Paceom. Ni vedel, 

zakaj. Skozenj je zavel mračni krohot večne pogube.

Morda bo videl Paceovo hčerko.

Ne. Nekaj na presneti vedri zunanjosti moškega ga je motilo 
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in to je želel uskladiti s prodornim poslovnežem, kakršen je 

Pace nekoč bil.

Iskrive oči, polne zanimanja, v znak radovednosti vselej 

nagnjena glava.

Z robom debelega lista je močneje udaril po mizi. Presneto.

Pace ga je še naprej taktično zavračal. Na način, ki bi živce 

vsakogar z vsaj trohico samonadzora zavozlal do konca. In 

nihče ni zavrnil srečanja z Andreasom.

Nihče.

Po Paceovi prvi zavrnitvi bi mu lahko poslal razdraženo 

grožnjo, po drugi pa bi nanj stresel ves pekel; toda zaradi nečesa 

je okleval. Mračni krohot je odzvanjal v njem. Ne. Oklevanje 

je bilo mogoče zlahka razložiti – Pace & Co. London je moral 

imeti pod nadzorom, da bi lahko uresničil svoje načrte.

Bela cunja pod njegovimi prsti, ki se zvija in ječi.

Presneto. Zdelo se mu je, kot da je staknil nekakšno bolezen, 

ki ga slabi. Okužil se je z enim samim pogledom.

Nikoli ne bi smel poslati tistih moških, da bi izvedli 

poizvedovanje, čeprav je vselej zbral vse informacije o vsakomer, 

s komer je sklepal posle. To je bil standardni postopek, da 

bi ugotovil, koga bi lahko kupil in pripeljal v svojo družino. 

Kdo je imel dostop do informacij. Kakšne skrivnosti so že zdaj 

pripravljeni prodati.

Niti eden od njegovih služabnikov ni bil dovzeten za to. 

In Paceovi delavci, ki so tako radi razširjali govorice drug o 
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drugem, svojih poslovnih partnerjih in rivalih v tovarni kočij, 

so postali molčeči, ko je pogovor nanesel na Paceovo družino.

Vsa tista poročila so prišla hkrati. In to je bil dovolj dober 

razlog, da osebno obišče to družino. Kdor koli vzbuja tolikšno 

lojalnost – ali strah – je vreden, da si ga osebno ogleda.

Težava pa je bila ta, da je bil James Pace samotar. Preden se je 

s svojo družino umaknil v svoje notranje svetišče, je le občasno 

obiskal gledališče.

Andreas sam se je skrival v sencah gledališča Claremont 

�eatre, da bi dobil svoje odgovore. Toda Jamesa Pacea ni bilo 

tam. Običajno bi Andreas takoj, ko je ugotovil, da Pacea ni 

tam, v trenutku odšel. Sovražil je gledališče.

Toda ostal je vso predstavo. Ostal je tudi na zabavi po 

predstavi. Ljudje so začeli odhajati, toda on je še vedno bil tam, 

obtičal je primrznjen na svoj sedež v sencah.

Zgodilo se je v trenutku. Kako, mu ni bilo jasno. Toda njene 

oči so nekako ujele njegov pogled, ko je vstopila v separe na 

drugi strani gledališča – njegov pogled je ujela, čeprav je bil 

skrit v sencah. In na ustnicah se ji je prikazal topel nasmešek, ki 

ga je namenila naključnemu tujcu v množici.

Pod kožo se mu je zalezla pekoča vročina, ki ga je grizla in 

praskala.

Njeno ogrinjalo je bilo barve nedolžnosti, toda njene ustnice 

so bile umazane s strastjo. Zdelo se je, da se je toplota svetilk 

stekala nanjo ves čas, ne glede na to, kam se je premaknila ali s 

kom je govorila – svetel krožec svetlobe je odrival vse sence.
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Odkrit izraz na njenem obrazu se je mešal z nečim, kar je 

skušala prikriti. Bil je na smrt utrujen, toda izčrpanost je odrinil 

na stran in se med odmori pogovarjal z ljudmi okoli nje. Skoraj 

se je zdrznil, ko mu je namenila še en prijazen nasmešek in 

vprašujoče nagnila glavo.

Pozneje tisti teden je obiskal �eatre Royal, da bi se srečal 

z Jamesom Paceom. Da je obiskal Covent Garden, da bi si 

ogledal Richarda III., ni imel nobenega izgovora, prav tako ne 

za ogled Grimaldija kot kak vaški tepec, prav tako ne za to, da 

je obiskal Haymarket �eatre ali Olympic, ne da bi dosegel 

kakšne rezultate. Ni bil lakaj. In sovražil je gledališče z vso tisto 

dramatičnostjo. Toda bil je prevzet nad njenim navdušenjem 

nad Madame Vestris, ki je nastopala v kratkih hlačah kot Kerub 

v Figarovi svatbi.

Ona je bila verjetno ena tistih žensk, ki omedleva pred 

nesposobnimi snubci, ki ji pod oknom šepetajo neumne 

besede. Ali pa pred moškim, ki se bo na koncu pomehkužil 

zavoljo ljubezni.

Posmehnil se je ob sporočilu, ki ga je držal v rokah in se 

zagledal v zaobljene črke. V teh besedah sta bila iskrenost in 

sočutje. Iskrenost. Kakšen oče, takšna hči. Papir je zmečkal v 

pesti.

Po hodniku je zaslišal znane korake, ki jim je sledilo odločno 

trkanje. »Merrick?« se je z druge strani oglasil nizek glas.

Andreas se je jezno zazrl v vrata, toda vedel je, da ga Milton 

Fox, upravnik igralnice, ne bi zmotil zgolj, da bi poklepetal z 
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njim. Če je tudi nocoj kar koli narobe s kakšno od njihovih 

beznic, potem bo ta večer umrl nekdo drug. Počasi.

»Kaj?« je zalajal, medtem ko je v rokah še vedno stiskal papir.

Izza vrat so se prikazali rdeči lasje in čokata postava. »Vem, da 

je malo prej bil tukaj Fred, ki je poročal o vodji, toda zasledili 

smo še ostale. Ki bi jih lahko dohiteli v kakih treh urah.«

»Dobro.« Andreas se je nasmehnil. Razdraženost se je 

sprevrgla v pričakovanje.

Milton je obdržal nevtralen izraz ter prikimal, toda Andreas 

je vedel, da je nervozen, kot so bili vsi drugi razen Romana, 

ko so se Andreasove ustnice tako privihale. Milton je to zgolj 

boljše skrival.

Miltonov pogled je zataval do Andreasovega zapestja in za 

trenutek je Andreas pomislil, da bo izrekel kaj neumnega glede 

tega ali povprašal, ali potrebuje pomoč, toda drugi moški je bil 

dovolj moder, da se je zgolj odkašljal. »Malo jih bom spodbodel, 

preden prispete tja, prav?«

»Ja, stori to. In Freda za mesec dni prestavi na kako drugo 

nalogo.« Svojega upravnika je pogledal skozi priprte oči. »Ali pa 

se ga znebi.«

»Ja, gospod, seveda. In naslednjo uro bodo tukaj zgolj moški, 

ki imajo zadolžitve v igralnici, gospod.«

Kot je bilo ukazano, kar pa je ostalo neizrečeno med njima. 

Milton je bil že dovolj dolgo z njimi, da je vedel, kdaj mora 

oditi, ne da bi mu to bilo ukazano, in umaknil se je nazaj skozi 

vrata.
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Pričakovanje v njem se je še povečalo. Zdaj ne bo več trajalo 

dolgo, še posebej, ker je konec njunega pogovora namenoma še 

vedno odmeval po hodniku. Dobro. Stavbo bi lahko kadar koli 

zaklenil, da nihče ne bi mogel vstopiti, toda ne nocoj. Nocoj 

bo ostala nezaklenjena. To, da se je moral soočiti z dobrim 

poskusom umora, je vselej sprostilo njegovo napetost. Upal je, 

da tokrat ne bodo poslali amaterjev.

Poleg tega bo to odvrnilo pozornost od drugih krajev v 

mestu. Od belih oblek in prijaznih nasmeškov.

Andreas je močneje sklenil prste okoli zmečkanega 

pergamenta in se ni zmenil za topo bolečino, ki jo je čutil v 

dlani. Odvrnil je pogled – ta je pristal na bratovem pismu. 

Roman bi si želel vedeti, kaj se dogaja, in nikogar si ne bi bolj 

želel, da bi mu ščitil hrbet; toda če bi Roman poznal okoliščine, 

bi se vrnil s svojega poročnega potovanja. In na koncu je 

zmagala Andreasova neprestana potreba, da bi osrečil brata. 

Andreas je lagal in Romanu povedal, da bo svoj načrt izvedel 

potem, ko se bo on vrnil v London. Da bi ga obvaroval pred 

tem.

Neumne čustvene povezave.

Lažje je vladal sam in s strahovlado. Preprosto in pristno. 

Prvinsko. Ustrahovanje mu je vselej dobro služilo, toda že dolgo 

nazaj je ugotovil, da skupaj z Romanom zmoreta vse. In to jima 

je polnih dvajset let, odkar sta se prvič srečala, uspevalo tako v 

londonskem podzemlju kot na njegovih ulicah. To je bila zveza, 

ki je bila močnejša od kakršne koli resnične krvne povezave.
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Toda zdaj je bilo Romanovo življenje povezano z drugimi, da 

je lahko bil srečen. Njuna povezava bi se lahko zrahljala.

Odvrgel je zmečkan papir.

Sprememba. Dogajala se je povsod okoli njega. Zbadajoča, 

izmikajoča in z zlobnim nasmeškom. Sprememba je usoda, 

je vselej govoril Roman. No, Andreas je sovražil usodo, to 

presneto psico.

Ob rahlem hrupu na hodniku so se mu dvignile dlake na 

vratu. Koraki so bili dovolj tihi, da bi lahko pripadali enemu 

od mladih fantov, ki jih je vselej najemal Roman, toda bili so 

preveč oklevajoči in so se upočasnjevali, ko so se približevali 

po hodniku. Možno je bilo, da je Milton ali kdo drug poslal 

novega vajenca, da bi mu izročil novo sporočilo – tisti večer se 

je veliko dogajalo – toda običajno so bili bolj previdni. Zadnji 

mladenič se tri dni po tistem ni pojavil iz svoje sobe spodaj.

Tihi koraki. Posebej izdelani čevlji.

Andreas je hladno segel v predal na svoji desni, z opečenim 

zapestjem je podrgnil po robu lesa in iz predala izvlekel drago 

pištolo, jo pregledal, potem pa jo potisnil v posebej izdelan tok 

za pištolo ob strani mize. Od koder jo je bilo zlahka izvleči. Miza 

sama je bila vrhunske izdelave in je s posebnimi … dodatki … 

nudila druge metode obrambe in malo prej je preveril plošče in 

posebne mehanizme, kot je to storil vsak večer. Bili so izvrstno 

naoljeni in napolnjeni s smodnikom.

Toda le neumen – in mrtev – človek bi se zanašal na en sam 

načrt.
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Koraki so se ustavili pred vrati. Začutil je pomirjujoče jeklo 

dveh nožev, ki ju je imel pripeta na nadlakti, eno dolgo rezilo 

pa je pritiskalo na njegovo levo podlaket, ki bi ga z lahkoto 

izvlekel. V skrivnem žepu njegovega desnega rokava je tičal enak 

nož, ki ga je poškodoval malo prej tisti večer skupaj s kožo pod 

njim. Moral bi si preobleči srajco. Čakal je, povsem pri miru, 

pod njegovo čuječnostjo se je zbujala razdraženost, medtem ko 

je oseba zbirala pogum, ali da potrka ali pa da vdre skozi vrata 

in ga skuša ubiti.

Čeprav bi ga to, če bi vdrla, resnično presenetilo. Nekako 

je stavil na to, da je na drugi strani vrat stala nekakšna dama. 

Ženska z mehkimi čeveljci, ravno takšnimi, ki jih je vsako jutro 

slišal pred svojo sobo v prvih desetih letih svojega življenja. 

Sprostil je prste in se pripravil. Le tepec bi podcenjeval žensko 

polovico populacije.

Zaslišali so se še eni koraki, ki so pohiteli po hodniku in se 

prav tako ustavili pred vrati. Še en? Je to vse? Prejšnji teden so 

poslali štiri in se prav nič ni namučil z njimi.

»Ne smeš …« je rekel piskajoč glas, potem pa se je spremenil 

v tih, divji glas, ki mu je sledila tišina.

Na trdnih hrastovih vratih se je zaslišalo močnejše trkanje, 

kot je pričakoval. Ker se ni oglasil, je oseba znova potrkala.

»Dober večer? Gospod Merrick?«

Dlaka na vratu se mu je še bolj naježila. Glas se je zalezel 

skozi nevidne razpoke lesa in se nato dvignil v zrak in se ovil 

okoli njega. Kot zanka, spletena iz svilenih niti.
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Nekaj je močno udarilo ob tla. Le bežno je registriral bolečino 

v komolcu in manjkajoči kipec tehtnice pravice in maščevanja 

– ki je običajno vzravnano in mirno stal na robu njegove mize.

»Je … je kdo notri?«

Bil je glas, poln svetlobe – izražal je vedrino, ki je ni bilo 

mogoče skriti. Andreas je pograbil mehanizem na mizi in se 

instinktivno odzval na grožnjo.

Še vedno je molčal. V tišino se je glasno zarezal škrtajoč zvok 

kovinske kljuke, ki se je upognila navzdol. Ženskino oklevanje 

in odločenost sta bila očitna v vsakem zvoku, ki ga je ustvarila.

Moral bi steči do vrat in jih zakleniti v trenutku, ko je slišal 

ta glas.

Skozi vrata se je prikazala glava, pokrita s kapuco, osvetljena 

s svetlobo bakel ob vratih, te so bile nameščene natanko tako, 

da je imel prednost, da je takoj videl vsakogar, ki bi utegnil 

vstopiti, hkrati pa bi za trenutek zaslepila obiskovalca.

Svetloba se je odbijala od velikih rjavih oči.

Od prepolnih rdečih ustnic.

Resen, zadržan izraz na njenem obrazu, toda zlahka si je 

predstavljal potlačeno veselje – užitek ob gledanju najnovejše 

farse ali spektakla v Claremontu, kjer je imela abonma.

»Gospod Merrick?« Zdaj je povsem vstopila v sobo. Brez 

vrat med njima je bil njen glas jasnejši, čeprav je bil še vedno 

nekoliko pridušen.

Preklast moški, ki mu je pristajal tisti piskajoči glas, je 
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oklevajoče stopil za njo in nato v sobo ter počasi zaprl vrata za 

seboj. Videti je bil pripravljen zbežati ob prvem znaku težav.

Ženska v ogrinjalu je zakorakala proti Andreasu in si medtem 

z drobnimi rokami z glave umaknila kapuco in razkrila svetlo 

rjave lase. Ko je pokukala v njegove sence, se je na njenem 

obrazu prikazalo olajšanje – in še nekaj drugega. »Ja. Ja, vi ste 

Andreas Merrick.« To je izrekla skoraj po tiho, slišalo se je kot 

šepet skozi satenaste rjuhe. Bele satenaste rjuhe.

S prsti je oplazil rob enega od mehanizmov mize, nato pa 

umaknil roko. Če bi prste premaknil le še kak centimeter 

naprej, bi jo lahko po nesreči ustrelil. Za trenutek se je zagledal 

v svojo dlan, potem se je znova osredotočil nanjo, jezno je priprl 

oči in ves dogodek sprejel kot takšnega, kakršen je bil.

Moški je naredil korak nazaj in se naslonil na zaprta vrata, v 

njegovem pogledu pa je bila čista groza.

»Jaz …« Ženska je nagnila glavo, razširila je oči ob njegovem 

izrazu, nato pa se je namrščila. Spustila je pogled, kot da o 

nečem razmišlja. Zdelo se je, kot da je odgovor našla v konicah 

sumljivo umazanih, a čudovito izdelanih čeveljcev. Znova je 

dvignila pogled, na njenem obrazu je znova bil širok nasmešek, 

njen pogled se je srečal z njegovim. V njenih očeh se je za hip 

pokazal izraz izgube. Izgube, ki je pred štirimi tedni še ni bilo 

zaslediti.

»Ime mi je Phoebe Pace, gospod Merrick.« Nasmešek in 

oči so ostali sijoči. Bilo je izjemno redko, da so si ga ljudje 

upali pogledati v oči, kaj šele, da bi se veselili srečanja z njim. 

»Opravičujem se, ker vas motim tako pozno zvečer.«
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Večina ljudi bi ta del dneva imenovala jutro, toda ni se mu 

zdelo vredno, da bi jo popravil. Kajti to bi pomenilo, da bi 

moral govoriti.

»Običajno ne bi storila česa takega, saj razumete.« Pogledala 

ga je z nekakšno običajno žensko zapeljivostjo, ki prej nikoli 

ni imela učinka nanj. Toda nenadoma je začutil potrebo, da bi 

ščemenje, ki ga je to povzročilo, odstranil s kože. »Ne, no, to ni 

res. Morda bi, veste. Gospod Harris pravi, da povzročam same 

težave.«

Pomignila je proti moškemu, očitno gospodu Harrisu, ki je 

bil videti celo bolj prestrašen, ko je Andreas svoj pogled usmeril 

vanj.

»Kljub temu,« je nadaljevala, »je soseska, kjer živite, precej 

strašljiva in bila je precejšna avantura, ko sem vas iskala, takšna, 

ki si je v običajnih okoliščinah morda ne bi privoščila. Toda 

malo mi gre za nohte, veste.«

Z drobno dlanjo, ki se ji je nekoliko zatresla, si je poravnala 

krilo.

»Odkrila sem …« Za trenutek so njena usta ostala odprta, 

saj ni bila sposobna iz sebe spraviti besed, ki jih je nameravala 

izreči. Njeni prsti so zdrsnili v gube njenega ogrinjala in za 

trenutek razkrili živo rožnato krilo.

Ob tej gesti in nedokončanem stavku je postal napet, s 

kazalcem je zatipal petelina, pripravljen sprožiti. Videti je 

bila, kot da bi prišla s plesa, ne pa, kot da bi nosila orožje, 

toda nikomur ni mogel zaupati. In ona je bila tukaj. Dvema 

svojima možema je dal posebna navodila, naj opazujeta in mu 
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poročata o dejanjih te ženske. In to, da je bila ta ženska tukaj, 

je pomenilo, da bo vsaj eden od teh moških pozneje deležen 

stroge kazni.

Umaknila je prste, v katerih ni imela ničesar, in jih sklenila 

pred ogrinjalom. On se niti za milimeter ni premaknil ali 

sprostil.

Zastrmel se je vanjo, čakal, in ni ga razočarala, ko je po nekaj 

trenutkih tišine znova začela govoriti. Preveč se je zagnala, da 

bi to lahko bil sproščen pogovor. »Toda prehitevam. Lahko 

sedeva?«

»Ne.«

Opazoval je utripanje njene vratne žile in kako so se njene 

ustnice razprle in oblikovale eno samo besedo. »Ne?«

Ni se odzval, še naprej jo je hladno motril. Vsaj upal je, da 

jo tako gleda. Zdelo se je veliko varneje od vsega drugega, kar 

bi lahko storil. Zunanja hladnost je bila krinka za nenadno 

otrplost njegovih udov.

Pomislil je na hladno izdajo in pustil, da se je odgovor izrisal 

na njegovem obrazu. Gospod Harris se je spotaknil ob lastne 

noge in padel po tleh pri vratih.

Phoebe Pace se je obrnila in zamežikala proti svojemu 

tovarišu, potem pa mu je pohitela na pomoč. »Ojoj, ali ste 

dobro, gospod Harris?«

»Ja, v redu sem.« Pogleda ni umaknil od Andreasa.

»Morda,« ugriznila se je v ustnico, »se boste udobneje počutili 

zunaj na hodniku?«
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Andreas si zagotovo ni želel biti sam z njo. Priprl je oči in to 

je ravno nameraval povedati. Še preden mu je to uspelo, se je 

moški postavil na noge, pograbil za kljuko, divje prikimal in 

zdrvel iz sobe.

Phoebe Pace se je osuplo zastrmela za njim. »No … izvrstno. 

Tako ali tako sem se o nečem želela na samem pogovoriti z 

vami, gospod Merrick. Pravzaprav veliko stvari.«

Obrnila se je, in ko se je znova zastrmela naprej, so bile njene 

oči odločne, odpela si je zaponko pri vratu, razgrnila ogrinjalo 

in tkanino v dolgem, elegantnem loku potegnila s sebe in si 

jo položila čez eno roko. Živopisna tkanina njene obleke se je 

zasvetila v svetlobi – celo v tem njegovem pomirjujoče temnem 

brlogu ji je svetloba očitno sledila.

»Lahko sedem?«

Njej bi bilo veliko lažje skriti orožje pod ogrinjalo in bi ga 

lahko namerila vanj, ko se je premaknila. Če bi pred njim stal 

kdor koli drug, ta ne bi bil več sposoben stati. »Ne.«

Ustavila se je, se za dolg trenutek kot prestrašena sova 

zastrmela vanj. »Jaz … Povedati moram, da pojma nimam, 

kako naj se pogovarjam z vami, gospod Merrick.« Pod tistimi 

vljudnimi in previdnimi besedami je bila resnično zbegana. V 

njenem glasu se je že čutil strah, ki ga je tako brez napora zasejal 

ljudem v kosti.

V njem se je vrtinčilo nekaj temnega, toda to je preprosto 

potisnil v brezno enako temnih čustev, ki so se vselej zadrževala 

tam.
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»Dobro. Vrata so za vami.«

S prosto roko si je odsotno pogladila bok in potegnila rožnato 

blago po skritih oblinah. »Ja, gospod Harris jih je ravnokar 

uporabil.«

On je lahko zgolj strmel vanjo. Njene oči so ga za trenutek 

preiskujoče premerile, potem je topel nasmešek ukrivil njene 

ustnice in nekoliko se je sprostila. »Lepo vas je končno spoznati, 

gospod Merrick. Z vami se moram pogovoriti o zelo pomembni 

zadevi.«

Seveda je bila nujna, vsaj zanjo, drugače ne bi stala tukaj, 

sama v sobi s tujcem v enem od najbolj nevarnih delov mesta. 

Opazoval je njeno drobno dlan, ki je znova pogladila njeno 

plesno obleko, svetloba se je znova dotaknila satena, ona pa je 

odločno vzravnala ramena.

Z očmi je potoval po njej do spodnjega roba obleke, ki je bil 

umazan in popackan, tako kot njeni čeveljci, kot da bi prehodila 

vso dolgo pot iz zahodnega dela mesta – Mayfairja – namesto 

da bi uporabila eno od tistih �nih družinskih kočij. Občutek, 

ki mu ga je vzbudil njen nasmešek, je potisnil na stran in se 

posmehnil. »Dvomim.«

Še enkrat je na hitro ošinila svoje čeveljce, potem se mu je 

znova zastrmela naravnost v oči. Moral pa ji je priznati – bila je 

pogumna. Romanu in Nani bi bila všeč.

Ob tej misli je led v njegovih žilah postal še hladnejši. 

Dotaknil se je vrvice na steni, potem pa se je oklenil s 

prsti. Potegnil bo zanjo in eden od Romanovih palčkov jo bo 
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pospremil iz prostora, potem pa bo poskrbel, da bodo tistega 

strahopetca na hodniku odnesli ven. To bi bil povsem običajen 

postopek. Pozneje bo poskrbel za to, da bodo kaznovani 

nekateri podložniki, njo pa si bo povsem izbrisal iz glave.

Krivda je bila nekoristno čustvo, rezervirano le za bedake. Še 

nikoli pa ga niso označili za bedaka.

Stopila je proti njemu, z očmi je spremljala premikanje 

njegovih prstov. Odprla je ustnice v barvi jagod – njene ustnice 

so vselej bile tako svetlikajoče, kot da bi nanje iztisnil preveč 

zrele jagode in bi njihov sok stekel v vsako razpoko – potem je 

znova stisnila ustnice in se še enkrat zastrmela v tiste presnete 

čevlje.

Stisnil je vrvico, toda ni potegnil zanjo. Zakaj? Tisto, kar mu 

je nameravala povedati, mu zagotovo ne bo všeč. Takoj, ko je 

zaslišal njen glas, bi moral zdrveti do vrat in jih zakleniti. Moral 

bi poskrbeti, da bi jo nekdo že pred tedni odpeljal iz Londona, 

takoj ko je spoznal, da se je znova napotil v tisto presneto 

gledališče.

Ko je dvignila pogled, je vse na njej izžarevalo odločenost. 

»Predlog imam za vas.«

Vsi zadrževani instinkti so mu govorili, naj se ne odzove, 

in kljub temu je iz njega izvlekla mračne besede kot kakšna 

presneta grška sirena. »Oh? In kaj bi vi lahko imeli takšnega, 

kar bi si jaz utegnil želeti?«

»Mene.«


