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Ta roman posvečam v imenu Karen Gibbs: „Za mojo mater, 

Joan Conner. Žensko, ki je navdahnila mene in moje sestre. 

Zaradi nje smo postale ženske, kakršne smo danes.”
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Prolog

Iz dnevnika markiza Rextonskega

Kot vojvodov prvorojenec sem se rodil s srebrno žlico v ustih, 

v brezskrbno življenje obilja. Nikoli mi ni manjkalo topline, 

hrane, dobrin, ljubezni. Pa vendar sem v življenju naletel na 

izzive.

Moja mati, Bog jo blagoslovi, je odraščala na ulici. Da 

bi preživela, je kradla in sleparila. Dokler se ji ni ponudila 

priložnost in je postala solastnica igralnice. Potem se ji je sreča 

ponovno nasmehnila: spoznala je mojega očeta. Zaljubila sta se 

in poročila.

A zakon ne more izmiti madežev preteklosti. Materin 

škandalozni začetek je kot breme pristal na mojih ramenih. Jaz 

sem moral plačati za njene prestopke, za zločine, ki jih nikoli 
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ni zagrešila, za predrznost, s katero se je povzpela po družbeni 

lestvici.

Ko sem obiskoval šolo, sem bil majhen za svoja leta. Bival 

sem v internatu. Večkrat sem se zbudil z vrečo prek glave. 

Nasilneži so me odnesli na dvorišče, me slekli do golega in me 

privezali k drevesu. Okoli vratu so mi obesili karton z napisom: 

SIN TATICE.

Med igro ragbija so me pogosto pokopali podse. Tako so se 

modrice, ki so jih za sabo pustili brce in udarci s pestmi, zdele 

le posledica športnega udejstvovanja, ne pa kazen, ki so mi jo 

namenili tisti, ki so name gledali zviška. Na temačnih hodnikih 

so me stisnili v kot in me pretepli. Spisi, ki sem jih s trudom 

izpopolnil, so prepogosto izginili neznano kam, še preden bi mi 

jih uspelo oddati gospodu učitelju.

Vse žaljivke in udarce sem molče prenašal. Nikoli nisem 

niti pisnil. Nikoli se nisem nikomur potožil. Bil sem odločen: 

ženska, ki me je rodila, ne sme nikoli izvedeti, kolikšno ceno 

sem plačeval, ker je v življenju našla srečo. Srečo, ki si jo je 

zaslužila.

Ker sta se mi kot dediču vojvodstva obetala prestiž in vpliv, 

so ti „delivci pravice” skrbno skrivali svojo identiteto. Zavedali 

so se namreč, da igrajo nevarno igro. Zgodilo pa se je, da sem 

čez poletje zrasel, se razširil v ramenih. In naučil sem se braniti, 

pesti so postale hitre in neusmiljene. Boksal sem in se boril. 

Moji vrstniki resda niso spoštovali moje matere, a sčasoma so 

začeli spoštovati mene – ali pa je bila cena, ki jo je bilo treba 

plačati, zelo visoka.
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Neke noči nasilnežev ni bilo več. Na telesu ni bilo več 

modric. Moji spisi so obležali tam, kjer sem jih pustil.

Takrat sem spoznal, da si je treba spoštovanje priboriti. Da 

človeku ni dano s poreklom.

Ko sem odrasel, sem užival veliko spoštovanje. Materina 

preteklost je bila le še odmev šepeta na ustnicah tistih, ki že 

dolgo niso bili več pomembni.

Jaz pa sem bil trdno odločen, da moji otroci nikoli ne bodo 

trpeli zaradi grehov njihovega očeta. Sklenil sem, da bom živel 

neomadeževano. Da se bom na daleč izogibal škandalom. In da 

bo ženska, ki jo bom vzel za ženo, čista kot sveže zapadel sneg.
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1. poglavje

London, 1882

„Naj vam predstavim lady Margaret Sherman …”

„Dovolite, da vam predstavim lady Charlotte …”

„… lady Edith …”

„… gospodična ta-in-ta …”

„… lady …”

Mimohod svežih debitantk je postal mešanica svetlih 

pogledov, upajočih nasmehov, visečih plesnih kartic, 

prhutajočih trepalnic in pahljač. A Alistair Mabry, markiz 

Rextonski in bodoči vojvoda Greystonski, je vse to pospremil 

s kavalirsko potrpežljivostjo, čeprav si je želel, da bi bil kjer 

koli drugje, le na sestrinem groznem, peklenskem plesu ne. 

Glede na množico ljudi, ki se je odzvala vabilu vojvode in 
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vojvodinje Lovingdonskih, je bil prepričan, da ga nihče ne 

bo pogrešal. Razen morda ambicioznih mater, ki so nanj – na 

devetindvajsetletnika – gledale kot na najprimernejšega snubca 

za eno od svojih hčera. Vse te ženske so si očitno vbile v glavo, 

da potrebuje ženo – pa čeprav je že večkrat dal jasno vedeti, da 

temu ni tako. Stari vojvoda je bil še vedno čil in zdrav. Poleg 

tega je imel Rexton še enega brata, torej se mu res ni mudilo v 

zakonski jarem.

Potrpežljivo in vljudno je klepetal, a le zato, ker ga je Grace 

prosila, naj ne izgine takoj v sobo za kartanje, namenjeno le 

moškim. Ko so damice spoznale, da si lahko od njega obetajo 

le nesmiseln klepet, so se počasi odpravile naprej, k naslednji 

potencialni žrtvi. Brez njegovega imena na plesni kartici, ki je 

visela na zapestju. Ker je sestri obljubil, da se bo na plesu, ki je 

potekal v velikem salonu, zadržal eno uro, minilo pa je komaj 

štirideset minut, se je odločil, da bo preostalih dvajset minut 

preždel v oddaljenem kotu, ki je gostil le praprot.

Tako je iz osame opazoval dogajanje. Moral si je priznati, da 

čeprav je to mrzil (pravzaprav kar preziral tovrstne dogodke), so 

ga nekoliko privlačile skrivne igrice, ki so se odvijale. Zavedal se 

je, da mora ostati v dobrih odnosih z aristokracijo, kajti nekega 

dne si bo moral poiskati ženo, mladenko brezmadežnega slovesa, 

z dobrim poreklom in brez nagnjenosti k obrekovanju. Ker je 

njegova družina doživela (in preživela) kar nekaj škandalov, se je 

še predobro zavedal, kako utrujajoče je ubadanje z govoricami. 

Zato je bil odločen, da se nikoli in nikdar nikomur ne bo dajal 
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v zobe. Že zelo zgodaj se je odločil za življenje brez madežev, 

kaj šele greha, zato je med sorodniki in prijatelji veljal za 

dolgočasnega. A ugotovil je, da ima to svoje prednosti. Nihče 

ga ni imel ves čas na očeh, zato je lahko v senci neopaznosti 

brezskrbno živel. Poskrbel je, da mu nikoli ni bilo dolgčas.

„Lord Rexton.” Narahlo se je obrnil, saj starejšega možakarja 

nikakor ni hotel užaliti. Garrett Hammersley, Američan po 

rodu, je Anglijo izbral za novo domovino, ko se je preselil v 

London, da bi vodil družinske orožarske posle. Ko je v Angliji 

postavil tovarno, je položil temelje za mednarodno podjetje, 

zaradi tega pa je vrednost delnic močno poskočila. Bogastvo 

je Hammersleyju odprlo vrata v elitni krog. Občasno sta se 

srečevala, zlasti na hipodromu. Možak je imel v lasti konja, 

ki si ga je Rexton nadvse želel. Pred kratkim mu je dal dobro 

ponudbo, toda Američan ga je gladko zavrnil. Rexton je še 

vedno čutil razočaranje. „Hammersley.”

„Poslušajte, kolega, prosil bi vas za manjšo uslugo.”

Rexton se je nasmehnil pri sebi. Usluge je bilo običajno 

treba vrniti. Vprašanje je le: Kako se je Hammersley pripravljen 

oddolžiti? „Kaj ste imeli v mislih?”

„Moja mlada nečakinja, hči pokojnega brata, je ravnokar 

vstopila v družbo. Žal pa jo spremlja škandal, ki si ga je 

privoščila njena starejša sestra in ga je treba nekako omiliti. 

Upal sem, da bi mi pomagali pri tem.”

Rexton je že slišal za to škandalozno starejšo sestro. V 

Londonu se je z velikim pompom pojavila pred leti. Ujela je 
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pozornost grofa Landsdowna in njuno pravljično zgodbo je 

spremljala vsa Britanija. Nekaj let po poroki pa se je zapletla v 

zelo odmevno razmerje in Landsdownu ni preostalo drugega, 

kot da se loči. To pa je seveda povzročilo nov škandal, kajti 

noben aristokrat, ki da kaj nase, se pod nobenim pogojem in 

nikakor ne loči. Rexton je še predobro vedel, kaj pomeni živeti 

s škandalom, in sočustvoval je z mlajšo sestro, a resnično ni 

vedel, kako bi ji lahko pomagal. Naj jo nauči boksati? „Res ne 

vem, kaj bi lahko naredil.”

Hammersley je s prsti pogladil goste, nekoliko posivele brke. 

„Veljate za najbolj zaželenega samca v mestu. Ljudje vas zelo 

spoštujejo. Znani ste tudi kot moški, ki ima izjemen okus za 

ženske in konje. Če bi izkazali malo zanimanja za dekle …”

„Ne iščem žene,” ga je Rexton prekinil. Bil je pripravljen 

pomagati, a vse je imelo svoje meje.

„Ne, ne, seveda ne. Ne pričakujem, da jo boste popeljali pred 

oltar. A če bi zaplesali z njo, jo morda odpeljali na sprehod po 

Hyde Parku, se torej pokazali z njo v javnosti, bi nanjo postali 

pozorni drugi gospodje. In prepričan sem, da bi jo kateri izmed 

njih vzljubil. Tako zelo očarljiva je … niti kančka sestrinih … 

pomanjkljivosti nima.”

Pomanjkljivosti? Je nezmožnost biti zvesta pomanjkljivost? Je 

javna osramotitev moža pomanjkljivost? Je ločitev od moškega, 

čigar rod sega vse do Viljema Osvajalca, pomanjkljivost? 

Američani so res obvladali leporečje. „Bojim se, da se boste 

morali obrniti na koga drugega. Pri tej zagati vam res ne morem 

pomagati.”
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„Presneto, človek, ne poznam nikogar z večjim vplivom. 

Vsi mladi gizdalini vas želijo oponašati. Zgledujejo se po vas. 

Usmilite se ubogega dekleta. Bratu sem na smrtni postelji 

obljubil, da ji bom našel dobrega moža. In povsem je očarana 

nad plemiči.”

„Kolikor mi je znano, je bila nad plemiči očarana tudi njena 

sestra.”

„Po značaju sta si povsem različni. Mathilda je bila že od 

nekdaj trmoglava, ni se pustila voditi. Gina pa je sramežljive 

sorte. Z neusahljivim upanjem v srcu. Nekako mora pri 

gospodih vzbuditi pozornost. Spoznal sem, da jo vi lahko 

uvedete v visoke kroge.”

Uslugo bo krepko zaračunal. „En ples, pravite, in sprehod po 

parku?”

„In nič več kot to. Resnično je izjemno dekle, boste videli.”

Pa vendar očitno ne tako zelo izjemno, glede na to, da je 

Američan za pomoč pri večji razpoznavnosti dekleta prosil 

Rextona. Dekletu nikakor ni želel vzbujati lažnega upanja – 

saj se ve, kako zelo sanjave znajo biti mladenke – a če bo med 

druženjem ohranil lahkoten prizvok, ne bo povzročene prav 

nobene škode. „Če bom zaplesal z njo, bodo vse matere sklepale, 

da sem stopil na poročni trg. To mi bo verjetno povzročilo 

precej neprijetnosti, saj se bom moral do konca sezone otepati 

dam. In sezona se je komaj začela.”

„Bogato se vam bom oddolžil.”

Pa vendar: je to sploh pravično do mladenke? Po najboljših 
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močeh se bo potrudil, ji našel spodobnega gospoda in farsi hitro 

naredil konec. „Res? Kaj ste imeli v mislih?”

„Črni diamant. Lahko ga odpeljete h kobili.”

„Trikrat.”

„Presneto, človek, se sploh zavedate, koliko je ta žrebec 

vreden?”

„Več, kot si mislite.” Američanov arabec je Rextonovega 

najboljšega konja že nekajkrat pošteno premagal. „Najmanj tri 

njegove potomce hočem.”

„Dva.”

Kar je bil že od samega začetka tudi Rextonov cilj. „Dva. 

Dogovorjeno.”

„A šele takrat, ko bo nečakinja imela resnega snubca. Torej 

boste igrali njenega občudovalca, dokler se je kdo ne odloči 

prevzeti.”

In to bo še ena v vrsti nevšečnosti. Jasno mu je namreč bilo, 

da ga ni junaka na svetu, ki bi verjel, da mu lahko prevzame 

dekle. Pripadal je eni najvplivnejših družin v Veliki Britaniji. A 

potomec Črnega diamanta in njegove Lepe dame je vreden vseh 

nevšečnosti. Prepričan je bil, da bosta sijajen arabec in njegova 

čistokrvna kobila proizvedla prvaka. „Dogovorjeno.”

„Sijajno. Vendar mora to ostati le med nama. Nočem je 

prizadeti, zato dogovor odpade, če nečakinja izve zanj.”

Rexton je dobro vedel, kako občutljive so ženske. „Drugega 

niti ne pričakujem.”

„Stopite torej z mano, da vam predstavim Gino. Kdo ve? 
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Morda pa boste ugotovili, da je prava za vas.”

Rexton je močno dvomil, a navsezadnje je bil moški, ki je 

imel rad ženske. „Če bi se to zgodilo, bi dogovor vseeno še 

vedno veljal.”

„Kakopak. Še več: oplemenitil bi ga.”

* * *

Gospodična Virginia Hammersley je bila tako zelo mlada. 

To je bila prva misel, ki ga je prešinila. Njene oči so bile barve 

brstečega lista spomladi. Lesketale so se v nebrzdani nedolžnosti. 

Lasje so spominjali na mesečino. Bila je drobne, krhke postave. 

Pomislil je, da je od strahu, da bi jo zlomil, niti v posteljo ne bi 

upal odpeljati. Saj ne, da mu je bilo do grobe spolnosti, rad pa 

se je sprostil, se prepustil užitkom, dokler s partnerko nista bila 

mokra od potu in vsa zadihana. Obšel ga je občutek krivde in 

upal je, da ni začela sanjariti in si v mislih predstavljati, kako bi 

zvenel njen novi naziv: markiza Rextonska in bodoča vojvodinja 

Greystonska.

Ko ji je stric z nasmeškom na obrazu in glasnim šepetom 

zagotovil, da jo je Rexton na vsak način želel spoznati, ji je 

obraz zažarel kot ena od žarnic na lestencu. Rextona je še bolj 

pekla vest. Ni maral prevar. In takoj je tudi vedel, da ni prava 

ženska zanj. To je dojel, ko je zrl v njen upanja poln obraz.

Kljub temu je bil odločen, da bo mož beseda. Ni vrag, da ne 

bo pritegnila pozornosti kakšnega gospoda. Torej se je odločil 
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nadaljevati v njeno dobro in v dobro dežele. Aristokracija je 

nujno potrebovala novo kri, še bolj pa svež denar. „Zelo bom 

vesel, če me boste počastili s plesom,” je rekel, še vedno sklonjen 

nad orokavičenimi členki, na katere je pred sekundo pritisnil 

lahen poljub. Ljubi bog, tako krhka je kot porcelanasta punčka, 

ki jo je pred kratkim podaril nečakinji.

Njen smeh je odzvanjal kot zvončki, ki ob božiču napolnijo 

zrak. „Ker je moja plesna kartica še prazna, sem zelo vesela 

vabila. Spretna plesalka sem in z največjim veseljem bom 

pridobljeno znanje udejanjila v praksi.”

Stala sta tam in čakala, da bo orkester začel igrati naslednjo 

skladbo – valček. Nikakor se ni mogel domisliti zanimivega 

pogovora. Nenadoma se je počutil izjemno starega. Pomislil je 

na par oguljenih škornjev, ki so sicer izjemno udobni, a iz njih 

nikakor ni mogoče izvabiti sijaja, ne glede na to, koliko časa 

bi jih drgnil. Prešinilo ga je, da je morda že prepozno. Da bi 

se moral poročiti že pred leti, ko debitantke še niso bile toliko 

mlajše od njega. Še lani in predlani se mu niso zdele tako zelo 

mlade. Zdaj se je počutil pradavnega kot relikvija, ki je izgubila 

ves sijaj. Kar predstavljal si je, da se tudi Virginii zdi prestar, saj 

gospodična nikakor ni našla besed, s katerimi bi začela pogovor. 

Edino, kar sta imela skupnega, je bila plesna dvorana. Drugače 

je med njima zeval neznanski prepad.

„Že večkrat sem slišala za plese, ki jih prireja vaša sestra,” 

je končno izdavila. „Moram priznati, da izpolnjuje vsa 

pričakovanja. Vojvodinja je sijajna gostiteljica.”
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„Najina mati jo je zelo dobro podučila,” je odvrnil.

„Nenavadno, da se lord poroči z žensko, ki je odraščala na 

ulici. A ko sem spoznala vojvodinjo Greystonsko, mi je bilo 

takoj jasno, zakaj. Neverjetno elegantna dama je.” Rextonovi 

starši so se le redko udeleževali družabnih dogodkov, zato je 

njuna udeležba na Lovingtonovem plesu požela še toliko več 

pozornosti. Le malokdo pa je vedel, zakaj se zakonca takšnim 

dogodkom izogibata.

„Moja mati je neverjetna ženska, ki je znala premagati 

neugodne okoliščine, v katere je bila rojena,” je rekel z nekoliko 

tršim glasom.

„Upam, da vas nisem užalila,” je zaznala spremembo.

Vsaj dojemljiva je, je pomislil. Bal se je, da je ena tistih 

nevednih tepk. „Nikakor. Ker me je vzgajala, ker jo poznam 

že vse življenje, jo jemljem kot samoumevno. Večkrat pozabim, 

da ni od nekdaj aristokratka.” Drobna laž, saj nikoli ni pozabil, 

kaj vse je zaradi materinega porekla doživel in preživel. A zaradi 

tega se ne sme znašati nad tem dekletom. Nič ni imelo s tem. 

Vse življenje je živelo na drugi strani oceana.

„Zgodba vaših staršev se mi zdi neverjetno romantična.”

„Saj tudi je, bi rekel.”

„Obožujem romantične zgodbe.”

Ljubi bog, kdaj bo orkester začel igrati? Ni vedel, kako naj 

še vzdržuje pogovor. En ples. Sprehod po parku. In potem bo 

konec. Kaj pa, če noben gospod ne bo izkazal zanimanja zanjo?

K vragu z vsem! Začelo se mu je dozdevati, da se je za konja 
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ravnokar odpovedal vsemu poletju. Kaj pa, če se bo moral 

udeležiti še več plesov? Morda je precenjeval njeno privlačnost. 

Morda pa se gospodom ne bo zdela zanimiva. Vendar ne bo 

smel obupati.

Četvorka se je vendarle končala. Gospodični Hammersley je 

ponudil komolec in se zavedal njenega peresno lahkega dotika. 

Ko sta stopala do plesišča, se je že zbal, da jo je izgubil. Moral si 

je priznati, da je po svoje kar očarljiva. Spominjala ga je na vilo. 

Na ustnicah ji je med plesom ves čas lebdel nasmešek. Pomislil 

je, kakšen neotesanec je, ker je konju pripisoval večji pomen, 

kot ga je pripisoval njej. Toda kaj hitro se je potolažil, ko je 

opazil nekaj radovednih moških pogledov. Res je bila elegantna 

plesalka. Od plesnih uric je očitno odnesla veliko.

Ko je glasba pojenjala, jo je odvedel nazaj k stolom. „Vas 

lahko jutri popoldne obiščem in odpeljem na sprehod po 

parku?” se je lotil še drugega dela naloge. Ko jo bodo gospodje 

videli v njegovi kočiji, bo v njihovih očeh zrasla.

„Z največjim veseljem, milord.”

„Okoli dveh?”

„Nestrpno vas bom pričakovala. Mimogrede, stanujem pri 

sestri, v Landsdowne Courtu.”

Zmedeno je pomežiknil. Presenetilo ga je, da biva pri 

zloglasni lady Landsdowne. „Niste pri stricu?”

„Ne. Stric me spremlja po opravkih, ker sestra v družbi ni 

dobrodošla. A stric je navsezadnje samski moški, čigar hiša ni 

primerna zame, zato sem pri sestri.”
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„Torej pridem po vas v Landsdowne Court.” Ko sta prišla do 

stolov, jo je galantno prijel za roko in ji jo poljubil. „Odšteval 

bom ure.”

Zavedal se je, da se bo zaradi teh besed cvrl v peklu. 

Gospodična se ne bi mogla svetleje smehljati. Zapekla ga je 

vest, vendar jo je uspel potlačiti. Če mu bo sreča naklonjena, bo 

imela gospodična do konca tedna okoli sebe roj občudovalcev, 

on pa bo dobil na razpolago izvrstnega žrebca.

* * *

Pred hišo je stal točno ob dveh. Vedno je držal besedo. 

Že zunanjost Landsdowne Courta je navduševala, notranjost 

pa je bila naravnost impresivna. Votlinasti vhodi in stopnišči, 

ki sta na vsaki strani vodili v zgornje nadstropje, so naredili 

izjemen vtis. Ni vedel, kako je lady Landsdowne uspelo dobiti 

to rezidenco – v lasti grofove družine je bila namreč najmanj 

sto let – toda dejstvo, da zloglasna lady živi v takem razkošju, 

je aristokraciji obležalo v želodcu. Morda so ji to še najbolj 

zamerili.

Butlerju, ki se mu je zdel izjemno mlad, je podal 

vizitko. „Markiz Rextonski, prišel sem obiskat gospodično 

Hammersley.”

„Obvestil bom gro�co. Naj vas pospremim v salon.”

Stene salona so bile temno škrlatne barve, pohištvo se je 

bohotilo v odtenkih bele. Sploh se ni zavedal, koliko različnih 
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odtenkov bele obstaja. Nekateri kosi so bili tako beli, da 

so ga zabolele oči. Spominjali so na snežno odejo, od katere 

se odbijajo sončni žarki. Spet drugi kosi so bili slonokoščene 

barve.

Stopil je do polic poleg kamina. Le polovica njih je gostila 

knjige. Na drugih so stali leseni, granitni in marmorni kipci 

konjev v različnih položajih: konji v skoku, konji v drncu, konji, 

dvignjeni na zadnje noge. Stene so krasile slike konj, največja je 

visela nad kaminom. Bilo je očitno, da soba odslikava grofovo 

ljubezen do konjev. Kako ga je moralo boleti, ko se je bil 

prisiljen posloviti od teh umetnin.

Ko je zaslišal odmeve pet, se je obrnil. Popolnoma 

nepripravljen na učinek, ki ga je nanj naredila ženska, v katero 

se je zastrmel. Delovala je neverjetno samozavestno, skorajda 

kraljevsko. Izžarevala je dostojanstvo, hkrati pa delovala 

izzivalno, češ: norčujte se iz mene, če si upate. A posledice boste 

nosili sami. Nič na njej ni delovalo mladostno, pa čeprav je 

dvomil, da je že dopolnila četrt stoletja.

Stopila je bliže k njemu in ga z modrimi očmi – prebrisanimi, 

preračunljivimi, sumničavimi očmi – počasi in odkrito 

premerila. Povsem nevede je zravnal ramena in hrbet, dokler 

ga ni zabolelo. Z lasmi, črnimi kot noč, v nobenem pogledu 

ni bila podobna sestri. Ženska, ki je stala pred njim, ni bila 

nobena nedolžnica. In tega sploh ni skrivala. Ni bila romantične 

sorte. Ni hrepenela po pozornosti in ljubezni. Poezija je ni niti 

najmanj zanimala. Ni je obdajal vilinski prah. Izžarevala je moč 
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in odločnost. Ona se v njegovi postelji ne bi zlomila. Če kdo, 

bi bil on ranljiv. Z odločnim pogledom je jasno sporočala, da si 

nikomur ne pusti ukazovati.

„Dober dan, lord Rexton. Jaz sem lady Landsdowne. Mislim, 

da se še ne poznava.”

Osebno res ne. Pravzaprav je nikoli niti od daleč ni videl. 

Ko se je začel občasno pojavljati na družabnih dogodkih, je bila 

lady že persona non grata. „Me veseli.”

Ustnice je raztegnila v droben, zadržan nasmešek. Se tako 

posmehnila vljudnostnemu odzivu, ki ne izraža nujno resnice. 

Izrez njene burgundsko rdeče obleke je bil dovolj globok, da 

je skromno razkrival začetek buhtečih prsi, dovolj, da so se 

moškemu začele cediti sline, drugače pa je bila spodobno 

zakrita kot kakšna učiteljica.

„Gina je malo dlje spala. Šele ureja se. Bojim se, da bo trajalo 

še kar nekaj časa. Saj bi služabnici naročila čaj, vendar se mi 

zdite bolj ljubitelj viskija.” Stopila je do mize, na kateri je stalo 

več karaf, se ozrla čez ramo in privzdignila črno obrv.

Običajno tako zgodaj nikoli ni pil žganja, toda spoznal je, 

da bo vročina viskija ublažila nemir, ki se mu je naselil v telesu. 

„Ja, prosim.”

Presenetilo ga je, ko je viski nalila v dva kozarca. Podala mu 

je enega in dvignila svojega. „Na zdravje.”

Srknila je in zvilo ga je v ledjih, ko si je z ustnice polizala 

ostanke pijače. Potem je stopila do divana in se elegantno 

pogreznila v blazine. „Prosim, kar po domače.”
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Sedel je na stol, ki ji je bil najbliže, in jo proučeval. Pomislil, 

da je Landsdowna gotovo v hipu očarala. Bila je samozavestna, 

elegantna in lepa. Možak je z njo pod roko gotovo kar žarel. 

Dokler ga ni izdala in prelomila poročne zaobljube. Nič 

čudnega, da so ljudje enako pričakovali od njene sestre. Ko je 

ta ženska stopila v prostor, ga je zavzela; delovala je izjemno 

močna in vplivna. Virginia je bila njena ranljiva, občutljiva 

učenka. Bog ve, česa vse jo je naučila. Zavedal se je, da bo 

njegova naloga zaradi teh naukov zelo zahtevna.

„Pravzaprav sem vesela, da imava priložnost za zaseben 

klepet,” je rekla in ga strmo gledala. Čeprav je bila Američanka, 

je bila njena govorica pre�njena; ni kmetavzarsko zavijala kot 

stric, hkrati pa še ni prevzela britanskega naglasa. „Morda veste, 

da je najin oče umrl pred dobrim letom, najina mati pa že prej. 

Ginina dediščina je sklad, s katerim bo lahko razpolagala, ko 

se bo poročila ali dopolnila 25 let. Kakor koli že, v zakon bo 

prinesla precejšnje premoženje. Napačen moški bi to lahko 

izkoristil: ji odvzel denar in jo pustil brez vsega.”

„Ne potrebujem denarja,” je odvrnil nekoliko osorno. Le 

zakaj se mu je zdelo, da se mora braniti, ko pa ga dekletova 

dediščina ni prav nič zanimala? Je pa bil dovolj seznanjen s 

posli njene družine, zato je vedel, da je precejšnje premoženje le 

skromen opis bogastva, ki sta ga s sestro podedovali. „Ugled, in 

ne polne skrinje, je merilo za mojo bodočo ženo.”

Opazno je prebledela, vendar pogleda ni umaknila. „Trdite, 

da denar ni pomemben, ampak treba je reči bobu bob. Vem, 
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da se ponašate s plemiškim nazivom, položajem in vplivom 

v družbi. Vendar, spoštovani lord, če se želite poročiti z mojo 

sestro, morate imeti tudi srce. Poleg tega, da boste morali o 

iskrenih čustvih prepričati njo, boste morali prepričati tudi 

mene. Nikakor ne bom dovolila, da bi se Gina znašla v zakonu 

brez ljubezni.”

Niti na pamet mu ni padlo, da bi se poročil z dekletom. Kljub 

temu pa so ga besede lady Landsdowne pekle. Kako si ga drzne 

presojati, ko pa ga sploh ne pozna! „Milady, vedeti morate, da 

veljam za zelo zaželenega samca. Gospodična Hammersley bi si 

lahko štela v veliko čast, če bi me dobila za moža.”

„Vidim, da ste povrh vsega tudi zelo skromni.”

„Le izpostavljam očitno. Jaz pa, po drugi strani, potrebujem 

zagotovilo, da ne bo šla po sestrini škandalozni poti.”

Lady je uporniško dvignila brado in zdelo se mu je, da bi mu 

v obraz najraje zalučala še ne prazen kozarec. „Če se bo poročila 

z moškim, ki ji bo vračal ljubezen, se to razume samo po sebi.”

„V vašem primeru ni bilo tako?”

„Čustva, ki sem jih gojila do Landsdowna, se vas nikakor ne 

tičejo. Priznati pa moram, da si je mati zame želela plemiški 

naziv, da bi se lahko hvalila pred svojimi newyorškimi 

sovražniki. Vzgojena sem bila v prepričanju, da moram mater 

brezpogojno ubogati. Landsdowne je hotel ženo z doto. Dobil 

jo je. Mene pa plemiški naziv nikoli ni zanimal.”

„Pa vendar želite, da vas ljudje nagovarjajo z nazivom.” Kar 

je bilo v očeh aristokracije še ena žaljivka, ki je nikoli ne bodo 
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odpustili. Z nespodobnim vedenjem ga je namreč pošteno 

omalovaževala. Zaradi sramote, ki mu jo je nakopala, je 

Landsdowne na sodišču zahteval, naj ji odvzame naziv, ki ga je 

pridobila s poroko. Sodišče za ločitve mu je ugodilo. A pritožila 

se je na višjem sodišču – in zmagala. Aristokrati, zgroženi nad 

njeno predrznostjo, so jo upravičeno dali na hladno.

„Za ta privilegij sem plačala. Pošteno, saj se je Downie 

polastil vse moje dote. Poleg tega sem vedela, da ga bom s tem 

močno razjezila.”

Ob njenem pretanjenem nasmešku so se mu ustnice 

samovoljno ukrivile, a je nasmešek zatrl. Tudi njegova družina 

ni bila brez škandalov, toda zdelo se je, da lady prav uživa v 

svojem. Ozrl se je naokoli. „Zdi se, da vam gre zelo dobro.”

„Oče denarja, ki ga je zaslužil s potom, solzami in krvavimi 

žulji, ni lahkomiselno zapravljal. Njegovo bogastvo je bilo res 

ogromno. Tolikšno, da nikoli ne bom živela v pomanjkanju. In 

prepričati se hočem, da tudi Gina ne bo živela v pomanjkanju. 

Zato je nujno, da že kar na začetku odslovim vse lovce na 

denar.”

Tako odkrito razpravljanje o denarju se mu je zdelo naravnost 

neokusno. Kot da je kakšen pohlepnež. Bilo je očitno, da ima 

skrajno slabo mnenje o njem. Resnici na ljubo je bilo tudi 

njegovo mnenje o njej takšno. A ker v življenju ni naredil 

ničesar slabega, mu je pogovor pustil grenak priokus. „Mislil 

sem, da je za vašo sestro odgovoren vaš stric.”

„Njegova naloga je, da jo uvede v družbo. Jaz tega ne morem 



- 27 -

RAZVPITA DEDINJA

narediti. Vendar sva dogovorjena, da bom, kar zadeva snubce, 

odločala jaz. Odzove se na prošnje za pomoč, vendar se resnici 

na ljubo bolj malo briga za naju.”

Možak je torej hotel čim prej opraviti svojo dolžnost. Rexton 

mu tega ni mogel zameriti, ko pa je sam tako zviška gledal na 

plese in ostale družabne dogodke.

„Nisem lahkoverna, gospod. Zavedam se, kakšen škandal 

sem povzročila z ločitvijo. Vendar nočem, da bi zaradi tega 

trpela moja sestra. Seveda bi bilo bolje, da bi igrala zvesto ženo, 

dokler se Gina ne bi poročila.” Umaknila je pogled in nehote 

se je vprašal, kaj ji roji po glavi. Po nekaj trenutkih ga je spet 

pogledala. „Ampak nisem. Bila sem sebična. Zdaj je, kar je. 

Priznam, da vsega skupaj nisem dovolj premislila.”

„Če sem prav seznanjen, ste pred gosti poljubili lakaja,” mu 

je zletelo z jezika. Ni mogel verjeti, da je res to izustil. Njej v 

obraz. Njegova mati bi bila zgrožena.

Lady Landsdowne se je odzvala z nasmeškom, ki ni odražal 

veselja, ampak zmagoslavje. „Tako je. Zdaj je moj butler.”

Je to tisti, ki mu je odprl vrata? Saj niti posebej privlačen ni. 

Rexton je pomislil, da ima prav gotovo veliko moškost. Z nečim 

je vendar moral lady zvabiti v škandal. Mogoče pa je upornica 

po duši. Ne bi bila prva dobro situirana dama z nagnjenostjo k 

moškim nižjega stanu. Kljub temu se je zavedal, da se je obnašal 

kot navaden prostak. „Prosim, oprostite mi. Moje besede so 

bile povsem neprimerne.”

Naredila je požirek viskija. „Ni se treba opravičevati. Vem, 
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da sem predmet radovednosti in blatenja. Toda nočem, da bi 

moja sestra trpela zaradi mojih dejanj. Prepričati se moram o 

vaših namenih. In če sem iskrena …” Izpraznila je kozarec, ga 

odložila na mizo in se mu zazrla v oči, kot da ga želi ukrotiti. 

„Pokončala bom vsakega, ki bi jo kakor koli prizadel. Četudi le 

za trenutek. Zaradi moške brezsrčnosti ne sme potočiti niti ene 

same solze.”

Ali to pomeni, da je solze točila sama? Ni si je mogel 

predstavljati objokane. Zdela se je kot ledena kraljica v oklepu 

iz hladnega jekla.

„Sem bila dovolj jasna?”

Zaradi ostrine besed in odločnosti v sa�rnih očeh je bil 

prepričan, da ga bo uničila, če ne bo izpolnjeval vseh njenih 

standardov in pričakovanj. Srce mu je začelo razbijati, v prsih 

ga je stisnilo. Prešinilo ga je, kako bi se odzvala, če bi premagal 

razdaljo med njima, jo ukleščil in se polastil njenih ustnic. Sveta 

nebesa, veliko privlačnejša je od svoje blede sestre. Bila je strela 

in ogenj, nezlomljiva. Nič v zvezi z njo ni bilo nedolžnega. 

Nekaj, kar je nekoč doživela – morda zakon? – jo je izbrusilo 

do žareče ostrine. Navdušila ga je, v njem vzbudila zanimanje, 

ga …

„Oprostite, ker ste me tako dolgo čakali, milord.” Gospodična 

Hammersley je kar poskakovala in zdela se mu je še bolj otročja 

kot prejšnji večer. Kar videl jo je, kako teka po travniku in 

nabira cvetje. Prepričan je bil, da lady Landsdowne nikoli ni 

poskakovala. Nikjer.
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Skočil je na noge in se prisilil, da je pozornost namenjal 

gospodični in ne lady, katere prisotnosti se je boleče zavedal. 

Bili sta si neverjetno različni. Ena je bila ženska, druga dekletce. 

Ena svetovljanska, druga otroško nedolžna. Ena vlačuga, druga 

devica.

Prekleto, vlačuga ga je neznansko bolj privlačila. A če hoče 

žrebca, mora pozabiti nanjo. „Lepi ste, draga moja.”

Svetlo se je nasmehnila. Oči so se ji veselo iskrile. Nenadoma 

mu je začelo primanjkovati zraka in najraje bi si zrahljal ovratno 

ruto, preden mu v možganih zmanjka kisika.

„Tvoja zamuda je bila dobrodošla,” je spregovorila lady 

Landsdowne. „Izkoristila sva jo za spoznavanje.”

Dekle je narahlo nagubalo čelo. „Čudi me, da se ne poznata 

že od prej. Približno iste starosti sta.”

„V mlajših letih sem veliko potoval,” je ponudil razlago. „Če 

je le bilo mogoče, sem se izogibal Londona.” Seveda je zamolčal, 

da ga družabna scena res ni zanimala in se je je na vsak način 

izogibal.

Gospodična je spet kar zažarela. „Kako čudovito! Tudi jaz bi 

rada videla svet. Boste ženo odpeljali na potovanje?”

„Če si bo tega želela, da. Ampak najprej jo moram sploh 

imeti. In v ta namen je treba upoštevati določene običaje 

in tradicije.” Odložil je kozarec in stopil h gospodični. 

„Gospodična Hammersley, kočija čaka.”

Ponudil ji je komolec. Obraz se ji je pomračil. „Majhno 

težavo imava. Mojo služabnico je napadel glavobol in poslala 
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sem jo počivat.” Zazrla se je mimo njega. „Tillie, bi bila moja 

gardedama?”

Tillie? Kar videl jo je, sladko in nedolžno, mlado in veselo, 

kako poskakuje po travniku, polnem marjetic – preden si jo 

je Landsdowne vzel za ženo. In podoba mu ni bila všeč. Niti 

najmanj. Pomislil je, kako ga je nedolgo nazaj preračunljivo 

premerila. In kako ga je prijelo, da bi kot pav razširil svoje 

pisano perje.

„Seveda, z veseljem. Tako bom lahko markiza bolje spoznala 

in ocenila, da je njegovo zanimanje zate pristno.”

„Mislim, da je za to še prezgodaj,” ji je gospodična zagotovila. 

„Komaj sinoči sva se spoznala.”

„Prepričana sem, da nekaj zanimanja vendarle mora 

obstajati,” je čarovnica navrgla, ko je stopila mimo njega.

Nosnice mu je preplavil vonj po sivki in orhidejah. Seveda 

se ni motila. Zanimanje je obstajalo – zanimanje za napačno 

osebo, ki ne more prinesti ničesar dobrega.


