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1. poglavje

Če nimajo kruha, naj pač jedo potico. 

Anonimnež

London, 1895

Tole ne bo prav. Maria Martingale se je ustavila na 

križišču ulic Picadilly in Half Moon Street ter skeptično 

strmela v prodajalno na vogalu. Stala je na idealnem 

mestu, kazalo je, da je odlično ohranjena, napis nad 

vrati pa je sporočal, da je bila v teh prostorih včasih 

čajnica. Česa boljšega ne bi mogla dobiti – prostor je 

bil pravzaprav tako idealen, da je bila Maria prepričana, 

da je šlo za nekakšno pomoto. 

Ošinila je navzdol na dovoljenje za ogled prostorov, 

ki ga je držala v rokah, in potem nazaj na spodnji del 

vrat, kjer je bil v medeninasto ploščo vgraviran naslov 

Picadilly št. 88. Ni šlo za pomoto. Bila je na pravem 

mestu.
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Prosim vas samo, da pridete na trg, ji je rekel 

agent, ko ji je izročil dovoljenje. Prostori naj bi bili 

po njegovem mnenju prav takšni, kakršne je iskala. 

Čisti, je v naglici dodal, ko ji je izročil ključe, sveže 

prepleskani in sodobno opremljeni. 

Maria njegovih zagotovil ni vzela preveč resno. V 

zadnjih treh mesecih je v iskanju pravega prostora za 

svojo slaščičarno pretaknila vsako ulico v Londonu, 

in čeprav njeno iskanje ni obrodilo sadov, se je veliko 

naučila o nepremičninskih agentih in njihovih opisih. 

Sodobna kuhinja je bila po njihovih merilih že samo 

štedilnikom in nekaj petrolejk, s svežo barvo so prekrili 

malo morje pomanjkljivosti in čistoča je bila relativen 

pojem. Celo v najimenitnejših soseskah se je velikokrat 

zgodilo, da je hodila po črvivih tleh in velikokrat 

vdihavala ogabni vonj, ki je prihajal iz zamašenih 

odtokov, tako da je nad celotnim podvigom že skoraj 

obupala. 

A ko si je pozorno ogledovala stavbo na dotičnem 

vogalu, je Maria začutila žarek upanja. Lokacija je 

bila prvovrstna. S prednjim delom je bila obrnjena 

na Picadilly, stala je sredi najbolj obiskane četrti za 

nakupovanje, veliko pa je obetala tudi okoliška soseska. 

Tukaj so živeli premožni in vplivni poslovneži ter 

njihove ambiciozne in povzpetniške soproge, soproge, 

katerih kuharji so bili tako zaposleni, da so bile 
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pripravljene odšteti precej denarja za dostavo najboljših 
že pripravljenih pečenih dobrot. In Maria je nameravala 
ponuditi le najboljše. Če je Fortnum & Mason zaslovel 
s košarami za piknik, bo pekarna Martingale znana po 
servirnih pladnjih za čaj in desertnih krožnikih. 

Zahvala za vse to gre seveda izključno Prudence. Če 
njena najboljša prijateljica Prudence Bosworth ne bi 
podedovala bajnega bogastva in če se ne bi poročila z 
vojvodo St. Cyreškim, bi se stvari odvile drugače. Maria 
bi se še vedno oklepala svoje službe slaščičarke pri 
velikem kuharskem mojstru Andréju Chauvinu in se 
ne bi podala na svoje. Ampak Prudence se je utapljala 
v denarju, zato je z veseljem podprla sanjske podvige 
svoje najdražje prijateljice. 

Maria je prepognila dovoljenje za ogled prostorov in 
ga spravila v svoj žep na krilu z modro-belimi črtami ter 
se nato sprehodila nekaj korakov po ulici Half Moon 
Street navzdol. Med ogledovanjem zunanjosti trgovine 
se je njeno upanje samo še okrepilo. Prodajalna je 
imela ogromna ravna okna vzdolž obeh ulic, vhod, ki 
je bil postavljen na vogalu, pa se je ponašal z vrati s 
steklenimi paneli. Takšna okna bi lahko privabljala 
številne mimoidoče, saj bi v izložbi razstavljala čudovite 
slaščice. S svetlobnih jaškov, vzidanih v betonski 
pločnik, je videla, da je bila kuhinja v kleti. Do nje so 
skozi vhod za osebje vodile stopnice z ulice Half Moon 
Street. 
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V želji, da bi čim prej videla notranjost prodajalne, je 

Maria odhitela nazaj do vogala, ponovno odprla svojo 

torbico in izvlekla ključ, ki ga ji je dal nepremičninski 

agent. Povzpela se je po pobeljenih stopnicah, odklenila 

vrata in stopila noter. 

Prednja soba je nudila dovolj prostora, da bi vanjo 

lahko postavila vitrine in čajne mizice, ki so bile 

nujno potrebne v vsaki slaščičarni. Kakorkoli že, svežo 

barvo, ki jo je hvalil nepremičninski agent, bo treba 

prepleskati, kajti nenavadno živo zeleni odtenek, ki je 

bil sicer po zadnji modi, za pekarno ni bil niti najmanj 

primeren. 

Maria si je pozorno ogledala tla in nekajkrat globoko 

vdihnila. Odtoki so bili brezhibni in opazila ni niti 

enega lesnega črva. Nepremičninski agent je tokrat 

morda zadel terno.

O tem se lahko prepriča na samo en način. Torbico 

si je zatlačila pod roko in med prečenjem sobe s 

petami svojih, z gumbi zapetih gležnjarjev odločno 

tapkala po črno-belih talnih ploščicah. Ko je odprla 

vrata, ki so vodila v zadnje prostore trgovine, je 

opazila razporeditev, ki je bila tipična za večino drugih 

londonskih stavb. Tam so bili pisarna in shramba 

ter stopnišče, ki je vodilo do bivalnih prostorov, 

drugo pa navzdol v kuhinjo in pomivalnico. Maria je 

vedela, da je bilo pod stopniščem težko pričakovati 



- 11 -

SKRIVNO GENTLEMANOVO HREPENENJE 

kaj drugega kot vlažno depresivno luknjo, ki so jo v 

Londonu imenovali ‚kuhinja‘, a ko je prišla do zadnje 

stopnice, se je ustavila, kajti pred očmi se ji je prikazala 

najimenitnejša kuhinja, kar jih je kdaj videla.

Vzdolž dveh sten so bile postavljene hrastove 

kredence s policami, predali in koši za smeti v vseh 

možnih oblikah in velikostih. S težkih hrastovih 

tramov, ki so prečili strop, so visela železna obešala za 

posodo. Okna nad kredencami, skozi katere je malo 

prej pokukala s pločnika, niso samo prepuščala naravne 

svetlobe, temveč so se tudi odpirala navzgor in nudila 

zračenje – kar bo v poletni vročini nadvse dobrodošlo. 

Maria se je premikala naprej in si z navdušenjem 

ogledovala prostor, ki jo je obdajal. Betonske stene so 

bile obložene s svežo plastjo belega mavca, linolej pod 

njenimi nogami pa je bil mehke rumene barve. Na 

njeni desni so bili štirje štedilniki na premog, vsak je bil 

opremljen s kuhalnimi ploščami, z grelnikom vode in 

pipo. Nad vsakim je visela okrasna bronasta kuhinjska 

napa. 

Sodobno opremljen je bil tudi prostor v zadnjem 

delu kuhinje. Pomivalnica je imela kar dve pomivalni 

koriti, dvojno pipo in dolg narebren odcejalnik iz cinka, 

v ogromni shrambi pa so bile police nameščene vse do 

stropa. Imela je celo hladilnico za hladno shranjevanje 

živil.
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Maria se je vrnila v prednji del kuhinje, si snela 

rokavice in nadaljevala svoj ogled s pregledovanjem 

štedilnikov. Ko je odpirala vrata pečic, pipe za vročo 

vodo in dvigala grelne plošče, se je počutila kot otrok 

v trgovini z igračami. V pomivalnici si je z rok sprala 

saje s peči in pogumno poskusila vodo. Bila je seveda 

dobrega okusa. To je bil konec koncev Mayfair.

Ko je končno nehala brkljati po raznih napravah, 

se še vedno ni mogla pripraviti do tega, da bi odšla. 

Njen oče je bil kuharski mojster in sama je v svojih 

devetindvajsetih letih videla mnogo kuhinj, vendar 

takšne, kakršna je bila tale, še nikoli. Izpolnile so se ji 

sanje.

Tukaj bo lahko ustvarjala svoje mojstrovine – 

najrahlejše in najbolj krhko testo, najlepše drobno 

pecivo in najčudovitejše poročne torte, kar jih je 

londonska smetana kdaj videla. Ljudje so ji govorili, 

vključno z njenim očetom in Andréjem, da v očeh 

drugih ne bo nikoli priznana kuharska mojstrica, ker je 

bila ženska, vendar jim bo tukaj, v tej kuhinji, dokazala, 

da niso imeli prav. 

Mimo okna je švignila senca nekega mimoidočega 

pešca, ki je prestrašeno Mario zdramila iz sanjarjenja. 

Celega dne ne sme zapraviti za tehtanje svoje odločitve. 

Odpraviti bi se morala k nepremičninskemu agentu 

in se dogovoriti za najem prostora. Najbolje kar takoj, 
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v tem trenutku, da ta ljubka kuhinja slučajno ne bo 

padla v oči nekomu drugemu, ki bi ji jo izmaknil pred 

nosom.

Polna zagona je Maria vzela svoje rokavice in 

odhitela po stopnicah navzgor ter hkrati stlačila 

rokavice v torbico in poiskala ključ. Ko je bila enkrat 

zunaj, je zaklenila vrata in ključ spustila v žep. Čeprav 

se ji je mudilo, se ni mogla upreti skušnjavi, da se ne 

bi ustavila in še enkrat pogledala v trgovino. Stopila je 

nekoliko proč od vrat in si zamislila, kakšna bo videti, 

ko bo njena. Na vidnem mestu nad vrati bo izobesila 

eleganten napis z zlatimi črkami MARTINGALE. 

V izložbo bo postavila živo rdeče jagodne pite, svetlo 

rožnate in bele kolačke ter zlato zapečeno pecivo za 

zajtrk. 

»Idealna je,« je dahnila s spoštljivo naklonjenostjo in 

začela hoditi proč, čeprav je čez ramo še vedno gledala 

v trgovino. »Naravnost idealna.«

Njene zasanjanosti je bilo konec, ko se je nekdo 

zaletel vanjo. Trčenje jo je spravilo iz ravnotežja, 

torbica ji je zletela v zrak, opotekla se je nazaj, in ko 

se je skušala vzravnati, je stopila na rob krila. Padla bi 

na pločnik, če je ne bi ujele močne roke in je postavile 

pokonci ob trde moške prsi. »Pazite, dekle,« je v njeno 

uho zamrmral globok moški glas, glas, ki se ji je zdel 

nekako domač. »Ste v redu?«
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Globoko je zajela zrak, in ko je prišla do sape, je 
zaznala opojne vonjave lovorjeve kolonjske vodice in 
svežega bombaža. Prikimala je, z licem naslonjena na 
nedvomno svilen zavihek njegovega ličnega suknjiča. 
»Mislim, da sem,« je odgovorila.

Na mehkem volnenem plašču gentlemana je 
sploščila dlani, se odrinila nazaj in dvignila brado, 
da bi pogledala navzgor. Ko so se njene oči srečale z 
njegovimi, jo je spoznanje, kdo je bil, pretreslo močneje 
kot sila, ki jo je ustvarilo trčenje njunih teles.

Bil je Phillip Hawthorne. Markiz Kayneški. 
Nemogoče, da ne bi prepoznala tiste žive, kobaltno 

modre barve njegovih oči, ki so jih obdajale goste črne 
trepalnice. Irske oči, je včasih rada mislila, in četudi 
bi čistost njegovega vzvišenega aristokratskega porekla 
omadeževala irska kri, tega ne bi nikoli priznal. Phillip 
pri zadevah, kot so bili socialni status, mesto v družbi 
in kdo so bili prave sorte ljudje, nikoli ni popuščal. Bil 
je pravo nasprotje svojega brata Lawrencea, ki mu za te 
stvari ni bilo prida mar.

V trenutku so jo preplavili spomini in jo odnesli 
dvanajst let nazaj. Nenadoma ni več stala na pločniku 
v Mayfairu, temveč v knjižnici dvorca Kayne, kjer je 
Phillip stal za mizo nasproti nje, ji izročil ček in jo 
gledal, kot da mu ne bi pomenila nič. 

Ošinila je navzdol in napol pričakovala, da bo v 

njegovi roki zagledala bledo rožnati bančni košček 
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papirja – podkupnino, da bi odšla in nikoli prišla 

nazaj v zameno za obljubo, da se bo do konca svojega 

življenja izogibala Lawrencea. Čeprav je bil takrat 

markiz star šele devetnajst let, mu je uspelo postaviti 

ceno njene ljubezni. Vredna je bila tisoč funtov.

V glavi ji je odmeval njegov mrzli glas. Ta vsota bi 

morala biti dovolj, kajti brat mi je zagotovil, da ni nobene 

možnosti, da ste noseči. 

Kljub pretresenosti se je Maria skušala zbrati. Vedno 

je nekako pričakovala, da bo nekega dne ponovno 

naletela na Phillipa, ni pa pričakovala, da se bo to 

zgodilo tako dobesedno, in zaradi tega neprijetnega 

pripetljaja je bila vsa iz sebe.

Že dolgo nazaj je obupala nad vsako mislijo, da bo 

še kdaj videla Lawrencea. Pred leti je namreč slišala, da 

je odšel v Ameriko. Kakorkoli že, z njegovim starejšim 

bratom je bilo drugače. Ker je bil Phillip markiz, se 

je družil samo z najimenitnejšimi predstavniki visoke 

družbe. In pri vseh plesih in zabavah, na katerih je v času 

službovanja pri Andréju aristokratom stregla prigrizke, 

se je Maria že davno sprijaznila z dejstvom, da bo neke 

noči s pladnjem kanapejev v rokah pogledala navzgor 

in zagledala njegove hladne in vzvišene oči. Kakorkoli 

že, najsi to zveni še tako čudno, ampak to se ni zgodilo. 

Dvanajst let jo je spremljala sreča, zdaj pa se je zaletela 

vanj na vogalu ulice. Smola pa taka. 
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Svoj pogled je usmerila nazaj navzgor. Phillip je 

bil od nekdaj visok, toda pred njo ni več stal koščen 

mladenič, kakršen ji je ostal v spominu. Ramena in prsi 

tega moškega so bili širši in s celotno telesno postavo 

je odseval takšno možatost in vitalnost, da je Maria 

začutila jezo. Če bi bilo na tem svetu kdaj zadoščeno 

pravici, potem bi moral biti Phillip Hawthorne zdaj 

zavaljen in nejevoljen zaradi težav s putiko. Markiz 

Kayneški pa je bil namesto tega pri enaintridesetih 

še močnejši in vplivnejši kot pri devetnajstih. Res 

odvratno. 

Pa vendar, je pomislila, ko je s pogledom ošinila 

njegov obraz, je dvanajst let pustilo nekaj sledi. V 

kotičkih oči je imel drobne gube in čez čelo sta se mu 

zarisali dve medli vzporedni črti. Poteze odločnosti 

in discipliniranosti na njegovi čeljusti so bile zdaj 

izrazitejše kot pred ducat leti in linija njegovih resnih, 

nikdar smejočih se ust, ki je bila za čuda vedno lepa, 

je bila zdaj ostrejša. Ves njegov obraz je pravzaprav 

deloval nekoliko trše, kot je imela v spominu, kot da 

bi se nadenj zgrnile vse prispodobe moške dolžnosti in 

obveznosti, s katerimi so ga pitali kot dečka. Maria je 

vsaj v tem dobila nekaj zadoščenja.

V še večje zadoščenje ji je bilo dejstvo, da se je 

spremenila tudi ona. Nič več ni bila obupano in 

zapuščeno sedemnajstletno dekle, ki je mislilo, da je 
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njena edina možnost vzeti podkupnino v znesku tisoč 

funtov. V teh dneh ni bila brez prihodkov in ni bila 

brez prijateljev. Nikoli več se ne bo pustila ustrahovati 

samovoljnemu Phillipu Hawthornu.

»Kaj počnete tu?« je vprašala in se nato spačila zaradi 

izbire besed. V vseh teh letih je naredila pravi repertoar 

ostrih in pametnih stvari, ki bi mu jih rekla, če bi 

ga še kdaj srečala, potem pa pride na dan s takšnim 

neposrednim in neumnim vprašanjem. Maria bi se 

najraje brcnila.

»Nenavadno vprašanje,« je zamrmral z omikanim 

naglasom, ki se ga je dobro spomnila. »Tukaj živim.«

»Tu?« V želodcu je začutila grozljiv krč, ko je 

dojela pomen besed. »Ampak tukaj je samo prazna 

prodajalna.«

»Ne živim v prodajalni.« Izpustil je njene roke in 

pokazal na prva vhodna vrata meščanske hiše na ulici 

Half Moon Street. Skozi ta imenitna rdeča vrata je 

najbrž prišel, ko sta trčila drug v drugega. »Tam živim.«

Nejeverno je strmela v tista vrata. Saj ne more živeti 

tu, je hotela zavpiti. Zakaj ravno on, Phillip Hawthorne, 

in zakaj ravno v tej hiši, ki stoji zraven ljubke idealne 

prodajalne, kjer bom živela jaz?

Ponovno ga je pogledala. »To je nemogoče. V 

Londonu imate hišo, ki pa je na ulici Park Lane.«
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Otrpnil je in potegnil skupaj svoje temne obrvi, da 

so se namrščile. »Moj dom na ulici Park Lane trenutno 

prenavljajo, čeprav ne razumem, kaj ima to opraviti z 

vami, gospodična.«

Mrko je pogledala, ko jo je naslovil s tako neosebnim 

izrazom, a še preden bi mu lahko odgovorila, je ošinil 

proti tlom in zopet spregovoril. »Stresli ste svoje osebne 

stvari.«

»Jaz jih nisem stresla,« ga je popravila in se malce 

naježila. »Vi ste jih.«

Na njeno razočaranje se o tem ni želel prepirati. 

»Oprostite,« je zamrmral in pokleknil na pločnik. 

»Dovolite mi, da jih poberem.«

Gledala je njegovo sključeno glavo, ko je poravnal 

njeno torbico in začel pobirati raztresene predmete. 

Čisto njemu podobno, je pomislila, ko je opazovala, 

kako je zbral skupaj njen glavnik iz želvovine, rokavice, 

bombažni robček in denarnico ter jih previdno in 

natančno začel zlagati v njeno torbico. Bog ne daj, da 

bi jih samo stlačil noter in pospešil vso zadevo. 

Ko je pospravil njene osebne predmete nazaj v 

torbico, je zaprl medeninaste zaponke in segel proti 

svojemu elegantnemu sivemu klobuku, ki je med 

njunim trčenjem prav tako odletel proč. Nadel si ga je, 

nato pa vstal in ji podal torbico.

Vzela jo je iz njegove iztegnjene roke. »Hvala, 
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Phillip,« je zamrmrala. »Kako …« Ustavila se je sredi 

stavka, ne vedoč, ali sme povprašati po njegovem bratu, 

a se je nato odločila, da bi bilo vprašanje na mestu. 

»Kako je Lawrence?«

Nekaj je šinilo skozi njegove oči, vendar ji je 

odgovoril z vljudno ravnodušnim glasom. »Oprostite,« 

je dejal in se neosebno nasmehnil, »vaša uporaba 

krstnih imen nakazuje, da me poznate, čeprav sam tega 

ne bi mogel trditi.«

Zmedeno je trenila z očmi. »Tega ne morete trditi?« 

je ponovila in se začela smejati, a ne zaradi duhovitosti 

izjave, temveč zaradi nejevere. »Phillip, poznate me od 

sedmega leta starosti …«

»Mislim, da ne,« je oporekal s še vedno vljudnim 

in prijetnim glasom, a z ostrim in nepopustljivim 

pogledom. »Ne poznava se. Daleč od tega, da bi se 

poznala. Upam, da vam je to jasno.« 

Iz sebe je izpustila nekakšen zvok ogorčenosti, 

ampak še preden bi mu lahko zabrusila nekaj nazaj, je 

ponovno spregovoril. »Lep dan še naprej, gospodična,« 

je rekel, se nato priklonil in stopil mimo nje, da bi šel 

svojo pot.

Obrnila se je in srepo gledala v njegov hrbet, ko je 

odkorakal proč. Ta arogantni, domišljavi snob je dobro 

vedel, kdo je bila, le pretvarjal se je, da je ne pozna. 

Kako si jo je drznil tako užaliti?
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»Me veseli, da sva se spet srečala, Phillip,« je zaklicala 
za njim z glasom, sladkim kot med. »Bi lahko pozdravili 
Lawrencea v mojem imenu?«

Korakov ni upočasnil, ko je hodil naprej. 

Seveda se je pretvarjal, da je ni poznal. Takšna so bila 
pravila dobre vzgoje. Vedel je, kdo je bila, še preden je 
pogledala navzgor, in je videl njen obraz, kajti zaznal 
je vonj vanilje in cimeta. Z dostojanstvom vljudnega 
neznanca ji je pomagal pobrati stvari, kot da se ne bi 
še nikoli srečala, in nato nadaljeval s svojo farso, ko je 
z lahkotnimi in neobremenjenimi koraki v naravni in 
ne prehitri hoji odšel proč. Navznoter pa se je Phillip 
počutil, kot da bi vanj priletela pest, ga spravila iz 
ravnotežja in ga podrla na tla.

Maria Martingale.
Ni vedel, da je bila v Londonu. V resnici o njej sploh 

ni toliko razmišljal, da bi ga zanimalo, kje je. In če bi 
se kdaj količkaj nagibal k takšnemu nesmiselnemu 
razmišljanju, bi si jo predstavljal kot ženo nekega 
siromašnega prevaranta – vsekakor ne kot ženo moškega 
z aristokratskim poreklom, kajti če bi se povzpela tako 
visoko, bi slišal za to. Ne, predstavljal bi si, da se je 
poročila z nekim zardelim trgovcem srednjih let in da je 
živela v vrstni hiši v Hackneyju ali Claphamu. In če je 
že pomislil na to, se mu je pravzaprav zdelo zanimivo, 

da na njenem prstu ni bilo poročnega prstana. 


