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Za Alison Dasho in Lauren Plude.
Kot mlado dekle sem vselej sanjala o pisanju zgodb.
Kot mlada ženska sem sanjala o tem, da bodo moje zgodbe 

objavljene.

V vseh tistih sanjah si nikoli nisem predstavljala tako čudovite 
uredniške ekipe, kot sta vidve, Alison in Lauren.

Hvala vama, ker sta mi pomagali, da je zgodba Roberta in 
Helene takšna, kot je. Ta je za vaju!



London, Anglija

Zima 1810
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Prolog

Poklical ga je na pogovor.
In kadar je mogočni, neomajni in nepopustljivi vojvoda 

Somersetski koga poklical na pogovor, se je ta odzval temu 
klicu.

Še posebej, če je ta moški nadzoroval pregovorne vezi, finance 
in status te osebe.

Še posebej pa, če je bil ta dotični moški le nekaj ur oddaljen 
od poroke in je zato še kako potreboval tista sredstva.

Lord Robert Dennington se je izvil iz svojega ogrinjala in 
ga izročil butlerju svojega dedka, Carmichaelu, ter ob tem 
zamrmral zahvalo. »Moj dedek …?«

Ostareli služabnik je odvrnil pogled. »V svoji pisarni je, 
gospod.« Lica moškega so se obarvala rdeče.

Seveda je bil v svoji pisarni. Robert si je snel rokavice in 
jih potisnil v žep svojega suknjiča. Obstaja še kak drug kraj 
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za mogočnega plemiča? Vojvoda je nadzoroval vsak vidik 
Denningtonove družine z enakim grabežljivim nadzorom, s 
kakršnim je upravljal svoje poslovne zadeve.

Butler se je zamajal naprej in nazaj. »Naj vas pospremim v 
pisarno n-njegove visokosti?« Carmichael je debelo pogoltnil.

Neustrašni, ravnodušni služabnik, ki je neusmiljenemu 
vojvodi služil, odkar je bil Robert star pet let, se še ni nasmehnil, 
namrščil ali zasmejal. In zagotovo še nikoli ni nikoli tako glasno 
in živčno pogoltnil.

Tudi njega je popadla živčnost. Klic na sestanek je moral priti 
ravno na ta dan … Ne bi se moglo zgoditi ob bolj nepravem 
času in njegova milost, hladen in brezčuten, nikoli ni bil, prav 
tako pa tudi nikoli ne bo eden od tistih vdanih, ljubečih dedkov, 
ki dejansko uživajo v družbi svojega vnuka. Ne, ta isti moški, 
ki je uporabil izdajalske služabnike, da je razkril Robertovo 
ljubezen do pestunje, in potem svojega vnuka hladno ozmerjal 
kot 'presnetega bedaka', ni imel prostora za toplino v svojem 
srcu.

Ve za skrivno poroko.
»G-g-gospod?« je Carmichael prekinil Robertove panične 

misli.
Robert si je popravil zavihke na suknjiču in se prisilil k 

nasmešku. »Sam bom šel v pisarno njegove milosti.« Navsezadnje 
pri enaindvajsetih ni bil več deček, da bi se prestrašil kogar 
koli – pa čeprav je šlo za strašnega in spoštovanega vojvodo 
Somersetskega. »Tukaj sem bil že tolikokrat, da zagotovo 
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poznam pot,« je dodal v obupnem poskusu, da bi zvenelo kot 
šala.

Carmichael mu je tresoče prikimal in potem izginil v 
nasprotno smer s hitrostjo, ki bi jo prej videl pri moškem, ki je 
vsaj dve desetletji mlajši od njega.

To ni povsem res, je v njegovi glavi zašepetal porogljiv glas. Če 
bi se ga bal, potem ne bi načrtoval, da bi se ravno ta večer na 
skrivaj poročil, in bi vztrajal, da boš Lucy Whitman priredil javni 
obred, kakršnega si zasluži.

Robert je svoje noge prisilil, da so se premaknile, in zakorakal 
po hodniku po znani poti proti dedkovi pisarni. Resnica je 
bila, da so se vsi nekoliko bolj kot le malo bali tega moškega. 
Navsezadnje se je svoje hčerke, Robertove tete, odrekel s takšno 
lahkoto, kot da bi odtrgal odvečno nit s svojega suknjiča, in to 
zgolj zato, ker se je poročila s služabnikom.

Ne, takšen moški ne bi nikoli prenesel, da bi se Robert 
poročil s pestunjo. Z guvernanto, ki prihaja iz spoštljive družine, 
morda, toda nikoli s pestunjo. Ob hlačnice si je obrisal vlažne 
dlani. Vojvoda je bil čustveno preveč mrtev, da bi služabnika 
sploh lahko videl kot enakega ali vsaj kot človeško bitje. In zato 
ne more poznati dobrote Lucyjine duše. Ali načina, kako se šali, 
zardeva in se smeje. Ne tako, kot je to videl Robert. Robert, 
ki jo je videval vsakodnevno, ko je skrbela za njegovo sestro 
Beatrice, je v njej videl več kot pomočnico ali služabnico. Videl 
je mlado žensko, ki ji je bilo več do njega kot do njegovega 
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naziva in si je želela biti njegova žena zato, ker si je želela deliti 
življenje z njim, in ne zato, da bi bila bodoča vojvodinja.

Zdaj mora tudi svojega dedka pripraviti do tega, da bo 
to sprevidel. Kajti nobenega dvoma ni bilo, da je vojvoda 
Somersetski, ki je videl vse in vedel še več, Roberta poklical k 
sebi zaradi skrivne poroke, ki jo je načrtoval za tisti večer.

Robert se je ustavil pred zloveščo pisarno.
Zbiral je moč za soočenje z mogočnim denningtonskim 

patriarhom, globoko je zajel sapo in si še enkrat popravil 
zavihke na suknjiču. Preden bi ga zapustil pogum, je dvignil 
roko, da bi potrkal … ko je zaslišal tiho, trpeče ječanje, ki je 
prodrlo skozi lesena vrata. Zastal je z roko v zraku.

Ponovno se je zaslišalo ječanje, ki je zaledenelo kri v 
Robertovih žilah in napolnilo hodnik – to je bil zvok smrti.

Pri bogu, tega človeka nikoli ni maral, toda prav tako si ni 
želel njegove smrti. S sunkovitim gibom je Robert pritisnil na 
kljuko in hitro odprl vrata, da bi prišel do svojega starajočega se 
dedka. Tedaj je zaprepaden obstal.

Ko je negibno obstal tam, je tiho ječanje napolnilo Robertova 
ušesa. Nekajkrat je zamežikal, toda ne glede na to, kolikokrat je 
to storil, se je strašen prizor znova pojavil pred njegovimi očmi 
in ga trdno prikoval na tla: bil je zunanji opazovalec grdega 
prizora greha in umazanije. Razkrečena na mizi je na hrbtu, z 
vojvodo med svojimi nogami, ležala Lucy, s prsti gladila starčev 
hrbet in ga priganjala, naj nadaljuje. »Tako dobri ste, vaša 
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milost,« je zasopla in se dvignila, da bi se srečala z vojvodovimi 
hitrimi sunki. »Še vas hočem.«

Robertu se je v grlo dvignil žolč, iztegnil je roko in se ujel 
za rob okvirja vrat. Oh, bog, ne. Ne Lucy. Bila je edina ženska, 
ki je v njem videla njega in ne bodočega vojvodo. Zagotovo ni 
mogel biti tako zelo slep, tako zmoten v svoji sodbi, da je svoje 
srce podaril brezsramni grabežljivki? Razen … kako drugače naj 
si razlaga nemoralen prizor pred seboj?

Njegov dedek je dvignil pogled. Sodeč po hladnem, 
metodičnem siju njegovih jekleno sivih oči, bi prav lahko 
pregledoval tudi poslovne knjige. »Sem boljši od svojega 
vnuka?« je vprašal, ves zadihan zaradi napora.

Lucy je zaječala v odgovor. »Oh, ja,« je zasopla.
»In zapustila ga boš, kot si rekla, in postala moja vojvodinja.«
»Kar koli rečete,« je kriknila in usločila hrbet.
Robertu se je obrnil želodec in zaprl je oči. Slabo mi je.
S hitrim gibom se je njegov dedek vzravnal. »To bo vse,« je 

rekel s hladnim glasom. Lucy je ob hitri prekinitvi obležala gola 
na mizi. Obrisala si je potno čelo. »Vaša milost?«

Njen pojoči glas, ki ga je nekoč očaral, je Roberta potegnil 
nazaj z roba blaznosti.

»Pozen si,« je rekel vojvoda in Lucy je obrnila glavo.
Zasopla je in z obraza ji je izginila vsa barva. »Robert.«
Ko si je njegov dedek popravil obleko, je stopil okoli Lucy. 

Lucy, ženske, ki ji je bilo figo mar, ali bo Robert nekega dne 
postal vojvoda. Lucy, ki je tako omrežila njegovo srce. Dlani 
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je tako močno stisnil v pesti, da je z nohti izvabil kri, ki mu je 
obarvala dlani. »Klicali ste me, vaša milost?« je rekel z glasom, 
ki je bil hladen kot zimski veter, z glasom, ki bi ga občudoval 
tudi njegov dedek. Ves ta čas pa je namenoma odvračal pogled 
od jokajoče, proseče dame, ki si je hitela popravljati obleko.

»Robert,« je kriknila.
»Tišina.« Vojvodov tihi ukaz je imel moč, ki je prekašala 

katero koli glasno vpitje. »Posvaril sem te glede nje.« Z roko je 
zamahnil proti Lucy. »Ta tukaj bi ti bila grozna žena.«

Iz Robertovega grla se je izvil ciničen smeh. To so bile morda 
edine resnične besede, ki jih je ta moški kdaj spregovoril. »Prav 
zares,« je rekel, ponosen na tako gladko izjavo, medtem ko je 
njegovo srce postalo mrzlo kot kamen.

»Robert,« je še enkrat proseče rekla Lucy in skušala steči 
mimo vojvode, toda mogočni lord je zlahka stopil med Roberta 
in njo in ji preprečil nadaljnji korak.

»Nekaj je narobe s to krvjo po tej liniji, da vas vse vleče proti 
ljudem manjvredne krvi.« Stisnil je ustnice. »Najprej moja hči 
in presneti služabnik.« Nagnil je glavo. »Enostavno jo je bilo 
odrezati od družine. Od hčere ni velike koristi, razen zvez, ki 
jih morda lahko prinese. Toda ti,« je nadaljeval in preglasil 
Lucyjino stokanje.

Njegovo srce je še bolj otrdelo zaradi lažnih solz lažnive 
vlačuge.

»Toda ti, Robert, boš nekega dne vojvoda in preklet naj 
bom, če bom dovolil, da bo vlačuga tista, ki bo omogočila 
nadaljevanje našega rodu.« Ni zastal, da bi odvrnil pogled od 
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Roberta, ko je vojvoda s prstom pokazal proti vratom. »Tam 
skozi, gospodična Waltman.« Stari pesjan jo je položil kot 
navadno vlačugo na svoji mizi, sredi belega dne, in ni niti 
poznal njenega imena. Toda saj to ona tudi je, kajne? Roberta je 
zmrazilo od gnusa. Zaradi vojvode, zaradi Lucy in zavoljo sebe, 
ker je verjel služkinji in verjel v njen položaj. Bila je drugačna 
od vseh plemiških dam, tej ženski je podaril srce in čez nekaj 
kratkih ur bi ji dal svoje ime. Njegova milost je spregovoril in 
prekinil Robertove misli. »Moji ljudje bodo poskrbeli za tvoje 
plačilo.«

Njeno plačilo. Robertu se je znova obrnil želodec, v njem pa 
se je kot počasi rastoča rakasta tvorba začelo nabirati sovraštvo, 
ki mu je za vselej zlomilo srce.

Z vlažnimi in zardelimi lici zaradi solz je Lucy zdrvela okoli 
vojvode in se na hitro ustavila pred Robertom. »Robert,« je 
prosila. »Obljubil mi je, da bom njegova vojvodinja.«

Jaz bi te napravil za svojo ženo in bi postala moja vojvodinja 
… Toda njen pohlep je bil tako velik, bila je tako grabežljiva, 
da ni mogla čakati, da bo ta moški stegnil pete. Robert se je 
posmehnil. Toda tukaj je bil še njegov oče, ki je bil čil in zdrav, 
zato ta ženska ne bi postala vojvodinja … vsaj ne prav kmalu.

»Zagotovo razumeš, Robert. J-jaz nisem guvernanta. Jaz 
nisem plemenite krvi, jaz sem vselej …«

»Ničesar vam nimam povedati,« jo je prekinil. Ker ni mogel 
gledati v tiste izdajalske rjave oči, je pogledal čez njeno ramo in 
zadržal dedkov pogled.



- 16 - - 17 -

Stava nepridipravaChriSti Caldwell

»Ne bom ponavljal. Gospodična Whitman,« je rekel njegov 
dedek z zdolgočasenim glasom, na način, kot da bi služkinji 
naročil, naj na njegovo dragoceno mizo nanese dodatno plast 
voska. »Če nemudoma ne odidete, bom svojemu finančniku 
naročil, da ne boste dobili ničesar.«

To jo je pripravilo do gibanja. Še zadnjič je pogledala nazaj 
oziroma se je ozrla čez ramo, nato je Lucy Whitman stopila iz 
sobe in iz njegovega življenja.

Njegov dedek se je premaknil do svojega bifeja in si nalil 
kozarec konjaka. »Sovražiš me in v redu je, toda rešil sem te 
pred samim seboj,« je rekel, ko je pijačo odnesel do svoje mize.

Robert je stal s še vedno močno stisnjenimi dlanmi ob bokih. 
»Ganjen sem nad tvojo predanostjo.« Sovraštvo je obarvalo 
njegov glas in vojvoda je našobil ustnice.

»Kot vojvoda, in v tvojem primeru bodoči vojvoda, bi bilo 
dobro, da bi se spomnil, da je edino tveganje vredno sprejeti 
v zadevah, ki lahko povečajo tvoje bogastvo.« Prezirljivo je 
privihal ustnice. »Mi ne sprejemamo odločitev s srci ali za svoja 
srca. Zato se zdaj lahko jeziš in me sovražiš, a nekega dne se mi 
boš zahvalil za to.«

Nikoli.
Toda ko mu je prišel na misel tihi protest, ga je potlačil. 

Četudi bi se poročil z Lucy in postal rogonosec, največji bedak, 
kar jih je, se nikoli ne bi zahvalil svojemu dedku. Ne za to. 
Vojvoda je od mize umaknil stol z visokim naslonjalom in 
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sedel nanj. »Jaz nisem tvoj oče, moj neumni sin, ki bi blebetal o 
romantiki, tako kot je to počel tvoj oče s tvojo materjo.«

Ne, vojvodova duša je bila povsem črna, takšna, kakršna 
nikoli ni bila duša njegovega edinega sina in tudi nikoli ne bo. 
Ko se je vojvoda odrekel svoje lastne hčere, ker se je poročila 
s služabnikom, jima je Robertov oče pokazal prijaznost in 
podporo. To dejanje mu je dalo upanje … ne, verjel je … da 
Robert lahko ima častno zvezo, zgrajeno na ljubezni, z Lucy. 
Mišice njegovega trebuha so se skrčile. Tepec. Tepec. Tepec.

»Moj sin je imel dober nos za posel, toda imel je neumno 
srce.« Prhnil je od gnusa. »Nobene usluge ti ni naredil, ko ti je 
predstavil šibak, romantičen pogled na ženske in poroko.«

Zadela ga je resnica ostrih besed njegovega dedka. Ne, 
romantični pogledi, ki jih je njegov oče vcepil vanj, mu niso 
prav v ničemer koristili. Njegovi starši so našli ljubezen, toda 
Robert se je zdaj soočal z grobo realnostjo tega, kako zelo redka 
je bila njuna vez.

»Le dobro si zapomni današnjo lekcijo, Robert.« Potem pa je 
z omalovaževalno gesto vojvoda odložil kozarec, pograbil svojo 
beležko in pisalo ter nadaljeval z delom.

Obiska je bilo konec. Robert se je zbral. Njegovo srce je 
morda ranjeno, toda dedek ga je naučil dragocene lekcije. 
Edino iskrenost, na katero je lahko upal v zakonu, bo dobil od 
uglajene ženske. Prej jih je preziral zaradi njihove trdosrčnosti. 
Zdaj je cenil grobo iskrenost tistih grabežljivih bitij. S svojim 
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pohlepom po bodočem naslovu so vsaj iskrene v svojih željah. 
Za razliko od Lucy, ki mu ni dala ničesar drugega kot laži in 
ki bi prodala svojo dušo za naslov vojvodinje, če bi ji hudič 
ponudil takšno kupčijo.

Vojvoda je dvignil pogled od svojega dela. »Morda kar koli 
potrebuješ, Robert?«

Ustnice je stisnil v tanko črto. »Pojdi k vragu,« je rekel tiho in 
ni dovolil, da bi moški izustil še kakšno besedo, ter zakorakal iz 
sobe. Ni se potrudil, da bi zaprl vrata za seboj, toda odločno in 
pokončno je zakorakal iz te osovražene hiše.

Prej se je motil.
V dveh pogledih: Prvič, dejansko si je želel smrti vojvode 

Somersetskega. In drugič, ženskam ne gre zaupati.
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Prvo poglavje

Pravilo 1 
Nikoli ne vstopi v igralnico.

Ko je vstopil v zajtrkovalnico, je lord Robert Dennington, 
markiz Westfield, potreboval le en pogled na vojvodo 
Somersetskega in na njegovo zdravo barvo, medtem ko je 
ležerno srebal kavo, da je ugotovil zelo pomembno podrobnost 
– njegov oče zagotovo ne umira.

Robert je zastal pri vratih in priprl oči. Saj ne, da bi 
bil nezadovoljen zaradi očetovega dobrega zdravja – ravno 
nasprotno, a ne preprosto zato, ker bo dolgo užival v svobodi, 
ki mu je omogočena kot vojvodovemu dediču.

On je iskreno ljubil svojega očeta, kar je veliko pomenilo v 
družbi, kjer so čustva redka in so jih celo močno odsvetovali.
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Česar pa Robert ni maral, so bili zahrbtni napori njegovega 
očeta – ki je nedavno gostil poletno zabavo z enim prav 
posebnim namenom – da bi poročil svojega sina.

Njegov oče je dvignil pogled s svojega izvoda časopisa The 
Times. »Robert,« je rekel in sina naslovil z močnim, zdravim in 
zagotovo ne strašljivim tonom, preden je pozornost ponovno 
posvetil časopisu v svojih rokah.

Robertu je v kotičku očesa trznila mišica in popadel ga je bes. 
Vse poletje je prebil na očetovem posestvu, v naročju pestoval 
njegovo glavo, bil je obupan ob misli na očetovo prihajajočo 
smrt. In zdaj na tako povsem bežen način ugotovi, da je bil 
naiven. Da ga je preslepil. Ukanil. Vse zgolj zato, da bi se Robert 
poročil. V bližini očesa mu je trznila še ena mišica. Toda kaj 
vojvoda ni že prej pokazal enake moči in vpliva nad življenjem 
neke osebe? »Dobro jutro.« Robert je z rok potegnil rokavice 
in jih stlačil žep suknjiča. »Ti pa si prava podoba odličnega 
zdravja, oče,« je rekel in se namenil proti mizi.

»Dobro jutro,« je zaklical njegov oče, ki ni odvrnil pogleda s 
prve strani časopisa.

Robert je z zamahom roke odslovil služabnika, ki je pritekel 
tja in izvlekel njegov stol. »Kako, prosim?«

»Jutro je že mimo.«
Ah, ponovno to.
Robert je sedel na stol, položil dlani na naslonjala in začel 

tapkati s prsti. »Bil sem …«
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»V svojih klubih?« Oče je nekoliko spustil časopis in čezenj 
pogledal proti Robertu z ostrim, vsevednim pogledom.

In če bi bil Robert kateri koli drugi moški in ne bi že od 
otroških let uril tega enakega vojvodskega pogleda, potem 
bi ta pogled vzbudil … nekaj. Toda … Robert je skomignil. 
»Rekel bi, da naju čaka več pogovora kot ob mojem obisku pri 
Whitovih?« Pokazal je proti služabniku in služabnik v uniformi 
je prišel do njega z lončkom kadeče se kave. Sprejel je pijačo od 
strežnika in pihnil v vročo vsebino.

»In o čem bi se morala pogovoriti?« je vprašal oče z 
zdolgočasenim glasom, zaradi česar je Robert zaškrtal z zobmi.

Robert je naredil droben požirek grenke tekočine. »Ne vem?« 
Čez rob skodelice je dvignil obrvi. »Morda o tvoji nenadni in 
čudežni ozdravitvi?« O ozdravitvi, ki je sledila dolgim mesecem 
vojvodovega umiranja.

Oče je bil vsaj toliko dostojen, da je zardel. Pogledal je po 
peščici prisotnih služabnikov v uniformah, ki so sprejeli tihi 
namig in zapustili prostor. »Doktor Carlson je presenečen,« je 
rekel, takoj ko so se vrata za njimi zaprla.

»Oh, prepričan sem, da je,« je Robert suho odvrnil in s tem 
pregnal nasmešek z očetovih ustnic.

»No, nisva govorila o mojem zdravju.«
»O tvoji nenadni ozdravitvi,« ga je popravil Robert in odložil 

skodelico.
»Pač pa o tebi.«
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Kaj res? Robert je resnično mislil, da sta debatirala o 
jutranjem ali dnevnem pozdravu. Ojoj, vsi pogovori z njegovim 
očetom so vodili v enako, znano smer.

»Triintrideset jih imaš, Robert,« je začel njegov oče.
»Zavedam se svojih let, oče. Let, pri katerih lahko še vedno 

rečem, da sem še mlad.« Robert se je pripravil za lekcijo, ki 
bo sledila. Oče je znal napletati o tem, kako poiskati njegovo 
bodočo vojvodinjo in da bo storil, kar je prav za Somersetsko 
linijo, toda Robert je bil povsem zadovoljen, da bo živel v 
enakem pobalinskem, brezskrbnem in neporočenem življenju, 
ki se ga je navadil v zadnjih letih.

Poroka in nadaljevanje družinske linije sta bili prizadevanji, 
ki ju bo prav tako preizkusil. Sčasoma. In ko se bo to zgodilo, 
mu obetavnih nevest ne bo manjkalo. Ženske, tako tiste 
prefinjene kot tiste iz vrst služabnic, so vse pokazale neverjetno 
lakomnost po tem želenem naslovu. Za zdaj pa je oče še kako 
živ, zato je povsem zadovoljen, da živi tako, kot je živel zadnjih 
dvanajst let.

Dvanajst let do tedaj.
Namesto da bi mu nanizal dobro podkrepljene argumente, 

je oče sedel v tišini, pregledoval časopis in občasno zastal, da bi 
srknil kavo.

Robert je bobnal s prsti po naslonjalu stola. Z očetom si 
nikoli ni sedel nasproti za igralniško mizo. Oče je vehementno 
zavračal vse oblike hazardiranja in pogosto pravil, da če bi si 
trenutni vojvoda privoščil užitke tam, bi si zaslužil, da izgubi 
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svojo vojvodsko srajco. Močno stisnjeni kotički njegovih ustnic 
in način, kako se je nagibal naprej na stolu, so namigovali, da si 
zelo želi nekaj reči.

»Veš, Robert, tisti dan, ko si prvič opazil sestrino pestunjo, 
nisem bil razočaran.«

Robert je obmiroval, ko je njegov oče tiho spregovoril. O 
Lucy ni rekel niti besede več kot deset let, pa še takrat je o 
tem govoril s svojim edinim prijateljem na svetu, Richardom 
Jonasom. Nikoli ni nikomur drugemu izrekel niti besedice o 
svoji romantični naklonjenosti do rdečelase služabnice, s katero 
se je nameraval na skrivaj poročiti.

Pravzaprav je bil morda najhujši izmed Denningtonovih, kar 
se tiče stav, kajti stavil bi lahko svoje lastno življenje, da njegov 
oče ni niti vedel za mlado žensko, ki je ujela srce njegovega 
sina. Za razliko od ukazovalnega dedka, ki si je za življenjski cilj 
zadal, da nadzoruje vse, kar je kakor koli povezano z družino. 
Ob spominu na zdaj že dolgo pokojnega patriarha ga je še 
vedno zagrabil silovit bes.

»In ko je tvoj dedek prišel do mene in mi povedal, da je 
izvedel za tvoje načrte o skrivni poroki,« je nadaljeval kljub 
Robertovi tihi jezi, »sem bil … srečen.« Spačil se je. »Morda zato 
tedaj nisem uvidel posledic tako njegovega odkritja kot svojega 
odobravanja tvoje zveze z gospodično Whitman. Vojvoda nikoli 
ne bi podprl takšne zveze.«

Ne. Raje bi se spajdašil s satanom, kot pa da bi umazal 
Denningtonovo linijo. Robert je z gnusom zmajal z glavo. Kako 
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zelo naiven je bil njegov oče glede zlobe pokojnega vojvode. 
Toda kaj ni Robert sam posedoval te enake šibkosti?

Vojvoda ga je pogledal z žalostnimi očmi. »Tih si,« je oče po 
nepotrebnem dodal.

»Nisem vedel, da ti moram odgovoriti,« je rekel, ko mu je 
mlad moški nalil novo skodelico kave. Že davno je minil čas za 
razpravo o Lucy Whitman in na vmešavanje pokojnega vojvode 
v Robertovo prihodnost. Saj ne, da bi mu bilo dvanajst let 
nazaj do tega, da bi o tem razpravljal z očetom ali s komer koli 
drugim. Celo Jonasu ni povedal več kot le kratek povzetek o 
izdajstvu te dame. Sramotne podrobnosti je zadržal zase.

Oče je nadaljeval s preveč lahkotnim tonom. »Potem pa se 
mi zdi, da si to poletje izbral lady Diano Verney.«

Ah, lady Diana Verney. Ljubljena hči vojvode Wilkinsonskega. 
Ta predpostavka je zgolj dokazovala, kako pozabljiv je bil njegov 
edini še živeči starš glede svojega sina. »Gemma Reed.«

Vojvoda je nagnil glavo.
»Jaz bi se poročil z Gemmo Reed.« Sestrina študiozna 

prijateljica je bila vsaj zanimiva, medtem ko so bile vse druge 
ženske dolgočasne. Na koncu se je dama poročila z Robertovim 
najboljšim prijateljem Richardom Jonasom. Kar je bilo zelo 
dobro. Robertovo srce ni bilo oddano. In njegovo srce je bilo že 
dolgo zavarovano – namerno ga je skrival.

»Nikar ne reci tega,« je oče rekel pri sebi.
Robert se je zagugal nazaj na svojem stolu. »Lady Diane še 

nisem izločil kot dobre partije. Mislil sem, da bi jo pustil pri 
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miru v njenih nežnih letih in bi počakal, da bo sama zašla v 
družbo, preden bi jo uradno prosil za roko.«

Starec je presenečeno pogledal. »Torej se navsezadnje 
nameravaš poročiti z Wilkinsonovo hčerko?« Po več zelo 
nediskretnih poskusih, da bi Roberta spravil skupaj s to 
mladenko ob poletni zabavi, je bilo torej presenečenje, s kom se 
bo nazadnje ustalil? »Pojma nisem imel,« je rekel oče, ustnice so 
se mu v kotičkih ukrivile navzdol.

Robert se je premaknil na stolu. »Ja, no, v redu bo.« Zadnje, 
o čemer si je želel govoriti, je bila njegova poroka. Njegova 
poroka bo temeljila na praktičnosti in pravih zvezah; hladna 
združitev, ki je ponujala edino pravo iskrenost, ki so si jih lahko 
privoščili plemiči. Kot takšna bo lady Diana … dobra kot katera 
koli druga dobro vzgojena dama. Njuna poroka bo združila dve 
vojvodski družini z zgodovino prijateljstev, ki segajo stoletja 
nazaj. Srca v to združitev ne bodo vpletena. Njuna zveza bo 
zgrajena na trdnih dogovorih glede zemlje in denarja. To je bilo 
stanje, ki ga je sedanji vojvoda povsem podpiral.

»Robert …?« Za kratek trenutek je starčev obraz spačila 
bolečina, ki je izražala toliko obžalovanja in žalosti, da je moral 
Robert odvrniti pogled. »Žal mi je zaradi Lucy Whitman,« je 
nadaljeval s tišjim tonom. Večina vojvod nikoli ne bi izrazila 
niti trohice obžalovanja. In zagotovo ne zadnji mož, ki je držal 
naziv Somersetov.

To preprosto opravičilo je omehčalo Roberta. Sedanji 
vojvoda nikoli ni bil podoben vsem tistim drugim lordom. Kot 
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ljubeči oče, zvest in ljubeč mož ter predan brat je predstavljal 
idealističen način življenja, kakršnega je potrebno živeti. Kljub 
temu pa je prav tako bil šibak … o čemer je pričala zadnja 
vojvodova manipulacija z Robertom. Še nikoli nisem bil tako 
šibak. Za svoje bodoče otroke bi Robert pobijal zmaje in 
zagotovo nikoli ne bi dovolil, da bi zlobni pesjan, kakršen je bil 
pokojni vojvoda, vladal celotni družini.

Oče se je napeto zastrmel vanj in Robertu je postalo 
nelagodno zaradi tega preiskujočega pogleda. »Za nič se ti ni 
treba opravičevati,« je rekel napeto. V določenem času je gojil 
enako močno zamero do svojega očeta, ker je sebi, svojemu 
sinu in vsem Denningtonovim dovolil, da jih je nadzoroval 
pokojni vojvoda. Z minevanjem časa je njegova jeza splahnela 
in pomislil je, da ima srečo, da je bil rešen pred napako, ki bi jo 
obžaloval vse svoje življenje. Zakaj je njegov edini živeči starš na 
plano privlekel dolgoletno zamero in zagrenjenost?

»Za veliko se moram opravičiti.«
Ja, to je bilo res.
V sebi je bil besen zaradi pomilujočega pogleda v očetovih 

očeh. Ni potreboval pomilovanja, ker je svoje srce podaril 
ženski in mu je bilo to iztrgano iz prsi ob sramotnem prikazu, 
ki ga je zanj pripravil dedek. »Bolje je bilo, da sem izvedel za 
njene namere.« In to je bilo bistvo. Če pred dvanajstimi leti ne 
bi stopil v tisto pisarno, bi se poročil z lažnivo žensko, ki je v 
srcu nosila le brezobzirne težnje.

»Napak si me razumel,« je rekel oče. Odložil je časopis, ga 
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lepo zložil, potem pa ga pogladil z dlanmi. »Zadovoljen sem 
bil tisti dan, ko si jo opazil, kajti to je govorilo o prijaznem 
moškem, ki je lahko videl mimo nazivov in videl pravo vrednost 
človeka.«

Iz prsi se mu je izvil ciničen smeh. »Pokazal sem neverjetno 
pomanjkanje trezne presoje,« je rekel in ni želel reči ničesar več, 
želel si je, da sploh ne bi vstopil v to jedilnico, želel si je, da 
oče tistega dne nikoli ne bi omenil. Ljubše bi mu bilo, če bi se 
lahko prebil skozi življenje z mislijo, da oče ni vedel ničesar o 
tem.

»Ja, res je,« se je strinjal oče.
Bila je napaka, ki je Robert nikoli več ne bo ponovil. Ne v 

imenu tistega muhastega, lažnega čustva ljubezni.
»Toda,« je rekel vojvoda in dvignil prst, »obenem si pokazal 

neverjetno presojo v želji po ljubezni in spoštovanju ne glede na 
družbeni položaj.«

Tokrat je iz Roberta izbruhnil nepričakovan lajajoč smeh. 
Njegov oče je bil edini plemenitež v kraljestvu, ki bi svojega 
sina cenil zato, ker je bil sposoben ljubiti nekoga nižjega stanu.

Oče se je namrščil in mu namenil trd pogled, prav takega, 
kakršnega mu je namenjal pokojni vojvoda. »Od takrat pa si 
pokazal celo še več pomanjkanja zdrave presoje.«

Končno pridiga. Vsi vojvode so zelo zaskrbljeni glede stanja 
svojega naziva in pri triintridesetih letih si je Robert privoščil 
veliko več let za svoje užitke kot večina plemičev in brez dvoma 
več kot vsi vojvode. »Nisem lahkomiseln,« je rekel skozi stisnjene 
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ustnice. »Ne kockam nič več kot drugi gospodje. Imam eno 
ljubico in sem previden, da nikoli ne zaplodim pankrta kateri 
od teh žensk.« Med njegovim metodičnim naštevanjem se je oče 
še bolj namrščil. »Obiskal sem Whitove in Brookove in skoraj 
nikoli nisem zahajal v neugledne klube.« Resnici na ljubo pa je 
pogosto zašel v tiste zgradbe in vselej na prav ta poseben dan.

Nekaj privlačnega je bilo v namernem tveganju na obletnico 
dne, ki ga je stal vsega, kar je gospodiča držalo prizemljenega.

Oče se je nagnil naprej in njegov stol je protestno zaječal, 
ko je premaknil težo. »Česar nočeš uvideti,« je rekel tiho in se 
s komolci naslonil na mizo, »je to, da me ne skrbi zaradi tega, 
da si enak kot drugi plemiči.« Zastal je. »Skrbi me to, da se ne 
ločiš od njih.«

Nervozen zaradi tistih intenzivnih modrih oči, ki so bile 
skoraj identične njegovim, je Robert svojo pozornost posvetil 
svoji kavi in pihal v že hladno tekočino. Nikoli ni iskal 
odobravanja ali pohvale od kogar koli. Robert je bil zadovoljen 
s tem, kakšen človek je postal. Podeželja ni zasul s pankrti in 
imel se je za predanega brata in spoštljivega sina. Da je bil pri 
svojih triintridesetih tako izpraševan, ga je pretreslo na načine, 
ki jih je preziral.

»Nisem razočaran nad tabo,« je dodal oče, ko je Robert še 
vedno molčal.

»Hvala.«
Je oče slišal čuden prizvok v tej besedi? Ali pa mu morda ni 

bilo mar.
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»Razočaran sem nad tem, da veliko zamujaš v življenju.«
Veliko zamuja? To pa je močna pridiga ravno na ta dan. 

»Zadovoljen sem s svojim življenjem,« je rekel preprosto. In 
resnično je bil. Upe, ki jih je nekoč gojil o ljubezni in družini, 
so bili nerealistični upi, ki si jih nekdo na njegovem položaju ni 
mogel privoščiti. To so bile mrtve sanje in s tem se je sprijaznil.

Vojvoda je dvignil obrvi. »Ah, toda zadovoljen ni enako kot 
srečen.«

Robert je zastal. Je v tej obsodbi resnica? O tem ni veliko 
razmišljal – do zdaj. Živel je življenje, skoraj vsi so si želeli 
biti v njegovi družbi, bil je deležen pozornosti, kakršna pritiče 
bodočemu nosilcu naziva, ki ga bo podedoval. Njegovo življenje 
je bilo … varno.

»Čas je, da najdeš svoj smisel.«
Robert je brcnil v noge svojega stola in se še enkrat kislo 

nasmehnil. »In moj smisel naj bi bil, da si najdem spoštljivo 
družico in priskrbim potrebnega dediča in še kakšno rezervo.«

»Ah, toda tega še nisi storil.«
Obtožba je glasno zazvonila med zidovi. Ravno tako kot na 

presneti poletni zabavi slabe tri mesece nazaj je vse vodilo do 
omembe primerne neveste. Nagnil se je naprej in stol ponovno 
postavil na vse štiri, se nagnil naprej in posnemal očetovo 
pozo. »Ali govoriva o tem, da moram opraviti svojo zahtevano 
dolžnost? Ali pa o tem, da bi moral biti človek večje vrednosti 
in spoštovanja?«

»Gre za oboje,« je tiho odvrnil njegov oče.



- 32 - - 33 -

Stava nepridipravaChriSti Caldwell

Robertu je postalo vroče. Ne zgodi se vsak dan, da nekogaršnjo 
čast postavijo pod vprašaj – čeprav gre za njegovega očeta. Bi 
od človeka, ki je potomec pokojnega vojvode, lahko pričakoval 
kar koli drugega? »K srcu sem si vzel vsako lekcijo, ki si me je 
naučil glede posesti in lastnine. Obiskal sem posesti s tabo in 
sem na tekočem z donosi in stanjem zadev naših najemnikov.« 
Celo to ni bilo dovolj. Morda je njegov oče veliko bolj podoben 
pokojnemu vojvodi, kot pa si je Robert mislil.

Z zanj neznačilno nezbranostjo si je oče z dlanjo pomel obraz. 
»Ne dvomim o tvoji sposobnosti kot o bodočem vojvodi.«

»Za kaj pa potem gre?« je zavpil nazaj. Kajti očetove besede 
so postale zelo nejasne.

Vojvoda dolgo ni rekel ničesar. Le pogledoval je sina s svojimi 
resnimi predirljivimi očmi. Robert je otrplo sedel, medtem 
ko ga je oče tiho opazoval, in pripravil se je na nov moralni 
ognjevit govor. Potem pa je njegov oče še enkrat žalostno zmajal 
z glavo. »Če ne veš ali ne razumeš, se bojim, da ti ne morem 
povedati, Robert. Sam moraš ugotoviti, kdo si.«

Utrujen od pridiganja in laži, ki so jih bili sposobni izrekati 
vsi vojvode Somersetski, je Robert popil kavo in nato odložil 
skodelico. »Če mi oprostiš, imam sestanek, ki se ga moram 
udeležiti.« Kar je pomenilo obisk tistega neuglednega kluba, 
kot je to storil vsako leto ob tem času. Takoj zatem je čutil 
razjedajočo krivdo. Očetu si zgolj dokazal, da ima prav. Robert je 
odrinil svoj stol in se postavil na noge. »Veseli me, da te vidim 
ponovno zdravega.« Obrnil se je, da bi odšel. 
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»Najini žepi so skoraj prazni, Robert.« Tiste tiho izgovorjene 
besede so zagrmele po zajtrkovalnici in zaradi njih se je počasi 
obrnil.

»Kaj?« Zagotovo je narobe slišal.
Po še enem premolku, med katerim se je skušal zbrati, se je 

oče popraskal po nenadoma izčrpanem obrazu. »V precejšnjih 
težavah sva,« je rekel in potrdil, da Robert dejansko ni napak 
slišal.

Jezno je rekel: »Nemogoče.« Bili so ena najstarejših 
podeželskih rodbin. Toda kako bi ti to lahko vedel? Več kot deset 
let živiš vihravo in brezskrbno.

»Oh, zagotavljam ti,« je rekel njegov oče in potem z neznosno 
mirnostjo srknil kavo. »Povsem mogoče je.«

V prsih se mu je naredil vozel in počakal je, da je pritisk 
popustil. Glede na dolgo zgodovino vojvod Somersetskih pri 
manipuliranju s svojimi otroki bi Robert prav lahko bil žrtev še 
ene spletke. »Nimam več časa za tvoje igrice,« je rekel krčevito 
in se namenil proti vratom.

»Zakaj misliš, da bi jaz, ki sem vselej za to, da se dva združita 
zaradi ljubezni, organiziral poletno zabavo in skušal pritegniti 
primerne družice za svoja otroka?«

Te besede so ustavile Roberta, besede, v katerih je odzvanjala 
resnica. Refleksno je dlani stisnil v pesti, in ko si je dovolj 
zaupal, da bo lahko spregovoril, se je obrnil in poskusil še 
enkrat. »Če gre zgolj za to, da bi me rad poročil, potem …«

»Ne gre za to, Robert,« ga je prekinil oče. V očeh se mu je 
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prižgala nekakšna iskrica, ki pa je hitro izginila, zato Robert ni 
bil prepričan, da ni šlo zgolj za odblesk sončne svetlobe, ki je 
pronicala skozi oknice.

Z otrplimi nogami je zakorakal nazaj in ponovno sedel na 
stol, ki ga je malo prej zapustil. »Kaj se je zgodilo?«

Oče je v rokah pestoval skodelico kave. »Saj si poznal svojega 
dedka.« Še predobro. »Njegovo bogastvo, moč. Nikoli mu ni bilo 
dovolj. Na koncu …« Zastrmel se je v vsebino svoje skodelice. 
»Na koncu ni bil več pri zdravi pameti. Izključil me je iz vseh 
finančnih pogovorov in dovolil svojemu upravljavcu, da je na 
veliko investiral.«

Robert je svoj stol potegnil bliže k mizi. »Investiral v kaj?« 
Misli so mu begale, ko mu je oče z vsakim razkritjem znova 
potrdil stanje njihovih financ.

»V paro.«
»Paro?« je ponovil. Njegov vselej zbrani dedek je zataval v 

trgovanje?
»Izposojal si je denar z garancijo posesti.« Spačil se je. 

»Veliko. Preveč. In jaz sem poskrbel, da najemniki ne bi plačali 
za zločine mojega očeta.«

In Denningtonovi so se zaradi tega znašli v velikih dolgovih.
Pogledal je očeta. Morda je bilo to ravno tako zlagano kot 

tista presneta poletna zabava?
»To je resnica, Robert,« je rekel oče, ki je sledil njegovim 

tihim mislim. »To je eden od razlogov, da sem si želel, da bi se 
oba poročila.«
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Robert se je zbegan sesedel nazaj na stol. »Eden od razlogov?« 
Iz njega se je izvil ciničen smeh. »Kaj mi nisi povedal, da je 
ljubezen najpomembnejša?«

Oče se je namrščil. »Ja. Močno sem upal, da si bosta ti in 
tvoja sestra lahko našla spoštovana partnerja, ki vama bosta 
prinesla ljubezen in izboljšala naše finančno stanje.« Zakašljal je 
v svojo dlan. »Zdaj veš.«

Zdaj vem. Ušla mu je grda kletvica. Krivda … zaradi 
zaverovanosti vase, ker ni zavzel aktivne vloge pri upravljanju 
družinskega premoženja, vse to ga je mučilo. In razdraženost 
… da je njegov oče verjel, da je edini način, da bi Robert lahko 
izboljšal njihovo finančno stanje, ta, da si najde bogato nevesto.

Vojvodov pogled je zataval proti vratom. »Tvoja sestra ne 
sme izvedeti.«

»Ne,« se je strinjal Robert. Ne glede na to, kako besen je bil, 
ker ga je oče zavedel, sta si bila edina, kadar je šlo za dobrobit 
Bee. Nenadoma se mu je zdelo vse skupaj preveč, pogovor o 
preteklosti, razkritja o sedanjosti. Moral je iz te hiše. Robert 
je sunkovito odrinil svoj stol. »Dovoliš, da zdaj odidem? 
Nameraval sem oditi v svoj klub.« Vsaj zvečer bo lahko našel 
način, kako ubežati grdi resničnosti. Robert se je pripravil na 
boj. Sprejel ga je.

Namesto tega je bil njegov oče v nasprotju s pričakovanji 
veder kot vselej. »Želim ti dober dan, Robert.« Dober dan? 
V tistem dnevu ni bilo ničesar niti približno dobrega ali celo 
pravičnega.
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Robert je, pospremljen z močnim očetovim pogledom, hitro 
odšel. Prebil se je skozi prehode, skozi iste hodnike, ki se jih je 
kot otrok izogibal, ki jih je kot mladenič s strtim srcem sovražil. 
Stisnil je zobe, saj je bila ironija več kot očitna. Pred dvanajstimi 
leti, ravno na ta dan, se je njegovo življenje sesulo. In zdaj se je 
še enkrat zdrobilo v prah.

Oče ga bo spremenil v presnetega iskalca bogastva. Potem 
pa je pomislil, zakaj bi oče glede na vsa ta brezskrbna leta 
Robertovega življenja od njega pričakoval, da bi bil sposoben 
urediti njihovo finančno stanje.

Robert je prišel do veže.
Njegova sestra, Beatrice, je stala z rokami, uprtimi ob boke, 

mu zastavljala pot – ali v tem primeru izhod – iz Somersetskega 
doma. Dvignila je svoje svetle obrvi. »Robert,« je rekla z 
ukazujočim tonom, ki bi bolj pristajal kraljici kot pa mlajši 
sestri. »Kje pa si bil?«

»Bea,« je rekel in se prisiljeno nasmehnil.
Čeprav se je že pred štirimi leti začela udeleževati družabnih 

dogodkov, je bila njegova edina sorojenka še neporočena in 
se je na vso moč oklepala tistega velikega upanja na ljubezen. 
Toda … prav kmalu bo morala spoznati in sprejeti, da 
Denningtonom ni namenjeno, da bi si lahko privoščili takšno 
čustvo. Še posebej ne zdaj, glede na njihov spremenjeni finančni 
položaj. Svet – lordi in dame, služabniki in reveži – nikoli ne bo 
mogel videti drugega kot ta starodavni naziv. Zdaj jih to dejstvo 
morda lahko reši.
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»Prišla sem zaradi očeta. On je …«
»Dobro,« jo je seznanil, medtem ko je segel v suknjič in 

iz žepa izvlekel rokavice. Nataknil si jih je. »Ravno … sva 
govorila,« je rekel. 

Ona je nagubala čelo. »Ne …«
»Ja,« je rekel, ko je butler Davidson prihitel do njiju z 

Robertovim ogrinjalom v rokah. Robert se je zahvalil služabniku 
in si ogrnil ogrinjalo. »Poka od zdravja.«

Beatrice je nagnila glavo. Ljuba Bea. V vseh je vselej videla 
le najboljše. Robert je vedel, da se nezadržno bliža čas, ko bo 
ta njena nedolžnost omajana. Robert je prav tako vedel, da ko 
se bo to zgodilo, bo to konec za tistega pesjana, ki bo prizadel 
njegovo ljubljeno sestro.

Ker Beatrice še vedno ni rekla ničesar, se je je Robert usmilil. 
»Skušal naju je poročiti.« Da bi napolnil prazne mošnje. Zdaj 
ima vse skupaj vsaj smisel. Toda zakaj tega Robertu ni zaupal 
prej? Namesto tega se je odločil, da bo manipuliral z njim. Tako 
kot so počeli vsi.

Beatrice je nekajkrat odprla in zaprla usta. Potem … 
»Zagotovo ne.« Ti besedi je izgovorila kot dejstvo. »Videla sem 
ga.«

Ja, videla sta natanko tisto, kar je vojvoda želel, da bi videla. 
»Želi naju poročiti, Bea,« je rekel in omilil svoj ton.

Njegova trmasta sestra je vzravnala ramena. »To ni dovolj, 
da bi lagal.« Poudarila je prav to zadnjo besedo, kar je lahko 
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storila le ženska, ki še nikoli ni videla celotne umazanije, ki je 
bila povsod okoli njiju.

Robert jo je prijel pod brado. »Zagotavljam ti, da je povsem 
čil in zdrav, in jaz ne bi mogel biti srečnejši.« Robert je morda 
moškemu zameril, da ga je prisilil, da se je zamislil nad 
življenjem, ki ga je živel, in v njem glede tega zasejal dvom, 
toda kljub temu ga je imel rad. Ne bi ga mogel sovražiti. Še 
posebej, ker je vedel, kakšna pošast je bil pokojni vojvoda.

»Si prepričan?« je vztrajala Bea. »Ni zgolj samo rekel, da se 
počuti dobro, da bi naju pomiril?«

»Ves svoj denar stavim na to,« ji je zagotovil, toda takoj ko 
je izustil te besede, ga je zagrabila panika. Njihovo življenje ni 
zdaj nič drugega kot peščeni grad.

Njena ramena so se pobesila in v njeni naivnosti je našel 
nekaj tolažbe. »Oh, hvala bogu.« Potem pa se ji je čez obraz 
počasi razlezel širok nasmešek in stopila je na stran. »Zdaj lahko 
greš.«

Davidson je prihitel do vrat in jih odprl. Robert, ki si je 
nadvse želel iz tiste hiše in biti sam z vsemi priznanji, ki jih je 
izrekel njegov oče, je pohitel naprej.

»Oh, Robert?« je zaklicala Bea in ga ustavila.
Vprašujoče se je zazrl čez ramo.
»Lepo se obnašaj.«
Pomežiknil ji je. »Saj se vedno.«
Sestra je zavila z očmi, on pa se je z rahlim nasmeškom na 

obrazu napotil proti svojemu konju.


