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Prvo poglavje

Zdi se nenavadno, da imaš park Hyde za svoje lastno dvorišče, 

toda pri Julii Miller je bilo tako. Ker je odraščala v Londonu, je 

tam jezdila skoraj vsak dan, odkar je pomnila. V parku je jezdila 

svojega prvega ponija, ko je bila še otrok, pozneje, kot odrasla, 

pa čistokrvne žrebice. Ljudje so ji mahali, če so jo poznali ali 

ne, preprosto zato, ker so jo bili vajeni videvati tam. Plemiči, 

trgovci, ki so skozi park odhajali na delo, vrtnarji, vsi so opazili 

Julio in so jo imeli za eno svojih.

Visoka, svetlolasa in modno oblečena je vselej vračala 

nasmeške in jim mahala. Na splošno je bila prijazna in ljudje so 

se odzivali na to prijaznost.

Še celo bolj nenavadne od tega, da je Julia tako velik park 

imela za svoj travnik, so bile okoliščine. Odrasla je v delu 

mesta, kjer je živel višji sloj, toda njena družina sploh ni bila iz 

višjega sloja. Živela je v eni od večjih mestnih hiš na Berkeley 
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Squaru, kajti niso bili le plemiči tisti, ki so si lahko privoščili 

tiste mestne hiše. Pravzaprav je bila njena družina, ki je dobila 

priimek v srednjem veku, ko je trgovec prevzel ime po svojem 

poklicu, med prvimi, ki je sredi osemnajstega stoletja kupila 

zemljišče in zgradila hišo na Berkeley Squaru, ko je bil trg prvič 

oblikovan, zato so zdaj Millerjevi tam živeli že več generacij.

Julia je bila v soseski dobro znana in ljudje so jo imeli radi. 

Njena najtesnejša prijateljica Carol Roberts, ki je bila hči 

plemičev, in druge mlade ženske iz visoke družbe, ki so Julio 

poznale preko Carol, ali iz zasebne šole, ki jo je obiskovala, so 

jo prav tako imele rade in so jo vabile na svoje zabave. Prav 

nič se niso počutile ogrožene zaradi njenega lepega videza ali 

globokih žepov, ker je že bila zaročena. Zaročena je bila skoraj, 

odkar se je rodila.

»Lepo te je srečati tukaj,« se je za njenim hrbtom oglasil 

ženski glas. Do nje je prijezdila Carol Roberts in njena žrebica 

je počasi topotala ob Julijini.

Julia se je nasmehnila svoji drobni črnolasi prijateljici. »To bi 

jaz morala reči zate. Zdaj zelo poredko jezdiš tukaj.«

Carol je zavzdihnila. »Vem. Harry se zmrduje nad tem, še 

posebej, odkar se trudiva dobiti prvega otroka. Noče, da bi 

kakor koli tvegala, da bi ga izgubila, še preden bi sploh vedela, 

da je bil spočet.«

Julia je vedela, da ježa lahko povzroči splav. »Zakaj torej 

tvegaš?«

»Ker otrok ta mesec ni bil spočet,« je rekla Carol in razočarano 

našobila ustnice.
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Julia je sočustvujoče prikimala.

»Poleg tega,« je dodala Carol, »sem tako pogrešala najine 

skupne ježe, da sem se pripravljena upreti Harryju za nekaj 

teh dni, ko imam mesečno perilo in ne bova skušala spočeti 

otroka.«

»Torej ga ni doma, da bi lahko ugotovil, da si zunaj?« je 

ugibala Julia.

Carol se je zasmejala, modre oči so se ji nagajivo zalesketale. 

»Res je, toda doma bom, preden se vrne.«

Julie ni skrbelo, da bi njena prijateljica zašla v težave z 

možem. Harold Roberts je oboževal svojo ženo. Poznala sta 

se in sta se vzljubila še pred Carolino prvo družabno sezono 

pred tremi leti, zato nihče ni bil presenečen, ko sta se zaročila 

le nekaj tednov zatem, ko je Carol začela zahajati v družbo, in 

nekaj mesecev pozneje sta se poročila.

Carol in Julia sta bili sosedi vse življenje, obe sta živeli na 

Berkeley Squaru, njuni hiši sta stali druga ob drugi, ločila ju je 

le ozka uličica. Celo okna njunih spalnic so bila druga nasproti 

drugim – tako sta sami uredili – in četudi kdaj nista obiskali 

druga druge, sta se lahko pogovarjali skozi okna, ne da bi jima 

bilo treba vpiti. Zato ni bilo čudno, da sta postali najboljši 

prijateljici.

Julia je zelo pogrešala Carol. Čeprav sta se še vedno pogosto 

obiskovali, kadar je bila Carol v Londonu, ta ni več živela v 

sosednji hiši. Ko se je poročila, sta se z možem preselila v 

moževo hišo nekaj ulic stran in vsakih nekaj mesecev sta s 
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Haroldom nekaj tednov preživela na njegovem podedovanem 

družinskem posestvu na podeželju. On je upal, da bosta tam 

ostala za vselej. Carol se je še vedno upirala tej zamisli. K sreči 

Harold ni bil eden tistih ukazovalnih mož, ki so sprejemali vse 

odločitve, ne da bi se zmenili za želje svojih žena.

Nekaj minut sta jezdili druga ob drugi, toda Julia je bila 

v parku že celo uro, zato je predlagala: »Bi se na poti domov 

ustavili v čajnici in si privoščili sladoled?«

»Prezgodaj je in ni še dovolj toplo za sladoled. Sem pa 

sestradana in resnično sem pogrešala jutranje pecivo gospe 

Cables. Ti zjutraj še vedno postrežejo z zajtrkom?«

»Seveda. Zakaj bi se to spremenilo samo zato, ker si se ti 

poročila?«

»Harold se upira, da bi ti ukradla kuharico, veš. Ves čas ga 

nagovarjam, naj vsaj poskusi.«

Julia je prasnila v smeh. »Ve, da si je ne more privoščiti. 

Vsakič, ko kdo poskuša kaj takega, pride k meni in ji zvišam 

plačo. Ve, pri kom ji bo šlo dobro.«

Julia je takšne odločitve sprejemala, ker jih njen oče Gerald 

ni mogel več. Njena mati nikoli ni bila za kar koli odgovorna, 

dokler je bila še živa. Helene Miller v življenju ni imela nadzora 

nad ničimer, niti nad gospodinjstvom. Bila je pohlevna ženska, 

bala se je kogar koli užaliti, celo služabnike. Pet let nazaj je 

umrla v nesreči s kočijo, v kateri je Gerald Miller postal invalid.

»Kako je s tvojim očetom?« je vprašala Carol.

»Enako.«
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Carol je vselej povprašala po njem in Julijin odgovor je 

redko bil drugačen. Srečo je imel, da je preživel, zdravniki so ji 

povedali, potem ko so jo šokirali z napovedmi, da Gerald nikoli 

ne bo več, kot je bil. V nesreči si je preveč poškodoval glavo. 

Medtem ko so se njegove kosti, tisti dan si jih je polomil sedem, 

zacelile, si njegovi možgani nikoli niso opomogli. Zdravniki 

niso mogli ničesar storiti. Nobenega upanja ji niso dali. Njen 

oče je zaspal in se zbudil normalno, lahko je celo jedel, če si ga 

hranil, toda rekli so, da nikoli več ne bo govoril, razen spuščal 

nerazločne zvoke. Srečen, da je preživel? Julia je, preden je 

zaspala, pogosto jokala, ko se je spomnila tega stavka.

In kljub temu je Gerald izzval predvidevanja svojega 

zdravnika. Enkrat v tistem prvem letu po nesreči in vsakih 

nekaj mesecev zatem se je za kratko zavedal, kdo je, kje je in 

kaj se mu je zgodilo. Na začetku je bil ob takšnih trenutkih 

prisebnosti besen in v mukah, zato njegove lucidnosti ne bi 

mogli imenovati blagoslova. In spomnil se je! Ob vsakem od 

takih trenutkov prisebnosti se je lahko spomnil svojih prejšnjih 

obdobij umske jasnosti. Za nekaj minut, za nekaj ur je bil spet 

on – toda to nikoli ni trajalo dolgo. In nikoli se ni spomnil 

ničesar iz tistega mrtvega časa vmes.

Njegovi zdravniki tega niso znali pojasniti. Nikoli niso 

pričakovali, da bo lahko kdaj spet imel jasne misli. Julii še vedno 

niso hoteli dati nobenega upanja, da bi si nekega dne utegnil 

povsem opomoči. Te trenutke jasnosti so imenovali srečno 

naključje. Podobni primeri niso bili dokumentirani in se nikoli 
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prej niso dogajali, zato so Julio posvarili, naj ne pričakuje, da se 

bo znova zgodilo. A se je.

Ko se je njen oče tretjič ovedel, ji je zlomilo srce, ko jo je 

vprašal: »Kje je tvoja mati?«

Posvarili so jo, naj ga pomiri, če se bo kdaj 'prebudil', in to 

je pomenilo, da mu ne sme povedati, da je njegova žena umrla 

v nesreči. »Danes je odšla po nakupih. Ti … ti veš, kako rada 

nakupuje.«

Zasmejal se je. To je bila ena od nekaj reči, ki jih je rada 

počela, kupovala stvari, ki jih v resnici ni potrebovala. Toda 

Julia je tudi sama še vedno žalovala in ena najtežjih stvari, ki jih 

je kdaj storila, je bila, da se je tisti dan nasmehnila in zadržala 

solze, dokler ni oče znova zdrsnil v tisto sivo območje ničevosti.

Seveda se je posvetovala z različnimi zdravniki. In vsakič, ko 

ji je kateri od teh povedal, da si njen oče nikoli ne bo opomogel, 

ga je odpustila in našla novega zdravnika. Čez nekaj časa je 

opustila to početje. Obdržala je zadnjega zdravnika, doktorja 

Andrewa, ker je bil dovolj iskren, da je priznal, da je očetov 

primer edinstven.

Nekoliko pozneje v zajtrkovalnici Millerjevih je Carol k 

mizi nosila svoj poln krožnik in veliko košaro peciva, ko se je 

nenadoma ustavila, ker je opazila nekaj novega v prostoru.

»Oh, ljubi bog, kdaj pa si to storila?« je vzkliknila Carol in se 

s široko odprtimi očmi zasukala proti Julii.

Julia je pogledala k okrašeni škatli na vrhu kredence, ki je 

pritegnila Carolino pozornost. Bila je okrašena z modrim 
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satenom in dragulji in za steklenim pokrovom je sedela ljubka 

lutka. Julia je sedla za mizo in se trudila, da ne bi zardela.

»Pred nekaj tedni,« je odvrnila in pomignila Carol, naj sede 

k mizi. »Naletela sem na moškega, ki je pravkar odprl trgovino 

blizu ene od naših. Izdeluje te čudovite škatle za predmete, ki 

jih ljudje želijo ohraniti, in tista lutka je ena od reči, za katero 

si ne želim, da bi razpadla od starosti, zato sem zanjo kupila to 

škatlo. Nisem pa se še odločila, kam bi jo postavila, ker je moja 

soba tako natrpana. Toda dokaj sem se že navadila, da jo imam 

tukaj.«

»Nisem vedela, da še vedno imaš tisto staro lutko, ki sem ti jo 

podarila,« je s čudenjem rekla Carol.

»Seveda jo imam. Ta je še vedno ena od mojih 

najdragocenejših stvari.«

To je bilo res, pa ne zato, ker bi Julia tako zelo cenila lutko, 

pač pa zato, ker je cenila prijateljstvo, ki ga je ta predstavljala. 

Carol se lutki morda ne bi odrekla, ko sta se prvič srečali, 

toda ko je dobila nove, se je, namesto da bi staro spravila na 

podstrešje in je nikoli več ne bi pogledala, spomnila, da si jo je 

Julia želela in ji jo je nekoliko sramežljivo ponudila.

Carol je zardela, ko sta se obe spomnili tistega dne, toda 

končno se je zahihitala. »Takrat si bila taka mala pošast.«

»Nikoli nisem bila tako poredna,« je prhnila Julia.

»Pa si bila! Vreščeča, ustrahovalna in zahtevna. Prav vse te je 

lahko užalilo! Skoraj si me mahnila po nosu, ko sva se prvič 

srečali, in bi to tudi storila, če te jaz ne bi prva podrla na tla.
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»To je name naredilo velik vtis.« Julia se je nasmehnila. »Bila 

si prva oseba, ki se mi je upala upreti.«

»No, nisem hotela, da bi mi vzela najljubšo lutko, posebej ne 

ob najinem prvem srečanju! Tega sploh ne bi smela zahtevati. 

Toda resnično?« je presenečeno rekla Carol. »Nikoli se ti nihče 

ni uprl?«

»Ja, resnično. Moja mama je bila prešibka in preveč 

neodločna, saj se spomniš, kakšna je bila. Vselej mi je popuščala. 

In oče je bil preveč dobrega srca. Nikoli ni nikomur rekel ne, 

kaj šele meni. Ponija sem dobila celo več let pred tem, ko sem 

bila dovolj stara, da bi ga lahko jezdila, zgolj zato, ker sem ga 

hotela imeti.«

»Aha! Zato si torej bila taka mala pošast, ko sva se srečali. 

Nepopravljivo razvajena.«

»Ni bilo tako – no, morda sem bila malo razvajena, ker se 

starši niso mogli pripraviti do tega, da bi bili strogi z mano, 

guvernanta in služabniki me zagotovo niso mogli disciplinirati. 

Toda vreščala in jokala nisem vse do dne, ko sem srečala 

svojega zaročenca. Bilo je vzajemno sovraštvo na prvi pogled. 

Nikoli več ga nisem hotela videti. Bilo je prvič, da mi starši 

niso popustili, zato lahko rečeš, da sem imela izbruhe jeze, ki so 

trajali več let! Dokler nisem srečala tebe, nisem imela nobenih 

prijateljev, ki bi mi pokazali, kako neumno se vedem. Ti si mi 

pomagala pozabiti nanj vsaj med obiski, v katere so naju silili 

najini starši.«

»Potem, ko sva se srečali, si se zelo hitro spremenila. Koliko 
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sva bili stari?«

»Šest, toda nisem se spremenila tako hitro, poskrbela sem le, 

da ti nisi bila priča mojim izbruhom jeze – no, razen če je na 

obisk prišel moj zaročenec. Te sovražnosti nisem mogla skriti, 

tudi ob tvoji prisotnosti ne. Le kako bi lahko?«

Carol se je zasmejala, toda le zato, ker se je Julia smejala ob 

tej pripombi. Julia je vedela, da vse skupaj takrat ni bilo niti 

malo smešno. Nekaj tistih pretepov z njenim zaročencem je 

bilo precej divjih. Nekoč mu je skoraj odgriznila uho! Toda bila 

je njegova krivda. Od njunega prvega srečanja, ko je bila stara le 

pet let in je bila prepričana, da bosta postala najboljša prijatelja, 

je poteptal te njene upe s svojo nesramnostjo in zamero, ker 

je bila izbrana zanj. Vsakič, ko sta obiskala drug drugega, jo 

je tako razjezil, da si je želela skočiti nanj in mu izkopati oči. 

Ni dvomila, da je on namenoma povzročil vse tiste pretepe. 

Neumni fant je nekako mislil, da bo lahko ona nekako prekinila 

zaroko, ki si je nihče od njiju ni želel. Prav nič ni dvomila, da 

je Anglijo zapustil, ko je končno ugotovil, da pri razdrtju njune 

zaroke ni imela nič več besede, kot je je imel on – in ju je oba 

rešil pred peklenskim zakonom. Kako čudno je bilo, da mu je 

bila hvaležna za kar koli. Ko je za vselej odšel, je lahko videla 

nekoliko humorja v tem, kako besna je bila – v njegovi bližini.

Julia je pomignila proti njuni hrani, ki se je hladila, toda 

Carol je pogovor usmerila drugam. »To soboto prirejam majhno 

zabavo z večerjo, Julie. Saj boš prišla, kajne?«

Ta vzdevek se je je držal od otroštva in celo Julijin oče ga je 
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uporabljal. Vselej je mislila, da je neumno imeti vzdevek, ki je 

enako dolg kot tvoje pravo ime, toda ker je bil za en izgovorjen 

zlog krajši, se nikoli ni pritoževala.

Prijateljico je pogledala čez čajni kolaček, v katerega je ravno 

nameravala ugrizniti. »Si pozabila, da je na isti dan Ednin ples?«

»Ne, toda mislila sem, da si morda prišla k pameti in si 

vljudno zavrnila tisto vabilo,« je rekla Carol nataknjeno.

»In jaz sem upala, da si boš ti premislila in sprejela povabilo.«

»Nikakor ne.«

»Oh, daj no, Carol,« jo rekla Julia. »Tudi jaz ne maram 

svojega nergavega bratranca vlačiti na takšne zadeve in to sovraži 

tudi on. Takoj ko stopiva skozi vhodna vrata, že pogleduje proti 

zadnjemu izhodu. Nikoli ne ostane. Toda ti …«

»Ni mu treba ostati,« jo je prekinila Carol. »Tam boš poznala 

vse ljudi. Niti za minutko ne boš ostala sama. Poleg tega zaradi 

tiste poročne pogodbe, ki jo še vedno ima shranjeno grof 

Manford, pomeni, da sploh ne potrebuješ gardedame. Takšna 

pogodba pomeni, da si praktično že poročena. Oh, ljubi bog, 

tega nisem hotela znova omenjati. Oprosti!«

Julii se je uspelo nasmehniti. »Nikar. Sama veš, da ti pri meni 

ni treba ovinkariti, kadar gre za neprijetne teme. Ravnokar sva 

se smejali na ta račun. Glede na to, kako zelo se sovraživa, mi 

tisti tepec, s katerim sem zaročena, ne bi mogel narediti lepše 

usluge, kot je to, da je pobegnil.«

»Tako si se počutila, dokler nisi prišla v leta, ko si godna za 

poroko, toda to je bilo tri leta nazaj. Ne moreš zanikati, da te ne 
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jezi, če te kličejo stara devica.«

Julia je prasnila v smeh. »Ali tudi ti tako misliš? Pozabljaš, 

da nisem aristokrat kot ti, Carol. Takšne oznake se me ne 

dotaknejo. Kar pa se mi zdi pomenljivo, je to, da ne odgovarjam 

nikomur drugemu kot sami sebi. Ne moreš si predstavljati, 

kako čudovito je to. In to je uradno. Bogastvo moje družine 

in posesti, vse je zdaj moje – razen če se tisti zmene ne vrne 

domov.«


