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Za Cayce

Vsak pisatelj bi moral imeti občudovalko, kakršna si ti.



Prolog

Iz dnevnika vojvode Avendalskega

Temna skrivnost me je oblikovala v moškega, kakršen sem …
To pove vse.
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VojVoda in dama V rdečem

1. poglavje

London, 1874

Tukaj bi ji res lahko uspelo.
Rose je uspešno prikrivala zadovoljstvo ob tem spoznanju. 

Resno je dvomila, da bi ob pogledu na žareč nasmešek ali 
iskrive oči komur koli uspelo ugotoviti, kaj se ji plete po 
glavi. Vse prisotne dame so medlele ob pogledu na razkošje, 
ki je kar kričalo po grehu, pohlepu, moški zabavi. Eno od 
najzloglasnejših in največkrat omenjenih moških svetišč je vrata 
končno odprlo tudi za lepši spol, ženske pa se zdaj niso mogle 
nasititi odkritij, ki so jim bila tako dolgo nedosegljiva.

Glavni namen nocojšnjega dogodka – veliki ples le z izrecnim 
vabilom – je bil zabavati obstoječe člane in potencialnim 
članom predstaviti vse, kar je ponujal stari klub za gospode. 
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Rose je od prihoda v London pred dvema tednoma ugotovila, 
da o Dveh zmajih govorijo prav vsi.

Nič presenetljivega, je ugotovila, ko je pred pol ure zagledala 
lastnika. Pojavil se je na pragu vrat, ki so očitno vodila v zadnje 
sobe. Njeno pozornost je pritegnil z odločnim korakom. V 
njem je prepoznala sorodno dušo. Še ne deset minut pozneje 
je v objem odločno povlekel neko žensko in jo poljubil povsem 
neprimerno – sredi plesišča, vsem na očeh. Ko je videla njegov 
žar in odziv lepe dame, ga je izločila kot možnega kandidata. 
Bilo je jasno, da je že oddan, ona pa je za svoj načrt potrebovala 
samskega, nevezanega moškega. Kajti takega moškega je lažje 
voditi.

Ni se zmenila za radovedne moške poglede. Raje se je 
posvetila okolju, ki bo v prihodnjih nekaj tednih njen drugi 
dom. Del prostora so zasedale mize, ki so ponujale različne 
igre na srečo. Predvidevala je, da bo naslednji dan cel prostor 
namenjen kockanju. Nocoj so naredili prostor zgolj za druženje 
in ples. Svetlobo so zagotavljali ogromni lestenci na plin. Tapete 
so bile nevtralnih barv, niti temačno moške niti kremasto 
ženske.

Rose je bilo žal, da ni imela priložnosti videti notranjosti 
igralnice pred prenovo, s katero jim je uspelo ujeti ravnovesje 
med moškimi in ženskimi elementi. Oprema je zdaj izžarevala 
interese moških, hkrati pa ni užalila ženskih oči. Brez dvoma je 
bil prostor prej precej bolj dekadenten in precej bolj zanimiv, 
je pomislila. A v igralnico ni prišla zaradi notranje opreme. 
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Pritegnila sta jo srce in duša prostora – tisto, kar je igralnici 
dajalo neizbrisen pečat.

Sprehajala se je med množico in se nasmihala levo in desno, 
zavedajoč se, da bodo tisti, obdarovani z nasmeškom, zmedeni. 
Spraševali se bodo, od kod jo poznajo. Nekateri bodo celo 
pripravljeni priseči, da je stara znanka. Nihče ne bo pripravljen 
priznati, da je še nikoli ni videl. Rose je namreč do potankosti 
obvladala svojo umetnost: natančno je vedela, kako dati vtis, 
da spada tja in nikamor drugam. Kakor je obvladala še vrsto 
drugih veščin.

Ko je stopila v damski salon, ki bo odslej rezerviran le za 
dame, je vedela, da ga ne bo pogosto obiskovala, morda pa bo 
tu in tam zašla vanj, da bi stkala prave vezi.

„Pozdravljena.”
Ko se je obrnila, se je zagledala v majhno postavo s temnimi 

lasmi in očmi, ki so jo spominjale na samega Satana – bile so 
polne sumničenja. Še ena sorodna duša, je pomislila Rose.

„Dober večer,” je Rose izrekla samozavestno, kot da je prostor 
njeno najnaravnejše okolje. Vedno in povsod, za vsako ceno, se 
je treba obnašati, kot da imaš vso pravico biti tam – kjer koli že 
si. To je bil ključ do uspeha. „Mislim, da naju še niso ustrezno 
predstavili. Jaz sem gospa Rosalind Sharpe.”

„Gospodična Minerva Dodger.”
Rose je uspelo potlačiti presenečenje, zgolj rahlo je 

privzdignila obrvi. „Prava redkost ste, draga moja. Preskrbljena 
neporočena ženska.”
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„Zakaj tako pravite?”
„Kolikor razumem, so bili na nocojšnji dogodek povabljeni 

le plemiči in bogataši. Ker se ne zdite plemkinja, je edini logični 
zaključek ta, da ste bogati.”

Mlada ženska se je narahlo nasmehnila. „Ja, vabila so bila 
resnično poslana le izbrancem, a moj oče je tisti, ki je premožen. 
Poleg tega je bil prej lastnik te igralnice, ko se je imenovala še 
Dodgerjev igralni salon.”

Ah, seveda. Rose se je okarala, ker ni prepoznala priimka. 
Kakšna svetovljanka pa je, da ji je ta podrobnost ušla? Tak 
nepremišljeni zdrs jo lahko pahne v globine. Ji pošteno pokvari 
načrte. „Rekla bi, da je zelo zanimiv človek. Veselim se že, da ga 
bom spoznala.”

Gospodična Dodger se je na videz brezbrižno ozrla naokoli, 
vendar je Rose zaznala opreznost, ki pa ji ni bila prav nič všeč. 
„Je vaš mož kje v bližini?” je zanimalo gospodično.

„Vdova sem.”
Gospodična Dodger ji je v trenutku namenila sočuten 

pogled, poln pristne žalosti. „Iskreno sožalje.”
„Med potovanjem po Indiji ga je napadel tiger. Tolaži me le, 

da je umrl, kot je živel – pustolovsko. Tako se lažje soočam z 
izgubo. Prepričana sem, da je raje umrl v tigrovem gobcu kot pa 
v postelji od starosti.”

„Tako se je res bolje posloviti s tega sveta, ja. Ste novi v mestu? 
Nočem biti preveč radovedna, a vaše družine ne poznam.”

„Nikar se ne opravičujte, draga moja. Šele dva tedna sem v 
Londonu. Zame je prvič.”
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„Kako nenavadno.”
„Pred odhodom v Indijo sem živela na severu, v majhnem 

mestu, ki ga noben Londončan ne pozna.” V resnici ni bilo 
vredno omenjati nobenega od krajev, kjer je živela. Še zlasti, ker 
bi s tem radovednim vohljačem, ki bi morda želeli odkriti kaj 
več o njej, ponudila nedobrodošle sledi. „Mislim, da sem vabilo 
na nocojšnji dogodek dobila po zaslugi svojega odvetnika.” To 
je bila tudi resnica. Odkar je stopila v njegovo pisarno, je Daniel 
Beckwith naredil vse, da bi ji ustregel. Vdova, ki se ji je obetalo, 
da bo podedovala vse moževo premoženje, je bila redek dragulj. 
In zato zelo cenjena. Na podlagi povedanega o pokojnem možu 
si je od pomoči obetal čeden honorar. Zato si je zelo prizadeval 
za njeno dobro počutje. „Vse zasluge gredo njemu.”

„Vas malo popeljem naokoli, razkažem igralnico?”
„Nikakor vas ne bi hotela obremenjevati. Poleg tega sem 

precej pustolovska in nove kraje najraje raziskujem sama.”
„Potem vas bom pustila samo. Upam, da se boste imeli lepo.”
„To je tudi moj namen. Potrudila se bom po najboljših 

močeh.”
Gospodična Dodger je odšla in Rose se je opomnila, da mora 

odvetnika Beckwitha povprašati o dekletovem očetu. Morda 
si bo gospodično želela za prijateljico, pa čeprav dekle ni bilo 
plemiškega rodu. Rose so bolj kot poreklo zanimale mošnje. 
Polne mošnje. In ker je novi lastnik vrata igralnice odprl tudi 
za ljudi neplemiškega rodu, sta očitno razmišljala enako. Kar 
je bilo pametno, saj si človek rodu in porekla ni mogel izbrati.
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To je sama še predobro vedela.
Stopila je v jedilnico. Mize, ki so stale ob stenah, so se šibile 

pod težo hrane. Ljudje so sedeli pri pogrnjenih mizah in se 
mastili. Svetloba je bila zatemnjena. Na sredi miz so brlele 
sveče. Prostor je bil popoln za romantični rendez-vous. Ko bo 
napočil čas, bo večerjala tukaj. Marsikaj bo počela tukaj.

Spustili so jo medse. S prekanjenostjo in spretnostjo bo 
karseda izkoristila njihovo slabo presojo.

* * *

Ko je ženska v rdečem stopila skozi vrata, kot da je kraljica 
Anglije, ni več mogel odtrgati pogleda. Sam sebi se je čudil, saj 
na njej ni bilo ničesar posebnega.

Stal je na osenčenem balkonu Dodgerjevega …
Avendale je zaječal. Dveh zmajev. Zdaj se igralnica imenuje 

Dva zmaja. Le zakaj je Drake spremenil ime več desetletij stare 
igralnice? Pa ne samo imena. Vse je spremenil! Avendalu nič 
od tega ni bilo všeč. Prav nič. Še posebej ne, da bodo od zdaj 
naprej vstop v igralnico imele tudi ženske. Kot polnopravne 
članice bodo postopale naokoli samozavestno kot ta ženska v 
rdečem.

Lasje, speti v visoko figo in pritrjeni z bisernimi glavnički, so 
bili svilnato svetli. Ne ognjeni, temni, vpadljivi. Zaradi njih bi 
se morala zliti z množico. Pa se ni.
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Njena drža ga je pritegnila. Elegantno privzdignjen vrat. 
Način, kako je zravnala ramena. Kot da ne nosi nobenega 
bremena na svetu. Tkanina obleke ji je objemala obline tako, 
da si je moški zaželel z dlanmi slediti krivuljam. Ponašala se je 
s polnimi prsmi, lepo razgaljenimi, mehka dolina je privabljala 
poglede. Sumil je, da se bo jutri zjutraj marsikateri moški 
ob zajtrku spominjal dame v rdečem. Nobeden ne bo znal 
opisati potez njenega obraza, vsi pa se bodo spominjali njenih 
razkošnih oblin.

Avendale je poznal večino aristokratinj v mestu. Dama je 
bila popolna neznanka, kar je pomenilo, da je bila pripadnica 
bogatega meščanskega sloja, ki ga je Drake sklenil privabiti 
v igralnico. Ali pa je Američanka. Kolikor je slišal, so bili vsi 
bogati kot krez. Skrivnostna ženska je prav gotovo dajala vtis, 
da ji lepo življenje ni tuje.

V glavnem salonu je govorila le z enim človekom – lakajem. 
Kmalu zatem je za kratek čas izginila v prostor, namenjen le 
ženskam. Prijelo ga je, da bi šel za njo, potem pa se je vprašal, 
zakaj je v njem vzbudila tolikšno zanimanje. To mu ni bilo všeč. 
Rekel si je, da je za vse to krivo neznansko dolgočasje, v katero 
se je ujel. Tovariš v grehu, vojvoda Lovingdonski, se je pred 
kratkim oženil z lady Grace Mabry, zaradi česar se je Avendale 
moral v pustolovščine podajati sam. Saj ne, da je kaj posebej 
hrepenel po moški družbi, ko pa je imel žensk na pretek.

A tu in tam je vendarle zahrepenel po nekom, s katerim bi 
lahko imel vsaj napol inteligenten pogovor. Nekom z glavo na 
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pravem mestu. Nekom, ki je znal ceniti prostaške šale, ki jih je 
stresal. Ženske, s katerimi se je družil, so znale le vzdihovati, 
ječati in v uho šepetati poredne besede. Saj ne, da mu to ni 
bilo v užitek. Toda vse so si bile tako podobne. Le redkokatera 
je bila drugačna. Ja, razlikovale so se po barvi las in oči ter 
oblinah, vendar so bile v svojem bistvu vse enake. V postelji 
nadvse vznemirljive, zunaj nje pa strašansko dolgočasne.

Dama v rdečem je obljubljala nekaj drugega.
Vedel je, da na koncu hodnika poteka zelo zasebna igra s 

kartami – brez žensk. Tja bi moral. Tja je bil namenjen, preden 
se je odločil preveriti množico povabljenih. Preden je pritegnila 
njegovo pozornost.

Zdaj pa ni mogel odvrniti pogleda. Tudi ko mu je ušla izpred 
oči, ga je vznemirjala. Kar je bilo zanj nekaj povsem novega. Če 
ženske ni videl, načeloma tudi mislil ni nanjo.

Kar ni bilo prav nič kavalirsko in galantno od njega, a 
prosti čas je običajno preživljal z lahkimi ženskami, ki niso 
pričakovale, da si jih bo zapomnil. Tega si verjetno niso niti 
želele. Damam, nocoj prisotnim v igralnici, se je raje izogibal 
– razen na porokah in obveznih družabnih dogodkih, kakršen 
je potekal nocoj. Pa še takrat je druženje omejil na tisto najbolj 
obvezno. Običajno se je na dogodku prikazal za nekaj minut, 
da je razveselil mater. Malo poklepetal z njo.

Malo prej jo je videl v družbi drugega moža, Williama 
Gravesa. Avendalov oče je bil njen prvi mož. Kakšna velika 
žalost je bil tisti zakon!
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Stresel je z glavo, da bi pregnal spomine. Jih spet potlačil. Ni 
maral razmišljati o tem. A dama v rdečem …

Tudi njo bi z veseljem potlačil. Toda ne v pozabo kot 
spomine.

* * *

Vedela je, da jo nekdo opazuje. Čutila je radoveden pogled, 
se zavedala mravljincev, ki so se ji sprehajali po koži. Kratki lasje 
na tilniku so se ji naježili. Vendar z ničimer ni pokazala, da se 
zaveda pozornosti, ki jo je vzbudila. Dobro je skrivala nejevoljo, 
a v njej je vrelo. Srce ji je razbijalo v prsih, v ušesih ji je bučalo.

Nekoga je slišala reči, da se med množico sprehaja inšpektor 
s Scotland Yarda. A menda je bil gost, ni iskal nje. V Londonu 
je bila prekratek čas, da bi se oglasili alarmi, da bi kdor koli 
lahko posumil …

„Šampanjec?” je za hrbtom zaslišala globok glas.
Z največjim veseljem bi si privoščila kozarec, toda morala 

je ostati zbrana in čuječa. Obrnila se je, da bi lakaja vljudno 
zavrnila, in okamnela.

Moški, ki je v roki držal kozarec, nikakor ni bil služabnik. 
Iz vsake pore so puhteli plemiški stan, visoki rod, privilegiji. 
Ni ji ušlo, da so šivi na njegovem suknjiču brezhibni, da mu 
široka ramena prekriva prvovrstna tkanina. S temnimi očmi jo 
je neprikrito ocenjeval in lasje na tilniku so se ji spet naježili. 
On je bil torej tisti, čigar pogled je čutila. Pogled, ki je bil tako 
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zelo intenziven, da se je pošteno vznemirila. Imela je občutek, 
da vidi skoznjo.

Za ubogega nevedneža bi bilo bolje, da bi med gosti poiskal 
tistega inšpektorja, ne pa, da ji ponuja šampanjec. S pogledom 
je ne bi tako motril, kot da želi izmeriti vsako krivuljo njenega 
telesa, vsako vdolbino in izboklino. Ne bi se spraševal, kako bi 
zapolnila njegovo dlan.

Če bi morala ugibati, s kakšnim nazivom se ponaša, bi 
rekla, da je vojvoda. Njegova drža je izdajala moč in vpliv. Ja, z 
vojvodo bi se lahko zadovoljila.

Namenila mu je najbolj zapeljiv, najbolj čuten nasmešek. 
„Res imam povsem suha usta in hvaležna sem moškemu, ki zna 
izpolniti moje potrebe. Hvala vam.”

Ko je orokavičene prste ovila okoli dolgega peclja kozarca, 
se je namerno dotaknila njegovih, ohranila dotik. Narahlo je 
razprl veke, privihal kotičke čutnih ustnic. Naključni opazovalec 
odziva morda sploh ne bi opazil, ona pa je bila mojstrica za 
najmanjše podrobnosti. Ljudje so veliko več razkrili s telesom 
in obrazom kot z besedami.

S kozarcem je trknila ob njegovega. „Na zanimiv večer.”
Počasi je srkala peneče vino in zrla vanj iznad roba kozarca. 

Neomajno ji je vračal pogled. Pomislila je, da je doslej še noben 
gospod ni tako vznemiril. Večina moških se ji je, potem ko so 
vzbudili njeno pozornost, prilizovala in se ji dobrikala. Ta pred 
njo je bil previdnejši, bolj ocenjujoč. Predstavljal bo pravi izziv, 
a če se ni zmotila glede njegovega porekla, se bo z izzivom z 
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veseljem soočila. Obliznila si je ustnice in z zadovoljstvom 
opazila, da mu je pogled potemnel. V igranju brezbrižnosti ni 
bil tako izurjen kot ona.

„Precej nespodobno je, da gospod pristopi k dami, ki je ne 
pozna. Običajno je potrebna tretja oseba, ki gospoda in damo 
uradno predstavi,” je dregnila.

„Če sem kar koli, sem ravno nespodoben.”
„Moram biti previdna? Je moj ugled ogrožen?”
„Odvisno od ugleda. Glede na to, da ste prišli brez gardedame 

ali spremljevalca, predvidevam, da vam je za ugled le malo mar.”
Torej jo je videl vstopiti. Kar pomeni, da jo je opazoval že 

kar nekaj časa. Skoraj tri četrt ure. To, da ji je uspelo njegovo 
pozornost vzbujati tako dolgo, je res dober znak. „Vdova sem. 
Ne potrebujem spremstva.”

„Sožalje ob izgubi, čeprav se zdi, da je obdobje žalovanja že 
za vami.”

Ni ji ušlo, da mu je pogled zdrsnil na bohotne gričke 
dekolteja. Zavedala se je, da njeno oprsje pri moških privlači 
veliko več pozornosti od obraza, ki mu je manjkalo lepote. A 
za to je bila hvaležna. Tako moški niso opazili prebrisanosti, ki 
se je skrivala v očeh. „Že dve leti sta minili. Bil je žrtev tigra, 
ko sva raziskovala Indijo. Bilo je res strašno.” Namerno se je 
zdrznila, poskrbela, da ga je zamotilo tresenje polnih prsi. Kako 
enostavno je bilo zmanipulirati moške! Seveda bi jo moralo biti 
sram, a kaj, ko je že davno spoznala, da nima smisla obžalovati 
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dejanj, v katera jo je prisililo življenje. Nekako je treba preživeti. 
„Ne želim razpravljati o tem.”

Naredila je še en požirek sijajnega šampanjca in pustila, da 
se ji je roka zatresla. „Pozabiti moram na grozote. Lepo se je 
bilo pogovarjati z vami, toda mika me ogled salona za gospode. 
Kot sem slišala, od jutri naprej dame v njem ne bodo več 
dobrodošle. Zanima me, za kaj vse bomo prikrajšane.”

„Pospremil vas bom.”
„Gotovo imate kje ženo, ki je vaše druženje z mano ne bo nič 

kaj razveselilo.”
„Nimam žene. Niti zaročenke ali ljubice. Trajnejše zveze me 

nikakor ne zanimajo.”
„Popolnoma vas razumem. Zdaj, ko nisem več vezana, 

drugače gledam na zakon.”
Ponudil ji je komolec. „Greva?”
Sprejela je ponujeno roko in v mislih pozdravila trdne 

mišice. Bil je moški, ki ni nesmiselno lagal in leporečil. Segala 
mu je komajda do ramen. Bil je kot obrambni stolp, visok in 
mogočen. Vendar vtisa ni naredil le s telesno pojavo. Sumila je, 
da bi bil impozanten, tudi če bi ji segal le do kolen. Podredil 
si je okolico. Zdelo se ji je, da tako superiornega človeka še ni 
imela priložnosti spoznati.

Ko sta korakala po prostoru – on z nevsiljivo, prirojeno 
samozavestjo – je nekaj ljudem pokimal v pozdrav in bil deležen 
spoštljivega odziva.

„Vaša milost.”
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„Avendale.”
„Vojvoda.”
Ni se zmotila. Vprašala se je, katere plemiške nazive še ima, 

kakšno je njegovo premoženje. Koliko je vreden? Če sodi po 
sijajnem kroju črnega plašča, hlač in telovnika ter kravatni igli, 
okrašeni z dragimi kamni, mu v življenju ni prav nič manjkalo.

Stopila sta v prostor, ki je bil v primerjavi z drugimi precej 
temen. Tapete so bile razkošno rdeče in zelene. Pohištvo se 
je lepo stilsko ujemalo. Udobne zofe so stale pred ogromnim 
kaminom. V steklenih vitrinah se je bohotila bogata zbirka 
žganih pijač. Lakaji v livrejah so stregli jantarjevo rumeno 
tekočino.

Izpraznila je kozarec in ga odložila na pladenj v rokah 
mimoidočega lakaja. Njen spremljevalec – Avendale – je naredil 
enako. Ni ji bilo povsem po godu, da očitno spada v ta prostor. 
Da je bil narejen za razbrzdano, razuzdano življenje. Zlil se je z 
okolico, to je bil njegov drugi dom. Pomislila je, kako se znajde 
v postelji. Brez dvoma kot riba v vodi, o tem je bila prepričana. 
Kar videla ga je, kako se ji približuje iz senc in si jo podreja. 
Predala bi se mu, niti pisnila ne bi.

„Bi vas mikalo kaj temnejšega?” jo vprašal.
Poželjivo se je nasmehnil in za trenutek se je zbala, da ji bere 

misli. Koža se ji je naježila, preden je dojela smisel vprašanja. 
Zamotil jo je. Običajno nikoli ni izgubila glave, niti v družbi 
najbolj čednih moških. Mogoče pa mu pripisuje preveliko moč, 
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mogoče je kozarec prehitro izpraznila in so ji misli za kratek čas 
otopele.

„Je to sploh dovoljeno?” je vprašala z nedolžnim glasom.
„Seveda. To je Darlingov namen – da damam omogoči 

vpogled v pregrehe in dekadenco. Toda ali ne bi bilo veliko 
vznemirljiveje, če ne bi bilo dovoljeno?”

Zadržal je njen pogled in ni bila več prepričana, da govorita 
o pijači. Tisto, kar je prepovedano, je vedno slajše. Kako je 
vedel, da rada prestopa meje? Da išče vznemirjenje? Da si želi 
prepovedanega sadu? Veliko dam se bo zdaj, ko so jim vrata 
tako radodarno odprli, spraševalo, zakaj se jim je zdel ta moški 
svet tako skrivnosten.

„Slišim mogoče blatenje mojega imena?” je rekel globok glas.
Ko se je obrnila, je zrla v obraz človeku, ki je prej tako 

nespodobno vsem na očeh poljubil žensko. Žensko, ki je zdaj 
stala ob njem in žarela od sreče. Rose se je opomnila, da ni bilo 
v tem prostoru nič povsem neprimerno. To je bil pravzaprav 
glavni namen igralnice.

„Tvoje ime blatim, odkar si prišel na noro idejo, da boš 
vrata našega svetišča odprl tudi ženskam,” je Avendale odvrnil z 
odkrito nejevoljnim glasom.

„Pa vendar se naokoli sprehajaš z damo pod roko,” mu Drake 
Darling ni ostal dolžan. „Nas boš predstavil?”

„Bojim se, da naju še niso predstavili,” jo je Avendale ošvrknil 
s pogledom. „Imena niso pomembna.”



- 22 - - 23 -

VojVoda in dama V rdečemLorraine HeatH 

Torej je bilo njegovo zanimanje kratkega veka. Morda le za 
nocoj. Bilo je le neobvezno druženje, naključno srečanje. To 
je bila zanjo žalitev, hkrati pa ji je tudi laskalo. Pokazala pa ni 
nobenega odziva. Bo že pozneje plačal za tole oholost. In to 
kako! Komaj je čakala, a kdor čaka, dočaka. In nagrada je po 
navadi še toliko slajša.

„Oprostite, gospod Darling,” je mehko dejala. „Jaz sem gospa 
Rosalind Sharpe.”

Temne obrvi so se privzdignile. „Veste, kdo sem?”
„Poslali ste mi vabilo. Ko sem prišla, sem se pozanimala in 

povedali so mi, kdo je lastnik. Hotela sem se vam predstaviti, a 
zdeli ste se zelo zaposleni.” Nasmehnila se je, si na lica priklicala 
rdečico in pomenljivo pogledala žensko ob njem.

„Ja, prav zares sem bil zaposlen,” je priznal.
„Saj se zavedaš, da se boš zdaj prav zares moral poročiti z 

lady Ophelio,” se je oglasil Avendale. „S tistim izpadom si šel 
resnično predaleč.”

Rose se je trudila skriti presenečenje ob dejstvu, da je 
običajnemu človeku uspelo zapeljati žensko plemiškega rodu.

„In to bom naredil z največjim veseljem. Kje imam manire. 
Lady Ophelia Lyttleton, naj ti predstavim gospo Rosalind 
Sharpe.”

„Me veseli,” je rekla lady.
„Tudi mene, lady Ophelia. Upam, da se bova imeli priložnost 

bolje spoznati,” je rekla Rose. „Ta igralnica me je navdušila. 
Mislim, da bom kar pogosta obiskovalka.”
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„Tudi jaz se bom občasno oglasila, a v prihodnjih nekaj 
tednih me bodo zelo zaposlovale priprave na poroko.” K Draku 
Darlingu je dvignila pogled, prepoln občudovanja, in Rose je 
nehote začutila ugriz zavisti. Hitro se je opomnila, da ljubezen 
ni zanjo.

„Prosim, oprostite nama,” se je gospod Darling začel 
poslavljati. „Veliko gostov še morava pozdraviti.”

Tesno drug ob drugem sta izginila v množici.
„In padel je še eden,” je Avendale izjavil z žalostnim glasom.
Rose ga je pogledala. „Zdi se, da sta prijatelja, kar me 

preseneča. Neplemiškega rodu je, vi pa ste, če sodim po tem, 
kako vas ljudje pozdravljajo, vojvoda.”

Lakonično je skomignil. „Najini družini sta že dolgo tesno 
povezani.”

„To me še bolj preseneča.”
„Zanimiva mešanica prostakov in plemičev smo. Tega ni 

mogoče pojasniti z le nekaj besedami. Meni pa bolj kot pogovor 
trenutno ustreza pijača.” S pladnja mimoidočega lakaja je hitro 
vzel dva kozarca in ji ponudil enega. „Nekaj temnejšega od 
šampanjca.”

„Hvala.” Naredila je majhen požirek. „Sijajen brendi.”
„Vidim, da ste ženska, ki uživa v finih stvareh.”
„To pa prav zares.” S pogledom se je sprehodila po prostoru. 

„Tukaj gospodi torej pijejo, kadijo, berejo, se pogovarjajo. Kje 
pa kartajo, ko si zaželijo malo manj civiliziranega okolja?”
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Z brado je pomignil proti ozadju. „Tista vrata tam vodijo v 
sobo, v kateri si dajo duška, ne da bi dame videle, kako slabo 
jim gre vse skupaj od rok. In koliko denarja izgubijo, ne da bi 
trenili z očmi.”

„Ne zdite se mi kot poraženec.”
„Gospa Sharpe, ni mi treba laskati. Mojo pozornost ste že 

ujeli.”
„Že, a kako dolgo bo trajala brez laskanja?”
Zahahljal se je v brado. „Dokler se ne naveličam. In laskanje 

me dolgočasi.”
„Rada bi si igralnico ogledala do konca. Če želite, me lahko 

pospremite. Vseeno mi je.” Ja, tudi ona je znala biti brezbrižna 
in vzvišena. Po eni strani ji je bilo všeč, da ni maral prilizovanja, 
po drugi strani pa je bila rahlo zmedena, saj še ni naletela na 
moškega, ki se ne bi odzval na dobrikanje.

Razkazal ji je igralno sobo, namenjeno le moškim. Odražala 
je igralnico kot tako: bila je temna in nekoliko zlovešča. Možata. 
V njej je vladalo ozračje oblasti in bogastva. Ah, s kakšnim 
veseljem bi bila muha na steni!

Brez nepotrebnih besed jo je odvedel nazaj v glavni prostor. 
Pa vendarle komunikacije ni prekinil. Veliko je povedal, ko ji je 
dlan položil na komolec, križ, ramena. Bili so to lahni in hitri 
dotiki, ki so subtilno izražali posesivnost. Ni bil popolnoma 
nedovzeten za njen šarm. Se je pa trudil, da ga ne bi povleklo 
pregloboko.

„Zaplešite z mano,” je dejal.
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Te besede so jo prestrašile. Nemo se je okarala, ker je za 
trenutek izgubila kompas, ker jo je ujel nepripravljeno. „Ne 
vem, zakaj, ampak imela sem občutek, da ne plešete.”

„Običajno res ne, toda mati je zapravila pravo bogastvo za 
plesne ure. Zato občasno zatavam na plesišče. Bi zaplesala tukaj 
ali vam je ljubša plesna dvorana?”

„Obstaja posebna soba za ples? To mi je pa ušlo.”
„Nekaj mi pravi, da vam le malokaj uide.”
Enako bi ona lahko rekla zanj. Pomislila je že, da bi si 

izmislila neki izgovor, odšla, preden bi se vse skupaj preveč 
zapletlo, preden bi se ujela v past, preden bi se ji zameglil um, a 
že zelo dolgo je nihče ni tako zelo pritegnil. Bil je skrivnosten. 
Ker ga je ogovorilo le malo ljudi, je sklepala, da ni veljal za 
človeka, ki bi se kaj prida brigal za življenja drugih. Hkrati pa je 
seveda molčal o svojem. In to nagnjenost k zasebnosti bi lahko 
dobro izkoristila.

„Z veseljem bi si jo ogledala,” je dejala.
„Če moram za ples hoditi tako daleč, zahtevam najmanj dva 

plesa.”
„To bi bilo že kar škandalozno, se vam ne zdi?”
„Ne zardevate več ob vsaki moški besedi. Mislim, da vam 

škandaloznost ugaja.”
„Če sem iskrena, se ji trudim izogniti, a plesala nisem že 

celo večnost. Vse od moževe smrti,” se ji je zdelo primerno 
odgovoriti. Roko mu je ovila okoli nadlakta in mu namenila 
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očarljiv nasmešek, s katerim mu je sporočala, da je edini v 
prostoru vreden pozornosti. „Odvedite me na ples.”

Ko sta hodila skozi sobe in hodnike, je ujela radovedne 
poglede in privzdignjene obrvi. Hotela je vzbujati pozornost, 
ja, vendar ne preveč. Za žensko je vedno najbolje, da ohranja 
avro skrivnostnosti.

Plesna dvorana je bila sijajna. Lesketajoči se lestenci. Ogledala 
na stenah. Galerija z dvanajstčlanskim orkestrom. Zrak je 
dišal po lilijah. Drake Darling je ustvaril prostor, v katerem se 
plemstvo druži z bogatimi meščani. Brihten možakar. Vse, kar 
je iskala, je ponujal na enem samem kraju. Ko bo napočil čas, 
mu bo poslala pismo s pohvalo.

„Zdite se navdušeni,” je Avendale opazil.
„Cenim eleganco,” je odvrnila. Zelo pomembno je, da si 

zapomni vsako podrobnost. Doma bo brez dvoma deležna 
temeljitega izpraševanja. „Nekaj podobnega moram narediti z 
domačo plesno dvorano. Nujno potrebuje stilsko osvežitev.”

„Plesno dvorano imate?” V njegovih besedah je zaslutila 
začudenje.

„Pokojni mož, Bog naj mu da večni mir in pokoj, mi je 
zapustil kar precejšnje premoženje. Menila sem, da ste do zdaj 
že ugotovili, da sem preskrbljena ženska. Kako bi drugače lahko 
sploh dobila vabilo?”

„Prav imate. Nisem razmišljal. Pozabil sem na Darlingova 
merila glede članov. Tako se je znebil raje.” Pokimal je proti 
sredini sobe. „Bova zaplesala?”
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„Vsekakor. Z največjim veseljem.”
Z lahkoto, ob kateri ji je poskočilo srce, jo je odvedel med 

plesalce. Prepozno je ugotovila, da je naredila napako. Med 
valčkom jo je držal neznosno tesno k sebi, posesivno. Ja, 
spoznala je nevarnost. Zapletla se je z moškim, ki si je vzel, kar 
si je poželel.

Nepremično je strmel vanjo s tistimi temnimi očmi. Boleče 
se je zavedala preiskujočega pogleda. Nič mu ni ušlo. Noben 
pobegli pramen las, noben odtenek rdečice na licu. Kar je bilo 
pravično, kajti tudi ona je ocenjevala njega. Vsak rjavi las je bil 
na svojem mestu. Tu in tam, ko je na lase padla svetloba, se ji 
je zdelo, da v njih vidi odtenek rdeče. Prevladovala pa je temno 
rjava. Prešinilo jo je, da ravno tema obvladuje njegovo življenje.

Nič na njem se ni zdelo lahkotno ali brezskrbno. Vse je bilo 
intenzivno. Drugi plesalci so se smehljali in se pogovarjali, on 
pa je le strmel vanjo, vpijal vsak obris njenega obraza in telesa. 
Bilo je očitno, da so mu ljubše obline. V življenju je spoznala 
že dovolj moških, da je vedela, kaj jim je ljubše. Zavedala se je, 
da je njeno oprsje njeno največje bogastvo, zato ga je radodarno 
razkazovala. Že zdavnaj se je otresla sramežljivosti.

Obraz so sestavljale trde poteze in ostri koti. Ni se ponašal s 
klasično lepoto, pa vendar se ji je zdel njegov obraz lep. Čeden, 
možat. Privlačen in zapeljiv. Pritegnil jo je kot še noben drug 
moški.

In zaradi tega je bil nevaren. Kar zadeva moške, je okoli sebe 
postavila zid. Moški so bili zanjo sredstvo, ki ga je po uporabi 
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zavrgla. Začela je sumiti, da ta moški ni bil namenjen za 
enkratno uporabo. In da ga bo težko odvreči. Zato mu mora 
pobegniti, kakor hitro bo mogoče. Dokler je to še izvedljivo. 
Kajti veliko preveč jo je privlačil. To pa se sploh ne ujema z 
njenimi nameni. Ni bil pravi.

Zadnji takti valčka so obviseli v zraku.
„Zelo prijetno je bilo,” je rekla. „Hvala vam. Zdaj vas 

prepuščam zabavi. Lepo preživite preostanek večera.”
Zožil je veke. „Se nisva dogovorila za dva plesa?”
„Nočem vam krasti časa.”
„Ne poznam prijetnejše tatice časa. Vas mogoče kje kdo 

pričakuje?”
Morala bi reči, da jo. A potem bi jo verjetno pozorno 

opazoval, da bi ugotovil, kdo je ta, ki jo pričakuje. Tega pa ni 
želela. Sklenila je, da mu bo ta večer posvetila še nekaj časa, 
potem pa se ga bo znebila. „Ne.”

„Torej ni ovir za še en ples.”
Orkester je začel igrati. Še en valček. Ali glasbeniki ne 

poznajo nobene druge skladbe? In zakaj njena koža s tolikšnim 
veseljem pozdravi njegov dotik? Ko je začutila njegovo dlan, se 
je naježila. Odziv telesa jo je zaskrbel in hkrati vznemiril. Kaj 
na njem jo je tako vrglo s tira? Ni šlo le za čeden obraz. Nekaj 
v njem, na njem jo je vabilo, kot sirene vabijo mornarje. Čutila 
je, da se nekje v globinah nekaj prebuja. Nekaj, kar je že zelo 
dolgo spalo.

Pregnati mora te vznemirljive misli.
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„Kje leži vaše posestvo?” je vprašala.
„V Cornwallu.”
Ja, to bi lahko vedela. Spominjal jo je na razbrzdano 

cornwallsko obalo. Morda je celo potomec piratov. Kar 
predstavljala si ga je med ropanjem ladje.

„Niste ravno zgovorni, kaj?” je vrtala naprej.
„Ne z besedami, ne. Ljubši so mi drugi načini sporazumevanja. 

Zlasti, ko gre za damo.”
V njegovi bližini je izgubljala ostrino. In ni vedela, kako se 

spet vzeti v roke. „Tovrstno sporazumevanje je le površinsko. 
Tak odnos ne prinaša nobene globine.”

„Zanima me le ena določena globina.” Pogled mu je 
potemnel, brez besed povedal vse. Skorajda se je spotaknila.

Spoznala je, da mu ni kos. Z njim ne bo lahko manipulirati. 
Kljub temu pa si je želela spopada z njim. Pomenil je velik 
izziv. Cilje, ki si jih je zadala, je zadnje čase prelahko dosegala. 
Začela se je dolgočasiti. To je spoznala šele zdaj. Pogrešala je 
vznemirjenje, veselje do življenja. Že nekaj časa je le obstajala. 
On pa je v njej prižgal iskrico. V njej vzbudil zanimanje. 
Pomislila je, da varuje skrivnosti, enako temne kot ona. In 
bezanje teh skrivnosti na dan bi lahko bil velik izziv. Morda 
celo koristno zanjo.

„S takimi namigi me žalite,” ni popuščala.
„Če bi bilo to res, bi mi že prisolili zaušnico. Vdova ste in 

ne kaka nedolžna gospodična. Druge dame tukaj me sploh 
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ne zanimajo, ker so tako dolgočasno naivne. Ljubša mi je 
izkušenejša ženska.”

„In menite, da sem dovolj izkušena?”
„Vznemirljivo me vznemirjate, Rosalind.”
„S tolikšno neformalnostjo si dovolite preveč.”
„Menim, da je vaš protest le navidezen. Želite, da bi si dovolil 

preveč. Zato tudi še niste odnesli pet.” Zožil je pogled. „Ne, 
niste ženska, ki bi jezno odšla. Maščevali bi se kako drugače.”

Prav je imel. Res bi se mu maščevala drugače. Morda se še 
bo. Ampak trenutno sta se le otipavala.

„Tudi vi se meni zdite zelo zanimivi, vaša milost. Toda 
bojim se, da sem predolgo živela v osami. Ne znam več igrati 
sramežljivosti.”

„Z mano se vam ni treba pretvarjati. Ljubša mi je iskrenost.”
„Potem vedite, da me privlačite. Čeprav se mi dozdeva, da to 

ne bi bilo koristno ne za vas ne zame.”
„Prineslo pa bi nama neizmeren užitek.”
O tem ni dvomila. Vojvodi ni manjkalo samozavesti. Preslabo 

ga je poznala, hkrati pa je bila prepričana, da bi se z njim zelo 
zabavala. Nocoj je prišla, da bi pridobila množico občudovalcev, 
ne le enega. On pa ji je pokvaril načrt.

Orkester je nehal igrati, a ni je takoj izpustil. Povsem 
nespodobno jo je stiskal k sebi, vsem opravljivim jezikom dajal 
očiten razlog za obrekovanje. Če bi bila dekle pri devetnajstih 
pod nadzorom očeta ali brata, bi bila do polnoči že zaročena.
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„Kaj je tukaj še vredno ogleda?” je spremenila temo.
„Mislim, da ste videli vse. Morda nimava več razloga, da bi 

še ostala.”
Kako jo je mikalo, da bi sprejela povabilo, mu slepo 

sledila. Toda predolgo je skrbno načrtovala, da bi zdaj bila 
nepremišljena.

„V oddaljenem kotu glavnega salona sem videla balkon z 
zastori.” Sumila je, da jo je prej opazoval ravno s tega balkona. 
„Z veseljem bi si ga ogledala. Kako se lahko povzpnem nanj?”

„S ključem.”
Privzdignila je brado. „Vaša milost, ne jemljite mojih besed 

kot laskanje, ampak zgolj kot izražanje očitne resnice. Zdite se 
mi namreč kot človek, ki poseduje zadevni ključ.”

* * *

Prav zares ga je imel. Nespametno jo je bilo odvesti tja 
gor, kajti z njo je želel početi stvari, ki se počnejo v poltemi, 
balkon pa je nudil več kot dovolj zasebnosti. On pa je poželenje 
komajda še krotil. Ni bila nedolžna gospodična, šele pred 
kratkim predstavljena kraljici. Vdova je. Torej je poznala 
moško naravo. Vedela je, da je z njo le zato, ker jo želi spoznati 
v svetopisemskem smislu. Brez občutka slabe vesti bi se lahko 
prepustil poželenju.

Vendar je bila drugačna. Ne sme verjeti prvemu vtisu. To je 
vedel. Vse življenje se je uspešno izogibal zvezam in trajnejšim 
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odnosom. Nikoli se ni potrudil videti pod površje ženske. Pri 
njej pa ga je nekaj vleklo naprej. Želel si je odstreti tančico in 
videti, kaj se skriva pod njo.

Ni Američanka, kot je sprva pomislil. Govorila je prefinjeno 
in premišljeno, a tu in tam je bilo mogoče zaslutiti nekaj 
drugega. Preveval ga je občutek, da je vse skupaj predstava, da 
je za trenutek pozabila, katero vlogo igra.

To je v njem vzbudilo pozornost, vendar ga od nje ni 
odvrnilo. Saj od nje ni pričakoval ničesar trajnega. Želel si je le 
raziskati, kaj se skriva pod rdečo obleko. Dlani oviti okoli pasu. 
Uživati v razkošnih prsih.

Odvedel jo je skozi množico, ki je postajala vse večja. Koliko 
vabil pa je Darling razposlal? Sklenil je, da v bodoče zabave ne 
bo več iskal tukaj. Klub ne bo več tako ekskluziven, kot je bil. 
Že zdavnaj je našel kotičke, kjer se je užitkom predajal brez 
občutka sramu in krivde.

Prišla sta do vrat, ki so vodila v hodnike do pisarn in 
prostorov, namenjenih zelo zasebnim zabavam. Iz žepa je 
povlekel ključ in ji ga podal.

Svetlo, poredno se mu je nasmehnila. Oči so ji izzivalno 
žarele. Očitno je uživala v vsem, kar je bilo prepovedano. To 
mu je bilo všeč. Obetal si je, da bosta kmalu počela vse tisto, 
česar naj ne bi.

Vstavila je ključ, ga obrnila in odprla vrata. Brez oklevanja 
je stopila naprej in mu vrnila ključ. Zaprl je vrata in ji ponudil 
komolec.
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„Tukaj se vse zdi staro,” je pripomnila.
„Darlingu se teh prostorov ni zdelo vredno prenoviti, za 

kar sem mu hvaležen. Tisto, kar je znano, nudi uteho. Ta del 
igralnice je tak že desetletja.”

„Niste dovolj stari, da bi vedeli, kako je bilo pred desetletji,” 
je navrgla.

„Že v rosnih letih sem začel.” A imela je prav. V igralnico 
je zahajal le dobro desetletje. „Poznam njeno zgodovino. Med 
mojimi znanci igralnica uživa status legende. Stopnice, ki 
vodijo na balkon, so tukaj.”

Dlan ji je položil na križ ter jo odvedel po stopnicah navzgor 
in po prehodu do balkona.

„Stojte za zaveso in nihče vas ne bo videl,” ji je potihoma 
svetoval. „Balkon je dobro zasenčen.”

Nekoliko se je sklonila naprej, iztegnila vrat in se zazrla v 
zbrane goste. „Ste tukaj stali, ko ste me opazili?” je skorajda 
zašepetala.

Stal ji je za hrbtom, na tilniku je čutila njegovo sapo. „Ja.”
„Vem, da je čudno, ampak čutila sem vaš pogled.”
„Mogoče pa vas je opazoval še kdo drug.”
„Ne. Prepričana sem, da ste bili vi. Zelo močno energijo 

oddajate. Pogosto stojite tukaj in vohunite za obiskovalci 
igralnice?”

„To je počel Darling. Rad je opazoval, kako gostje izgubljajo 
denar. Enako je počel tudi Dodger, prejšnji lastnik.” Snel si je 
rokavice, jih stlačil v žep plašča in se z golimi prsti sprehodil 
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po njenem tilniku. Zadrgetala je. „Jaz sem se danes hotel le 
prepričati, ali se je sploh vredno odpraviti med ljudi.”

„Kaj pa bi počeli, če ne bi šli v glavni salon?”
„V eni od sob tu zgoraj poteka zasebna igra. Vložki so visoki, 

igralci pa goljufajo.” Ustnice je pritisnil v jamico med vratom 
in ključnico. „Vedeti morate, da za dosego cilja uporabim vse 
metode.”

„Zveni neusmiljeno, vaša milost.”
„Milo rečeno. Želim si vas, Rosalind. Želim si vas že od 

trenutka, ko ste prestopili prag igralnice. Tukaj je nekaj sob. 
Izkoristiva kakšno. Lahko pa vas odpeljem domov.”

„Ni me tako lahko dobiti.”
„Res ne?”
Obrnila se je k njemu. „Ne.”
„Poznam načine, kako vas prepričati.”
Polastil se je njenih ustnic, kot da ima vso pravico do njih.

* * *

Ni je presenetilo, da je izkoristil poltemo. Vedela je, da se 
igračka z moškim, ki je bil veliko drznejši, kot bi se spodobilo 
za vojvodo.

Presenetil pa jo je njen odziv na gospodovalne, posesivne 
ustnice. Z veseljem se jim je predala.

Morala bi se upreti, ko jo je tesno privil k sebi. Z vsakim 
vlaknom telesa se je zavedala njegovih rok, ki so se ji ovile okoli 
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telesa. A premagali sta jo radovednost in sla, ki jo je tako dolgo 
odrivala v pozabo. Ni se več spomnila, kdaj se je nazadnje vdala 
željam, kdaj je nazadnje podlegla svojim hotenjem.

Zadnji čas je bil, da na prvo mesto postavi sebe.
Prste mu je zarila v goste lase in obžalovala, da si ni snela 

rokavic. Ko je na njegovem jeziku okusila brendi, si je zaželela 
še več. Ko ji je telo preplavilo poželenje, je obžalovala, da ni 
svobodna.

Ob tej misli je začutila sunek slabe vesti. Ni obžalovala, da ni 
prosta. Svoboda je imela namreč strašansko ceno, ki je ni bila 
pripravljena plačati.

Odrinila je nadležne misli in se prepustila trenutku. Tako je 
bilo vedno najbolje. Njegov odločni jezik. Njegova velika dlan 
na njenem hrbtu, ki je počasi drsela proti boku. Se pomudila na 
pasu in obmirovala tik pod prsmi. Začutila je božanje njegovega 
palca. Morala bi biti zgrožena nad njegovo predrznostjo. 
Zaslužil si je klofuto.

Ampak ženska v njenih letih je koprnela po vsem tistem, 
čemur se je v preteklosti odrekla. Vajena je bila poljubov, a ta 
moški ni samo pritisnil svojih ustnic ob njene. Označil jo je, se 
je polastil. Nikoli ne bo pozabila njegovega okusa, moči, vonja.

Sandalovina in bergamotka. Temno in bogato.
Ne bo pozabila, kako se je dvignila na prste, da bi še 

intenzivneje okusila njegove ustnice. Ne bo pozabila grlenega 
stokanja, ki odzvanja v senci balkona. Ne bo pozabila omotice, 
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ki jih je otopila čute, ne bo pozabila užitka, ki ji je preplavil 
telo.

Odlepil je ustnice in se preselil niže, na nežno kožo vratu vse 
do občutljivega mesta pod ušesom. „Ne bo nama uspelo priti k 
meni domov,” je zahreščal. „Nekaj korakov niže je prosta soba.”

„Ne.” A očitno je besedico izgovorila pretiho, kajti začel ji je 
grizljati mečico. Od užitka so jo kolena skoraj pustila na cedilu. 
Prepuščena mu je bila na milost in nemilost. „Ne,” je odločneje 
ponovila.

Zadihan se je odmaknil, temen pogled zapičil vanjo. „Tako 
kot ne potrebujete gardedame, se tudi ne morete izgovarjati na 
nedolžnost.”

„To pa še ne pomeni, da sem ženska brez morale. Ne skočim 
med rjuhe samo zato, ker si me je moški poželel.”

„Tudi vi si to želite. Vaše ječanje in vzdihi vas izdajajo.”
„Žal je v življenju tako, da se nam želje vedno ne uresničijo. 

Predolgo se že zadržujem v vaši družbi. Vrniti se moram k 
drugim, drugače bova sprožila govorice.”

Dlan ji je nežno ovil okoli vratu, jo s palcem božal po bradi. 
„Ne zdite se mi kot ženska, ki si beli glavo z govoricami.”

„Misli mi zaposlujejo le priložnosti, ki mi jih prinaša 
nocojšnji dogodek.” Bolj resnicoljubna ne bi mogla biti. „Prišla 
sem, da bi spoznala ljudi, postala del družbe. Da bi me družba 
sprejela in pozdravila. Nepremišljeno bi ravnala, če bi vse to na 
kocko postavila le zaradi ene noči strasti.”
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„Obljubljam vam, da je ne bi obžalovali.”
O tem ni dvomila niti za trenutek, a cena je bila previsoka. 

Ogrozila bi ne le svoje načrte, ampak tudi svoj ugled. In da bi 
potem on bil tisti, ki bi odkorakal proč … Ne. Vedno je ona 
držala vse niti v rokah. Ona je odločila, kdaj in kako naprej. 
Pogoltnila je cmok v grlu in premagala skušnjavo. „Lahko noč, 
vaša milost.”

Komaj dva koraka ji je uspelo narediti, ko jo je zgrabil za 
roko, jo obrnil k sebi in se spet polastil njenih ustnic. Ob 
strastnem, vročem, spretnem poljubu je skorajda spet pozabila 
na svojo odgovornost, svojo dolžnost. Komu bi škodovala, če bi 
za spremembo enkrat nekaj naredila zase? Če bi za spremembo 
poslušala sebe, ugodila svojim željam?

Odtrgala se je od njega in ga z vso močjo odrinila. Se rahlo 
razjezila, ker ni niti trznil. „Ne.”

Oči so mu žarele. „Ves večer me že zapeljujete, gospa Sharpe. 
Saj ne mislite, da vam bom pustil oditi, ne da bi vas poskušal 
prepričati v nasprotno.”

Če bi jo poskušal prepričati s še enim poljubom, bi se mu 
verjetno vdala. Presneto! „Že zelo dolgo nisem bila z moškim. 
Nisem pripravljena na tisto, kar predlagate.” Dvignila je roko 
in mu s prsti šla skozi lase, počesala razmršene kodre. „Prosim, 
pustite me, da grem.”

Počasi, boleče počasi je popustil prijem. „Potem pa naj vas 
vsaj pospremim domov.”

„Oba veva, kako zelo nevarno bi to bilo. Da bi se znašla v 
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tesnem prostoru, sama, v temi. Dvomim, da bi domov prišla 
neonečaščena. Poleg tega imam svojo kočijo. Ponovno vam 
voščim lahko noč.”

„Ne bom odnehal.”
Obstala je sredi koraka.
„Imel vas bom,” je nadaljeval z glasom, komaj kaj glasnejšim 

od šepeta. Ob besedah, ki so zvenele kot obljuba, jo je spreletelo. 
Spreletelo od veselega pričakovanja. „Zato, ker si vi mene želite 
ravno toliko, kolikor si jaz želim vas.”

Skorajda mu je že ugovarjala, toda vedela je, da če takoj ne 
odide, bo spet pristala v njegovih rokah, popolnoma nemočna, 
prepuščena njemu na milost in nemilost. Kajti uspelo mu jo 
je odtajati, zdaj ji je po glavi rojila le čudovita noč, ki bi si jo 
lahko privoščila. Hotela je zbežati, steči, a ohranila je počasen, 
preudaren korak. Zapustila je balkon, presenečena, da je tresoče 
noge niso pustile na cedilu, ko se je spuščala po stopnicah. 
Odprla je vrata in stopila v glavni salon. Nameravala je 
nadaljevati z obhodom, se razkazovati, morda še koga spoznati. 
Ampak preveč jo je vznemiril. Tega pa preprosto ni bila vajena.

Zato je mirno, kolikor so ji živci dopuščali, stopala proti 
izhodu. Ves čas se je zavedala njegovega pogleda. Spoznala je, 
da je naredila napako. Napačno je presodila. V prihodnje bo 
morala biti previdnejša. Vojvoda Avendalski jo lahko še uniči.


