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Iztegnila je roko in mu dlan položila na ramo.

»Nočem plesati, prekleto.« Ob ostrini njegovega glasu bi se 

vsaka druga gospodična nemudoma zatekla v varen kotiček 

plesne dvorane. A ne Mary. Bila je najpogumnejše bitje na 

svetu.

»Kaj hočeš?«

»Pozabiti.« Prste ji je zaril v lase, dlan ovil ob njeno lice. Jo 

potisnil globlje v sence.

»Mary,« je šepnil. Beseda je izzvenela kot mehko čaščenje. 

Privzdignil ji je obraz in se polastil njenih ustnic. Ni bil nežen. 

In ni bil zgolj lačen; njegovo hotenje je mejilo na požrešnost.

Ni se upirala. Z dlanmi mu je zdrsnila po rokah, prste 

potopila v lase, se s telesom pritisnila obenj in bila enako drzna 

kot on. Skorajda se je nasmehnil.

Se je spraševala, kot se je spraševal on, kaj bi se lahko razvilo 

med njima?



Za Nancy

Ker me je naučila, kako pomembno je zaplesati na obali in 

kakšno veselje se ob tem porodi.

Neverjetna, izredna ženska si. Zelo sem hvaležna, ker te 

poznam.
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Prolog

Stolp, grad Pembrook, Yorkshire 

Zima, 1844

Nocoj bodo umrli.

Štirinajstletni Sebastian Easton, osmi vojvoda Keswiški, si je 

želel, da bi ob tem čutil pogum, da bi se z grožnjo smrti soočil 

stoično in hrabro, kot bi od njega pričakoval oče. A v resnici 

ga je bilo neznansko strah; usta je imel tako suha, da ne bi bil 

zmožen izustiti žaljivke tistim, ki so jih ogrožali.

V starem stolpu ni bilo kamina, ki bi ustvarjal občutek 

domačnosti. A tudi če bi bil vgrajen v debele kamnite zidove, 

jim stric – lord David Easton – prav gotovo ne bi namenil 
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toplote ognja. Niti odej jim ni dal, s katerimi bi se obranili 

pred ostrim vetrom, ki se je zaganjal v rešetke na bornem oknu. 

Varovala so jih le oblačila, ki so jih imeli na sebi, ko so jih 

pospremili v stolp, ker je to bilo najbolje zanje. In sicer takoj 

po tem, ko so očeta položili k zadnjemu počitku v družinsko 

grobnico in je posestvo zapustil še zadnji žalujoči.

Domneval je, da stric David upa, da bodo zaradi mraza 

zboleli in se poslovili s tega sveta – mu tako prihranili tegobe. 

Ko se je zazrl skozi majhno lino, ki je služila za okno, na nebu 

ni bilo lune, le zvezde. Bila je sijajna noč za izginotje treh 

nadležnih fantov.

»Lačen sem,« je potožil Rafe. »Res ne moremo pojesti ovčje 

obare?«

»Ne, ker je morda zastrupljena,« je Tristan odrezavo odvrnil, 

a Sebastianu ni ušlo hrepenenje v njegovem glasu. Vsi so bili 

pošteno lačni. In na smrt prestrašeni, čeprav preponosni, da bi 

to priznali.

»Zakaj bi nas kuharica zastrupila? Mene ima rada. Vedno mi 

prinaša piškote.«

»Ne kuharica, teslo,« je Tristan bevsknil. »Stric.«

Brata sta se še naprej pričkala, a Sebastian, ki je zrl v 

najtemnejšo noč, kar jih je kdaj videl, ju ni več slišal. Ni videl 

bakel, torej stražarji in služabniki niso bili na obhodu. Nikjer ni 

bilo nikogar – kar je pomenilo, da je bil stric povsem prepričan, 

da iz stolpa ne more nihče uiti. Ure v dvorcu so že zdavnaj 

odbile polnoč. Fantje bi morali že zdavnaj spati, a odločen je 

bil, da se ne bo kar tako vdal. Preveril je že rešetke – ne bodo 



- 11 -

VOJVODA NA PREIZKUŠNJI

se vdale. Med njimi bi se lahko izmuznil le vrabec. Možnosti 

za pobeg so bile vse manjše. Prvič v življenju je bil hvaležen, 

da je mati umrla pri porodu, saj tako ne bo preživljala pekla ob 

nesrečni usodi sinov. Čeprav bi se je lord David verjetno lotil 

najprej, da bi ji prihranil žalost.

»Kako me zebe.« Rafov glas je bil nenadoma prepoln obupa, 

kot da hoče bratoma dati vedeti, kako zelo nesrečen je. Kot da 

ne bi bili skupaj v nesrečni zagati. Saj si ni bil sam kriv, da ni bil 

narejen iz pravega testa. Star deset let je bil najmlajši od bratov 

in kot tak seveda nadvse razvajen.

»Če ne boš nehal javkati, ti bom razbil nos in boš res imel 

razlog za pritoževanje,« mu je zagrozil Tristan.

»Pusti ga pri miru, Tristan,« se je oglasil Sebastian. Bil je le 

dvaindvajset minut starejši od brata dvojčka, a teh dvaindvajset 

minut je prinašalo vpliv, položaj in odgovornosti. In pošteno ga 

je skrbelo, da nalogam, ki mu jih je prineslo življenje, ne bo kos 

– da bo razočaral pokojnega očeta.

»Njegovo javkanje mi gre na živce.«

»Molčita, oba, da bom lahko razmislil.«

Slišal je premikanje in Tristan je nenadoma stal ob njem. 

Niso imeli ne sveč ne svetilk. A bratov obraz je kljub temu jasno 

videl. Bila sta namreč povsem enaka. Visoka za svojo starost, 

z neubogljivimi črnimi lasmi, ki so padali na svetle modre 

oči. Cigani so pravili, da so to preganjane oči. Oče pa jima je 

zagotovil, da so to oči Eastonov. Tudi on je imel svetlo modre 

oči. Pa presneti stric tudi.
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Po nesreči, ki se je zgodila med ježo, je lord David očeta, ki 

je imel razbito glavo, pripeljal na Pembrook, na staro družinsko 

posestvo. Trdil je, da je padel s konja. A oče je bil izvrsten 

jezdec. Še nikoli prej ga ni vrglo s sedla. Za kaj takega bi nekdo 

moral prerezati jermenje. Sebastianu se je zdelo verjetneje, da je 

oče sam razjahal, potem pa mu je storilec stopil za hrbet in ga 

lopnil po glavi. Močno. In imel je enega samega osumljenca.

»In kakšen je tvoj načrt? Kako nas boš spravil iz stolpa?« 

je Tristan tiho vprašal. »Ne bom te izdal, pa če me da na 

natezalnico.«

V ječi je bilo veliko mučilnih naprav, ostankov iz časa, ko 

je prvi vojvoda Keswiški služil Henriku VIII. in zanj opravljal 

neprijetna opravila. Zdelo se je, da se krvoločnost prenaša iz 

roda v rod. Sebastian se ni mogel znebiti občutka, da si stric želi 

vse tisto, kar je pripadalo njihovemu očetu – to pa je pomenilo 

še tri umore.

»Sploh imaš kakšen načrt?« je vztrajal Tristan.

»Napadla bova prvega, ki bo stopil v ječo. Ti boš ciljal kolena, 

jaz bom ciljal glavo.« Tveganje bo večje, kajti prišlek bo morda 

oborožen. In nagonsko bo udaril tja, kjer bo šibka svetloba 

razkrivala največ: naravnost v sredino obraza.

»In potem?«

»Osedlali bomo konje in zbežali.«

»Jaz sem za to, da ostanemo in stricu pokažemo hudiča. 

Ubijmo ga. Hitro.«

»Tristan, kako si neumen. Res ne razumeš? Nobenih 

zaveznikov nimamo. Če bi jih imeli, zdaj ne bi bili tukaj.«
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»To gotovo ni res. Saj si zakoniti dedič.«

»Koga imamo na svoji strani? Komu lahko zaupamo? Ne, 

najbolje bo, da zbežimo in se ločimo. Vrnili se bomo, ko bomo 

odrasli. Si povrnili tisto, kar nam pripada.«

»In kako bomo dokazali svojo identiteto?«

»Kaj misliš, koliko je dvojčkov s svetlo modrimi očmi?« Poleg 

tega je na verižici nosil očetov prstan. Bil mu je še prevelik, ni še 

bil dovolj moškega, da bi obranil svoje pravice. A nekega dne …

»Ne strinjam se …« je začel Tristan.

»Šššš,« ga je Sebastian utišal. Zaslišal je oddaljeno rožljanje, 

ki pa je postajalo vse glasnejše.

»Nekdo prihaja.« V temi je poiskal bratovo vitko ramo in 

nanjo položil dlan. Stisnil. Niti skupaj nista dovolj močna. 

Zanesti se bosta morala na element presenečenja in spretnost. 

»Ne oklevaj. Bodi hiter in odločen. Naredi največ škode.«

Slišal je, kako je brat glasno pogoltnil, in čutil, da je odločno 

prikimal.

»Rafe, pojdi v kot,« je Sebastian naročil mlajšemu bratu.

»Zakaj?«

»Ne sprašuj in ubogaj, brat,« je ukazal s še odločnejšim 

glasom. Rafe je bil premlad, da bi jima lahko pomagal; in 

dolžnost najstarejšega med brati je bila, da zaščiti najmlajšega.

Skočil je do vrat, Tristan mu je bil za petami. Edini kosi 

pohištva, ki se jim je bilo treba izogniti, so bili majhna miza 

in dva stola na sredi temačnega prostora. Ubogi reveži, ki so 

morali podpisati priznanje, so pač potrebovali ravno površino, 

je grenko pomislil.



- 14 -

LORRAINE HEATH

Zadržal je dih, se s hrbtom prilepil na hladen zid. Kamni 

so se mu zažrli v hrbet. Slišal je vtikanje ključa v ključavnico, 

škrtanje, ko ga je prišlek obrnil. Vrata so se odprla, v prostor je 

vdrla svetloba. Planil je in …

Dekle je skočilo nanj, mu noge ovilo okoli pasu, roke okoli 

vratu. Na licu je začutil hladne solze. »Živ si,« je zaječala. »Tako 

sem se bala, da bom prepozna!«

Držal jo je v objemu, čutil, kako se trese. Leščerba na 

hodniku pred vrati je v prostor metala bledo svetlobo. Gotovo 

jo je odložila, ko je v ključavnico vtikala ključ. »Ššš, Mary,« ji je 

nežno prigovarjal. »Govori tiše. Kaj sploh počneš tukaj?«

Lady Mary Wynne-Jones, hči soseda grofa Winslowa, je 

kolcnila, posmrkala in mu obraz zakopala v ramo. »Iskala sem 

te. Slišala sem ga … Rekel je, da te mora ubiti.«

»Koga si slišala?«

»Tvojega strica.«

»Prekleti ničvrednež!« je Tristan zaječal. »Vedel sem!«

»Tiho,« mu je naročil Sebastian. Hitro, a karseda nežno se je 

izvil iz Maryjinega objema. Bile so je same noge in roke, lahka je 

bila kot peresce. Ko se je vendarle postavila na noge, jo je prijel 

za ramena in se ji zazrl v zelene oči. Pri dvanajstih letih je bila 

divje narave, pogosto se je izmuznila od doma in ga obiskala. 

Brez gardedame, seveda. Pretvarjala sta se, da sta pustolovca, 

raziskovala sta bližnje razvaline. Najraje sta se zadrževala med 

ostanki opustele opatije. In prejšnji teden ga je tam pogumno 

poljubila. Ni ostal hladen, in če bi njegov oče izvedel, da ji je 
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vrnil poljub, bi se znašel v velikih težavah. Kajti grofove hčere 

nisi poljubil, če se z njo nisi nameraval poročiti. To mu je oče 

povedal že večkrat.

A Mary ni bila le grofova hči. Bila je njegova najboljša 

prijateljica. Naučil jo je, kako se naokoli gibati čim bolj 

neopazno. In v marsičem je bila spretna kot fant. To mu je bilo 

zelo všeč. Ničesar se ni bala. No, skorajda ničesar. Zdaj je bila 

namreč bleda kot duh, a na s pegicami posutem obrazu se je 

zrcalilo olajšanje. »Komu je to naročil?«

»Nisem videla,« je odvrnila. »Stekla sem v tvojo sobo. In ker 

te nisem našla, sem pomislila na stolp.«

»Je tvoj oče tukaj?«

Odločno je odkimala. »Sama sem prijezdila. Vedela sem, da 

si žalosten zaradi očetove smrti. Hotela sem ti delati družbo 

– kot si mi jo delal ti, ko je moja mama šla v nebesa.« Deset 

let je imela, ko je njena mati podlegla vročici. Tisti večer je 

odjezdil tja, splezal na drevo pred oknom njene sobe in smuknil 

skozi okno v njeno posteljo. Jo objemal in tolažil, ko je jokala 

in žalovala. »Plazila sem se naokoli in te iskala. Takrat sem ga 

slišala.«

»Pohiteti moramo. Tristan, popazi na Rafa.«

»Ne potrebujem varuške,« se je pritožil najmlajši.

»Utihni že,« je bil Tristan nejevoljen. »To ni igra. Stric se nas 

hoče znebiti.«

»Zakaj?«

»Ker smo edina ovira med njim in posestvom. Zdaj pa pridi.«
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Sebastian je Mary zgrabil za roko in stopil iz ječe. Pobral je 

leščerbo in se pognal po stopnicah. Slišal je korake obeh bratov. 

Na dnu stopnic je zagledal stražarja. Razkrečen je ležal na tleh, 

ob njem je ležala velika veja.

»Priplazila sem se mu za hrbet in ga treščila po glavi,« se je 

Mary pohvalila.

»Zelo dobro opravljeno, Mary.«

Zažarela je, zelene oči so se za hip zasvetile, potem pa jih je 

spet zasenčila zaskrbljenost. Niso smeli izgubljati časa. Trdno jo 

je držal za roko in stekel ven. Z dolgimi nogami mu je zlahka 

sledila. Bila je elegantna kot mlada srna in skorajda tako hitra. 

Prijatelja sta bila, odkar je pomnil. In ni poznal nikogar s tako 

živahnimi rdečimi lasmi. Zdaj jih je imela spletene v kito, 

ritmično ji je udarjala po hrbtu, ko sta tekla proti stajam.

Vsak od bratov je osedlal svojega konja. Maryjin je bil 

privezan v bližini. Pomagal ji je v sedlo, potem pa se povzpel na 

svojega konja.

»Pojdita naprej, Tristan. Dohitel vaju bom. Mary bom 

pospremil do doma.«

»Ne. Ostanimo skupaj, čim dlje.«

»Prav. Odjezdimo.«

Napredovali so v svetlobi Maryjine leščerbe, ki je metala 

zlovešče sence. Niso mogli jezditi prehitro, konji bi se lahko 

spotaknili. Sebastiana je ščemelo po vsem telesu. Priganjala ga 

je nuja. Na pol poti je nenadoma ustavil konja.

»Počakajte,« je kriknil.
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Ubogali so ga. Navsezadnje je bil vojvoda. Razjahal je in 

stopil na svetlobo leščerbe. »Mary, mi daš trak za lase?«

Dala mu ga je brez oklevanja. To ji je bilo povsem podobno. 

Brezpogojno sta si zaupala. Izvlekel je robec, za katerega je oče 

trdil, da ga nosi vsak pravi kavalir, in pokleknil.

»Sebastian, kaj pa počneš?« se je začudil Tristan. »Ni časa za 

neumnosti. Naprej moramo.«

A Sebastian ni mogel zapustiti doma, ne da bi s sabo odnesel 

vsaj en spominek. Postrgal je po tleh in v dlan zajel nekaj bogate 

prsti, po kateri je v preteklosti jezdilo sedem vojvod, več kraljev 

in tudi nekaj kraljic. Stresel jo je v razgrnjeni robec, vsebino 

zavaroval z Maryjinim trakom za lase in si tako za silo narejen 

mošnjiček stlačil v žep. Potem se je spet povzpel na konja in 

lahko so nadaljevali.

Ko so naslednjič ustavili konje, so bili pred stajami na 

posestvu Maryjinega očeta. Sebastian je razjahal in stopil k 

Mary.

»Stopi noter. Oče ti bo pomagal,« ga je rotila Mary.

»Ne, ogrozil bi tebe in tvojo družino.« Pravzaprav bi ogrozil 

vse.

»Potem bom šla s tabo.«

»Ne, ne moreš z nami.«

»Kam pa greste?«

»Če ne boš vedela, ne boš mogla izdati.« In nihče je v priznanje 

ne bo mogel prisiliti z mučenjem. Roke ji je ovil okoli ozkega 

pasu in jo povlekel na tla.
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Oprijela se ga je. »Ne zapuščaj me, Sebastian. Vzemi me s 

sabo.«

»Zdaj sem Keswick. Ne morem te vzeti s sabo, a vrnil se 

bom, to ti obljubljam. Natančno čez deset let, pri ruševinah 

opatije.« Sklonil se je in jo nalahno poljubil. Z ustnicami je 

bežno podrsal po njenih, da se je zdelo, kot da ji je na ustnicah 

za hip pristal nemiren metulj. »Hvala ti, Mary. Nikoli ne bom 

pozabil, kaj si naredila zame in za moja brata.«

»Obljubi mi, da boš previden.«

»Obljubim,« je rekel s samozavestjo, ki je bila v popolnem 

nasprotju z njegovo mladostjo – in krčevitim strahom, ki ga je 

dušil. Sanjalo se mu ni, kaj mu prinaša prihodnost.

»Ko boš na varnem, mi piši,« je rekla. Spoznal je, da se sploh 

ne zaveda, kakšna nevarnost jim vsem preti.

»Mary, nikoli nikomur ne povej, kaj si slišala in kaj si 

naredila. Ne glede na vse. To mora ostati naša skrivnost. Tako 

bo najbolje za vse.«

»Obljubim.«

Zdelo se je, da bi moral še nekaj reči, a ni vedel, kaj. Spet se 

je povzpel na konja in ga spodbudil v galop. Brata sta jezdila ob 

njem. Mary so pustili za sabo.

Ko so odjezdili v noč, v temo, v neznano, si je prisegel, da se 

bo nekega dne vrnil v Pembrook in si vzel tisto, kar mu pripada. 

Nič drugega ni bilo več pomembno.

In ta zaobljuba ga je oblikovala v moškega, kakršen je postal.
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Prvo poglavje

London 

Julij 1856

Če radovednost res ubije mačko, potem bom mrtva že pred 

večerom, si je mislila lady Mary Wynne-Jones. Navsezadnje se 

je plesa pri lady Lucretii Easton udeležila ravno iz radovednosti. 

Mary je o njej vedela le, da se je spomladi poročila z lordom 

Davidom Eastonom. In to je bilo tisto, kar je vzbudilo Maryjino 

pozornost, zato je zdaj s sestrično Alicio in še dvema mladima 

damama stala v kotu plesne dvorane. Našla je popolno mesto za 

spremljanje prihajajočih in odhajajočih gostov – videti in biti 

viden.
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Lord in lady Wickam!

A Mary so prihajajoči gosti bolj malo zanimali. Vso pozornost 

je namenjala gostitelju in gostiteljici. Najbolj jo je zanimalo, 

kaj imata za bregom, kako ju bo visoka družba sprejela. Lorda 

Davida ni videla že leta. Iz Pembrooka je namreč odšel kmalu 

po pobegu nečakov. Predvidevala je, da se je ustalil na katerem 

od drugih družinskih posestev. Morda pa je kar vse leto živel v 

Londonu. Kajti ta rezidenca prav gotovo ni bila zanemarjena. 

Svetlikala se je in se lesketala, bila je zelo dobro vzdrževana.

In svetlikali in lesketali so se tudi nocojšnji gosti. Kdo bi si 

mislil, da bo drugi sin vojvode požel toliko zanimanja? A lorda 

Davida je spremljala vprašljiva preteklost, ki je prav gotovo 

vzbujala pozornost. Njegov starejši brat je umrl v strašni nesreči. 

Trije nečaki so nepojasnjeno izginili. So morda zbežali? So bili 

ugrabljeni za odkupnino ali pa se je vse ponesrečilo in so srečali 

Stvarnika? Ali pa je bil v ozadju ugrabitve kakšen drug zlovešči 

razlog? So jih strpali na ladjo? Jih prodali v suženjstvo? Nihče ni 

vedel.

Okoli njih so se spletle različne legende – legende o izginulih 

lordih iz Pembrooka.

»Si že kdaj bila na bolj dolgočasnem plesu?« je lady Alicia 

zaječala v zanjo značilnem dramatičnem tonu, kot da je 

ravnokar izjavila, da bo sveta, kot ga poznajo, zelo kmalu konec.

Mary je sestrični namenila poševen nasmešek. Imela je lase 

temno bronaste barve, ki so bili v precejšnjem kontrastu z 

Maryjinimi ognjeno rdečimi. Oči pa sta imeli enako zelene. 
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Njuni materi sta bili sestri in zdelo se je, da po tisti strani 

družine nihče ne more uiti zelenim očem. »Ne predstavljam si 

zabavnega lorda Davida. Navsezadnje: noben človek s tolikšno 

prtljago ne more biti zabaven.«

S sarkazmom si je od sestrične prislužila oster pogled, drugi 

dve damici, ki sta se jima pridružili šele pred kratkim, pa nista 

opazili ničesar nenavadnega. Preveč sta bili zaposleni z iskanjem 

čednih mladih gospodov.

»Prvič je priredil zabavo,« je lady Hermione odsotno 

pripomnila in si pogladila svetle kodre, ki so ji z visoke �ge 

padali na vrat. To je bila njena druga sezona in dobro je že 

vedela, kaj in kako. Mary in sestrična Alicia sta bili, kar se tega 

tiče, nevedni, saj sta od dopolnitve polnoletnosti poletje prvič 

preživljali v Londonu.

»Res pa je tudi, da se je zdaj prvič poročil,« se je namuznila 

lady Victoria in privzdignila kot oglje črne obrvi. »Mati je od 

sestrične izvedela, da se je lady Lucretia z njim poročila le zato, 

ker pričakuje, da bo še pred koncem sezone postal vojvoda, njej 

pa naziv vojvodinje nadvse diši. In zaradi tega možnega razpleta 

se zdaj zanju zanima vsa visoka družba. Kajti vojvodi se nihče 

noče zameriti. Zato tudi toliko gostov na plesu.«

Mary je oče povedal, da je lord David pri vrhovnem sodišču 

vložil zahtevek za podelitev naziva, saj so bili vsi trije nečaki 

še vedno pogrešani. Najmlajši je polnoletnost dosegel pred 

dobrim letom. In ker naziva še ni zahteval nobeden od njih, je 

bil možen en sam zaključek: da so vsi trije resnično pokojni.
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Temu argumentu Mary ni mogla ugovarjati, ne glede na 

to, kako zelo se ji je to upiralo. V vseh teh letih se ji ni oglasil 

nobeden od fantov. Res pa je tudi, da bi njen oče vsako pismo, 

ki bi prispelo zanjo, takoj uničil.

Prelomila je obljubo, ki jo je takrat dala Sebastianu. Tisto noč 

je šla do očeta in mu povedala, kaj je videla in slišala ter kako je 

fantom pomagala pobegniti. Pričakovala je, da bo stvari vzel v 

svoje roke in se soočil s sosedom. A je le razočarano ugotovila, 

da se njen oče boji še lastne sence. Poslal jo je v samostan, da bi 

lahko razmislila o neprimernem vedenju. Ni verjel, da bi hotel 

človek naziv pridobiti na tako zločinski način. »To se pač ne 

dela,« je bil prepričan.

Ko se je spomladi vendarle lahko vrnila v Willow Hall, se je 

odpravila do porušene opatije in jokala v vetru. Vedela je, zakaj 

je Sebastian za mesto ponovnega snidenja izbral ravno opatijo. 

To je bil poseben, čaroben kraj. Tam ga je pogumno poljubila, 

potem pa se bala, da bo oče izvedel za njeno drznost in jo 

zaradi nezaslišanega vedenja poslal proč. Takrat je imela komaj 

dvanajst let, vendar ni pozabila Sebastianovih ustnic na svojih 

– in nikoli ne bo, ker je bil poljub sladek in hkrati zastrašujoč.

»Kako žalostno, da so njegove nečake požrli volkovi,« je 

modrovala lady Alicia. Med drugim se je namreč govorilo, da 

so v bližini porušene opatije našli ostanke trupel, Alicia pa je 

med vsemi možnostmi vedno izbrala tisto najbolj dramatično. 

Zgodba o grozni smrti fantov je zasejala mnoga svarila – na 

primer, da je treba preveč drzne fante držati proč od nočnih 
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pustolovščin. Še ena zgodba je pripovedovala, da so umrli 

zaradi vročice. Vendar pa je ostajalo dejstvo, da trupel ni bilo. 

Tu in tam so menda bili nekje opaženi – v Londonu, na obali, 

v kakšnem gozdu – a dokazov ni bilo. Zato je njihova resnična 

usoda ostala nerazkrita.

Mary pa je bila prepričana, da so v dolgih letih odsotnosti res 

nekje končali življenje. Kajti če bi bili še živi, bi se vrnili, kot so 

obljubili. Sebastian bi gotovo prišel. Na vsak način bi namreč 

hotel izpolniti obljubo. Zato ga gotovo ni več med živimi. 

Nešteto noči je žalovala za njimi, a ko se je zjutraj zbudila, je 

bila še vedno prepričana, da živijo. Iskala je razloge, zakaj se 

niso še vrnili. Pa vendar se ji je ta možnost vsako leto zdela 

manjša. Ni se ji več zdelo zelo verjetno, da so stopili v odraslost.

S kotičkom očesa je ujela lorda Davida, ki se je namenil proti 

oddaljenemu hodniku. Ta krastača od človeka je ponujal lep 

pogled, odet v najboljša oblačila, in to ji je pošteno kravžljalo 

živce. Zdel se ji je tako nadut in zloben. Toliko, da na njegovem 

hrbtu ni videla grbe. Kot Rihard III., ki je, da bi se dokopal 

do krone, svoja nečaka dal zapreti v utrdbo Tower of London. 

Sklenila je, da je med možakoma veliko podobnosti.

Ko se ji je malo prej mimogrede nasmehnil, se je s skrajnimi 

močmi zadržala, da ni skočila vanj in mu izpraskala oči. V njih 

je namreč videla prebrisanost, ki pa je očitno vsem drugim 

ostala skrita. Kajti vsi so se mu le dobrikali, se čudili njegovemu 

šarmu. Vsaj toliko pameti je imel, da ji ni poskušal poljubiti 

roke, kot jo je teti, v spremstvu katere je prišla na ples. Ker če bi 
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ji, se ne bi mogla več zadrževati in bi ga, če nič drugega, močno 

brcnila v piščal.

Lord in lady Westcli�e!

Mary je pomislila, da bi z Alicio morda lahko kar odšli. Ni 

več vedela, kaj si je sploh obetala od tega plesa. Vse, kar je 

dosegla, so bile prebavne motnje, ko je pomislila, kako se je 

lord David dokopal do te londonske rezidence in da bo vrhovno 

sodišče zelo kmalu ugodilo njegovemu zahtevku po nazivu. In 

ko bo tudi uradno vojvoda, bo njegovo vse. Dosegel bo, kar si 

je zadal.

Tega enostavno ni mogla dopustiti. Vrhovnemu sodišču bo 

poslala pismo, v katerem bo podrobno pojasnila, kaj je možak 

naredil, kaj je slišala in kaj se je zgodilo v noči, ko so fantje 

izginili. Toda ali bo njenim besedam sploh kdo verjel? Ali pa 

bo to le še ena zgodba – prepolna domišljije – o skrivnostnem 

izginotju lordov iz Pembrooka?

Iz misli sta jo prebudila kavalirja, ki sta lady Hermione in 

lady Victorio prišla povabit na ples. Ko sta se para odpravila na 

plesišče, je Alicia pripomnila: »Še vedno ne morem verjeti, da se 

boš konec meseca poročila.«

Tudi Mary se je to zdelo precej neverjetno. Že na prvem 

plesu je vzbudila pozornost vikonta Fitzwilliama. Sledilo je 

zavzeto dvorjenje z množico cvetja, sprehodi v parku in dolgimi 

popoldnevi v domačem salonu. Družilo ju je zanimanje za 

glasbo, literaturo in umetnost. Pogovori z njim so bili vedno 

zelo prijetni, ni pa vedela, zakaj se ji je včasih zdelo, da pogreša 

iskrice. Očitno jo je pustolovski duh vendarle zapustil.
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»Priznati moram, da me grize slaba vest. Navsezadnje bi to 

morala biti tvoja sezona,« je Mary spomnila sestrično. Oče 

Mary ni privoščil razburjenja prve sezone, pustil jo je hrepeneti 

v samostanu. Blišč in lesket Londona je izkusila šele, ko je teta, 

Alicijina mati, stvari vzela v svoje roke in vztrajala, da se mora 

Mary vrniti iz izgnanstva in z Alicio doživeti sezono. In Mary se 

je takoj zaljubila v prestolnico.

Gospod Charles Godwin!

»Ni še konec. Še imam čas, da spoznam ljubezen svojega 

življenja,« je Alicia pribila z gotovostjo, ki je dala vedeti, da še 

ni izgubila upanja.

A Mary je ob teh besedah spet občutila krivdo, kajti ni 

imela občutka, da je Fitzwilliam njena resnična ljubezen. Ja, 

brez dvoma ji je bil všeč. Bila mu je naklonjena. Ponašal se je 

z brezhibnimi manirami in oblačil se je, kot človeku njegovega 

stanu pritiče. Pomislila je, da bi bil Sebastian, če bi še živel, zelo 

podoben zaročencu: spoštljiv, očarljiv, občasno duhovit. Poleg 

tega so ji bili pri srcu tudi njegovi starši, markiz in markiza 

Glenchestrska. Zdelo se je, da jo imata v čislih. Odobravala sta 

celo čas, preživet v samostanu – tam naj bi se naučila usmiljenja 

in miline. V resnici ji je bivanje v samostanu dalo en sam 

poduk: očetu nikoli ne zaupaj skrivnosti.

»Vsak gospod bi lahko bil zelo srečen, da te je dobil za ženo,« 

je zagotovila Alicii.

»Zelo si velikodušna, Mary. In ko že govoriva o srečnih 

moških: tvoj prihaja.«
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Mary se je obrnila in se zagledala v zaročenca, ki se ji je 

približeval. Vikont Fitzwilliam je bil nekaj let starejši, zaradi 

česar ga je obdajalo ozračje zrelosti in uglajenosti, ki ju je 

mlajšim gospodom kritično primanjkovalo. Bil je visok in vitek, 

svetle polti in hitrega nasmeha, o čemer se je prepričala vsakič, 

ko sta bila skupaj. Oče je zvezo seveda z veseljem odobril, pa 

čeprav je bilo posestvo, ki ga bo Fitzwilliam nekoč podedoval, v 

Cornwallu in s tem daleč proč od domačega Yorkshira.

Lord in lady Raybourne!

Lord Fitzwilliam je obstal pred njo in jo preveril z rjavimi 

očmi, ki so izdajale občudovanje. »Kako ste ljubki, lady Mary.«

Mary je bila na plesu že večino večera, on pa je prišel šele 

pred kratkim in opazovala je, kdo vse je pritegnil njegovo 

pozornost med sprehodom po plesni dvorani. Mehko se mu je 

nasmehnila. »Hvala, milord.«

Narahlo je obrnil glavo. »Tudi vi ste ljubki, lady Alicia.«

»Preveč ste prijazni, milord.«

»Nikakor. Le resnico govorim.« Spet se je posvetil Mary. »Ste 

prihranili kakšen ples zame?«

Sedmega. Bil je bolj vraževerne sorte, a ji je bil zaradi tega 

le še bolj všeč. Številka sedem je bila namreč njegova srečna 

številka. Na prvem plesu sezone je z njo odplesal sedmi ples in 

takrat ga je – kot jo je tako rad opominjal – popolnoma začarala 

z lepoto in živahnostjo.

»Seveda.«

»Sijajno. Nama oprostite, lady Alicia?«
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»Kajpada, milord.«

Mary sestrične ni želela pustiti same, ni ji bilo jasno, zakaj je 

gospodje ne obletavajo. Fitzwilliam ji je dlan položil na križ in 

jo odvedel na plesišče. »Boste naslednji ples odplesali z njo?«

»S kom?«

»Z lady Alicio, mojo sestrično.«

»Če vas bo to razveselilo.«

»Prav zares, zelo me bo razveselilo.«

»Boste morda celo malo ljubosumni?« jo je podražil z 

lesketom v rjavih očeh.

»Malo pa res, a predvsem bi me to osrečilo. Res ne razumem, 

zakaj ji gospodje ne namenjajo več pozornosti.«

»Ker ob vas preprosto zbledi.«

Ob poklonu so se ji lica nežno obarvala. Sebično je upala, 

da bo poklonov, ki jih je s tolikšno lahkoto delil, deležna tudi 

po poroki. Ko jo je prijel za roko in ji dlan ovil okoli pasu, 

so prostor napolnili mamljivi takti valčka. Njegov dotik je bil 

kavalirski in prijazen. Ni obljubljal strasti ali dogodivščin, a 

te neumnosti je tako ali tako že pustila za sabo. Za mnoge je 

morda veljala že nekoliko v letih, kar se iskanja moža tiče, pa 

vendar je bila zdaj na plesu z občudovalcem. Ona pa je po letih 

osamljenega bivanja v samostanu že obupala nad poroko.

Prav tako ji ni pomagalo, da se je dolgo bala lorda Davida. 

Kar videla ga je, kako se je loti, kot se je lotil nečakov. Kajti 

poznala je njegovo skrivnost, vedela, kakšen greh je storil. 

Zavedala se je, da je nagnjena k nepremišljenim odločitvam, 
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da zadev ni vedno dobro premislila, a če takrat ne bi zaupala 

svojemu šestemu čutu …

Njegova milost, vojvoda Keswiški!

Ob teh nenavadnih, nepričakovanih besedah je otrpnila.

»Ljubi bog,« je Fitzwilliam vzkliknil in upočasnil korak. 

»Je to namen tega plesa? So njegovemu zahtevku že ugodili? 

Seveda, lord David nas je vse pošteno presenetil in iz tega 

naredil bleščečo zabavo.«

Ni prenesla misli na to, kaj so sporočale Fitzwilliamove 

besede. Če je lord David res pridobil nazive, potem so brate 

razglasili za mrtve. Usločila je vrat.

Lord Tristan Easton!

Kolena so se ji zašibila.

Lord Rafe Easton!

Svet okoli nje se je skrčil, tema je grozila, da jo bo pogoltnila. 

Srce ji je podivjalo. Zavrtela se je na petah in se zastrmela v 

stopnice, ki so vodile v dvorano. Glasba je potihnila. Pari so 

nehali plesati. Zaslišal se je vznemirjen šepet, ki pa je postajal 

vse glasnejši, kajti ljudje so ogovarjali in kazali s prstom. Nekaj 

dam je hlastalo za zrakom. S kotičkom očesa je videla, da je ena 

od njih možu omedlela na rokah.

Na podestu so stali trije visoki moški z nespodobno dolgimi, 

kot noč črnimi lasmi. Dobro ukrojena oblačila niso prikrila 

divjih izrazov na njihovih obrazih. Z ledeno modrimi očmi so se 

sprehodili po osupli množici. Ocenili obraz in se hitro preselili 

na drugega. Z očitnim prezirom so dajali vedeti, da so vzvišeni 
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nad vsemi. Eden od njih je majordomu, ki je naznanjal goste, 

v hrbet tiščal pištolo – brez dvoma zato, da je možak razglasil 

naziv, po katerem je njegov delodajalec tako zelo hrepenel.

V njem je prepoznala Rafa. Bil je visok, a še vedno nižji od 

bratov. Na drugi strani je stal Tristan. Brez težav ga je prepoznala 

po domišljavem nasmešku, ustnice so se mu vedno ukrivile 

nekoliko na desno. Čeprav sta si bila dvojčka zelo podobna, ju 

je vedno z lahkoto razločila.

Sebastian je, kot vedno, ko so bili skupaj, stal na levi. Le da se 

tokrat ni smehljal. In zaradi groznih brazgotin, ki so mu kazile 

levo stran obraza, se morda niti ni mogel nasmehniti. Oko mu 

je prekrivala črna preveza. Ljubi bog, kaj se mu je zgodilo?

Mary je stopila korak naprej, toda Fitzwilliam jo je zgrabil za 

roko in jo povlekel nazaj. »Počasi, drago dekle,« je šepnil. »Kdo 

ve, kakšna nevarnost preti.«

Sumila je, da precejšnja. Lordi iz Pembrooka so vstali od 

mrtvih.

In prešinilo jo je, da se bodo ljudje tega dolgočasnega plesa še 

zelo dolgo spominjali.


