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Za vse, ki so čakali,

nekateri potrpežljivo, drugi ne, na Sebastianovo zgodbo.

Dobro veste, kateri ste.

Uživajte.
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VOJVODOVE PREGREHE

Prvo poglavje

Junij 1813

Sodeč po izrazih vojakov, ki so korakali iz Konjske garde, si je 

nekdo zaželel krvave kopeli. S tihim preklinjanjem je Sebastian 

Gri�n, vojvoda Melbourne, galopiral mimo njih in s približno 

pol kilometra prednosti pred vojaki dosegel cilj. Ni bilo niti 

veliko razdalje niti časa.

Skopljencu je zategnil uzde, da se je ustavil, in skočil na tla. 

»Kdo je tukaj glavni?« je zavpil v glasno množico pred sabo in 

komaj opazil mlajša brata in svaka, ki so jezdili za njim.

»To sem jaz,« se je slišal raskav glas iz sprednje vrste besnih 

ljudi. Čokat moški, oblečen kot večina njegovih pristašev v 

zdelana kmečka oblačila in oblačila delavskega razreda, se je 

prerinil do Sebastiana na rob velike množice. »Kaj želiš, fant?«
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Fant. Že sedemnajst let, odkar je podedoval vojvodstvo, mu 

nihče ni rekel fant. Dvignil je obrv. »Rad bi vedel, zakaj mislite, 

da vam bo to, da boste razbili vrata hiše Carlton, prineslo ali 

hrano ali pa razumevanje za vaše početje?«

»In kdo, pri krvavem peklu, si ti, da prijahaš sem na svojem 

domišljavem konju in s svojimi domišljavimi prijatelji?« je 

zahteval moški.

Sebastian se ni menil za vprašanje in se je namesto tega obrnil 

proti drugi skupini jezdecev, ki so se približevali. »Kupite vsak 

kos hrane, ki ga boste našli na trgu Picadilly,« je ukazal tajniku. 

Naj vse odnesejo v Westminstrsko opatijo.«

Rivers je prikimal in obrnil skopljenca. »Takoj, vaša milost.«

»Jennings, pojdi z njim. Rad bi odeje in raznovrstna oblačila, 

če jih bo kdo potreboval.«

»Hitim kot veter, vaša milost.«

Ko se je spet spogledal z velikim moškim, je znaten del 

njegovega bojevitega izraza zamenjala zmedenost. »Torej 

mislite, da nam boste dali nekaj kruha in oblačil, in bomo 

odšli? To ni …«

»Koliko vas je? Tristo?« ga je prekinil Sebastian, ki si je vzel 

trenutek časa, da je med množico premeril umazane, lačne in 

obupane obraze ter se komaj zadrževal, da ni čez ramo pogledal, 

ali se približujejo vojaki. »Pojdite v Westminster in me tam 

počakajte. Sedli bomo kot gospodje in se pogovorili, kaj storiti, 

da bodo vaši ljudje dobro in siti, dokler se vaša polja ne bodo 

ponovno posejala in se bo izboljšal namakalni sistem.«
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»Ne bom …«

»Če boste vztrajali pri napadu na rezidenco princa regenta, 

bo prisiljen zbrati vojake, za svojo zaščito.« Nekaj trenutkov je 

zadrževal pogled moškega. »Tukaj so otroci, gospod. Nikar ne 

poslabšajte položaja. Ne zdaj, ko vam dajem besedo, da vam 

bom pomagal, da se stvari izboljšajo.«

»Še vedno ne poznam vašega imena, gospod … vaša milost. 

Ne vem, ali lahko zaupam plemiču.«

»Sem vojvoda Melbourne. Če veste kaj o meni, je zagotovo 

to, da ko dam besedo, je nikoli ne prelomim.«

Moški je negotovo stopil korak naprej. Oba, Shay in Zachary, 

sta se približala, vendar je Sebastian odmahnil bratoma. Ti 

ljudje so bili obupani in so iskali nekoga, nad komer se bodo 

znesli zaradi več časa trajajočega nezadovoljstva. Preklet naj bo 

Kesling, ker se ni zmenil za prošnje kmetov s tistih kmetij, ki 

so mejile na njegova posestva. Zadržal je sapo in počasi iztegnil 

roko.

Mišice v čeljusti so mu trzale, ko jo je kmet sprejel. »Jaz sem 

Brown, vaša milost, Nathan Brown. In slišal sem že za vas.«

»V Westminstrski opatiji se bova sestala čez dve uri, gospod 

Brown.«

Brown je prikimal. »Tam bom.«

Gospod Brown je pozval zbrane, naj se začnejo pomikati 

vzhodno, v smeri Westminstrske opatije. Nekaj med njimi mu 

jih je stisnilo roko, ko se jim je smehljal, ko so odhajali mimo 

njega. Ko je zadnji od njih zapustil vrata ograje hiše Carlton, je 

globoko zajel sapo.
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»Dobro si opravil, Seb,« je rekel najmlajši brat, lord Zachary 

Gri�n. »Glede na to, da imam s sabo samo eno pištolo, bi nam 

lahko šlo pošteno za nohte.«

»Mm-hm. Shay pojdi do župnika cerkve Sv. Marjete in ga 

obvesti, da bo imela opatija dan ali dva goste.«

Srednji brat se je obrnil proti opatiji. »Sem že na poti.«

Sebastian se je zavihtel nazaj na Merlina. »Tudi jaz sem. 

Sestanek imam čez dve uri.«

Njegov svak, Valentine Corbett, lord Deverill, se mu je 

prešerno nasmehnil. »Kaj počneš ob jutrih, ko ne rešuješ 

monarhije ter hraniš revnih in obupanih?«

»Hranim Zacharyja, kar zna biti skoraj enako nevarno,« je 

odvrnil in odpeketal, da bi se pogovoril s pretresenim prinčevim 

tajnikom, ki se je prikazal na najbolj oddaljeni strani ograje, 

obkrožen s pol ducata enako živčnih kraljevih stražarjev. »Drugi 

se vrnite k temu, kar ste že počeli. Green bo ostal z menoj.«

Konjušnik je prikimal, ko se je tudi njihova skupina razšla, 

Zach in Valentine sta bila zadnja. Čeprav se je pretvarjal, da ni, 

pa je vendar slišal njuno mrmranje o nespametnem tveganju in 

kaj bi se lahko zgodilo, če bi imel gospod Brown ob sebi kaj več 

orožja od samo upravičenega ogorčenja. Kar se je njega tikalo 

in kot vojvoda, in še zlasti vojvoda Melbourne, ni delal prav nič 

več, kot je bila njegova dolžnost do krone in prebivalcev Anglije. 

In natančno tako je preživel vsako jutro. In popoldne. In večer.

Ko je odšel iz hiše Carlton in odjezdil mimo vojakov, ki so 

bili manj kot ulico stran od regentove rezidence, je upočasnil 
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konja na lahkotnejše peketanje, da ga je laže vodil po Mayfairu. 

Čez tri ulice so zavili na trg Grosvenor in potem ob ograji vse do 

Gri�nove hiše. Sebastian je zdrsnil s sedla, vrgel vajeti Greenu 

in stopil po stopnicah, medtem ko je konjušnik odvedel Merlina 

okoli hiše in naravnost v konjušnico.

Ko je dosegel vhodna vrata, so se odprla. »Predvidevam, da 

ste bili uspešni, vaša milost?« je vprašal sluga in stopil nazaj, da 

je lahko Sebastian vstopil.

»Hvala bogu, Stanton. Se je moja hči že zbudila?«

»Ne verjamem, vaša milost. Ali naj pošljem ponjo?«

»Da. Rad bi jo videl, še preden se odpravim v parlament. Ko 

se bo vrnil Rivers, ga prosim obvesti, da bova morala prestaviti 

jutrišnji sestanek ob kosilu. Večji del dneva bom v Westminstrski 

opatiji.«

»Odlično, vaša milost.«

Podal mu je klobuk, rokavice in podložen plašč ter stopil 

v zajtrkovalnico. Na kredenci so ga čakali bogato obloženi 

krožniki kruha, sadja in narezanega mesa, londonski časnik �e 

Times pa ga je že čakal polikan na vrhu mize. Izbral si je hrano 

in sedel, da bi prebral zadnje novice o carinskih sporazumih, 

ki so bili sklenjeni med Anglijo in Združenimi državami in bi 

preprečevali morebitno ponovno sovražno nastrojenost med 

obema državama. Po novinarskih člankih sodeč, pa je njegova 

milost, vojvoda Melbourne, pritiskal na vlado, dokler se niso 

spametovali.
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»Vsaj za nekaj časa,« je zamrmral sam zase in pokazal na kavo. 

Eden od služabnikov je hitro stopil naprej, da bi mu nalil kadečo 

se tekočino. Sebastian je, preden je odpil požirek, globoko 

vdihnil prijetno aromo. Hvala bogu za Američane.

»Bila sem že budna, očka,« je od vrat prineslo melodičen glas 

in dvignil je pogled.

»Dobro jutro Peep,« je odgovoril in se nasmehnil. »Zelo lepa 

si.«

Skoraj osemletna lady Penelope Gri�n je že začela razvijati 

svojstven okus za modo in to jutro je imela oblečeno svetlo 

rumeno muslinasto obleko, posuto z majhnimi belimi 

cveticami, in ujemajoč se rumen klobuček, okrašen z venčkom 

belih marjetic. Pred njim se je spustila v priklek, potem pa se 

dvignila na prste, da ga je poljubila na lice. »Zelo sem privlačna, 

kajne?« je odvrnila in si popravila klobuček.

»Predvidevam, da se bosta z gospo Beacham udeležili 

rojstnodnevne zabave Mary Haley?«

»Da. Mary bom podarila podoben klobuk v beli barvi z 

rumenimi cvetovi narcis.«

»Potem bosta najbolj ljubki mladi dami v Londonu.«

S komode je vzela breskev in dve popečeni rezini kruha, 

potem pa sedla k njegovemu komolcu. »Mislim, da bova res. 

Lahko potem povabim Mary k sebi za jutrišnji čaj?«

»Mislil sem, da imaš jutri kosilo s tetami,« je rekel in prikril 

rahlo mrščenje.
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»Oh, da. Pozabila sem. Moj urnik je zadnje dni strašljivo 

poln, veš.«

Sebastian je za trenutek opazoval svojo temnolaso hčer s svetlo 

sivimi očmi. Začutil je �zično bolečino, ko je pomislil, da bo čez 

deset let njen urnik vključeval izlete s snubci in glasbene večere, 

kjer jo bo opazoval plesati z nadobudnimi mladeniči.

»Jutri zvečer so v Vauxhallu akrobati,« je rekel nekoliko 

prehitro. »Zakaj ne bi vprašala Mary ter lorda in lady Bernard, 

ali bi se nama pridružili tam?«

Peep je poskakovala na stolu. »Akrobati? In žonglerji?«

»Mislim, da res.«

»Da, prosim!« Odgriznila je velik grižljaj breskve in ga 

pogledala od strani. »Toda, saj veš, da ima Mary na obisku teto, 

ki se nam bo želela pridružiti in se potem poročiti s teboj.«

Čudovito. »No, če je tako, pa bi morda raje …«

Vrata zajtrkovalnice so se odprla. »Dobro jutro vsem,« je 

rekel najmlajši brat Zachary, ki je lagodno vstopil in se namenil 

naravnost proti kredenci.

»Ko sem ti rekel, da pojdi domov, sem imel v mislih tvoj 

dom,« ga je opomnil Sebastian in se nasmehnil v bratov hrbet. 

Očitno se je Zach hotel prepričati, da se bo njihov patriarh vrnil 

domov v enem kosu.

»Caroline danes zjutraj slika vojvodo Yorškega. Rekla je, da 

bi ga moja prisotnost spomnila nate, kar bi mu priklicalo v 

spomin, da v parlamentu ni ravno priljubljen.«
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»Je to zato, ker je prejemal usluge od tiste neumnice, ki ga je 

pripravila do tega, da se je zavzemal za vse tiste vojake?«

Ljubi bog. »Kaj veš o tem, Peep?« je Sebastian vprašal hčer in z 

nejevoljnim pogledom prestrelil Zacharyja, ko je sedel nasproti 

njej.

»Stric Shay je rekel, da se mora vojvoda naučiti držati hlače 

zapete in tako ne bo ženskam dolgoval uslug. Ali mu je zašila 

hlače?«

»Natanko tako,« se je vmešal Zach in se zahehetal. »In 

posledica tega je, da sem lahko prišel v Gri�novo hišo in bom 

zajtrkoval z najljubšo nečakinjo.«

Stresla je s temnimi kodri. »Tega ne bi smel reči. Kaj, če bi te 

slišala teta Nell in stric Valentine? Prizadeta bi bila, če Rose ne 

bi imel tako rad, kot imaš mene.«

»Da, Zachary, kako bi pojasnil sestri, da ti je moja hči ljubša 

od njene?« je zagrabil iztočnico Sebastian, dvignil obrv in se za 

trenutek pretvarjal, da ni bil neznansko hvaležen za nekoliko 

odrasle družbe, ki je bila vse kaj drugega kot preprečevanje 

upora. Odkar se je lansko poletje poročil in izselil iz hiše še Shay, 

so bile stvari … Zdrznil se je. Ne bo zdaj o tem razmišljal.

»No, Rose je ljubka, seveda, vendar je stara šele pet mesecev. 

Priznati moraš, da pogovor z njo ni ravno iskriv.«

Penelope se je zasmejala. »To je zato, ker še nima nič zob.« 

Segla je čez mizo in strica potrepljala po roki. »Ne skrbi. 

Prepričana sem, da ti bo bolj všeč, ko bo malce starejša.«
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Zachary ji je vrnil nasmešek. »Tudi jaz sem prepričan o tem. 

In zelo bom cenil tvojo diskretnost.«

»Seveda. Ne želim, da bi te stric Valentine udaril v obraz.«

»Hvala. Tudi jaz si tega ne želim.«

Pogovarjala sta se o nepomembnostih, dokler se Sebastian ni 

odrinil od mize. »Imaš trenutek, Zach?« je vprašal.

Njegov brat je bil v trenutku na nogah. »Seveda. Peep, dam ti 

šiling, če mi na kos kruha namažeš marmelado.«

»Dva šilinga,« je rekla in segla po kozarcu marmelade.

»Dogovorjeno.«

Sebastian je stopil po hodniku do jutranje sobe in priprl vrata, 

ko se mu je pridružil tudi Zachary. »Peep bi rada vprašala Mary 

Haley, ali bi se nam jutri z družino pridružila v Vauxhallskih 

vrtovih. Njena teta, lady Margaret Trent, se nam bo najverjetneje 

priključila.«

Zach se je spačil. »Mislil sem, da me boš prosil, naj ti pomagam 

pri Brownu in njegovih zelo besnih prijateljih. Seveda se ti bova 

s Caro pridružila v Vauxhallu.«

Sebastian je vzdihnil od olajšanja in brata potrepljal po rami. 

»Z gospodom Brownom nimam težav. Ne želim pa biti v bližini 

lady Margaret.«

»Kot da bi si kdo od nas v naši družini želel videti ta stari bledi 

obraz.«

»Hm.« Dvignil je obrv. »To se ne bi zgodilo tudi, če tebe ne 

bi bilo zraven.«
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Brat je segel za seboj in popolnoma zaprl vrata. »Si dobro, 

Seb? Reči hočem … poleg tvojih jutranjih junaških dejanj, ker 

živiš tukaj popolnoma sam s Peep …«

»Ne bom se pogovarjal o tem.« Sebastian je napel čeljust. 

»Torej, na kar koli že ciljaš, se nikar ne trudi.«

»Razumem. Oproščam se. Ali naju boš potem s Caro še 

vedno pospremil k Elkinsovim na glasbeni večer ali se znajdeva 

po svoje?«

»Ob osmih bom pri kočiji.« Sebastian je preučeval razgled 

skozi okno. »In dobro sem. Privajam se na manjše gospodinjstvo. 

Ponovno.« Nikomur izven njihove družine ne bi tega priznal.

Zachary se je odhrkal. »Le to je … Nikar mi ne odgrizni glave, 

toda v zadnjih dveh letih smo se Nell, Shay in jaz poročili. Ti 

… Nerad te vidim žalostnega, ko pa smo mi našli takšno srečo.« 

Skomignil je z rameni. »Vem, da ne znam prav povedati, vendar 

se spomnim, veš. Spominjam se te pred štirimi leti, ko je umrla 

Charlotte. Le zato, ker smo se odselili, še ne pomeni, da smo te 

zapustili. Temveč …«

»Za božjo voljo, Zachary,« je odgovoril Sebastian in uporabil 

vsako kapljico moči, da je obdržal glas hladen in enakomeren. 

»Nisem invalid. In nikar se ne poskušaj postaviti v moje čevlje. 

Zadnjih sedemnajst let sem glava te družine. Šele ko boš vsaj 

za en dan nosil tolikšno odgovornost, se boš lahko vživel v moj 

položaj. Do takrat pa mi boš moral verjeti na besedo.« Stopil 

je korak bliže. »Zdaj pa, če mi oprostiš, odpraviti se moram 
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v parlament in potem poobedovat s tristo lačnimi kmeti in 

njihovimi družinami.«

Ne da bi še kaj rekel, se je prerinil mimo brata, odprl vrata 

in se vrnil v zajtrkovalnico. »Peep, ljubica moja,« je zategnil in 

si nadel nasmešek, »obljubi mi, da mi boš danes, ko se vrnem, 

povedala vse o zabavi.«

Vstala je in on se je sklonil, da jo je objel. »Obljubim. Boš 

doma za večerjo?«

»Doma bom veliko pred večerjo.«

»In potem greš na ples s stricem Zacharyjem in vsemi 

drugimi.«

»Moram, Penelope.« Tesneje jo je objel. »Če dam svojo 

besedo, da bom nekje, in se potem ne pojavim, prizadenem 

čustva ljudi.« To niti približno ni bil zadosten odgovor, toda 

njegova hči ima še dovolj časa, preden bo spoznala vse odtenke 

tega, da je vojvodova hči.«

»Dobro,« je rekla in ga z globokim vzdihom izpustila. »Rada 

te imam, očka.«

»In jaz imam rad tebe, ljubica. Pridna bodi.«

»Se bom potrudila.«

»Prekleti kratkovidnež stiskaški …«

»Melbourne!« 

Sebastian se je mukoma obrzdal in upočasnil korak proti 

izhodu parlamenta. Vsa leta se je udeleževal parlamentarnih 
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sej in lahko je na prste ene roke preštel, kolikokrat je lahko 

pobegnil, ne da bi ga preganjali iz kakršnega koli razloga že. Po 

tem, kako je preživel odmor za kosilo, je skoraj že komaj čakal 

na to srečanje. »Da, Kesling?«

Vikont je pohitel po hodniku, se ustavil dva koraka pred 

Sebastianom in zaudarjal po neki ceneni francoski vodici, da 

bi prekril svoj postani smrad. Sebastian se je prisilil, da se ni 

odmaknil za korak.

»Melbourne, mislil sem, da razmišljate naprednejše od tega.«

»Od česa?«

»Pravite, da vam je mar za navadne ljudi, pa vendar Prinnyja 

vsakič, ko prosi denar za kakšno od svojih neumnosti, podprete. 

Ne razumem …«

Spet isti pogovor. »Morda mi lahko pojasniš, Kesling, da 

vsakič, ko glasujemo za davek na nepremičnine, da bi dobiček 

od tega porabili za pomoč navadnim ljudem, glasuješ proti. In 

to niti malo ne pojasni brezbrižnosti do ljudi, ki živijo na tvoji 

zemlji.«

»Zakaj bi moralo biti breme naše, in to samo zaradi nesrečnega 

rojstva? To je komaj …«

»In ravno v tem je težava,« ga je prekinil Sebastian. »Moje 

rojstvo ni bilo po nesreči. Pojasnil ti bom – samo enkrat. Da bi 

Združeno kraljestvo lahko ostalo močno na tem svetu, moramo 

biti sposobni napredovati. Zato potrebujemo prebivalce, ki 

so izobraženi in zadovoljni. In da bi nas preostali svet videl 

kot močno državo, mora biti naša vlada zdrava. Zato ta vlada 
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podpira monarhijo in njene ljudi. Ali pa jo bo, vsaj tako dolgo, 

dokler bo Gri�n v vladi. Lep pozdrav, Kesling.« Obrnil se je na 

peti.

Vhodna vrata hiše Gri�n so se odprla tisti trenutek, ko se je 

kočija ustavila na dovozu. »Stanton,« je rekel, ko je sestopil, »se 

je lady Penelope že vrnila?«

»Ne še, vaša milost. Vendar je iz hiše Carlton prispelo 

sporočilo.«

Vojvoda ga je vzel s srebrnega pladnja in ga odprl med vrati. 

»Kdaj je prispelo?«

»Pred dvajsetimi minutami, vaša milost.«

Spet se je obrnil. »Tollins, počakaj,« je zaklical in ustavil kočijo, 

preden bi lahko zavila okoli vogala do konjušnice. Sporočilo je 

pospravil v žep, vzel spet klobuk in rokavice. »Prosim, povej 

hčeri, kam sem odšel in da se bom vrnil takoj, ko bo mogoče.«

Sluga je rahlo povesil glavo. »Seveda, vaša milost.«

Sebastian je vzdihnil in se podal spet na ulice Mayfaira. Dokaj 

dobro je vedel, kaj želi Prinny; kakršni koli že so bili dopoldne 

pogovori, je Prinny še vedno obseden z dokončanjem paviljona 

pri Brightonu, ne glede na to, kako brez denarja je. In danes je 

bilo predčasno glasovanje v parlamentu.

Nekako se je Sebastian spremenil iz stalnega podpornika 

monarhije v svetovalca in zaupnika princa Georgea. Navkljub 

občasnim nevšečnostim pa mu je to omogočilo nekaj dodatnega 

nadzora nad potekom državnih stvari. In dobil je vpogled v 

nekaj, kar naj bi bila skrivnost: Če je kdo zmogel spregledati 
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njegove občasne izbruhe jeze in pogosto dramatičnost, je bil 

Prinny zelo pameten moški z izbranim okusom.

Takoj ko je prispel v hišo Carlton, ga je eden od uslužbencev 

usmeril v uradno belo sobo, kar je bilo zelo nenavadno. Bela 

soba je bila namenjena gostom, on pa že davno ni več spadal 

mednje. Očitno ima Prinny nekaj v mislih, zato se je Sebastian 

sprehodil do okna, ki je gledalo na vrtove, in čakal.

Pet minut pozneje je še vedno stal tam, ko so se vrata spet 

odprla. »Melbourne!« je slišal znani glas Prinnyja. »Nisem vedel, 

da si tukaj. Nedvomno se moraš nekaj nujnega pogovoriti z 

menoj.«

Sebastian se je obrnil proti regentu in svojo zmedenost zakril z 

nasmeškom, ko je spoznal, da Prinnyju v sobo sledi ducat ljudi. 

Oh, torej je bil zdaj dekor za turiste. »Res je, vaše veličanstvo,« 

je pritrdil in se priklonil.

»Čez trenutek bom pri tebi,« je odgovoril Prinny. »Najprej 

bi rad predstavil njegovo veličanstvo Stephena Embryja, 

kralja Coste Habichuele in njegovo ženo, kraljico Marijo. 

Vaši veličanstvi, vaša milost, vojvoda Melbourne, eden mojih 

najtesnejših svetovalcev.«

Moški, ki je stal prvi v spremstvu, je stopil naprej in mu 

ponudil roko. »Zelo me veseli, vaša milost,« je rekel z naglasom, 

ki je bil nedvomno cornwalski.

Hm. Kolikor je Sebastian vedel, se Cornwall ni odcepil 

od Anglije in spremenil svojega imena. »Vaše veličanstvo,« je 

odgovoril in mu stresel roko.
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Poleg naglasa pa je bil kralj še visok, rumenih las, zlatih 

brkov in popolnoma angleških potez kljub latinskoameriškemu 

nazivu. Oblečeno je imel vpadljivo črno vojaško uniformo, kot 

tudi še štirje drugi moški v skupini. Od njih se je razlikoval po 

ozkem belem pasu, ki je tekel po njegovem levem ramenu in vse 

do desnega boka. Nekaj očitnih vojaških činov je krasilo ešarpo, 

vendar je vse prekosil zeleni križ na njegovih prsih.

V nasprotju s svojim spremljevalcem je bila dama, ki ga je 

držala pod roko, španskih korenin – visoka, črnolasa, z olivno 

poltjo in rjavimi očmi. Nedvomno kraljica Maria.

»Smem vprašati, kje leži Costa Habichuela?« je po nekaj 

trenutkih vprašal in preučeval kralja.

»Vesel sem, da ste vprašali,« je z nasmeškom odgovoril Embry. 

»Smo na vzhodni obali Srednje Amerike. Resnično čudovita 

dežela. Zelo sem bil počaščen, ko jo je meni in mojim dedičem 

podaril sam kralj Mosquito.«

Torej je bila to v zadnjem letu in pol že tretja dežela, ki se 

je ustanovila v severni Srednji Ameriki. »Kralj Mosquito,« je 

ponovil. »Kar bi pomenilo, da je vaše področje ob Mosquito 

Coastu.«

»Da, odlično, vaša milost. Dobro poznate geogra�jo.«

»To je bolj ali manj poznano dejstvo,« se je oglasil mehak 

ženski glas z leve strani kralja, »da je območje dobilo ime po 

skupini malih otokov, znanih kot Mosquito Coast, in ne po 

insektih.« 
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Sebastian je obrnil glavo. Rjave oči so strmele v njegove. 

Temno rjave, kot bogata, komaj prekopana zemlja spomladi, 

so krasile obraz kremaste barve, ki je bil gladek in brezhiben. In 

njeni lasje so bili dolgi in spuščeni, nekoliko kodrasti, gosti in 

črni kot krokarjeva krila.

»Vaša milost,« se je vmešal kralj, »moja hči, princesa Jose�na 

Katarina Embry.«

Sebastian je pomežiknil in se zavestno zdrznil. Počutil se je 

odmaknjeno, neuravnoteženo, kot bi že celo uro strmel – čeprav 

je zagotovo minila manj kot minuta. »Vaša visokost,« je poudaril 

in se priklonil.

Pozdrav mu je vrnila s priklekom, oči so se ji bleščale, kot bi 

vedela, kakšen učinek ima nanj. »Vaša milost.«

»Kralj je z družino tukaj, da si bo zagotovil nekaj posojil,« se je 

vmešal Prinny. Tlesknil je z mesnatimi rokami. »Veš, Melbourne, 

ti bi bil popolna oseba za to. Določam te za britansko zvezo s 

Costo Habichuelo. Kako ti je to všeč?«

Niti malo. »V čast mi je, vaša visokost,« je rekel Sebastian 

na glas in se hladno nasmehnil. »Nisem prepričan, koliko bom 

lahko pomagal, vendar bom vesel, če bom lahko ponudil kakšen 

nasvet – kot je ta.«

»Čudovito. Nocoj se boš udeležil glasbenega večera pri 

Elkinsovih, kajne?«

»Tako sem načrtoval.«

»Potem pa boš tja pospremil naše nove goste. Na žalost imam 

obveznosti nekje drugje, drugače bi to storil sam.«
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Za trenutek se je vprašal, ali je Prinny premislil, koliko 

zakonitosti je podelil tej novi deželi, ko je vojvodo Melbourna 

vpletel v predstavitev kralja londonski družbi, toda v skoraj 

istem trenutku je spoznal odgovor. To, kar je videl princ George, 

je bila samo priložnost, da bo naredil vtis na nekaj tujcev s svojo 

velikodušnostjo in vplivom.

»V zadovoljstvo mi bo,« je rekel, saj v tem trenutku ni imel 

druge izbire.

»Bojim se, da imava s kraljico Mario že dogovorjene 

obveznosti,« je rekel kralj opravičujoče.

Hvala bogu. »Žal mi je, da to slišim …«

»Princesa Jose�na pa se bo zelo potrudila, da bo dobro 

predstavila Costo Habichuelo namesto naju.«

»Da, v veliko zadovoljstvo mi bo,« se je spet zaslišal bogati 

glas.

Po Sebastianovi hrbtenici je stekel drget. »Potem pa mi 

povejte, kje živite, in pri vas bom ob dvajseti uri.«

»Jose�na, prosim, poskrbi za vse,« je rekel kralj in se obrnil, 

da je Prinnyja vprašal o enem od belih marmornatih kipov, ki 

so stali v prostoru.

»Dokler ne bomo našli primernejšega bivališča, stanujemo v 

domu polkovnika Winstona Branburyja,« je rekla princesa in 

prijela Sebastiana za roko.

»Branbury. Vem, kje je to.« Ni hotel stati pri miru, zato jo je 

odvedel stran od drugih in proti bližnjemu oknu.



- 24 -

SUZANNE ENOCH

»Dobro. Sama vas ne bi znala natančno usmeriti,« je 

nadaljevala z nasmeškom, »glede na to, da sem popolna tujka 

v Londonu.«

Spoznal je, da je strmel v njena usta, njene polne ustnice z 

rahlo špansko šobico. »Nikar ne skrbite,« se je prisilil reči. »Moja 

kočija bo pred hišo Branbury natanko ob dvajseti uri.«

Njen nasmešek se je poglobil. »Rada imam točne gospode. 

Glede na govorice pa ste to jutro, vaša milost, odigrali junaško 

dejanje.«

Sebastian je odkimal. »Le svojo dolžnost sem opravljal. To je 

vse.«

»Ah. Uglajen in skromen.«

Privlačna – očarljiva – kot je bila, se je princesa Jose�na 

pogovarjala na enak način in videti je bilo, da je navdušena 

nad enakimi stvarmi kot vse ženske v družbi. Toda njene oči … 

»Svojo uglajenost moram šele dokazati,« je rekel in si osvobodil 

roko, vesel, da je nosila rokavice. Imel je občutek, da bi njena 

koža žgala njegovo. Odšel je proti vratom. »Se vidiva zvečer.«

Zunaj na hodniku se je Sebastian naslonil na steno, da bi zajel 

sapo. Počutil se je, kot bi tekel maraton. Kaj, za vraga, je bilo 

narobe z njim?

Najprej bi moral izvedeti, kakšne namene ima Prinny, in se 

ne vpletati. Kot drugo pa ni bil več neizkušen šolar. Star je bil 

štiriintrideset let, za božjo voljo. In že prej je kdaj videl lepe 

ženske. Z eno se je tudi poročil. In tako se ni počutil že vse od 

… takrat. Tudi navaden pogovor z njo je bil nekaj posebnega.



- 25 -

VOJVODOVE PREGREHE

Stresel se je, se odrinil od stene in se odpravil proti izhodu iz 

hiše Carlton. Postavljen je bil v nesrečen položaj, vendar se bo 

spopadel z njim, kot se je tudi z vsem do zdaj v življenju – hitro 

in učinkovito. Glede vsega drugega pa se je odločil, da se bo 

posvečal le družini in poslu z umetnostjo. Da se ne bi menil 

za Jose�no Katarino Embry, sploh ne bo noben izziv. Ne bo 

dovolil, da bi bil.


