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»Poljub.«

Zavrtela se je na petah. »Prosim?«

»Poljub. To želim kot plačilo za plovbo na svoji ladji.«

Počasi je zakorakal proti njej po debeli preprogi, dokler ni 

obstal pred njo. Pogled mu je potemnel, ko se je zazrl v njene 

ustnice. Potem se je preselil na njene oči, jih vzel za talke. Bilo 

je, kot da jo je zvezal s svilo.

»Počasen, dolg, slasten poljub,« je šepnil z žametnim glasom, 

zaradi katerega jo je po hrbtu nadvse prijetno, zapeljivo 

spreletelo. »Na moji ladji, ko se mi bo zahotelo.«

»Poljub …« je oklevajoče ponovila. »Gotovo to ne more biti 

vse.«

»Ne, prav zares ni. Se bom pa s poljubom za zdaj zadovoljil. 

Za kar koli več mora biti želja obojestranska …«



Za Matta, Sienno, Shelby, Shannon, dr. Ratna Saja in osebje 

onkološke klinike North Dallas Radiation Oncology Center. Ter za 

dr. Williama C. Mitchlla in osebje.

Za vašo mirnost, prijaznost, predanost zdravljenju. Ker v nas 

vzbujate vero, da bo vse v redu … In ker nato naredite vse, da tudi 

je.

Ta roman vam posvečam z družino. Iskreno, z vsem srcem smo 

vam hvaležni.
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Prolog

Yorkshire 

Zima 1844

Bežala sta, da bi preživela.

Pri štirinajstih letih se je Tristan Easton tega še predobro 

zavedal, ko sta se z bratom potikala med škripajočimi pomoli. 

Ne bosta več dolgo skupaj. To bi bilo veliko preveč nevarno. 

Bila sta zrcalni podobi s svetlo modrimi očmi – cigani so 

pravili, da imata preganjane oči – in da sta zaradi tega vse preveč 

prepoznavna kot lorda iz Pembrooka. In skupaj sta preprosta 

tarča za tistega, ki jima želi pogubo.

Sebastian, starejši za dvaindvajset minut, ju je vodil skozi 

polnočno meglico, tu in tam šibko osvetljeno z lanterno 

ali baklo. Zdaj, ko njunega očeta ni več – brez dvoma je bil 

umorjen, usodni udarec mu je gotovo zadal zlobni brat, ki 

hlepi po nazivih in posestvih – je bil Sebastian osmi vojvoda 

Keswiški. A za očetom so ostali trije sinovi. In Tristan je bil 

odločen, da bo tako tudi ostalo.
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Ob pogledu na ogromno ladjo, ki se je, zlovešče ovita v 

meglo, pozibavala na vodi, mu je razbijalo srce. Ko mu je v 

nosnice vdrl vonj po slani vodi, pomešan s smradom gnijočih 

rib, je v grlu začutil žolč.

Sebastian je nenadoma obstal, se obrnil k njemu – črni lasje 

so mu padali na oči – in ga zgrabil za ramena. »Saj razumeš, da 

nimam izbire? Da ne gre drugače?«

Iste besede je namenil mlajšemu bratu Rafu, ko ga je pustil v 

ubožnici. A Rafe ni razumel. Ni mogel. Desetletnik se je odzval 

kot vedno, ko sta dvojčka spletla načrt, ki pa ni vključeval njega: 

jokal je, ihtel, ju rotil, naj ga ne puščata samega. Kakšna jokica!

Tristan je bil seveda preveč moža, da bi se tako ogabno 

odzval. Pa čeprav je komaj zmogel dihati ob misli na negotovo 

prihodnost. Stisnil je zobe, da ne bi šklepetali in s tem izdajali 

njegovega strahu. Drhtel je, a to se je zdelo veliko hujše od 

očitnega tresenja. Vendar Sebastianu ne bo ničesar oteževal, ne 

bo prispeval k neznosnemu bremenu. Vse bo sprejel kot moški, 

dokazal bo svojo vrednost.

Želel si je, da se Sebastian ne bi ustavil. Tako mu misli ne 

bi ušle k nedavnim dogodkom. Ko so po očetovem pogrebu 

odšli še zadnji žalujoči, jih je dal stric, lord David Easton, takoj 

zapreti v mrzel temni stolp grada Pembrook. Matere že dolgo 

ni bilo več med živimi, zato so bili prepuščeni stricu. In vse je 

kazalo na to, da se jih hoče stric za vselej znebiti.

Še vedno bi gnili v zaporu, če jim na prostost ne bi pomagala 

Mary, sosedova hči. Tristan je hotel izkoristiti nenadejano 
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priložnost in takoj opraviti z zlobnim stricem, se ga rešiti za 

vedno, a Sebastian je vztrajal, da morajo počakati. Se s stricem 

soočiti kot odrasli možje. To pa je pomenilo, da se morajo za 

kar nekaj let potuhniti. Daleč proč od obal Anglije.

Tristan se je na bratove besede odzval z odrezavim kimljajem. 

»Zapomni si: čez deset let, na obletnico pobega, se dobimo 

pri ruševinah opatije. In pri materinem in očetovem grobu 

prisegam, da se bomo maščevali.«

Tristan je spet le pokimal.

»Torej sva dogovorjena.«

Sebastian se je odpravil naprej, do velike ladje. V temačni 

noči je ječala. Na mostičku, ki je vodil na ladjo, je stal velik 

možakar. Njegov težki plašč se je uspešno upiral pišu, ki je 

prihajal z vode. Zaradi brazgotine, ki mu je kazila levo lice, se 

je zdelo, da se več čas posmehljivo smehlja. Oči je imel črne kot 

noč.

Tristana je spreletelo. Najraje bi se obrnil in stekel proti staji, 

kjer sta privezala konje. Zlezel bi na Molly in odjezdil daleč 

proč, nikoli se ne bi ustavil. A prisilil se je in ostal ob bratu, 

pred kapitanom ladje, s katerim se je Sebastian prejšnji večer v 

taverni že vse dogovoril.

»Imate denar?« je zanimalo Sebastiana.

»Imam.« Kapitan je v zrak vrgel usnjen mošnjiček in ga ulovil 

v dlan. Kovanci so zažvenketali. »Si prepričan, poba? Si res želiš 

biti pomočnik na ladji?«

Tristan je le pokimal.
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»Življenje na ladji ni lahko. Ne zdita se mi vajena težkega 

življenja.«

Tristanu se je zadrgnilo grlo.

»Ne boji se,« je Sebastian samozavestno zatrdil.

Tristan je bil bratu hvaležen za izrečeno; uspešno je skrival 

grozo, ki ga je hromila.

»Dobro.« Kapitan je Sebastianu vrgel mošnjiček. Ta ga je ujel 

z obema rokama, kot da je veliko težji, kot je v resnici bil. Kot 

da poleg kovancev nosi še vso težo njegove vesti. »Vkrcajmo se.«

Kapitan se je obrnil in se odpravil na ladjo. Tristan je že 

dvignil nogo, da bi mu sledil.

Sebastian ga je zgrabil, ga tesno objel. »Bodi močan.«

Tristana so zapekle oči. Prekleto. Ne, ne bo jokal. Ne bo taka 

jokica kot Rafe. Le pokimal je, brata potrepljal po hrbtu, se mu 

izvil iz objema in stekel na ladjo. Skočil na krov.

Ko se je ozrl nazaj, je Sebastian že izginjal v temi. Neznansko 

ga je vleklo k bratu. Ni hotel ostati na ladji. Ničesar od tega, kar 

se je dogajalo, ni hotel.

Na rami je začutil ogromno, težko kapitanovo dlan. Zdelo se 

mu je, da bo klecnil pod silno težo.

»Jaz sem Marlow. Imaš ime, poba?«

»Lo…« Zadnji trenutek je obmolknil. Nikomur ne sme 

izdati, da je lord Tristan Easton, drugi v vrsti za naziv vojvode 

Keswiškega. Dokler ne bodo tudi uradno zahtevali, kar jim 

pripada, ni plemič. Odhrkal se je. »Tristan.«

»No, lo Tristan, pred kom bežiš?«
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Tristan je močno stisnil ustnice. Kapitan ga je spregledal, se 

norčeval iz njega. Odslej mora biti pazljivejši. Če nič drugega, 

bo postal mojster v ohranjanju skrivnosti.

»Saj ni pomembno. Rekel ti bom Jack.«

Tristan je začudeno pogledal velikega moža. »Zakaj?«

»Poba, ko se skrivaš, skrivaš vse.«

Tristan je spet pogledal v temo, v katero je izginil brat. Tako 

bo naredil. Vso resnico o sebi bo zakopal v globine. Saj lahko 

postane nekdo drug. Ja, postal bo drug človek.

Le upal je, da se bo, ko bo napočil čas, spet našel.
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Prvo poglavje

Že od nekdaj govorijo, da so oči zrcalo duše. Ko sem zrla 

v njegove, se nisem mogla odločiti, ali so zgolj zastrte ali pa 

govorice o njem držijo: da nima duše, ker jo je hudiču podaril 

za nesmrtnost. Po vsem slišanem sodeč, bi moral zaradi načina 

življenja že zdavnaj pristati v prezgodnjem grobu. Pa vendar je 

sedel tam, njegov preganjani modri pogled odločen, izzivalen … 

nevaren. Gotovo se bom nekoč spraševala, zakaj nisem preprosto 

odkorakala proč, a hrepenela sem po več, kot bi bilo pametno, zato 

sem ostala odločna, nisem se pustila odgnati. Pogosto se spominjam 

tiste nevihtne noči in se sprašujem, kako drugačno bi bilo zdaj moje 

življenje, če bi takrat doumela, da bo potovanje, na katero me bo 

popeljal, eno tistih, na katere se nikakor ne bi želela odpraviti.

Skrivni spomini pustolovščine željne dame



- 15 -

ZAPELJIVI LORD

London 

April 1858

Nikakor ni bil videti kot junak.

Lady Anne Hayworth je pričakovala, da bo … no, vsaj urejen. 

Ni še videla tako razmršenega moškega, trije odpeti gumbi na 

srajci so razkrivali zagorelo kožo prsi, ki se je, presenetljivo, 

ujemala z zagorelo kožo dlani. Samozavestno je sam sedel za 

mizo v kotu taverne, kot da je lastnik. Anne je vedela, da ni. 

No, bila je skoraj prepričana, da ni. Dejstva o njem je bilo težko 

ugotoviti. Kot ga je bilo težko tudi najti.

Ko je zdaj stala pred njim, bi v roke najraje vzela ostre škarje 

in odrezala nekaj tistih črnih las, ki so mu padali na ramena, ter 

britev, da bi s čeljusti odstranila temno strnišče.

Bila je vajena, da moški v njeni prisotnosti vljudno vstanejo. 

On pa je še vedno razkrečeno sedel na stolu in s prstom drsal 

po vrčku gor in dol, pri tem pa pogled ves čas upiral vanjo. Kot 

da si predstavlja, kako bi bilo, če bi s prstom drsel po njenem 

vratu. Kako nezaslišana misel. Ni vedela, od kod se je vzela. Ni 

bila vajena tako odkritih pogledov moškega. Kot da razmišlja, 

kaj vse bi počel z njo, če bi lahko …

Ne, ta moški nikakor ni bil junak.

Mogoče pa jo je tisti moški pri vratih, tisti, ki ga je 

povprašala, napotil k napačnemu človeku. Se grdo ponorčeval 

iz nje. Če je to res, bo zahtevala vrnitev plačila, ki mu ga je 
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dala za informacijo. Pa vendar, če morda kljub vsemu stoji pred 

pravim človekom …

Odkašljala se je in spregovorila: »Iščem kapitana Škrlatnega 

Jacka.«

»Škrlatni Jack. Našli ste ga.«

»Aha. Kapitan Škrlatni Jack, pustolovec?«

Počasi je privihal kotiček ustnic, kot v posmeh. »Odvisno od 

tega, kakšne pustolovščine si princeska želi.«

»Nobena princeska nisem. Moj oče je grof in ne princ ali 

kralj. On …« Obmolknila je. Podrobnosti njenega porekla – in 

vsega drugega – se ga niso prav nič tikale. »Rečeno mi je bilo, 

da mi lahko pomagate.«

Predrzno si jo je ogledoval in stisnilo jo je v želodcu. V bele 

rokavice odete dlani je stisnila v pest, da bi prekrila tresavico.

»Odvisno od tega, kaj potrebujete,« je odvrnil. »Če imate v 

mislih pustolovščino med rjuhami …«

»Prav gotovo ne!« je nadutemu predrznežu jezno skočila v 

besedo.

»Škoda.«

Škoda? Možak očitno ni imel nobenih manir. Zavedala se 

je, da ni ravno lepotica. Premalo barvita je bila: lasje so bili 

skorajda beli, oči srebrno sive. Nos premajhen, ustnice preveč 

polne. Zavedala se je, da bi bilo bolje, če bi pomoč poiskala kje 

drugje, a kaj, ko so ga tako odločno priporočali. Slišala se je 

reči: »Lahko sedem?«

Stol pred njo se je narahlo zamajal in dojela je, da ga je 
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dregnil s škornjem. Nemarnež brez manir. Pa vendar ni mogla 

zanemariti dejstva, da je to moški, ki mu lahko zaupa ne le 

svoje življenje, ampak tudi svojo krepost. Znano je bilo, da se 

ne vsiljuje ženskam, a ker so ga krasile čedne obrazne poteze 

– in še ta poredni nasmešek! – je predvidevala, da so se ženske 

greble za njegovo pozornost – in njegovo posteljo. Še dobro, 

da ni take vrste ženska. Izvlekla je stol in sedla. »Jaz sem lady 

Anne.« Obmolknila je. Zavedala se je, da oče in bratje ne bi 

odobravali njenih načrtov. Zato se je tudi odločila za podtalno 

delovanje. »Rada bi vas najela za prevoz do Scutarija.«

»Kraj ni ravno primeren za počitnice. Kaj, če vas raje 

odpeljem v Brighton?«

»Moj zaročenec ni v Brightonu,« je odrezala. Oči so jo začele 

peči in trdno je stisnila veke. Vsi v družini so ji govorili, da 

ni pametno obiskati kraj, kjer je med krimsko vojno življenje 

izgubilo toliko vojakov. Obiskati bolnišnico, v kateri se je 

Florence Nightingale trudila reševati življenja. A ni šlo za to, da 

si je želela tja. Preprosto je morala tja.

Odprla je oči in zrla v brezizrazen obraz moškega na drugi 

strani mize. Z ničimer se ni odzval na njen prav nič damski 

izbruh.

»Za plovbo do Scutarija ne potrebujete mene. Lahko si 

priskrbite vozovnico in …«

»Potovati želim po svojem urniku. Čim prej želim priti na 

cilj. Ne nameravam se dolgo zadržati, je pa ključnega pomena, 

da …« Presnete solze, ki se ne pustijo odgnati. Saj bo zmogla, 
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dovolj je trdna. Mora biti dovolj trdna. Pogoltnila je kepo v grlu. 

»Da obiščem zaročenca in se domov vrnem še pred začetkom 

sezone.«

Nenadoma se je pred njo pojavil robec, presenetljivo bel in 

zlikan. Na utrjeni zagoreli dlani je tvoril nenavaden kontrast. 

Sprejela ga je in si popivnala solze. »Hvala.« Pogled je uprla v 

grobo površino mize in ga čez nekaj trenutkov dvignila. »Nisem 

si mislila, da bo tako zelo težko.«

»Kako dolgo se že nista videla?«

»Natančno štiri leta. Poslovila sva se na železniški postaji, ko 

se je še s toliko drugimi v službi kraljice odpravil na Krim. Tako 

zelo očarljiv je bil, tako zelo samozavesten … Obljubil mi je, 

da bo doma pravi čas za začetek lova na fazane …« Spet se je 

odhrkala. »Prosim, oprostite mi. Res ne vem, zakaj vam vse to 

govorim.«

Še posebej, ker v njegovih očeh ni bilo niti kančka sočutja ali 

topline. Ni ji bilo jasno, zakaj ji je sploh ponudil robec. Morda 

pa ne prenese solz.

»Ste se že kdaj bili prisiljeni od koga, od česa ločiti?« je 

vprašala.

Videla je, da je napel čeljust, in hitro je zmajala z glavo. 

»Oprostite. Res neumno vprašanje. Pomorščak ste. Vaše 

življenje je gotovo prepolno odhodov in ločitev.«

»Kar zadeva mene, princeska, ne morete biti o ničemer 

prepričani.«

»Saj sem rekla, da nisem …«
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Obmolknila je zaradi zmagoslavja, ki mu je osvetlilo oči. 

Nastavil ji je past; ob tem jo je prevzela tolikšna jeza, da je v 

trenutku pozabila na žalost. Kakšen človek pa je? V enem 

trenutku sočuten, v naslednjem pa ohol.

Pozorno je zložila robec in mu ga podala.

»Obdržite ga.«

Odkimala je. »Oprostite. Pošteno sem zamočila. Torej: kot 

sem že dejala, vas želim najeti za plovbo do Scutarija. Menda 

imate zelo hitro ladjo in ste izvrsten kapitan.«

»Oboje drži, vendar prevažam tovor in ne ljudi.«

»Pripravljena sem se vam izdatno oddolžiti: dvesto funtov.«

Naravnost šokirala ga je. To je bilo razvidno iz njegovega 

pogleda, s katerim jo je meril. Ni bilo več sledu o predrznosti, 

zaznala je le še spoštovanje. Bilo je, kot da jo je prvič zares videl.

»To je pa res poštena vsota,« je končno izdavil.

»Dovolj za potovanje do Scutarija, kapitan …« Stresla je z 

glavo. »Je Škrlatni vaš pravi priimek?«

»Recite mi kar Jack.«

»Ne morem biti tako domača z vami.«

Roko je položil na mizo, razkril dlan. »Dajte mi roko,« je 

zaukazal.

»Prosim?«

»Roko.«

Njegove oči so izdajale izziv, to ji ni ušlo. Ni videla razloga, 

zakaj mu ne bi ustregla. Navsezadnje je nosila rokavice. 

Globoko je vdihnila in dlan položila v njegovo.
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Dolge prste ji je ovil okoli zapestja. Počasi, zelo počasi je s 

prsti druge roke začel odpenjati gumbe na rokavici.

»Kapitan …«

»Ššš.«

V zgroženi osuplosti je le gledala, kako ji je z roke snel 

rokavico in jo odložil na mizo. S prsti se je lahkotno sprehodil 

po njenih, ne da bi jo prosil za dovoljenje, se preselil na njeno 

dlan in sledil črtam v dlani, kot da ji namerava napovedati 

prihodnost. Imel je žuljave, grobe, brazgotinaste prste. Dvomila 

je, da nosi rokavice.

»Svilnato kožo imate. Vaš zaročenec je res srečen moški,« je 

rekel z raskavim glasom.

»Manj srečen, kot si morda mislite.«

Ni drezal vanjo z vprašanji. Zdel se je popolnoma zatopljen 

v njeno dlan, v črte, ki so prepredale kožo. »Na moji ladji ni 

prostora za formalnosti,« se je odzval na njeno prejšnjo opombo, 

da ga ne more klicati po imenu. »Spati bi morali v moji kajuti.«

»A vas gotovo ne bi bilo tam.«

Počasi je dvignil zastrt pogled. Srce ji je tako močno razbijalo, 

da se je spraševala, ali ga morda čuti na žili na zapestju. »Ne. Ne 

vedno. Bi pa tam jedel. Proučeval zemljevide.« Kratek premolk. 

»Se tam okopal.«

Težko je pogoltnila. Ko se bo kopal, se bo pač umaknila 

na krov. In kako pogosto se bo v dobrem tednu, kolikor traja 

plovba, sploh okopal? »Prepričana sem, da se lahko dogovoriva 

v obojestransko zadovoljstvo.«
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Komaj opazno je privzdignil kotičke ustnic. »Ženska na 

krovu prinaša nesrečo. Moji možje se vas ne bi razveselili. Ves 

čas bi se morali zadrževati ob meni, da bi vam lahko nudil 

zaščito.«

Zdaj je manipuliral z njo, jo hotel prestrašiti, jo narediti 

oprezno. A ker je imela štiri brate, je še predobro vedela, kako 

igrati to igro. »Na vas sem se obrnila, ker mi je prišlo na uho, da 

ste nekakšen junak.«

Napel je čeljust in zožil veke in spoznala je, da mu ta oznaka 

niti najmanj ne laska.

»Je pa tudi res, da so mi podrobnosti o vašem junaštvu ostale 

neznane. Zagotovili pa so mi, da izvrstno obvladate svoje može. 

Če jim boste zaukazali, da se morajo primerno obnašati, vas 

bodo gotovo ubogali.«

»Rekel bi, da bi že za en sam vaš poljub z veseljem tvegali 

udarec ali dva z bičem.«

»Poljubov ne trosim kar tako.«

»Jaz pa ne potrebujem vaših dvesto funtov. Torej, princeska, 

povejte mi, kaj mi lahko še ponudite?«

Lord Tristan Easton, v pristanišču bolj znan kot Škrlatni Jack, 

ni mogel zadržati nasmeška, ko je hlastnila za zrakom in hitro 

odtegnila lepo dlan. Ni še imel priložnosti občutiti tako svilnate 

kože. Ali zreti v tako ognjene ženske oči. Je pa tudi držalo, da 

ni imel navade zasmehovati žensk. Pa vendar je nekaj na njej v 

njem prebudilo vražička.
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»Navaden zmene ste,« je bevsknila.

»Nikoli se nisem izdajal za kaj boljšega.« Tistega člana 

posadke, ki naokoli trosi neumnosti o njegovem junaštvu, bo 

dal obesiti na najbližji jambor. Kajti noben junak ni bil. Ni 

bil kot Sebastian, ki je bíl najbolj krvavo od bitk in preživel. 

»Od mene zahtevate potovanje v kraj, ki si ga nikakor ne želim 

obiskati. Zato želim za tako skrajno neprijetnost ustrezno 

poplačilo.«

Čeprav se je trenutno predajal le brezdelju in dvigovanju 

polnih vrčev piva. Počel tisto, kar se mu je zljubilo.

»Očitno besede, ki sem jih slišala o vas, ne držijo. Nikakor 

niste časten človek.«

Ni si hotel priznati, kako zelo so mu njene besede zarezale v 

dušo. Že zelo dolgo se ni več zmenil za mnenja drugih. Zakaj bi 

mu bilo torej mar, kaj si o njem misli ona?

Elegantno je vstala. »Oprostite, ker sem tratila vaš čas. In 

svojega. Voščim vam lahko noč, gospod.«

Zasukala se je na petah, razkačeno pometla s krili in strumno 

odkorakala proti vratom. Nekdo je skočil, jih odprl zanjo in 

izginila je v temo.

Škoda.

Tristanu je pogled zdrsnil na bližnjo mizo, za katero je 

sedel šestnajstletni fant, ki si je deklo ravno poskušal povleči v 

naročje. »Miško,« je Tristan zalajal.

Fant je postal v trenutku spet pozoren. »Ja, kapitan?«

Z glavo je pomignil proti vratom. »Vedeti hočem, kam gre.«



- 23 -

ZAPELJIVI LORD

Fant se je brez odlašanja ali pritoževanja spretno pognal za 

njo. Če ji lahko kdo neopazno sledi, je to on.

Tristanu ni ušlo razočaranje dekleta. Namignil ji je, naj mu 

prinese še en vrček. Ko ga je dobil, je naredil dolg požirek 

gostega temnega piva ter se naslonil nazaj, dokler ni zadel ob 

zid. To je bil njegov položaj za razmišljanje.

Zadnje čase se je neznansko dolgočasil. Pred dvema letoma je 

z bratoma končno izpolnil cilj, ki so si ga zadali – resda morda 

nekoliko pozno, pa vendarle. Vrnili so se v London, se soočili 

s stricem ter si ponovno prilastili rojstno pravico, ki so jo kot 

lordi iz Pembrooka imeli.

A londonska visoka družba jih ni pričakala odprtih rok. Ko 

si je Sebastian zagotovil naziv vojvode Keswiškega in je stric 

umrl, se je Tristan vrnil k ljubezni, ki je iz njegovega srca izrinila 

Pembrook: k morju.

Toda po skoraj dvajsetih mesecih bojev z viharji in morskimi 

vetrovi se je vrnil na obale Anglije. Počutil se je nestanovitnega, 

kot da se je ločil od vseh sider, ki jih je v življenju s krova zmetal 

v morje. Niso ga mikale dolgočasne londonske plesne dvorane. 

V njih je sicer našel dovolj dam, ki so mu bile pripravljene 

greti posteljo, a vse so bile kot ukrojene iz istega blaga: satena, 

svile in čipk. Privlačila jih je nevarnost, ki jo je izžareval. Le 

nasmehnil se je in padle so mu v objem. Niso več predstavljale 

prav nobenega izziva.

Damica, ki mu je malo prej sedela nasproti, je bila drugačna. 

Stopila je skozi vrata krčme, kot da je to njena naravna pravica. 
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Kot da je zmožna priklicati dež, nevihti ukazati, naj nebo 

prestreli z grmenjem. Z neverjetno milim gibom je segla po 

mokri kapuci in si jo snela z glave.

Ko mu je pogled obstal na odličnih potezah razkritega 

obraza, se mu je telo silovito, a povsem nepričakovano napelo. 

Visoke ličnice, brezhibna polt. Lasje, speti na vrhu glave, 

niso bili rumeni, pa tudi beli ne. Bili so neverjetno bledega, 

nedoločljivega odtenka.

Nagovorila je bližnjega moškega in Tristan, ki v življenju ni 

bil ljubosumen še na nikogar, je začutil zavist. Ko se je namenila 

v njegovo smer, ga je preplavilo nestrpno pričakovanje. Že zelo 

dolgo se ničesar ni tako zelo razveselil. Sam s sabo je stavil 

glede odtenka njenih oči. Zelene so, si je rekel. Vendar je 

stavo izgubil. Bile so srebrno modre, preiskujoče. Preganjane. 

Doživele so tragedijo. O tem je bil povsem prepričan.

Niso pa še klonile pred osvajalcem in nenadoma si je želel 

postati prav to: njen osvajalec. Mislil si je, kakšen bedak mora 

biti njen zaročenec, da se je šel borit v vojno, namesto da bi v 

postelji užival v vročini njenega telesa.

Sebastian se je boril v krimski vojni. Na bojišču je pustil 

polovico svojega obraza in morda tudi del svoje duše. Še dobro, 

da je v njegovo življenje spet stopila Mary, kajti izpopolnila ga 

je. Tristan zaradi posledic, ki jih je utrpel brat, tistega dela sveta 

ni prav nič maral, toda vznemirjala ga je misel na lady Anne 

na ladji. Po drugi strani pa mu ni bilo prav nič všeč, da bi jo 

dostavil drugemu moškemu. Ne, raje bi jo imel zase. Vsaj nekaj 

časa. Za preganjanje dolgčasa.
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Ni ga presenetilo, da ga ni prepoznala. Ni bil urejen kot 

gospod. Ampak ker je zaročena, je povsem mogoče, da se ni 

pojavila na tistih dveh plesih, ki se ju je z bratoma udeležil po 

škandalozni vrnitvi v London. Kako predrzno od njih, da jih 

niso raztrgali volkovi, da so dejansko ostali živi. Sebastian se je 

zdaj resda redno gibal v visokih krogih, vendar nepoučeno oko 

ne bi opazilo podobnosti med njima. Večina ljudi je videla le 

Sebastianovo iznakaženo polovico obraza.

Tristanu je bilo všeč, da damica ne ve, kam po rojstni pravici 

pravzaprav spada. Če bi se resnica razkrila, bi mu bilo precej 

nerodno. Vse skupaj je znal spretno prikriti s hitrimi nasmeški, 

smehom in drznimi besedami. Prav nobenega namena se ni 

imel vrniti v labirint londonske visoke družbe. Rafe je imel prav. 

Bolje se je zadrževati v sencah, ki so nudile udobno zavetje. Že 

predolgo so ločeni od spodobnosti in vljudnosti. Togost visoke 

družbe je zanj bila kot pretesno oblačilo, ki ovira dihanje.

Tristan je imel oko za odkrivanje skritih zakladov. Zaželel si 

je te lady Anne, ki se mu je drznila približati in mu ponuditi 

denar. Lahko bi sprejel ponujeno in jo osvajal na ladji. Toda to 

bi bilo prelahko.

Pobožal je rokavico, ki je obležala na mizi. Tako zelo se ji je 

mudilo, da je pozabila nanjo. Hrepenel je po izzivu.

In prepričan je bil, da bo lady Anne trd oreh. Trenje tega 

oreha pa bo nepozabno.


