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SALUTE: obiçajen pozdrav nasprotnika

Vauxhallski vrtovi, London
Junij 1805

»N
ekje v nebesih mojster Angelo joče.«
»Kdo je to rekel?« je med prikazovanjem od-
bijanja zamahov svojim mladim tovarišem re-

kel lord »Figgy« Figburt in se naglo obrnil. Pogledal je na 
slabo osvetljeno Stezo zaljubljencev v Vauxhallskih vrtovih, 
da bi videl, kdo je izgovoril ime najboljšega sabljača stoletja.

»Jaz sem to rekel.« Visoka, elegantna postava, ki je sto-
pila iz sence, je bila videti, kakor bi se s temo združili obli-
ka in snov ter zdrsnila proti njim. »Poskušal sem se zadr-
žati, se ne vmešavati in brez besed oditi mimo,« je rekel 
neznanec z elegantnim škotskim naglasom. Na Škotovem 
obrazu, še vedno skritem v senci, so se zableščali beli zobje. 
»Toda ker je v meni še nekaj življenja, ne moremdovoliti 
skrunitve tega športa, ki mi je tako ljub.«

»Kak’ misl’te, da Angelo joče?« je vprašal rahlo okajen 
�om Bascomb, ki je bil zamaskiran v kosmato pastirico. 
»Ka’ namigujete o Figgyjevem sabljan’u?«
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»Ničesar ne namigujem. Trdim, da je njegov remise narav-
nost sramoten. Čeprav … Mislim, da še ni vse izgubljeno.«

Visoka postava se jim je približala in zamolkla svetloba 
plinskih latern je osvetlila enega najlepših moških, kar jih 
je Figgy kdaj videl: visokega, atletskega in mišičastega člo-
veka, ki je bil oblečen drugače od lovcev za nočnimi užitki. 
Na sebi je imel črne hlače, temen frak, pod katerim je nosil 
temno moder telovnik, in belo kravato, ki jo je imel zaveza-
no okoli vratu, krasila pa jo je zlata zaponka v obliki vrtnice.

Vse na njem je Figgyja opominjalo na njegovo lastno na-
čičkanost, zaradi česar se je raztogotil. »To je zabava v ma-
skah, gospod! Kar pomeni, da morate biti našemljeni,« je 
jezno poudaril svoje besede. »Vidite �oma? On v resnici 
ni dekle, jst pa nism radža.«

»Pa menda ne.«
�om se je opotekel naprej in Škota grdo gledal. »In v 

kaj ste našemljeni vi, gospod?«
Škot, ki je bil skoraj tako visok kot �om, toda vsaj 

dvajset kilogramov lažji, je z očmi počasi premeril mlade-
ničev v steznik odet debeli trup in rožnata nabrana krila, 
ki so na njem nekako čudno visela. »V gospoda?« je blago 
 odgovoril.

�om je živo zardel, njegovi pajdaši pa so se začeli režati. 
Toda kljub temu ni zahteval zadoščenja za razžalitev. Nekaj 
je bilo na Škotu, kar je predrlo oblak alkoholne omame, ki 
mu je zameglila še tisto malo zdrave pameti, ki je je premo-
gel. Tukaj je bilo nekaj nevarnega. Nekaj, česar še ni izkusil. 
Nekaj … Smrtonosnega.

»Kdo ste?« je zahteval.



7

Zapeljivi užitki

»Ramsey Munro.« Moški je rahlo nagnil glavo. »Sem 
lastnik L’ École de la Fleur. Majhne dvorane v White Friar-
su. Vam na uslugo, mladi gospodje.«

»Vi ste sabljač?« je �om prezirljivo vprašal in Figgyju 
podal čutaro, ki si jo je potegnil izpod obleke.

»Sem,« je odgovoril Munro. »Po naključju sem šel 
mimo, ko sem vas gospodiče slišal, kako se pogovarjate o 
 sabljaškem turnirju. Se boste prijavili?«

»In kaj potem, če se bomo?« je vprašal Figgy. »Zakaj 
vas to zanima?«

»Osebno me res ne zanima. Toda kot učitelju sabljaš-
ke umetnosti mi ni vseeno. Ustavil sem se in opazoval vaš 
 remise, ki bi ga še otrok odbil.«

»In vi bi znali bolje?«
Moški je elegantno privzdignil ramena. »Pomembneje 

je, da bi vas lahko naučil, kako ga bolje izvesti.«
Figgy, ki je videl izziv, se je zarežal. V družbi svojih tova-

rišev je bil daleč najboljši sabljač. »Bi lahko �oma naučili, 
da odbije moj remise?«

Munro se je ozrl naokoli. »Mlekarico? Absolutno.«
»In druge?« Figgy je z roko pokazal na ostale pajdaše, ki 

so se pijano opotekali okrog njiju.
»Kateregakoli izmed njih.« Slišati je bil vse preveč pre-

pričan vase in Figgyjeva samozavest se je nekoliko zamajala. 
Morda je imel Škot kakšen skriven botte, ki ga ni mogoče 
preprečiti, lahko pa bi se ga z nekaj vadbe in dobrih nasve-
tov naučil?

Naj ga vrag vzame, zdaj se res ni mogel več umakniti. Že-
lel si je le, da ne bi bil tako okajen. Ob tej misli je dvignil 
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čutaro in jo izpraznil. Ko je to storil, je na koncu steze opa-
zil premikanje. Nekdo, oblečen v oblačila mladega lakaja iz 
prejšnjega stoletja, se jim je naglo približeval.

Figgy jo je hvaležno opazoval. Njo, saj je bilo kljub moš-
kim oblačilom več kot očitno, da je bila oseba v vinsko rde-
čih hlačah in ozkem suknjiču ona – sladko zaobljena, po-
stavna ona. Lase si je zatlačila pod črno kapo in njene oči so 
bile skrite za črno masko, toda nič ni moglo zakriti zibanja 
njenih bokov in prsi, ki so se skrivale pod neko zadevo, s 
 katero si jih je prevezala.

Dama ali lahkoživka, ni bilo pomembno. Bila je tukaj, na 
plesu v maskah v Vauxhallskih vrtovih, na zloglasni Stezi 
zaljubljencev. Kar je pomenilo, da je bila v najboljšem pri-
meru krhka barčica, ki je iskala čer, da bi ob njej nasedla, in 
v najslabšem trhel čoln, ki je iskal nove potnike. V vsakem 
primeru je bila na voljo in tisto, kar je imel on v mislih, je 
bilo zagotovo po njeni volji. Nasmehnil se je.

»Lahko bi naučili,« je rekel Munroju, »kogarkoli?«
»Da.«
»No, potem pa … Kaj pravite nanjo?« je Figgy pokazal 

na žensko.
Njen korak je zastal. Brleča svetloba laterne se je ujela v 

njene kot sa�r modre oči, skrite izza maske. Oh, kako so 
mu bile všeč modre oči.

Munro je obrnil glavo. »Žensko?« je vprašal z zdolgoča-
senim pogledom, polnim prezira. »Ne.«

Figgy se je od olajšanja zarežal. Ker je tujcu pokazal, da so 
ga same besede, ga je nameraval hitro odsloviti in se posve-
titi zanimivejšim zadevam.
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»Tudi prav,« je dobre volje odgovoril Figgy. »Jo bom 
jaz naučil veščin, ki jih bo lahko bolje uporabila.«

Njegovi prijatelji so se začeli na ves glas smejati, ženska 
pa se je za trenutek obotavljala, nato pa naredila velik ovi-
nek mimo njega in pohitela naprej. �om jo je prestregel in 
jo s svojimi velikimi rokami objel okrog pasu.

»Mladenič, umaknite svoje roke.« Njen glas je bil nizek 
in zbran ter nepričakovano strog. Če �om ne bi bil tako 
močno nacejen s pivom, bi jo najverjetneje izpustil in se po-
klapano odvlekel stran. Toda �om je bil pijan. Zelo pijan.

»Daj no, sladkorček,« ji je prigovarjal. »Mi smo tisti, ki 
si jih iskala.«

»Niti slučajno niste.« Ni se mu upirala. Preprosto je pri-
vzdignila brado nad s čipko obrobljeno kravato in izza čr-
ne svilene maske opazovala �omov zanikrni režeči obraz. 
»Dajte no,« je rekla le nekoliko glasneje od šepeta. »Ni-
mate ničesar pametnejšega početi? Prekopicevati stražnic 
nočnih stražnikov? Obmetavati laterne s kamni?«

»To smo počeli včeraj zvečer,« je priznal �om in jo 
 potegnil k luči.

Figgyju ni ušlo, da se je Munro napel, zato je Škota rado-
vedno pogledal. Za trenutek bi Figgy lahko prisegel, da je 
bil Munro videti osupel.

»Mladi gospodje,« je rekla ženska, »očitno ste me 
 zamenjali z nekom ali nečim.«

Na njenem licu, tik pod masko, je bila vidna rahla rdeči-
ca, toda govorila je brez strahu. V tovrstnih zadevah je ime-
la očitno že kar nekaj izkušenj. Stalna gostja vrtov užitkov 
in zabave? Ljubko.
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»Ne, nismo.« Eden od mladeničev je stresel z glavo. 
»Takoj smo vedeli, kaj si. Rajska ptica, ki išče petelina.«

Malce je bila videti kot razuzdanka, to je držalo. Njene 
noge so bile dolge in zadnjica okrogla; hlače so bile ravno 
dovolj ozke, da je domišljija nadomestila tisto, kar je bilo 
očem skrito. Imela je tudi bledo, gladko kožo in temno rož-
nata usta, kratka zgornja ustnica je kot krona dopolnjevala 
polno spodnjo ustnico.

»Napako delate,« je ponovila in se potegnila stran.
»Ne tako hitro!« je ugovarjal �om in jo potegnil nazaj.
»To je smešno. Nimam časa, da bi se igrala z majhnimi 

fantki. Pustite me.« Odtegnila mu je roko.
Majhni fantki? Figgy je stopil pred njo, da bi ji preprečil 

odhod. Ta mesec je dopolnil osemnajst let! Naučil jo bo, 
kdo je moški in kdo fant! Markiza ali perica, sama je prišla 
sem, nihče je ni prosil. Če se dekle ni hotelo malce požgeč-
kati, potem se ne bi smelo samo sprehajati po Stezi zaljub-
ljencev, kajne? Še posebej pa oblečeno v tako nespodobna 
oblačila, ki so kar kričala po pozornosti moških in … Vsem 
ostalim, kar je spadalo zraven.

Poleg tega pa je dovolil, da mu je sablja padla na prodna-
to stezo. Tako ali tako ji ni nameraval storiti ničesar hude-
ga, le okusiti tiste neverjetne ustnice …

»Premislil sem si.« Munro je nenadoma stopil med 
 Figgyja in dekle. »Ne samo da jo lahko naučim, kako odbi-
ti remise, lahko jo naučim, kako naj vas razoroži.«

»Kaj?« Je vprašal Figgy in zamežikal z očmi. Na Munro-
ja je povsem pozabil. Pozabil je vse razen namere, da okusi 
sladkobo te trmaste češplje. In to bo zagotovo storil.
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»Seveda,« je nadaljeval vljuden glas, »če ste mladenič, 
ki gre na vse ali nič, kot sem mislil, da ste.«

Vse ali nič? Figgy, ki je bil na tem, da seže po dekletu, se 
je ustavil. Imel je neprijeten občutek, da je Munro pravkar 
podvomil o njegovem pogumu.

»Kaj? Seveda sem,« je zamomljal Figgy in se namrščil. 
Gotovo je bil. Le kdo bi o tem dvomil?

»In mož, ki se ne boji staviti?«
Figgy je hitro prikimal. Kot vsak gizdalin iz visoke druž-

be se je imel za pravega hazarderja, čeprav je trenutno kaza-
lo, da nima ravno veliko sreče.

»Imam deset funtov,« je rekel Škot, »kar pomeni, da 
bom dekle v petnajstih minutah naučil, kako naj vas razo-
roži.«

»In jaz imam dvajset funtov, kar pomeni, da mu jih daj 
deset in ga pošlji stran!« je rekel �om in se z očmi poželji-
vo sprehajal po dekletu.

»Sto,« je odvrnil Munro.
Ob tem so �om in ostali Figgyjevi prijatelji obmolknili. 

Stava s stotimi funti je bila slišati vabljiva. Še posebej zato, 
ker je Figgy prejšnji večer na veliko izgubljal in bi se za pla-
čilo nocojšnje stave moral močno opreti na svoje prijatelje.

»Sprejmi!« je nekdo vzkliknil.
Da bi ga ženska razorožila? Sto funtov? Čisto preprosto.
»Prav.«
»To je nesmisel!« je reklo dekle. Obrnila se je nazaj, in 

čeprav je na obrazu še vedno nosila masko, je Figgy natan-
ko videl trenutek, ko je zagledala, zares videla Munroja. Ka-
kor golobica v mreži je obstala in se zazrla v njegov presneto 
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čedni obraz. Tri udarce srca je stala kot pribita, nato pa se je 
prerinila mimo njega in jezno vzkliknila: »Nisem –«

Munro jo je prijel za nadlaket, jo z lahkoto potegnil k 
 sebi in jo prekinil, še preden je začela govoriti.

»Bojim se, da tisto, kar ste in kdo ste, v tem trenutku ne 
bo ničesar spremenilo, draga moja,« je rekel in si jo nagnil 
čez roko. »Zdaj pa bodite pridni in sodelujte.«

Čeprav je bil napol pijan, je Figgy videl, kako so ji v ugo-
vor trznile ustnice. Toda Munro je tudi to preprečil tako, 
da jo je še bolj nagnil.

»Za srečo,« je rekel in jo poljubil.
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DVA

ALLER: francoski izraz za ‘v boj’

V 
petindvajsetih letih življenja Helene Nash še niko-
li nihče ni poljubil – vsaj ne na tak način. Trdo, 
vešče in neosebno. Žaljivo neosebno. Kakor da bi 

bila lutka ali pa prostitutka. Njena sestra Kate bi se upirala 
in tudi mlajša sestra Charlotte bi se zagotovo pričkala, to-
da to ni bil Helenin način. Nezainteresiranost je izpilila do 
popolnosti. Tudi zdaj se je popolnoma ogradila od Škotove 
predstave. In to je bila brez dvoma le predstava, ki jo je pri-
pravil predvsem gledalcem, in ne njej.

Seveda je vedela, kdo je bil. Vedela je od trenutka, ko se 
je ozrl nazaj in je v medli luči uzrla njegov izklesani obraz. 
Vendar bi si ga vsak, ki je Ramseyja Munroja kdaj videl, tu-
di zapomnil, kot bi se vsaki ženski, ki si je kdaj predstavljala 
temnega angela v njegovi najzapeljivejši pretvezi, v trenut-
ku zazdel znan. Bil je preprosto tako čeden.

Tudi pred skoraj štirimi leti, ko ga je prvič videla, je bil 
ravno tako lep, toda čas je njegove klasične poteze pre-
žel z utrujeno naveličanostjo, da so bile videti  trdne in 
sijajne kot diamant. Če bi se prej rodil, bi njegov obraz 
navdihnil še Michelangela: nekoliko rimski nos, trde, 
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spretne ustnice, globoko vsajene, mandeljnaste oči in 
čvrsta, oglata čeljust. Visok in vitek jo je spominjal na 
lov skega psa kakšnega cesarja; elegantno bitje, ustvarjeno 
za smrtonosno hitrost in vzdržljivost, s širokimi rameni 
in ozkimi boki, dolgimi,  mišičastimi nogami in ravnim 
trebuhom.

Četudi pred mnogimi leti ne bi stal v napol prazni spre-
jemnici njene matere in njeni družini prisegel, da jim bo 
služil, bi vedela, kdo je. Njegovo ime so na hodnikih ope-
re šepetale matrone, gostiteljice, žene in številne kurtiza-
ne; njegov videz so na plesih preučevale starejše dame, ki 
so bdele nad svojimi varovankami; o njegovih trofejah so 
kramljali ob popoldanskem čaju; njegovo izumetničeno 
vedenje so posnemali pridaniči.

Helena se je opomnila, kakšen sloves je imel Munro, in 
se oklenila njegovih širokih ramen, da ne bi padla po tleh, 
ter se pripravila na to, da bi prenesla njegove žalitve ravno 
tako, kot jih je morala prenesti že velikokrat, odkar je njena 
družina obubožala: s cinično brezbrižnostjo, nedotaknje-
nim dostojanstvom in hladno … Hladno …

Njegov poljub se je spremenil.
In z njim vse.
Njegove ustnice so se omehčale in postale prepričljivejše. 

Premikale so nežneje in lahkotno drsele po njenih. Lahen, 
zapeljiv poljub. Mehko spajanje ustnic, izmenjevanje diha, 
sočno vabilo h grehu … Ljubi bog! Jezik se je dotaknil nje-
nih ust, lenobno drsel po robu in jih pripravil do tega, da so 
se razprle, ter zdrsnil po zobeh.

Česa takega si nikoli niti predstavljala ni!
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Vse je pozabila: razlog, zaradi katerega je bila tukaj, strah, 
da ji nekdo sledi, sestanek na koncu Steze in grozen obču-
tek, da jo opazujejo zlonamerne oči.

Roko je sklenil okrog njenega pasu in jo stisnil k sebi. Z 
drugo jo je prijel pod brado; proseča kretnja, ki jo je z ne-
žnim božanjem ohromila. Njena previdna obramba se je 
krhala in tam, na robu prepada se je nekaj v njej začelo pre-
bujati iz dolgega sna in prepoznalo nevarnost.

Poskušala se je vzravnati, toda še bolj jo je nagnil nazaj, za-
to se ga je močneje oklenila, omotična in slabotna. Oropal jo 
je sape. Ji ukradel spodobnost. Se prebil skozi njeno obram-
bo. Njegov poljub je vzbudil občutke, ki se jih je le bežno spo-
minjala iz temnih, vročih sanj: erotične, hlepeče in lačne.

Zadrhtela je in za kratek trenutek jo je še tesneje privil 
k sebi. Nato jo je dvignil na noge in vedela je, da bo končal 
poljub, in bog ji pomagaj! S prsti se je močneje oklenila nje-
govih mišičastih rok in z ustnicami nemočno sledila njego-
vim umikajočim se ustnicam.

»Jezus!« je rekel z raskavim glasom in jo stisnil k sebi. 
Odprl je usta in se tokrat popolnoma osredotočil nanjo in 
izključil vse okoli njiju. Njegova neobrzdana lakota in vne-
ma sta zasenčili njeno prebujajoče se poželenje, zahtevno 
in …

Okrog njiju je bilo slišati robati smeh.
Dvignil je glavo. Karkoli so že videli v njegovih bleščečih 

se očeh, je utišalo njihovo smejanje. Ona je pozabila, da ju 
obdaja občinstvo.

»Pri bogu,« je nekdo prezirljivo rekel, »nisem vedel, da 
jo boste poučili o tisti sablji!«
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Svoje ustnice je znova približal njenim. »Če želite oditi, 
ne da bi vas kdo nadlegoval, sodelujte z menoj.«

In potem je kar naenkrat obstala, v glavi se ji je vrtelo, 
 srce ji je divje udarjalo. Zakaj se je obremenjeval z usodo 
 neznane ženske?

Saj nikakor ni mogel vedeti, kdo je ona! Namenoma je 
govorila tiše in pazila, da ni bilo niti sledu o njenem jorkšir-
skem naglasu.

Vse skupaj je bilo naravnost smešno. Le kako bi Mun-
ro lahko ugotovil, da je poljubljal resno hčer polkovnika 
 Nasha; eno od sester, ki jim je prisegel, da jih bo varoval 
(najbrž pred ravno takšno žalitvijo, ki je je bila ravnokar de-
ležna od njega), kot plačilo za to, da je njihov oče svoje živ-
ljenje žrtvoval za Ramseyjevo? To je bilo skoraj neverjetno! 
Čeprav je morala priznati, da ni bila toliko užaljena, kot je 
bila … Vznemirjena.

»Čas je že bil, Munro! Stavili smo!«
»Res je,« je rekel. »In zdaj lekcija. Tista druga lekcija.«
Še več moških se je zasmejalo in jo vrnilo v ta grozljivi po-

ložaj, to neumno stavo in njeno vlogo v njej. Tega ni mogla 
več prenašati. Ti pijani mladeniči si bodo morali najti neko 
drugo zabavo. »Ne morem –«

Munro jo je pogledal in utihnila je. Videti je bilo, da so 
stvari nekoliko bolj zapletene, kot so se ji zdele na prvi po-
gled. Čokati mladenič v živo rožnati obleki in kodrasti la-
sulji je prekrižal roke na stezniku in stopil prednjo, da bi 
ji preprečil odhod, tisti, ki pa je bil oblečen v radžo in či-
gar poteze so bile skrite pod črno barvo, se ji je hudobno 
 nasmehnil.
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»Hvala vam.« Munro se je postavil na sredo prodnate 
steze. »Prosim, pazljivo opazujte, kar vam bom demonstri-
ral, gospodična. Pokazal vam bom nekaj preprostih gibov, 
ki jih boste pozneje ponovili. Ste me razumeli? Dobro. No, 
fantje, kateri izmed vas se bo ponudil in mi pomagal, da 
 dami to pokažem?«

»Kaj počnete?« je vprašal mladenič s turbanom, Figgy. 
»Rekli ste, da jo boste naučili, da me bo znala razorožiti!«

»In jo tudi bom. Toda najboljši način za to, da se človek 
česa nauči, je, da si na začetku ogleda, za kaj gre. Ne bojte 
se, mladi junak, pomerili se boste s sebi enakim.« Munro je 
pogledal naokoli. »Kdo mi bo pomagal? Dajte, vi boste ti-
sti, ki boste imeli sabljo. Vse, kar prosim, je, da me napade-
te. Je to tako težko?«

»Ne.« Mlad fant se je opotekajoč se postavil na noge 
in odvrgel čutaro z vinom, iz katere je pil. »Ne. Jaz bom.«

Munro je konico škornja potisnil pod rezilo Figgyjeve 
pozabljene sablje, jo brezskrbno vrgel v zrak, ujel in ponudil 
mladeniču, ki je vse skupaj opazoval z odprtimi usti. »Ta-
ko. Zdaj pa se postavite v položaj in napadite.«

»Ha?«
Ramsey je zavzdihnil. »Postavite se v položaj in …  Napadite.«
»Ha?«
»Za božjo voljo, zabodi ga!« je zakričal Figgy.
»Oh!« Mladenič ga je ne preveč elegantno, a kljub temu 

hitro kot blisk napadel in sabljo iztegnil proti njemu. Toda 
njegove tarče ni bilo več tam. In sablja, ki jo je imel v rokah, 
se je znašla v Munrojevih rokah.

Začudeno je strmel vanj. »Kaj se je zgodilo?«
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»Razorožil sem vas. Za to gre, kajne?« je vprašal Munro 
in iztegnil rezilo. »Če se človek znajde na dvoboju, resnič-
nem dvoboju, in je njegovo življenje odvisno od spretnosti, 
ki pa je ne premore veliko, potem mora zelo dobro obvla-
dati vsaj eno stvar, in to je, mladi gospod, kako razorožiti 
svojega nasprotnika.«

»Ha!« je grozeče rekel mladenič in mu iztrgal sabljo. 
»No, bomo videli … Aha!«

Znova se je zagnal naprej in tokrat je bila Helena priprav-
ljena in je opazovala, kaj se bo zgodilo.

Munro je težo svojega telesa prenesel na eno stran, rahlo 
premaknil roko in mladeničeva sablja je zdrsnila pod nje-
govo roko. Potem je rezilo pritisnil k svojim rebrom in svo-
jo roko hitro kakor strupenjača ovil okrog sablje, se s prsti 
oklenil držaja in mu jo brez težav iztrgal iz roke.

»Tako. Vidite, gospodična?« Obrnil je glavo in jo mir-
no gledal.

Resno je prikimala in se trudila biti enako mirna.
»Seveda je to najlažji način za to, da nekoga razorožite. 

Obstajajo pa tudi drugačni načini, ki zahtevajo nekaj več 
moči.« Dvignil je zaplenjeno sabljo. »Je še kdo drug, ki si 
upa poskusiti?«

Dlakavi moški v obleki in lasulji, tisti, ki so ga klicali 
�om, je stopil naprej. »Jaz.«

Munro je odkimal. »Zaradi svojega krila ste prelahka tar-
ča.« Obrnil se je k Figgyju. »Kaj pa vi, mladi gospod? Izvo-
lite.« Munro mu je vrgel sabljo. »Za to potrebujem orožje. 
Ah!« Opazil je �omovo pastirsko palico. Nasmehnil se je 
in jo dvignil ter jo potežkal. »Ta bo ravno pravšnja.«
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Figgy se je porogljivo nasmehnil. »Oh, da. Tudi jaz bi 
človeka lahko razorožil, če bi imel dvakrat daljšo palico, kot 
je sablja.«

Resk! Munro je pastirsko palico naslonil na koleno in jo 
zlomil na dva dela, zaradi česar je bila veliko krajša od radže-
ve sablje. »En garde.«

Ko je mladenič zaslišal njegov ostri ukaz, se je takoj 
 postavil v pravilen položaj.

»Vi ste na potezi,« je rekel Munro in se brezbrižno nasla-
njal na palico, katere odlomljena konica se je zasadila v zemljo.

Figgy si je oblizal ustnice in nekajkrat neodločno zamah-
nil. Munrojev obraz se je rahlo spačil od gnusa, z roko je 
 odrinil sabljo.

»Dajte no,« ga je opomnil. »Jaz imam kos lesa. Vi pa 
imate kos jekla.«

Provokacija je obrodila sadove. Figgy je zagodrnjal, izte-
gnil roko in napadel. Zlomljena konica Munrojeve palice se 
je znašla v zraku, obkrožila sijoče jeklo rezila in bliskovito 
zadela držaj sablje; sablja se je nenadoma znašla v nočnem 
zraku, mladenič pa je stresal roko in preklinjal.

»Bi radi to videli še enkrat, gospodična?« Tokrat se 
Munro ni poskušal pretvarjati, da govori njej. Njegove oči, 
lenobne, polne humorja, neznansko nevarne, so bile priko-
vane na skupino mladeničev.

Le kaj bi imel od tega, če bi vse znova pokazal? Niti slu-
čajno ji ne bi uspelo kaj takega in on je to vedel.

»Ne. Mislim, da vem.«
»Sem si mislil. Toda vi boste morda želeli uporabiti ne-

koliko bolj nežne načine, da bi razorožili svojega nasprot…«
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»Ne!« ju je Figgy jezno prekinil in se držal za boleče pr-
ste. »Nobenih ponovitev! Dali ste ji dovolj navodil. Stavili 
smo, da jo boste v petnajstih minutah naučili, kako naj me 
razoroži. No, pa ji dovolite, da poskusi.«

Munro se je nasmehnil. »Seveda. Dvignite svoje orožje.«
Eden od fantov je Figgyju vrgel orožje. Radža ga je ujel v 

zraku in z njim divje zamahnil.
Izraz na obrazu visokega Škota je bilo popolnoma nepre-

pričljivo začudenje. »Toda tako ne bo … šlo.«
»Kaj?« je zahteval Figgy in še naprej divje opletal s  sabljo.
Munro je z dlanmi navzgor dvignil roke. »Ona nima 

 sablje. Nima orožja. Od nje res ne morete zahtevati, da 
 uporabi to palico.«

Helena je olajšano izdihnila. Torej to je bil njegov načrt.
Figgyjeve ustnice so se zožile v hudobnem nasmešku. 

»Niti slučajno. Ed, daj ji svoje orožje.«
Fant je stopil naprej in od nekod potegnil �oret ter ji ga 

ponudil.
Oh, ne. Stopila je korak nazaj, toda še preden se ji je 

uspelo odmakniti, jo je Munro prijel za zapestje in ji v dlan 
potisnil ročaj �oreta. Njegova orokavičena roka je prekriva-
la njeno, njegovi prsti so njene prste sklenili okrog v saten 
 ovitega ročaja, nato pa ji je sklenil dlan.

To je bilo noro. Počutila se je kot junakinja napetega 
gotskega romana, ni se mogla premakniti, niti se umakniti, 
imela je občutek, da jo je odnesel nevaren tok.

Brezglav strah ji je zameglil um. Zvok njenega dihanja 
ji je napolnil ušesa. Ona, Helena Nash, ki ni nikoli izgu-
bila glave, jo je začela izgubljati. Edino, o čemer je lahko 
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premiš ljevala, je bilo, da jo bo fant, glede na to, kako zelo je 
bil pijan, zabodel naravnost v srce. Ni bilo pomembno, da 
bo to storil nehote, končalo se bo enako. Ona bo mrtva. Ka-
ko  neumno bi bilo umreti tako, tukaj, zdaj.

»Takoj ko bom rekel ‘en garde’, odvrzite sabljo in stopi-
te korak nazaj. Ste me razumeli?« je rekel Munro z glasom, 
ki je bil ravno dovolj glasen, da ga je slišala le ona.

Razumela? Ona ni mogla dihati. »Ne.«
»Vse bo dobro z vami.«
»Oh, da. Prepričana sem, da fant ve, kako globoko mi 

lahko zarije bodalo, ne da bi ob tem prebodel kaj življenj-
sko pomembnega!« je zašepetala s tresočim se glasom. Pred 
očmi se ji je že rahlo bleščalo.

Munro jo je trdneje stisnil za roko in jo z bolečino pri-
peljal nazaj v sedanjost. Pogledala ga je v oči, prestrašeno in 
prizadeto. Njegove sijoče oči so se svetlikale med gostimi, 
kot oglje črnimi trepalnicami. »Vse bo dobro z vami. Prise-
gam vam na svojo čast.«

Osupljivo, toda verjela mu je. Prisegel je. Spomnila se je 
tiste druge prisege izpred treh in pol let. Stal je pred njeno 
družino, visok, lep in eleganten, kakor greh, ki se je prišel 
skesat in obljubit, da bo zanje storil vse, kar bo v njegovi 
moči. In tudi takrat mu je verjela. Kar ni ravno govorilo v 
korist njeni presoji. Kljub temu je prikimala.

Obrnila se je stran in uzrla mladega, zelo pijanega in na-
mrgodenega mladeniča s turbanom, ki mu je visel na črno 
namazan obraz. Porogljivo se ji je nasmehnil, dvignil sab-
ljo in se ji priklonil. Nerodno je prijela svoje bodalo in ga 
 poskušala posnemati.
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»Ste pripravljeni?« je slišala Munroja vprašati.
»Da, da,« je odgovoril Figgy. »To bo najlaže zasluženih 

sto funtov v mojem življenju. Počutim se skoraj krivega.«
»En garde.«
Munrojevim navodilom je zlahka sledila. Težko boda-

lo ji je padlo iz rok v trenutku, ko je njegova visoka posta-
va stopila mednjo in mladeniča. Nekdo je zakričal, ona pa 
se je opotekla nazaj, ko je Munro zagrabil za rezilo njene-
ga nasprotnika in mu preprečil napad. Mladeniča je zlahka 
 razorožil.

Ne bo umrla. Ne bo umrla! Prevzela jo je takšna radost, 
da se ji je zavrtelo.

»To ni prav!« je zakričal mladenič. »Niti poskusila 
ni!«

»O, da, pa sem!« je trdila in se neumno režala.
Munro jo je pogledal s pretiranim razočaranjem v očeh 

in odkimal z glavo. »Ne, gospodična. Niste. Sami sebe ste 
razorožili.«

Sklonila je glavo in poskušala vzbujati vtis, da ji je žal. 
»Res je. Samo sebe sem razorožila. Zelo mi je žal.«

Munro je pogledal nazaj k mladeničem in globoko za-
vzdihnil. »Zelo sem razočaran, da je bila moja prvotna oce-
na pravilna. Ona je navsezadnje le ženska. Ki je ni mogoče 
naučiti.«

»Zelo slabo berem,« je žalostno priznala.
Figgyjeva usta so se odprla in zaprla, kakor pri ribi, ki jo je 

vrglo na obalo. Enkrat. Dvakrat. »Toda vi –«
»Vam dolgujem sto funtov? Tako je.« Munro je segel 

v svoj žep in iz njega izvlekel majhen šop bankovcev ter jih 



23

Zapeljivi užitki

nekaj preštel. Nasmehnil se je in jih potisnil v Figgyjevo 
dlan.

»Pravično dobljeno,« je rekel in med tem, ko so ga dru-
gi zmedeno opazovali, Heleno prijel za roko.

Z nasmeškom na ustnicah je pogledal Figgyja. »Edina 
prednost, mladi gospod, ki bi jo vi lahko imeli na dvobo-
ju, je nepoznavanje vašega orožja. Nihče, ki vas vidi z njim 
v rokah, vas ne bo resno jemal. Torej, če boste kdaj resne-
je premišljevali o tem, da bi se lotili sabljanja, me poiščite. 
White Friars.«

»Toda … Toda … Dekle!« je �om tarnajoče vzkliknil 
in prezrl žalitev prijatelja.

Munro je žalostno odkimal in se ozrl po na videz izgub-
ljeni gručici mladeničev. »Gospodje – predvidevam, da ste 
gospodje?«

Fantje so drug drugega pogledali, kakor da bi se želeli 
prepričati o tem, kakšno je njihovo trenutno stališče glede 
tega, nato pa vsi skupaj nejevoljno prikimali.

»Menda ne bi vzeli dekleta in denarja, ali pač?« Munro 
ni čakal odgovora. Obrnil se je in Heleno potegnil za seboj. 
»Se mi je zdelo, da ne.«


