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Posvetilo

Vsem bralcem, kritikom in blogerjem, ki širite glas o svojih 

priljubljenih knjigah – ne znam vam povedati, kako zelo vas 

cenim.



Zahvala

Najlepše se zahvaljujem vsem krasnim ljudem, s katerimi 

imam čast delati: svoji izjemni urednici May Chen, vsem 

nadarjenim in prizadevnim zaposlenim na Avonu, svojemu 

krasnemu agentu Stevu Axelrodu, svoji sestri Karen, s katero je 

tako zabavno pretresati zamisli, in vsem bralcem, kritikom in 

blogerjem, ki širijo glas o knjigah, ki so jim sedle v srce.
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1. POGLAVJE

Luna, vsenaokrog obsuta z diamantno lesketajočimi se 

zvezdnimi drobci, je visela postrani kot odvržen srp. Zahvaljujoč 

močnemu vetriču iznad Temze, ki je pometal vse pred seboj, je 

bila to ena redkih jasnih londonskih noči in vse, kar je na poti 

do svojega cilja videla Tommy – sode, polne stare deževnice 

s tanko ledeno skorjico na gladini, sloko črno mačko, ki je 

dvignila rep in ga privihala v vprašaj, vse rešetke nizke kovane 

ograje, skozi katero se je ravnokar izmuznila – se je zdelo kot 

vdolbeno v noč, poudarjeno kot koščki sestavljanke, v katerih 

tli nekaj zloveščega in lepega in nevarnega.

Z drugimi besedami: vse je bilo tako, kot ji je všeč.

Nekateri mlečnozobi aristokrati bi nemara rekli: vse je bilo 

podobno njej.

In o, s kakšnim užitkom so sami sebe poslušali govoriti. Roko 

na srce se jih niti ni trudila odvrniti. V vsakem je znala najti kaj 
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simpatičnega, vendar so si bili med seboj tako zelo podobni v 

tisti svoji zatopljenosti vase in v izrekanju komplimentov – in 

tudi ona se je nanje vedno odzivala enako. Niti eden od njih ni 

videl več, kot je hotel videti. Ali več od tistega, kar bi želela ona.

Vseeno je morala priznati, da se je imela lepo.

In da so šle reči malce predaleč, je dojela šele takrat, ko so 

prispeli biseri.

Zanjo še dragocenejši od biserov pa je bil vendarle širok, 

kratek trak, na katerem je visel širok zlat križ. Vanj so bile 

vgravirane najpomembnejše besede njenega življenja. Zdaj ga je 

tako silovito stiskala, da je ne bi presenetilo, če bi se ji te besede 

od same vročine za vedno vtisnile v dlan.

Edino pravilno. Njeno telo je z brazgotinami pripovedovalo 

zgodbo njenega življenja.

Nekoliko čepe se je skrivala v senci vrtov. Ponujal se ji je 

neoviran pogled na francoska vrata in ogromna okna in salon, 

ki ga je osvetljeval le šibak plamen v kaminu. To ni bila tipična 

vrstna hiša, o, ne; za njenega lastnika, ki jo je zgradil že pred 

več desetletji, je bila dovolj dobra samo poustvaritev francoske 

palače.

V tistem je v sobo stopil neki moški in srce ji je skočilo v 

grlo.

Navdal jo je občutek, da se je vsaka njena celica posvetila 

gledanju. Ko se je sprehodil čez salon, je hlastno lovila vsak 

hipen prizor. Nos kot ladijski premec: izrazit, aroganten, a 

ravno pravšnji za njegov obraz, ki je bil širok in strogo izklesan. 

Strukturiran kot zgradba.
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Tommy si je hrbtno stran dlani odsotno položila na gladko, 

zaobljeno lice.

Bil je kot izklesan iz večnosti privilegijev. Malodane do sem, 

kjer je stala, je tako rekoč čutila njihovo težo. Kazali so se v tem, 

kako je vstopil, kako je odločno in samozavestno kot bojna 

ladja zakorakal proti knjižni polici.

To je on. To je on. Vedela je.

Za spoznanje se je obrnil proti oknu in takrat je opazila, 

da so njegovi strogo pristriženi lasje sivi. Še več, še več, še več. 

Hotela je izvedeti še več. Kakšne oči ima, kakšno obliko dlani, 

kako zveni njegov glas. V njej je brbotala neučakanost in bila je 

napeta kot struna.

Prav zato je malo manjkalo, da ni skočila iz kože, ko je za 

hrbtom zaslišala tihi švrc kresilnega kamenčka.

Vsa kri ji je v trenutku odtekla iz glave. Toliko, da ni 

omedlela.

A presenečenj je bila vajena. Tako nanagloma se je zasukala, 

da ji je ogrinjalo švistnilo okrog meč in da je nož v rokavu 

zdrsnil niže ter jo zbodel v dlan, vendar je ostal skrit. Stisnila je 

ročaj.

Razžarjena cigara je oživela in v medlem siju njene konice se 

je izrisal moški obraz.

Njegove drže se ni dalo zgrešiti. Nehote se ji je vtisnila v 

spomin to popoldne v salonu, predvsem ker se je večino časa 

samo naslanjal na steno nasproti nje in jo s priprtimi očmi 

opazoval. Se lahno nasmihal, kot da ga zabava nekakšna šala, ki 
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jo poznata le onadva. Kot da pozna njo, pa čeprav sta se komaj 

spoznala in po tistih uvodnih par besedah nista več spregovorila. 

Za nameček je bilo tu še dejstvo, da takega moškega nobena 

pod kožo krvava ženska nikdar več ne pozabi. Njegov obraz, 

zdaj ovit v skrivnostne sence, se je človeku nekako vtisnil v 

spomin. Ni bilo veliko moških, ob katerih bi ženska hlastnila 

po zraku.

Če je šlo verjeti njegovemu slovesu, je to s pridom izkoriščal.

Tommy se je na vse to požvižgala. Plemiškega naziva ni imel 

in bil je ženskar, in vsi so vedeli, da se ona pri teh rečeh drži 

svojih pravil.

Je bilo pa vseeno naravnost ironično, da je v vsem popoldnevu 

prav on rekel edino reč, ki jo je zares pritegnila. Slučajno ga je 

slišala.

»No, če ni to slavna gospodična �omasina de Ballesteros. 

Kaj neki je pa vas pičilo,« in pokukal je skozi okno, »da čepite 

tule pod oknom vplivnega, poročenega vojvode?«

Govoril je z zelo tihim, zelo globokim in neznosno nagajivim 

glasom.

»Ni tisto, kar mislite, gospod Redmond,« ji je uspelo zabrusiti 

hladnokrvno in elegantno, kolikor je pač mogoče elegantno 

šepetati. »Poleg tega bi vas lahko vprašala isto.«

Zgoraj, nad njunima glavama, je v osvetljenem pravokotniku 

francoskega okna možakar stopil k naslednji svetilki in jo 

prižgal, in prostor se je še nekoliko bolj razsvetlil. Vojvoda je bil 

osvetljen kot igralec na odru. Kako priročno.
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Zdaj se mora ona samo še znebiti novega obiskovalca med 

občinstvom.

»Cigaro kadim. Zadnji sem odšel z večerje prav na temle 

naslovu, kamor sem bil povabljen. In to se je odvijalo v hiši. 

Moram pa reči, da sem nepopisno ganjen, ker vas moje mnenje 

zanima.«

»O, saj me ne,« je naglo zabrusila. In nekoliko odsotno, 

kajti vojvoda Greyfolški si je zdaj s knjižne police jemal knjigo. 

Katero knjigo? Kaj prebira? »Gre samo za to, da težko sledim 

lažem, pa že tako imam dosti dela. Zdaj me pa prosim pustite, 

gospod Redmond, priden poba in lahko noč.«

Jonathan Redmond je puhnil dim stran od nje, vljudno, 

proti nebu.

»Iz izkušenj govorite. Kar se laganja tiče,« je dodal po nekaj 

trenutkih. Še vedno sta pošepetavala.

Ošinila ga je s pogledom. Zamerila mu je vsak trenutek, ko 

ni obračala oči proti oknu. Vojvoda je medtem s knjigo v roki 

sedel v fotelj in si menda vzel precej časa, da se je zaril vanj, da 

je našel res pravo mesto za svojo zadnjo plat. Je fotelj nov? Ali 

pa že udrt z njegovim odtisom in se poskuša le namestiti, kot 

se šika?

Kako zelo si je želela izvedeti naslov tiste knjige.

»Seveda. Vsi lažemo. Stavim, da tudi vi. Mogoče zlasti vi, 

glede na vaš sloves, gospod Redmond, in glede na to, s kom 

se družite. Zagotovo ne poznate pravega razloga, da stojim 

tule, zato lahko svoja nespodobna namigovanja prihranite za 
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naslednji imenitni salon, ki se ga boste odločili počastiti s svojo 

navzočnostjo.«

Vseskozi je samo prikimaval, kot da mu bere iz scenarija. 

Nesramnost ji ni bila niti malo podobna, toda kadar je človek 

stisnjen v kot, se rad zateče k obrambnim mehanizmom iz 

otroštva.

Vojvoda nad njima je vstal, si šel z roko za hrbet in povlekel 

za hlače; prej ko je sedel, so se mu očitno zalezle med ritnice. 

Zleknil se je nazaj v fotelj.

»Še vedno mi niste povedali, kaj počnete tu, gospodična de 

Ballesteros.«

Obrnila se je proti njemu in se popolnoma zravnala, 

vendar je bila na žalost kljub temu še vedno za glavo manjša 

od njega. Tiho je štela do deset. Čutila je, da temperatura na 

njenem notranjem termometru od besa počasi narašča. Jeza je 

dokazovala, kako sita je moških, ki ji ukazujejo vsevprek.

»Zakaj me mučite?« je vprašala skoraj lahkotno.

»Zakaj imate v roki nož?« je oponašal njen ton glasu.

Od šoka se ji je zameglil pogled.

V njegovi drži ni bilo več niti sledu sproščenosti. Kar naenkrat 

je vedela, da je to moški, pripravljen planiti, če je treba. In da 

na to napeljuje že od začetka.

Odhrkala se je. »O … a tole?«

»Da,« je rekel tiho. »Tistole.«

Molčala je. S prstno blazinico je lenobno potipala konico 

noža. Zelo ostro. Naravnost smrtonosno.
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»Bom pa ugibal. Drugače je, kot si mislim.«

Napni možgane, Tommy, napni možgane. »Nož imam s sabo,« 

je rekla počasi, »ker … nimam pištole.«

Zamišljeno je prikimal tej bedastoči. »No, človek bi moral 

ves čas imeti pištolo pri sebi. Jaz jo imam ravno zdajle.«

In res jo je imel. Zagledala jo je, svetlečo, v njegovi roki. Kako 

je to storil?

Zastrmela se je vanjo.

»Zelo lepa pištola je,« je vljudno pripomnila in razmišljala, 

kako bi ga zamotila ali pobegnila, če se bo to izkazalo za nujno. 

S kolenom med noge? Krik, ob katerem zledeni kri v žilah?

»Res je. Hvala.«

Spet molk. Orožja ni imel ravno uperjenega vanjo, ga je 

pa držal nekako tako sproščeno in brezbrižno kot cigaro. Da 

zna pištolo uporabiti, ni dvomila. Slišala je, da je na strelišču 

Manton's baje skrajno nonšalantno in tako predvidljivo, da je 

že kar dolgočasno, zadel točno v sredino tarč.

»Gospod Redmond, mar resnično mislite, da imam morilske 

namene? Če bi bilo tako, mi verjemite, da bi že pokončala njega 

ali pa vas, ne pa pasla zijal.«

Nepotrpežljivo je prhnil. »Sploh me ne bi imeli priložnosti 

pokončati, veste. Dajte no. Malo bolj se potrudite.«

Globoko je zajela sapo.

»Prav. Kadar sem ponoči zunaj, imam nož za zaščito. In 

spretna sem z njim. Tukaj sem pa zato, ker sem slišala, da se je 

pred kratkim vrnil v mesto, in ker sem toliko slišala o njem, sem 
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si ga želela pač ogledati. Najbrž ste ugotovili, da se ne gibljeva v 

isti družbi. Prisežem … pri svoji pokojni materi.«

To je izzvenelo bolj pobožnjakarsko, kot je nameravala.

Ni pa bila laž.

»Pokojni materi, španski princesi? A, tako. Prisega bi bila 

najbrž težko bolj častna od tega.«

Zdrznila se je. Morala bi se razjeziti – najraje bi se razjezila. 

Nekje na obrobju zavednega je začutila rahlo penjenje. 

Problem je bil v tem, da jo je začenjal zanimati. In pri moških 

se ji to ni zgodilo pogostoma.

»Ne morem vam povedati, zakaj sem ga hotela videti, in vam 

tudi ne bom. Je pa čista resnica, da sem si hotela znamenitega 

vojvodo Greyfolškega le ogledati, in vedela sem, da bo nocoj 

doma. Prisežem. Reciva temu … radovednost. Lahko zdaj 

nehava o tem?«

Predmet njene radovednosti nad njima se je počohal po 

velikem nosu in obrnil list.

O, bog, kako si je želela vedeti, kaj bere. Svetloba je poblisnila 

na orjaškem pečatnem prstanu na njegovi roki.

»Zakaj pa vas tako skrbi za vojvodovo zdravje, gospod 

Redmond? Iz čistega junaštva?«

Okleval je.

»Ne bi ga rad videl umorjenega, preden ga prepričam, naj 

investira v enega mojih projektov.«

S tem jo je spravil v smeh. Presenetilo jo je, da zbija šale na 

lasten račun. »Vam nocoj ni uspelo?«

Premišljen premor. Poteg cigare.
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»Reciva, da mi bo slej ko prej.«

Prikrita samozavest ji je bila všeč. Nobenega bahanja, le 

mirna gotovost. Spominjal jo je nanjo.

»Pospraviva?« je dejal Jonathan in pomignil s pištolo.

Oba naenkrat sta umaknila orožje.

»Ne morem verjeti, da ste me v temi prepoznali,« je rekel. 

»Imate pa res mačje oči, gospodična de Ballesteros.«

»Težko bi bilo spregledati človeka, ki vse popoldne ni 

umaknil pogleda z mene.«

Spet je nastopila zanimiva kratkotrajna tišina. Prisegla bi, da 

je utihnil zaradi navdušenja nad njeno iskrenostjo.

»Nisem se mogel odločiti, ali se mi zdite privlačni ali ne,« je 

končno izustil.

Čeljust se ji je povesila. Od šoka se ji je zaletelo.

»Saj vem, da je tako mišljeno,« je dodal malone opravičujoče. 

In nato skrajno zbadljivo: »Vsem drugim se zdite. Navsezadnje 

ste pravi modni krik, ali pač ne?«

Kar čutila je, kako se naslaja nad njeno zadrego.

Na vsem lepem je bila čudno navdušena nad njegovo odkrito 

predrznostjo.

»Kot vidite … je tudi meni vseeno, kaj si mislite vi … 

Tommy.«

Prasec se je tiho smejal, toda ne neprijazno. Smejal se je, kot 

bi jo vabil, naj se mu pridruži. Naj ga porazi.

Zavladala je napeta, poživljajoča tišina in drug drugega sta si 

zdaj ogledovala v povsem drugi luči.
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In nato se je končno zarotniško nagnila naprej.

»Kako svobodnega se počuti človek, mar ne?« je zašepetala.

In po nekaj trenutkih je njegov navihani nasmešek razsvetlil 

noč.

Odzvala se je enako.

Ta izmenjava je bila tako rekoč enaka stisku roke. Bil je 

dogovor, da si bosta všeč.

In pozneje se je o tej noči spominjala ravno tega: navihanega 

režanja v temi, nasmeška, ki je bil mnogo lepši in nevarnejši od 

mesečevega sija.

To bi ji moralo biti v svarilo.


