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Lorraine Heath

Vojvoda in dama v rdečem

Prevod:

Branka Šnek Oset

Za Cayce
Vsak pisatelj bi moral imeti občudovalko, kakršna si ti.

Prolog
Iz dnevnika vojvode Avendalskega

Temna skrivnost me je oblikovala v moškega, kakršen sem …
To pove vse.

Vojvoda in dama v rdečem

1. poglavje
London, 1874

Tukaj bi ji res lahko uspelo.
Rose je uspešno prikrivala zadovoljstvo ob tem spoznanju.
Resno je dvomila, da bi ob pogledu na žareč nasmešek ali
iskrive oči komur koli uspelo ugotoviti, kaj se ji plete po
glavi. Vse prisotne dame so medlele ob pogledu na razkošje,
ki je kar kričalo po grehu, pohlepu, moški zabavi. Eno od
najzloglasnejših in največkrat omenjenih moških svetišč je vrata
končno odprlo tudi za lepši spol, ženske pa se zdaj niso mogle
nasititi odkritij, ki so jim bila tako dolgo nedosegljiva.
Glavni namen nocojšnjega dogodka – veliki ples le z izrecnim
vabilom – je bil zabavati obstoječe člane in potencialnim
članom predstaviti vse, kar je ponujal stari klub za gospode.
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Rose je od prihoda v London pred dvema tednoma ugotovila,
da o Dveh zmajih govorijo prav vsi.
Nič presenetljivega, je ugotovila, ko je pred pol ure zagledala
lastnika. Pojavil se je na pragu vrat, ki so očitno vodila v zadnje
sobe. Njeno pozornost je pritegnil z odločnim korakom. V
njem je prepoznala sorodno dušo. Še ne deset minut pozneje
je v objem odločno povlekel neko žensko in jo poljubil povsem
neprimerno – sredi plesišča, vsem na očeh. Ko je videla njegov
žar in odziv lepe dame, ga je izločila kot možnega kandidata.
Bilo je jasno, da je že oddan, ona pa je za svoj načrt potrebovala
samskega, nevezanega moškega. Kajti takega moškega je lažje
voditi.
Ni se zmenila za radovedne moške poglede. Raje se je
posvetila okolju, ki bo v prihodnjih nekaj tednih njen drugi
dom. Del prostora so zasedale mize, ki so ponujale različne
igre na srečo. Predvidevala je, da bo naslednji dan cel prostor
namenjen kockanju. Nocoj so naredili prostor zgolj za druženje
in ples. Svetlobo so zagotavljali ogromni lestenci na plin. Tapete
so bile nevtralnih barv, niti temačno moške niti kremasto
ženske.
Rose je bilo žal, da ni imela priložnosti videti notranjosti
igralnice pred prenovo, s katero jim je uspelo ujeti ravnovesje
med moškimi in ženskimi elementi. Oprema je zdaj izžarevala
interese moških, hkrati pa ni užalila ženskih oči. Brez dvoma je
bil prostor prej precej bolj dekadenten in precej bolj zanimiv,
je pomislila. A v igralnico ni prišla zaradi notranje opreme.
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Pritegnila sta jo srce in duša prostora – tisto, kar je igralnici
dajalo neizbrisen pečat.
Sprehajala se je med množico in se nasmihala levo in desno,
zavedajoč se, da bodo tisti, obdarovani z nasmeškom, zmedeni.
Spraševali se bodo, od kod jo poznajo. Nekateri bodo celo
pripravljeni priseči, da je stara znanka. Nihče ne bo pripravljen
priznati, da je še nikoli ni videl. Rose je namreč do potankosti
obvladala svojo umetnost: natančno je vedela, kako dati vtis,
da spada tja in nikamor drugam. Kakor je obvladala še vrsto
drugih veščin.
Ko je stopila v damski salon, ki bo odslej rezerviran le za
dame, je vedela, da ga ne bo pogosto obiskovala, morda pa bo
tu in tam zašla vanj, da bi stkala prave vezi.
„Pozdravljena.”
Ko se je obrnila, se je zagledala v majhno postavo s temnimi
lasmi in očmi, ki so jo spominjale na samega Satana – bile so
polne sumničenja. Še ena sorodna duša, je pomislila Rose.
„Dober večer,” je Rose izrekla samozavestno, kot da je prostor
njeno najnaravnejše okolje. Vedno in povsod, za vsako ceno, se
je treba obnašati, kot da imaš vso pravico biti tam – kjer koli že
si. To je bil ključ do uspeha. „Mislim, da naju še niso ustrezno
predstavili. Jaz sem gospa Rosalind Sharpe.”
„Gospodična Minerva Dodger.”
Rose je uspelo potlačiti presenečenje, zgolj rahlo je
privzdignila obrvi. „Prava redkost ste, draga moja. Preskrbljena
neporočena ženska.”
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„Zakaj tako pravite?”
„Kolikor razumem, so bili na nocojšnji dogodek povabljeni
le plemiči in bogataši. Ker se ne zdite plemkinja, je edini logični
zaključek ta, da ste bogati.”
Mlada ženska se je narahlo nasmehnila. „Ja, vabila so bila
resnično poslana le izbrancem, a moj oče je tisti, ki je premožen.
Poleg tega je bil prej lastnik te igralnice, ko se je imenovala še
Dodgerjev igralni salon.”
Ah, seveda. Rose se je okarala, ker ni prepoznala priimka.
Kakšna svetovljanka pa je, da ji je ta podrobnost ušla? Tak
nepremišljeni zdrs jo lahko pahne v globine. Ji pošteno pokvari
načrte. „Rekla bi, da je zelo zanimiv človek. Veselim se že, da ga
bom spoznala.”
Gospodična Dodger se je na videz brezbrižno ozrla naokoli,
vendar je Rose zaznala opreznost, ki pa ji ni bila prav nič všeč.
„Je vaš mož kje v bližini?” je zanimalo gospodično.
„Vdova sem.”
Gospodična Dodger ji je v trenutku namenila sočuten
pogled, poln pristne žalosti. „Iskreno sožalje.”
„Med potovanjem po Indiji ga je napadel tiger. Tolaži me le,
da je umrl, kot je živel – pustolovsko. Tako se lažje soočam z
izgubo. Prepričana sem, da je raje umrl v tigrovem gobcu kot pa
v postelji od starosti.”
„Tako se je res bolje posloviti s tega sveta, ja. Ste novi v mestu?
Nočem biti preveč radovedna, a vaše družine ne poznam.”
„Nikar se ne opravičujte, draga moja. Šele dva tedna sem v
Londonu. Zame je prvič.”
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„Kako nenavadno.”
„Pred odhodom v Indijo sem živela na severu, v majhnem
mestu, ki ga noben Londončan ne pozna.” V resnici ni bilo
vredno omenjati nobenega od krajev, kjer je živela. Še zlasti, ker
bi s tem radovednim vohljačem, ki bi morda želeli odkriti kaj
več o njej, ponudila nedobrodošle sledi. „Mislim, da sem vabilo
na nocojšnji dogodek dobila po zaslugi svojega odvetnika.” To
je bila tudi resnica. Odkar je stopila v njegovo pisarno, je Daniel
Beckwith naredil vse, da bi ji ustregel. Vdova, ki se ji je obetalo,
da bo podedovala vse moževo premoženje, je bila redek dragulj.
In zato zelo cenjena. Na podlagi povedanega o pokojnem možu
si je od pomoči obetal čeden honorar. Zato si je zelo prizadeval
za njeno dobro počutje. „Vse zasluge gredo njemu.”
„Vas malo popeljem naokoli, razkažem igralnico?”
„Nikakor vas ne bi hotela obremenjevati. Poleg tega sem
precej pustolovska in nove kraje najraje raziskujem sama.”
„Potem vas bom pustila samo. Upam, da se boste imeli lepo.”
„To je tudi moj namen. Potrudila se bom po najboljših
močeh.”
Gospodična Dodger je odšla in Rose se je opomnila, da mora
odvetnika Beckwitha povprašati o dekletovem očetu. Morda
si bo gospodično želela za prijateljico, pa čeprav dekle ni bilo
plemiškega rodu. Rose so bolj kot poreklo zanimale mošnje.
Polne mošnje. In ker je novi lastnik vrata igralnice odprl tudi
za ljudi neplemiškega rodu, sta očitno razmišljala enako. Kar
je bilo pametno, saj si človek rodu in porekla ni mogel izbrati.
- 13 -

Lorraine Heath

To je sama še predobro vedela.
Stopila je v jedilnico. Mize, ki so stale ob stenah, so se šibile
pod težo hrane. Ljudje so sedeli pri pogrnjenih mizah in se
mastili. Svetloba je bila zatemnjena. Na sredi miz so brlele
sveče. Prostor je bil popoln za romantični rendez-vous. Ko bo
napočil čas, bo večerjala tukaj. Marsikaj bo počela tukaj.
Spustili so jo medse. S prekanjenostjo in spretnostjo bo
karseda izkoristila njihovo slabo presojo.
***
Ko je ženska v rdečem stopila skozi vrata, kot da je kraljica
Anglije, ni več mogel odtrgati pogleda. Sam sebi se je čudil, saj
na njej ni bilo ničesar posebnega.
Stal je na osenčenem balkonu Dodgerjevega …
Avendale je zaječal. Dveh zmajev. Zdaj se igralnica imenuje
Dva zmaja. Le zakaj je Drake spremenil ime več desetletij stare
igralnice? Pa ne samo imena. Vse je spremenil! Avendalu nič
od tega ni bilo všeč. Prav nič. Še posebej ne, da bodo od zdaj
naprej vstop v igralnico imele tudi ženske. Kot polnopravne
članice bodo postopale naokoli samozavestno kot ta ženska v
rdečem.
Lasje, speti v visoko figo in pritrjeni z bisernimi glavnički, so
bili svilnato svetli. Ne ognjeni, temni, vpadljivi. Zaradi njih bi
se morala zliti z množico. Pa se ni.
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Njena drža ga je pritegnila. Elegantno privzdignjen vrat.
Način, kako je zravnala ramena. Kot da ne nosi nobenega
bremena na svetu. Tkanina obleke ji je objemala obline tako,
da si je moški zaželel z dlanmi slediti krivuljam. Ponašala se je
s polnimi prsmi, lepo razgaljenimi, mehka dolina je privabljala
poglede. Sumil je, da se bo jutri zjutraj marsikateri moški
ob zajtrku spominjal dame v rdečem. Nobeden ne bo znal
opisati potez njenega obraza, vsi pa se bodo spominjali njenih
razkošnih oblin.
Avendale je poznal večino aristokratinj v mestu. Dama je
bila popolna neznanka, kar je pomenilo, da je bila pripadnica
bogatega meščanskega sloja, ki ga je Drake sklenil privabiti
v igralnico. Ali pa je Američanka. Kolikor je slišal, so bili vsi
bogati kot krez. Skrivnostna ženska je prav gotovo dajala vtis,
da ji lepo življenje ni tuje.
V glavnem salonu je govorila le z enim človekom – lakajem.
Kmalu zatem je za kratek čas izginila v prostor, namenjen le
ženskam. Prijelo ga je, da bi šel za njo, potem pa se je vprašal,
zakaj je v njem vzbudila tolikšno zanimanje. To mu ni bilo všeč.
Rekel si je, da je za vse to krivo neznansko dolgočasje, v katero
se je ujel. Tovariš v grehu, vojvoda Lovingdonski, se je pred
kratkim oženil z lady Grace Mabry, zaradi česar se je Avendale
moral v pustolovščine podajati sam. Saj ne, da je kaj posebej
hrepenel po moški družbi, ko pa je imel žensk na pretek.
A tu in tam je vendarle zahrepenel po nekom, s katerim bi
lahko imel vsaj napol inteligenten pogovor. Nekom z glavo na
- 15 -
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pravem mestu. Nekom, ki je znal ceniti prostaške šale, ki jih je
stresal. Ženske, s katerimi se je družil, so znale le vzdihovati,
ječati in v uho šepetati poredne besede. Saj ne, da mu to ni
bilo v užitek. Toda vse so si bile tako podobne. Le redkokatera
je bila drugačna. Ja, razlikovale so se po barvi las in oči ter
oblinah, vendar so bile v svojem bistvu vse enake. V postelji
nadvse vznemirljive, zunaj nje pa strašansko dolgočasne.
Dama v rdečem je obljubljala nekaj drugega.
Vedel je, da na koncu hodnika poteka zelo zasebna igra s
kartami – brez žensk. Tja bi moral. Tja je bil namenjen, preden
se je odločil preveriti množico povabljenih. Preden je pritegnila
njegovo pozornost.
Zdaj pa ni mogel odvrniti pogleda. Tudi ko mu je ušla izpred
oči, ga je vznemirjala. Kar je bilo zanj nekaj povsem novega. Če
ženske ni videl, načeloma tudi mislil ni nanjo.
Kar ni bilo prav nič kavalirsko in galantno od njega, a
prosti čas je običajno preživljal z lahkimi ženskami, ki niso
pričakovale, da si jih bo zapomnil. Tega si verjetno niso niti
želele. Damam, nocoj prisotnim v igralnici, se je raje izogibal
– razen na porokah in obveznih družabnih dogodkih, kakršen
je potekal nocoj. Pa še takrat je druženje omejil na tisto najbolj
obvezno. Običajno se je na dogodku prikazal za nekaj minut,
da je razveselil mater. Malo poklepetal z njo.
Malo prej jo je videl v družbi drugega moža, Williama
Gravesa. Avendalov oče je bil njen prvi mož. Kakšna velika
žalost je bil tisti zakon!
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Stresel je z glavo, da bi pregnal spomine. Jih spet potlačil. Ni
maral razmišljati o tem. A dama v rdečem …
Tudi njo bi z veseljem potlačil. Toda ne v pozabo kot
spomine.
***
Vedela je, da jo nekdo opazuje. Čutila je radoveden pogled,
se zavedala mravljincev, ki so se ji sprehajali po koži. Kratki lasje
na tilniku so se ji naježili. Vendar z ničimer ni pokazala, da se
zaveda pozornosti, ki jo je vzbudila. Dobro je skrivala nejevoljo,
a v njej je vrelo. Srce ji je razbijalo v prsih, v ušesih ji je bučalo.
Nekoga je slišala reči, da se med množico sprehaja inšpektor
s Scotland Yarda. A menda je bil gost, ni iskal nje. V Londonu
je bila prekratek čas, da bi se oglasili alarmi, da bi kdor koli
lahko posumil …
„Šampanjec?” je za hrbtom zaslišala globok glas.
Z največjim veseljem bi si privoščila kozarec, toda morala
je ostati zbrana in čuječa. Obrnila se je, da bi lakaja vljudno
zavrnila, in okamnela.
Moški, ki je v roki držal kozarec, nikakor ni bil služabnik.
Iz vsake pore so puhteli plemiški stan, visoki rod, privilegiji.
Ni ji ušlo, da so šivi na njegovem suknjiču brezhibni, da mu
široka ramena prekriva prvovrstna tkanina. S temnimi očmi jo
je neprikrito ocenjeval in lasje na tilniku so se ji spet naježili.
On je bil torej tisti, čigar pogled je čutila. Pogled, ki je bil tako
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zelo intenziven, da se je pošteno vznemirila. Imela je občutek,
da vidi skoznjo.
Za ubogega nevedneža bi bilo bolje, da bi med gosti poiskal
tistega inšpektorja, ne pa, da ji ponuja šampanjec. S pogledom
je ne bi tako motril, kot da želi izmeriti vsako krivuljo njenega
telesa, vsako vdolbino in izboklino. Ne bi se spraševal, kako bi
zapolnila njegovo dlan.
Če bi morala ugibati, s kakšnim nazivom se ponaša, bi
rekla, da je vojvoda. Njegova drža je izdajala moč in vpliv. Ja, z
vojvodo bi se lahko zadovoljila.
Namenila mu je najbolj zapeljiv, najbolj čuten nasmešek.
„Res imam povsem suha usta in hvaležna sem moškemu, ki zna
izpolniti moje potrebe. Hvala vam.”
Ko je orokavičene prste ovila okoli dolgega peclja kozarca,
se je namerno dotaknila njegovih, ohranila dotik. Narahlo je
razprl veke, privihal kotičke čutnih ustnic. Naključni opazovalec
odziva morda sploh ne bi opazil, ona pa je bila mojstrica za
najmanjše podrobnosti. Ljudje so veliko več razkrili s telesom
in obrazom kot z besedami.
S kozarcem je trknila ob njegovega. „Na zanimiv večer.”
Počasi je srkala peneče vino in zrla vanj iznad roba kozarca.
Neomajno ji je vračal pogled. Pomislila je, da je doslej še noben
gospod ni tako vznemiril. Večina moških se ji je, potem ko so
vzbudili njeno pozornost, prilizovala in se ji dobrikala. Ta pred
njo je bil previdnejši, bolj ocenjujoč. Predstavljal bo pravi izziv,
a če se ni zmotila glede njegovega porekla, se bo z izzivom z
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veseljem soočila. Obliznila si je ustnice in z zadovoljstvom
opazila, da mu je pogled potemnel. V igranju brezbrižnosti ni
bil tako izurjen kot ona.
„Precej nespodobno je, da gospod pristopi k dami, ki je ne
pozna. Običajno je potrebna tretja oseba, ki gospoda in damo
uradno predstavi,” je dregnila.
„Če sem kar koli, sem ravno nespodoben.”
„Moram biti previdna? Je moj ugled ogrožen?”
„Odvisno od ugleda. Glede na to, da ste prišli brez gardedame
ali spremljevalca, predvidevam, da vam je za ugled le malo mar.”
Torej jo je videl vstopiti. Kar pomeni, da jo je opazoval že
kar nekaj časa. Skoraj tri četrt ure. To, da ji je uspelo njegovo
pozornost vzbujati tako dolgo, je res dober znak. „Vdova sem.
Ne potrebujem spremstva.”
„Sožalje ob izgubi, čeprav se zdi, da je obdobje žalovanja že
za vami.”
Ni ji ušlo, da mu je pogled zdrsnil na bohotne gričke
dekolteja. Zavedala se je, da njeno oprsje pri moških privlači
veliko več pozornosti od obraza, ki mu je manjkalo lepote. A
za to je bila hvaležna. Tako moški niso opazili prebrisanosti, ki
se je skrivala v očeh. „Že dve leti sta minili. Bil je žrtev tigra,
ko sva raziskovala Indijo. Bilo je res strašno.” Namerno se je
zdrznila, poskrbela, da ga je zamotilo tresenje polnih prsi. Kako
enostavno je bilo zmanipulirati moške! Seveda bi jo moralo biti
sram, a kaj, ko je že davno spoznala, da nima smisla obžalovati
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dejanj, v katera jo je prisililo življenje. Nekako je treba preživeti.
„Ne želim razpravljati o tem.”
Naredila je še en požirek sijajnega šampanjca in pustila, da
se ji je roka zatresla. „Pozabiti moram na grozote. Lepo se je
bilo pogovarjati z vami, toda mika me ogled salona za gospode.
Kot sem slišala, od jutri naprej dame v njem ne bodo več
dobrodošle. Zanima me, za kaj vse bomo prikrajšane.”
„Pospremil vas bom.”
„Gotovo imate kje ženo, ki je vaše druženje z mano ne bo nič
kaj razveselilo.”
„Nimam žene. Niti zaročenke ali ljubice. Trajnejše zveze me
nikakor ne zanimajo.”
„Popolnoma vas razumem. Zdaj, ko nisem več vezana,
drugače gledam na zakon.”
Ponudil ji je komolec. „Greva?”
Sprejela je ponujeno roko in v mislih pozdravila trdne
mišice. Bil je moški, ki ni nesmiselno lagal in leporečil. Segala
mu je komajda do ramen. Bil je kot obrambni stolp, visok in
mogočen. Vendar vtisa ni naredil le s telesno pojavo. Sumila je,
da bi bil impozanten, tudi če bi ji segal le do kolen. Podredil
si je okolico. Zdelo se ji je, da tako superiornega človeka še ni
imela priložnosti spoznati.
Ko sta korakala po prostoru – on z nevsiljivo, prirojeno
samozavestjo – je nekaj ljudem pokimal v pozdrav in bil deležen
spoštljivega odziva.
„Vaša milost.”
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