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Za moje oboževalce, ki so bili tako neverjetno čudoviti in 
razumevajoči. Vi ste najboljši! Za ženske RBL, ki ste vedno 
dosegljive, ko potrebujem malo spodbude. Članicam mojega 
bralnega kroga, ki mi življenje izpolnjujejo s smehom in 
pozornostjo. Bog vas blagoslovi!

Za May, Lysso in Nancy, ki neutrudno garajo zato, da je vsaka 
knjiga najboljša. Ne vem, kaj bi počela brez vas, dekleta, in tega si 
tudi nikoli ne želim izvedeti. Svojemu soprogu in fantom, ker moje 
življenje napolnite z ljubeznijo in poskrbite, da je popolno.

Toda najbolj za mojo mater, ki si je resnično želela brati 
Christianovo zgodbo. Žal mi je samo, da mi je ni uspelo napisati 
prej, mama. Pogrešam te bolj, kot bi si kdaj koli mislila, da je 
mogoče, in upam, da si imela prav in nebesa pokajo po šivih od 
vseh knjig, ki si jih imela tako rada.



V življenju moškega so tri dejanja, za katera mu nihče ne bi 
smel svetovati, naj jih stori ali ne. Prvo je, da se poroči; drugo, 
da mora iti v boj; in tretje, naj gre v Sveto deželo. Vse te stvari 
so, kot takšne, dobre, vendar se lahko slabo obrnejo in v tem 
primeru bi tistemu, ki je dal tak nasvet, očitali, da je sam kriv 
za vse.

– Eberhard of Württemberg
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Prolog

Taagaria 
Majhno kraljestvo tik ob Bizancu

»Torej?« je nekoliko živčno vprašala kraljica Adara, ko se je 
starejši svetovalec približal njenemu prestolu.

Xerusu je oče najbolj zaupal. Pri skoraj šestdesetih letih je 
bil še vedno bister kot na vrhuncu svojih let. Nekoč črni lasje 
so bili zdaj prepredeni s sivimi, njegova brada pa je bila bolj 
bela od kamnov v zidovih, ki so obdajali njihovo glavno mesto 
Garzi.

Ko ji je pred dvema letoma umrl oče, se je Adara po vsak 
nasvet obrnila h Xerusu. Nobeni živi duši ni zaupala bolj, kar 
pa ni povedalo veliko, saj je bila, odkar je postala kraljica, njena 
prva lekcija ta, da je njeno malo kraljestvo polno vohunov in 
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izdajalcev. Večina je bila mnenja, da ženska ne more biti vodja 
njihovega malega kraljestva.

Adara pa je o tem imela popolnoma drugačno mnenje. Kot 
edini preživeli otrok svojega očeta ni hotela videti na prestolu 
nobenega drugega sorodnika modre krvi. Prestol je bil v njeni 
družini že davno pred Mojzesom.

Nihče ji ne bo odvzel dragocene Taagarie. Vsaj ne, dokler še 
diha.

Xerus je zmajal z glavo in utrujeno zavzdihnil. »Ne, kraljica 
moja, ne dovolijo, da bi se ločili od njihovega princa. V 
njihovih glavah ste poročeni, in če boste poskušali z ločitvijo 
ali razveljavitvijo presekati vez z njihovo krono, bodo za kazen 
napadli cerkev. Navsezadnje so po njihovem mnenju oni že 
lastniki vašega kraljestva. Pravzaprav je Selwyn mnenja, da 
bi bilo najbolje, da se zaradi varnosti prestavite pod njegovo 
okrilje, kjer vas bo lahko zaščitil … kot njihovo kraljico.«

Adara je nemočno stisnila pesti.
Xerus je pogledal čez ramo proti dvema stražarjema, ki sta 

stala pri vratih, preden se je približal prestolu, da bi ji lahko 
zašepetal v uho.

Lutian, njen dvorski norček, se je priplazil bliže in tudi nagnil 
glavo proti njima, da ne bi preslišal niti ene besedice. Še celo z 
dlanjo si je zaobjel uho.

Xerus je ostro pogledal norčka.
Lutian je spustil roko in mu vrnil ostri pogled. Mali, sloki 

moški je imel ravne rjave lase in lepo oblikovano brado. Bil je 
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povprečnega videza, toda njegove rjave oči so bile tiste, zaradi 
katerih se ji je tako priljubil.

»Govori brez skrbi,« je rekla svojemu svetovalcu. »Nikomur 
ne zaupam bolj kot Lutianu.«

»Tepec je, moja kraljica.«
Lutian je prhnil. »Tepec ali ne tepec, dovolj imam pameti, da 

vem, da moram držati jezik za zobmi. Zato spregovorite, dobri 
svetovalec, in dopustite, da kraljica odloči, kdo od naju je večji 
tepec.«

Adara je tesno stisnila ustnice, da se ne bi nasmehnila 
Lutianu. Bil je dve leti mlajši od nje in se je v mladosti resneje 
poškodoval, ko je z grajskega obzidja padel na glavo na tla. Vse 
od takrat je skrbela zanj in ga držala tesno ob sebi, da mu kdo 
ne bi še bolj otežil življenja.

Na ramo mu je položila dlan, da bi ga utišala. Xerus ni maral, 
če se je kdo norčeval iz njega. V nasprotju z njo on ni cenil 
Lutianovega prijateljstva in uslužnosti.

Norčka je pomenljivo pogledal in končno spregovoril: »Princ 
regent je rekel, da če boste princa Christiana končno razglasili 
za mrtvega, potem ga bo morda to spodbudilo, da bo ugodil 
vaši želji … za primerno ceno.«

Zaprla je oči in jezno stisnila zobe. Elgederionski regent je 
glede tega več kot jasno povedal svoje stališče. Selwyn jo je hotel 
v postelji svojega sina kot njegovo nevesto, da bi si zagotovil 
pravico do krone, in prej bo hudič zamrznil pekel, preden se 
mu bo predala in dopustila, da bi ti brezdušni moški vladali 
njenim ljudem.
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Kako zelo si je želela, da bi poveljevala večjemu narodu 
z dovolj vojaki, da bi potisnila ošabnega princa regenta v nič 
več kot slab spomin. Na žalost bi bila vojna preveč draga za 
njeno ljudstvo in kraljestvo. Sami se ne morejo boriti proti 
Elgederioncem in nihče od njihovih privržencev jim ne bi 
priskočil na pomoč, saj je bil to zanje zgolj družinski prepir 
med njo in kraljevino njenega moža.

Ko bi se le vrnil njen soprog in zahteval krono, toda vsakič, 
ko je ponj poslala kakšnega sla, je bil ta pokončan. Kolikor je 
vedela, nihče od njih nikoli ni dosegel Christiana in sita je bila 
tega, da je može pošiljala v smrt.

Ne, skrajni čas je bil, da se ta zadeva konča enkrat za vselej.
»Pošlji po Thero,« je zašepetala Xerusu.
Namrščeno jo je pogledal. »Le zakaj?«
»Nameravam se podati na daljšo pot in ne morem si dovoliti, 

da bi kdor koli izvedel, da me ni tukaj in ne morem paziti na 
krono.«

»Vaša sestrična niste vi, veličanstvo. Če bo kdo izvedel …«
»Samo tebi zaupam, da boš poskrbel, da bosta ona in moja 

krona na varnem, dokler se ne vrnem. Naj bo zaprta v mojih 
prostorih in vsem povej, da sem zbolela.«

Xerus je bil ob njenih ukazih še bolj zmeden. »Kam 
odhajate?«

»Poiskat grem svojeglavega soproga, da ga pripeljem domov.«
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Prvo poglavje

Withernsea, Anglija

Christian Akreški je sedel v pivnici mestnega gostišča, sam 
zaključeval večerjo, medtem ko so drugi gostje glasno jedli 
in pili okoli njega. V notranjosti je bilo temno, saj je večina 
svetlobe prišla iz kurišča, kjer je precej obilna ženska pražila 
srnino in svinjino.

Tukaj je bil že štiri dni. Čakal je Pagana in Lochlana 
MacAllisterja, da bi se z njima sestal. Načrt je bil, da združijo 
svoje moči.

Bili so na sledi prijateljevemu morilcu, za katerega se je 
govorilo, da je bil na poti sem s svojimi brati. Če bo Lysandrov 
morilec kje v bližini, ga bo Christian našel in plačal bo za to, kar 
jim je vzel. In če je Lochlanu uspelo izvedeti kar koli uporabnega 
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o njegovem pogrešanem bratu Kieranu MacAllisterju, potem se 
bo Christian še enkrat radoval z njimi.

Toda navsezadnje je bilo vse, kar mu je kaj pomenilo, to, da 
položijo Lysandrovo dušo k miru. Človek je bil dober in kot 
član bratovščine je bil neprecenljiv. Njegov morilec je bil pri 
njih vseh zelo slabo zapisan. Člani bratovščine niso preživeli 
pekla, da so se lahko vrnili domov, da bi jih pokončalo nič 
drugega kot neizmerna zloba.

Christian je izpil še zadnje kapljice piva, pustil denar na mizi 
in vstal, da bi se odpravil v sobo, ki jo je najel.

Ob takšnih trenutkih je naravnost sovražil dejstvo, da potuje 
sam. Še zlasti po tem, ko sta pred časom odšla še Nassir in 
Zenobia. Odpotovala sta pred dnevom nazaj v Sveto deželo.

Po drugi strani pa se je Christian svobodno odločil za 
samotarsko življenje.

Tako je bilo bolje.
Skoraj šest let je živel osamljen v samostanski celici, kjer so 

mu bratje prepovedali pogovor. S kretnjami so se sporazumevali 
med seboj. Nikoli z usti. Zato tišina in osamljenost zanj nista 
bila nič novega.

Potem ko je živel pri menihih, je Christian preživel še 
nadaljnjih šest let v ujetniški celici, veliki komaj šest kvadratnih 
metrov, ko ga je zajel sovražnik. Nobene želje ni imel, da bi ga 
še kdaj kdor koli ali kar koli priklenilo.

Prvič v življenju je bil svoboden in zelo se bo potrudil, da bo 
tako tudi ostalo.
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Če sta samota in osamljenost cena za njegovo svobodo, pa 
naj tako tudi bo. To je bila malenkost v primerjavi s krvavim 
plačilom za manj pomembne stvari.

Christian je prišel do svoje sobe na koncu hodnika in odprl 
vrata. Sunkovito se je ustavil, ko je zagledal samotno postavo, ki 
je čakala ob mali mizi, kjer je stala oljna svetilka, katere svetloba 
je bleščeče migljala.

Drobna postava popolnoma nepoznane osebe je bila odeta 
v črno ogrinjalo, kar mu ni dalo nobenega namiga o spolu ali 
narodnosti.

»Ste morda vstopili v napačno sobo?« je vprašal in pomislil, 
da je morda še en popotnik, ki se je izgubil.

Postava se je obrnila proti njemu.
»To pa je odvisno,« je rekla z medenim in poželjivim glasom, 

ki ga je prežemal naglas, ki ga ni znal umestiti. »Si ti Christian 
Akreški?«

Ob vprašanju je otrpnil, še zlasti, ker je nedolgo nazaj prišel 
iz Hexhama, kjer je kar mrgolelo napadalcev nanj in njegove 
soborce. In nekaj teh napadalcev je bilo tudi ženskega spola.

»Kdo ga išče?«
Ženska se je premaknila naprej in predrzno potegnila za 

tanko zlato ogrlico, ki je visela okoli Christianovega vratu, kjer 
je visel simbol materinega kraljevskega porekla, odkar se je 
rodil. »Ja,« je rekla, ga spustila, da je padel nazaj na njegov prsni 
koš in na meniško kuto. »Res si tisti, ki ga iščem.«

»In ti si?«
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Elegantne roke so segle izpod gub temnega plašča in odpele 
sponko. Še preden bi lahko zajel sapo, je dovolila, da ji je padel 
na tla s pišem vetra ter s težkim in zamolklim zvokom.

Christianova čeljust je obvisela, ko je stala pred njim brez 
kakršnega koli koščka blaga, s katerim bi lahko ogrnila svojo 
temno, bledo lepoto. Dolgi črni lasje so ji padali čez ramena 
in ji zakrivali prsi. Bila je čudovita in njegovo telo se je divje 
odzvalo na njeno predrzno goloto.

»Kdo sem jaz?« je vprašala z navihano zapeljivim glasom. 
»Tvoja žena sem in sem sem prišla, da si te prisvojim.«

Popolnoma presenečen ob nepričakovanih besedah je 
Christian čutil, da se mu je povesila čeljust, ko je segla proti 
njemu.

Takoj je stopil nazaj. »Se opravičujem, toda jaz nimam žene.«
Zrla je vanj s temnimi, malodušnimi očmi pod dolgimi 

črnimi trepalnicami. »Kako si želim, da bi bilo res, toda, milord, 
seveda jo imaš in nobenega namena te nimam zapustiti.«

Christian se je prisilil, da je zaprl zijajoča usta. Več kot očitno 
je bilo, da je ženska znorela. S tal je pobral ogrinjalo in ga hitro 
ovil okoli njenega golega telesa, čeprav je del njega kričal, da je 
popoln bedak, ker jo je zavrnil.

Kolikokrat se je moškemu zgodilo, da bi se mu takšna ženska 
tako predrzno ponudila?

Vsekakor ne dovolj pogostokrat.
»Milady, videti …«
»Adara,« je rekla in ga prekinila. »Se me zdaj spominjaš?«
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Christian je odprl usta, da bi zanikal, toda še preden bi lahko 
to storil, mu je misli presekala podoba deklice iz otroštva. 
Vse, česar se je spominjal, so bile velike rjave oči, ki so ga 
spominjale na nežno srno, ko ga je radovedno preučevala. Bila 
je sramežljiva in tiha, vsekakor ne vrsta ženske, ki bi se razgalila 
pred popolnim tujcem.

Toda tiste velike rjave oči …
Bile so enake in v vsakem pogledu tako očarljive kot takrat. 

Morda še celo bolj.
»Vidim, da se me spomniš.« Njen eksotični glas ga je na vso 

moč presekal. »In tudi jaz se te spominjam.«
Adara je umolknila, ko se je spomnila Christiana kot otroka. 

Ko ga je prvič videla, je bila očarana nad barvo njegovih las. V 
njenem kraljestvu so bili svetlolasci zelo redki. Čedni pa še bolj.

V njihovo palačo je prišel na njun poročni dan, oblečen v 
najboljšo svilo, ki mu je valovala okoli telesa kot temno moder 
oblak. Stara je bila komaj sedem let, ko je stala ob oknu in 
strmela vanj, radovedna glede videza osemletnega fanta, ki bo 
njen soprog.

Zdaj pa je bila očarana nad moškim, ki je stal pred njo. Zelo 
visok, čeden in mišičast je dajal vtis moškega, ki je bil vajen 
ukazovanja vsem okoli sebe. Bil je natanko to, kar je iskala. 
Moški, ki bo povzpetnike s sklonjenimi glavami in kriče pregnal 
iz njihovega kraljestva.

Da ne omenja, da je bil veliko lepši na pogled, kot si je kdaj 
koli drznila upati.
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Dolgi svetli lasje so mu ležali na ramenih, nosil je lepo urejeno 
kozjo bradico, ki je še pridodala ostrino njegovi možatosti. 
Njegove modre oči so bile neprizanesljive in pametne. Imel je 
tak obraz, ki je bil izjemno privlačen za moškega, in takšen, 
da si ženske niso mogle pomagati, temveč so strmele vanj z 
občudovanjem in poželenjem.

»Samo zaročila sva se,« je rekel z globokim donečim glasom, 
ki mu je nekako uspelo, da je vsakič, ko je spregovoril, po njej 
pognal drobne drhtljaje.

»Ne, Christian, takrat sva se poročila. Imam dokumente, s 
katerimi lahko to dokažem.«

»Pokaži jih.«
Adara se ni menila za njegov izzivajoči ton, si zapela ogrinjalo, 

preden je stopila do kota, kjer je pustila malo torbo, v kateri 
je imela dve obleki in dovolj zlata, da bo lahko varno prispela 
domov. Na dnu je bila usnjena mošnja in v njej je imela dokaz, 
ki ga je potrebovala.

Izvlekla ga je, potem pa ponudila dvomečemu moškemu, 
za katerega se je zdelo, da napolnjuje vsak kotiček prostora. 
To sploh ni potekalo tako, kot si je zamislila. Lutian ji je 
zagotovil, da bo, v trenutku ko se bo razgalila pred soprogom, 
ta iz hvaležnosti padel na kolena, potem pa tako potrdil njune 
zaobljube.

Ko je tako opazovala Christiana, je dvomila, da bi lahko kar 
koli na tej zemlji pripeljalo tako ponosnega moškega do tega, 
da bi padel na kolena.
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Zagotovo pa bi bilo potrebno kaj več kot ženska golota.
Christianove oči so se zožile, ko je papir razprl, potem pa 

bral dokument, ki se ga je komaj spomnil iz otroštva. Bil je vroč 
poletni dan, ne dolgo, preden so umrli njegovi starši. Adara ni 
spregovorila z njim, ko jo je njen oče pospremil v prestolno 
sobo, da bi se lahko spoznala, še preden bi podpisala zaročno 
pogodbo.

Komaj da ga je pogledala in zardevala, preden je podpisala 
dokument na pergamentnem papirju, potem pa stekla stran in 
je v dveh dneh, kolikor je ostal v palači, ni več videl.

Ko je zdaj prebiral latinske besede, napisane z njuno otroško 
pisavo, se mu je pred očmi stemnilo. Smrtonosno stemnilo. 
Kraljica je imela prav. To ni bila zaroka. V resnici je bila poročna 
pogodba.

»Prevarili so me,« je zarenčal. Ne, to ni bilo popolnoma 
resnično. Če bi se kot otrok bolje učil latinščine, bi bil bolj 
pozoren in listino sposoben prebrati ter se takoj pritožiti.

Tudi kot otrok bi se moral bolj zavedati, da svoje prihodnosti 
ne more zaupati drugemu bitju.

Nikomur nikoli nisi mogel zaupati.
Žalost in zmedenost sta se mešali na njenem obrazu in 

obdarili njen obraz z resnobnostjo, zaradi katere pa ni bila prav 
nič manj ljubka. »Razumem,« je rekla tiho. »Vendar to ničesar 
ne spremeni. Zakonito sva poročena in z mano moraš, da te 
okronamo za kralja.«
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Odločno je odkimal. »Takoj bom poskrbel, da se bo ta 
dogovor razveljavil.«

»Ne,« je zarenčala vanj. »Ne boš.«
Namrščil se je zaradi njenega vztrajanja pri nemogočem. 

»Si znorela, ženska? Nobenega namena nimam odpotovati v 
Elgedero. Nikoli.«

Zravnala se je. Iz njenih temnih oči je prasketal ogenj, 
medtem ko so bila njena lica marogasta od jeze. »In jaz nimam 
nobenega namena, da bi ti dovolila svobodo, medtem ko te 
nujno potrebujem kot svojega moža. Še vedno sem nedolžna, 
toda če boš odkorakal iz te sobe, si bom poiskala prvega 
voljnega moškega in prisegla bom pri vsem, kar mi je sveto, 
da si ti edini moški, ki sem ga kdaj koli imela, in te odvlekla 
domov v verigah, če bo treba.«

Ob njeni grožnji je videl vse rdeče pred sabo. Njena 
predrznost res nima nobenih meja. »Ogrozila bi svojo nesmrtno 
dušo, zato da bi me obdržala vezanega s seboj?«

»Ne, toda svojo dušo bi prodala samemu hudiču, če bi bilo 
moje ljudstvo osvobojeno osladnih rok tvojega bratranca in če 
bi se izkazalo, da je krivo pričanje edini način, da rešim svoje 
kraljestvo, potem ja. Storila bom vse, kar bo treba.«

Christian ni mogel dihati, ko je strmel vanjo. Neverjetna je 
bila. »Saj me sploh ne poznaš.«

»Od kdaj pa so moški tako izbirčni? Ali lahko odkrito rečeš, 
da še nikoli nisi vzel v posteljo ženske, ki si jo komaj spoznal? 
Jaz sem tvoja žena in najina zveza mora biti potrjena.«
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Christian ni odgovoril na njeno vprašanje. Preslišal ga je.
S pogledom je zdrsnila po njegovem telesu in oblačilu 

benediktinskega meniha, v katerega je bil oblečen. Njen obraz 
je popolnoma prebledel. »Si dal sveto prisego? Oh, prosim, reci 
mi, da nisem razgalila svojega telesa pred menihom! Zaradi tega 
se bom zagotovo do večnosti cvrla v peklu.«

Že je imel na konici jezika, da bi ji pritrdil, vendar ne bi 
mogel prenesti, da bi se ji zlagal. Kar prevečkrat je v svojem 
življenju trpel zaradi laži drugih, da bi to povzročil še kakšnemu 
drugemu živemu bitju.

Četudi nekoliko zmešanemu.
»Ne. Nisem.«
Njena obraz in glas sta se zmehčala in nasmešek ji je 

privzdignil kotičke lepo oblikovanih ustnic. »Res si dober 
moški, Christian Akreški, ker se mi nisi zlagal glede tega.«

Zožil je pogled nanjo. »Ne naredi napake, milady, nikoli 
nisem bil dober moški in prav nobenega namena nimam ostati 
poročen.«

Njegove besede so jo presekale. Ne, tega ni tako načrtovala. 
Pričakovala je, da bo njen soprog voljan sodelovati.

In globoko v sebi, v skritem kotičku, v katerega si ni zdrznila 
pokukati, je bilo razočaranje, ker se je sploh ni spomnil, 
medtem ko pa ni minil niti dan od njune poroke, da sama ne 
bi razmišljala o njem, se spraševala, kje vse je bil, in se bala za 
njegovo dobrobit.

Toda to je bilo nekaj, česar nikoli ne bo izvedel. V notranjosti 
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je resda hrepeneča, čustvena norica, toda na zunaj je bila še 
vedno kraljica, ki je nosila težko breme. Morda ni imela veliko, 
imela pa je dostojanstvo.

»Tudi jaz si ne želim biti poročena s tabo. Le nekaj tednov 
tvojega časa bi rada, da zavarujem svoje meje, potem boš 
svoboden, da boš živel svoje življenje na način, kot ga želiš.«

Postrani je nagnil glavo k njenim nepričakovanim besedam. 
»Kaj praviš?«

Globoko je zajela sapo, preden je spregovorila z mirnim, 
enakomernim glasom, ki je prikrival močan vrtinec jeze, 
poželenja in strahu, ki ga je občutila. »Nobene potrebe nimam 
po možu, ki bi vladal moji deželi. Več kot sposobna sem sama 
poskrbeti za svoje ljudi. Tvojo prisotnost potrebujem le zato, da 
pomirim tvoje ljudi, da se tvoj povzpetnik ne bo več znašal nad 
menoj.«

»Moj povzpetnik?«
»Ja. Basilli. Ali se ga sploh spomniš?«
Odkimal je. »Nikogar s tem imenom ne poznam.«
»Pa se spominjaš vsaj njegovega očeta Selwyna?«
Christian se je zelo dobro spomnil njegovih bojevitih 

značilnosti. Hladen, brezčuten moški. Selwyn je bil tisti, ki mu 
je sporočil smrt njegovih staršev, ko je bil še deček. Selwyn je 
bil krut in nasilen, ko mu je rekel, naj preneha jokati in naj že 
postane moški. Življenje je tragedija, fant, to lahko sprejmeš in 
se na to čim prej navadiš.
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Takrat se Christian ni zavedal, kako resnične so bile njegove 
besede.

»Ja, spomnim se ga.«
»Potem bi si morda želel vedeti, da je kača, ki se želi polastiti 

ne samo tvojega prestola, temveč tudi mojega. Njega in 
njegovega sina moramo ustaviti za vsako ceno.«

Christian se je namrščil. »Če je to res in se želi njegov sin 
poročiti s teboj, zakaj mi je potem Selwyn kar naprej pisal, naj 
se vrnem domov in poskrbim za najino zaroko?«

Ob tem se je namrščila. »Prosil te je, da prideš domov, da 
bi te lahko umoril, bi prej rekla, milord. Kot bi tudi umorili 
mene, če bi bila tako neumna in bi se poročila z Basillijem.«

»Lažeš.«
Zvito ga je pogledala. »Misliš? Povej mi, ali si se kdaj vprašal, 

kako nenavadno je, da so tvoji starši umrli skupaj v požaru, 
medtem ko si bil ti skrbno na varnem? Sta te skrila, da bi te 
rešila pred svojo usodo?«

Christian se je boril za zrak, ko mu je obtožba presekala 
možgane. Bi bilo lahko v tem kaj resnice?

Kot otroka ga je premočno prežemala žalost, da bi pomislil 
na to. Kot moški pa se je potrudil po najboljših močeh, da o 
tem ni premišljeval.

»Ali se tudi nisi nikoli vprašal, zakaj so tatovi napadli in 
uničili tvoj nepomembni samostan v Akru in zakaj nihče od 
tvoje družine nikoli ni prišel preverit, ali si ti preživel? Edini 
naslednik zelo pomembne krone si, pa vendar so te pustili pri 
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miru. Zakaj se ni nikoli nihče potrudil, da bi te našel? Bi bilo 
mogoče, da zato, ker so pričakovali, da si umrl s preostankom 
menihov, in je bilo prav to tudi vsem povedano?«

Christian se je ob njenih besedah ustavil. Kolikor se je 
spomnil, se nihče ni zanimal zanj, ko je bil zaprt. On je bil 
tisti, ki je odposlal domov pismo o svoji usodi, potem ko je bil 
svoboden.

Selwyn mu je nemudoma odgovoril in ga prosil, naj se 
vrne domov, medtem ko se je Christian zdravil v italijanskem 
samostanu. Christian je odklonil prošnjo in se vrnil v Francijo 
še z drugimi člani Bratovščine. V letih po tem sta si s stricem 
nekajkrat letno izmenjala kratka pisma preko različnih 
samostanov.

»Selwyn že več let ve, da sem živ in kje sem med potovanji po 
svetu.«

In v vseh teh letih je bilo že več poskusov, da bi ga ubili …
Njen temni, resni pogled ga je žgal. »Selwyn je bolj predrzen, 

kot si misliš. Zloben moški je, ki svojim ljudem vlada kot tiran. 
V nasprotju s tabo jaz ne bom pustila svojega ljudstva, da bi 
trpelo, ne da bi proti temu ukrepala.«

Njene besede so mu zvenele v ušesih in vnemale njegovo 
jezo. Odkar je odrasel, je pomagal tistim, ki so bili zatirani, in 
zdaj si mu ta ženska drzne reči, da njegovi ljudje trpijo, medtem 
ko ne stori ničesar proti temu?

To ni imelo smisla.
Kajne? 
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»Kako naj vem, da ti ne lažeš?« je vprašal.
»Tukaj sem, kajne? Zakaj misliš, da bi nenapovedano 

potovala tako daleč po sovražnih deželah?«
»In kako si me našla?«
»Najela sem sledilca.«
Christiana so njene besede presenetile, čeprav si ni mogel 

predstavljati, zakaj bi ga, glede na vse neumne obtožbe, ki mu 
jih je do zdaj vrgla v obraz. »Sledilca? Kako me je lahko našel 
sledilec, če pa se ti ni niti sanjalo, kdo ali kaj sem? Pa tudi niti 
malo se ti ni sanjalo, kakšen sem videti.«

Nekoliko je oklevala, za trenutek negotova. »Moj mladi 
svetovalec ga je našel in sledilec mi je povedal, da ve, kdo si, in 
da boš v tem času nekje v bližini gradu Abbey v Angliji.«

Adara je umolknila, ko jo je prevzel slab občutek. Tako se 
je osredotočila na to, da bi našla pobeglega soproga, da se tega 
nikoli ni vprašala.

Pravzaprav je sledilec ni niti vprašal za Christianov opis.
In še preden bi lahko dokončala te misli, so se vrata v sobo 

treskoma odprla.
Adara je pogledala mimo Christiana in zagledala pet vojakov, 

ki so v prostor prihiteli z izvlečenimi sabljami.


