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Za Roryja
Vsak dan se čudim tvoji trdoživosti, pogumu in moči, kadar 

se soočaš s tegobami. Veliko srečo imam, da sem tvoja mama.
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Prolog

London, Anglija 
Pomlad 1822

Lady Diana Verney se je ugriznila v notranjo stran lica, 
pogled usmerila naprej in nadaljevala s hojo.

Ni si želela biti tam.
Ni šlo za smrad po razkroju in smrti, ki je težek visel v zraku 

in jo silil na bruhanje, pač pa za – strah.
Strežnik s kozavim obrazom jo je povedel skozi široke 

hodnike bedlamske umobolnice, kjer je vladala tišina. Njuni 
koraki so zlovešče odmevali od belih zidov.

Ničesar se ti ni treba bati. Teh zidov ne bodo napadle duše, ki 
stokajo zaradi lastne norosti …

Globoko iz drobovja te stare bolnišnice je odjeknil neskončen 
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krik, ob katerem je Diani začelo srce divje biti. Pospešila je 
korak, hodila je s hitrimi koraki, ob katerih so ji krila divje 
poplesavala okoli gležnjev. To, da je tvegala, ker je hodila v 
družbi zajetnega stražarja ob divjih zvokih trpečih prošenj, ki so 
odmevali po hodnikih, je veliko povedalo o tistem kraju.

Po dolgi zaviti poti se je moški ustavil ob neopaznih lesenih 
vratih, ki so okrušena in opraskana kazala svoja leta. Bila je le 
lesena deska, toda Diana se je kljub temu kot uročena zastrmela 
vanjo. Kako zelo se je razlikovala od hrastovega lesa, od 
okrašenih, izrezljanih vrat v mnogih hišah njene družine.

»Deset minut imate, moja lady,« ji je rekel in jo zdramil v 
sedanjost.

Deset minut. Strahopetna, kot je bila, si Diana ni želela niti 
minute.

In to ni imelo nič opraviti z dejstvom, da bi bila uničena, če 
bi jo odkrili na tem kraju. Diana je bila uničena že dolgo pred 
tem trenutkom.

Toda Diana ni otrpnila od strahu pred izgubo ugleda.
To je bil povsem drugačen strah. Strah, ki je lahko izhajal le 

iz tega, da je ujela pogled na svojo prihodnost. In z mislimi, da 
jo čaka takšna usoda, bi Diana najraje zbežala s tistega kraja. 
Želela si je zbežati, kolikor daleč in kolikor hitro bi jo noge 
lahko nesle, dokler ta zgradba in ženska v njej ne bi zbledeli v 
oddaljen spomin, ki je pripadal nekomu drugemu.

S tresočimi prsti je Diana stlačila robec v notranjost svojega 
ogrinjala in dlani pritisnila ob svoje krilo.
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Čas je.
Boreč se s paniko, je Diani uspelo prikimati.
Služabnik je odprl vrata in vanjo je nemudoma udaril vonj 

po izločkih in urinu. Šlo ji je na bruhanje in ponovno je izvlekla 
robec in si ga pritisnila na nos.

Stari stražar se je zahihital.
Končala bo v umobolnici … ravno tako kot njena mati … 

ravno tako kot njena mati.
Diano so zasrbeli prsti od potrebe, da bi si na ušesa pritisnila 

dlani in utišala vse tiste zašepetane besede obrekljivcev po vsem 
Londonu.

Trajalo je nekaj trenutkov, da so se Dianine oči privadile na 
mračen prostor. Celice brez oken niso osvetljevale stenske ali 
katere druge sveče.

»Kaj hočeš?«
Tisti grobi glas, hkrati znan in tuj, je zazvenel po umazani 

celici. Diana je pogledovala za lastnikom tega glasu. Srce ji je 
poskočilo.

Njena mati, nekoč kraljevsko ponosna vojvodinja, je sedela 
v kotu majhne celice. Kolena je imela pokrčena k prsim, z 
mastnimi, nepočesanimi lasmi, ki so ji padali na hrbet, v 
ničemer ni spominjala na žensko, kakršna je bila nekoč.

Vsemogočna vodilna gostiteljica v Londonu se je zreducirala 
na to živalsko bitje, zvito v kotu.

Diana je s tresočimi prsti umaknila kapuco z glave.
»Diana?« Vojvodinja se je postavila na noge in planila naprej. 
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Opotekla se je in padla, potem se je plazila naprej kot ranjeni 
pes.

Diano je v grlu dušilo od čustev, ko je videla, v kaj se je 
spremenila. »M-mati,« jo je pozdravila in naredila oklevajoč 
korak naprej.

»Diana,« je zašepetala vojvodinja. Smrad po znoju in njenem 
neumitem telesu je napolnil Dianine nosnice. Vonj jo je dušil 
in sovražila se je zaradi tega, ker ga je opazila, sovražila se je, ker 
ji je bilo mar. V njenem varnem zavetju je bilo Diani zelo lahko 
sovražiti svojo mater zaradi njenih zločinov. Toda zdaj je bila 
ponižna in prizadeta zaradi materinega trpljenja.

»Prišla je.«
»Ja, mati.« Zaradi krivde in obžalovanja so bile te besede 

hripave. Več dni je zbirala pogum, da je prišla na tisti kraj. Na 
koncu je prišla zaradi tega, ker je to bila ženska, ki ji je dala 
življenje, in ji je dolgovala obisk. Zdaj, ko jo je ponovno videla, 
je žalost pretehtala nad dolžnostjo. Diana je iztegnila roko 
in njena mati je svoje umazane prste nemudoma sklenila z 
njenimi. Zastrmela se je v materine polomljene nohte. Njena 
koža je bila groba in trda na Dianini prej čisti rokavici. Ta 
razlika med materino golo roko in njeno orokavičeno jo je 
navdala z novo žalostjo. Kako hitro se lahko človeško življenje 
spremeni v … to.

»Tukaj je,« je zašepetala vojvodinja. »Vrnila se je.«
Ali osamljenost to naredi človeku? Medtem ko so vsi drugi 

živeli naprej, se je ona pogovarjala sama s seboj?
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»Tukaj sem.« Diana ji je narahlo stisnila roko. »Žal mi je, da 
nisem prišla prej …«

»Si vojvodinja?« jo je prekinila njena mati in izpustila 
Dianino roko. Pograbila je hčer. »Povej mi, da si vojvodinja.« 
Njeni polomljeni nohti so se boleče zadrli skozi tkanino in v 
Dianine roke.

Je to vse, kar ji bo rekla?
Sporočila, ki ji ga je uspelo pretihotapiti iz Bedlama do 

Diane, ni poslala iz potrebe, da bi videla svojo edino hčer ali da 
bi izrazila obžalovanje ali sram zaradi tistega, kar je storila, pač 
pa da bi preverila Dianin zakonski stan? V prsih jo je zbodla 
ostra bolečina. »Mati?« je rekla previdno. Kajti njena mati se je 
vse življenje oklepala upanja, da se bo Diana poročila s sinom 
in dedičem vojvode Somersetskega, z lordom West�eldom. 
Odločena je bila, da mora priti do te združitve, zato je skušala 
izpeljati umor prave ljubezni lorda West�elda – Dianine 
polsestre. S to željo je bila obsedena zunaj tistih zidov, in glede 
na njeno vprašanje jo je obsedalo celo znotraj tistih zidov.

»Lord West�eld,« je rekla njena mati, njen glas je bil zlovešče 
normalen in se ni skladal z njenim odsotnim pogledom.

»Mati,« je počasi rekla Diana. »Lord West�eld se je poročil s 
Heleno.« Prosim, izkaži obžalovanje. Prosim, pokaži sram, grozo 
in krivdo zaradi tistega, kar si skušala storiti.

Njena mati je postala negibna kot tisti zlovešči kipi, ki so 
krasili stopnišče bolnišnice. »S Heleno?« je ponovila, kot da še 
nikoli ne bi slišala tega imena. Imena ženske, ki jo je prodala 
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brutalnežu na ulici in nato skušala urediti, da bi jo isti človek 
nekaj let pozneje umoril. Njena mati je nagnila glavo pod 
nenaravnim kotom. Potem se je v njenih očeh zasvetila norost. 
»Toda, kaj ni mrtva?« je zašepetala vojvodinja. Iztegnila je svoje 
umazane prste in se močno oklenila Dianinega ogrinjala. Z 
neverjetno močjo jo je potegnila bliže in jo stresla. »Povej mi, 
da je mrtva. Povej mi, da ni bilo vse skupaj zaman in da si ti 
bodoča vojvodinja. Potem bo vse v redu. Dolg bo poplačan.«

V trebuhu jo je zvilo od slabosti in Diana se je iztrgala iz rok 
nore ženske, ki jo je rodila. Opotekla se je nazaj in trčila ob 
majhno kovinsko posteljo z umazanimi belimi rjuhami. »Nisem 
vojvodinja,« je rekla med izdihom. »Helena in lord West�eld 
sta poročena.«

Njena mati se je zagrabila za štrenaste lase in si jih začela 
puliti. »Ne. Ne. Ne,« je zaječala in začela hoditi sem in tja 
po zanemarjenem prostoru. Potem je dvignila glavo. Semena 
njenega sovraštva in modrosti so se svetila v njenih očeh. »Dolg 
še ni poplačan. Mora plačati. Mora plačati. Mora plačati.« 
Medtem ko je nora vojvodinja mrmrala in momljala pri sebi, se 
je Diana začela počasi umikati.

Tja je prišla z upanjem, da bo v svoji materi videla kanček 
dobrega. Morala ga je videti. Tako iz sebičnih kot iz nesebičnih 
razlogov. Toda v njej ni ostalo nič dobrega. Morda tega nikoli 
ni bilo v njej.

Medtem ko je njena mati še naprej blebetala, se je Diana 
pomikala vse bliže vratom. Stran od ženske, ki ji je dala življenje 
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… in ki je prav tako skušala vzeti življenje. Dve življenji. 
Dianinega polbrata in polsestre. 

Diana je hitro potrkala po vratih in sprejela negotovost, ki jo 
je predstavljal stražar, ki je stal in čakal pred vrati nore ženske, 
ki je zdaj govorila pri sebi in se hihitala.

Vrata so se odprla.
»Diana!« je kriknila njena mati, ko je Diana stopila v hodnik. 

Pospešila je korak in se ni več ozrla nazaj. Ni hotela pogledati k 
drugim celicam, ki so nenadoma oživele.

Diana se je opotekla, spotaknila se je v hitenju, da bi čim 
prej prišla od tam. Stresla se je. To je moja usoda. Zaslišali so se 
proseči, obupani kriki pacientov, ob katerih ji je zledenela kri v 
žilah. Dianino dihanje se je spremenilo v kratko sopenje, ko je 
pohitela naprej proti svobodi.

Srce ji je razbijalo v ušesih, ko je stekla po stopnicah. Na 
glavo si je poveznila kapuco in stekla čez cesto, pogled je imela 
usmerjen proti kočiji, ki je označevala njeno pot v svobodo. 
Opotekajoče se je ustavila.

Vsa zasopla od izčrpanosti je nekajkrat globoko zajela sapo. 
Nekaj trenutkov pozneje ji je voznik pomagal v kočijo, ki jo 
je odpeljala stran od umobolnice in grozot, ki jo nekega dne 
čakajo tam.

Diana je pustila, da ji je glava omahnila nazaj na naslonjalo 
sedeža.

Na varnem sem.
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Prvo poglavje

St. Giles 
London, Anglija 
Pomlad 1823

Nial Marksman, eden najbolj smrtonosnih pretepačev v 
Dialsu, ni po naključju pridobil svojega priimka.

Bivši poulični pretepač, zdaj solastnik in glavni stražar 
v klubu Pekel in greh je ta priimek izbral z enako metodično 
preciznostjo, kot je izbiral žepe �nih lordov in dam.

Človek, ki ga je rodila cenena londonska pocestnica, ki je 
bevskal po ulicah in se nato spremenil v nasilneža, si lahko 
vzame določene pravice in odgovornosti.

Izbira priimka je sodila v tisto prvo kategorijo.
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Oblikovanje v neusmiljenega, nepopustljivega borca 
neuglednih predelov Londona je sodilo v drugo kategorijo.

Ubij ali boš ubit. Te besede so bile vklesane v njegovo telo in 
dušo in so mu služile kot osnova življenja. Ta oznaka je sevala 
skozi njegovo svileno srajco.

Niall, ki je sedel v oddaljenem kotu Vražjega brloga, se 
je pretvarjal, da pije iz svojega polnega vrčka piva. Ves ta čas 
pa je opazoval sovražnikovo okolico. Niall je bil veliko reči: 
pankrt. Bivši žepar in morilec. Toda ni bil neumen. Bil je dovolj 
pameten, da je vedel, da ni dobro stopiti v sovražnikov brlog in 
srkati njegove pijače. Oster vonj po kisu mu je silil v nosnice 
in je govoril o zgubah, ki so vodile to beznico. Prav tako pa je 
pričalo o tem, kako drugače so Niall in njegovi bratje vodili 
svoj igralniški imperij v Peklu in grehu.

Niall je pogledal po natrpani beznici in opazoval dogajanje. 
Njegove oči niso spregledale ničesar, opazile so površne stražarje, 
ki so bili zaposleni z buljenjem v prostitutke, prevarantske 
delivce, ki so karte jemali s spodnjega dela kupčkov. Lordi, ki 
so nedavno začeli zahajati v te klube, so bili preveč zatopljeni 
v svojo pijačo in preveč arogantni, da bi videli, da jih goljufa 
moški, čigar igralnico obiskujejo. In stražarji so bili preveč 
neumni, da bi opazili, da so v njihov klub pustili stopiti 
svojemu sovražniku.

Kljub vsemu hrupu v klubu se je zaslišalo glasno šepetanje.
V Niallu se je napela prav vsaka mišica. Pogledal je po 

klubu. Iskal je in iskal. In nato našel – Brodericka Killorana. 
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Neusmiljenega sovražnika, ki je skoraj ubil ženo njegovega 
brata Rykerja Blacka in ki se je in�ltriral v klub Pekel in greh. 
Zlatolasi hudič Killoran v svoji živo zeleni obleki, ki bi prej 
sodil med �ne lorde, je zakorakal skozi svoj klub, dvigoval roko 
v pozdrav svojim plemenitim strankam, medtem ko je prezrl 
mornarje in poulične postopače, ki so mu prinesli bogastvo.

V Niallu se je vzbudilo ledeno sovraštvo in pretepač, ki je 
prebival v njem, se je na vse pretege skušal osvoboditi. Hotel 
je zdrveti čez igralnico in pesjana raztrgati na koščke. Toda 
Niall, ki se je prekalil na ulicah, se je naučil dragocene lekcije 
potrpljenja. Zato je ostal pri miru, rob klobuka je potegnil 
niže čez čelo, medtem ko je opazoval vsak Killoranov gib. 
Pesjanovi leni koraki so bili polni preklete arogance in Niall se 
je nasmehnil čez rob svojega vrčka.

Počakal je do trenutka, ko se je Killoran namenil nazaj proti 
vhodu svojega kluba. Takoj, ko je stopil skozi vrata, je Niall 
odložil pijačo in se počasi postavil na noge. »Čudovit večer, 
kajne, Killoran?«

Lastnik igralnice se je zasukal naokoli s pomanjkanjem 
pre�njenosti, zaradi česar bi ga neusmiljeni Diggory premlatil 
s palico. Začutil je zadovoljstvo ob pogledu na pepelnato bled 
obraz moškega.

Niall si je nadel enak smrtonosni nasmešek, ki ga je imel, 
kadar je moral ubijati za preživetje, in se v pozdrav dotaknil 
roba svojega klobuka. »Killoran.«

Lastnik Vražjega brloga je na hitro pogledal naokoli. V 
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njegovih očeh je zasijala neodločnost. Kot še en pankrt, ki je 
zrasel ob Macu Diggoryju, bi Killoran moral vedeti, kako 
uničujoč je bil ta trenutek. Da je svojemu sovražniku dovolil, 
da se je tako zlahka prikradel v njegov klub in se soočil z njim, 
je bil znak njegove slabosti. V svetu, kjer ljudje pri tebi iščejo 
zaščito, bi tak človek moral biti nedotakljiv.

Kar jaz nisem bil … Najprej je nekdo prišel v njihove zasebne 
prostore, potem pa so skoraj umorili Penelope. Tista tetovaža 
na Niallovih prsih je bila dokaz njegove življenjske lekcije.

Killoran se je hitro zbral. Ustnice je razpotegnil v mrk 
nasmešek. »Marksman.« Ta nasmešek bi prestrašil le šibkega 
moža. To je bila lekcija, ki bi jo ta moški moral poznati. »So 
stvari v tvojem klubu tako slabe, da si prišel iskat službo sem?«

Niall se je zasmejal.
»Kaj hočeš?« je vprašal Killoran.
»O tem se ne nameravam pogovarjati sredi tvoje igralnice, 

obkrožen s tvojimi pomočniki.« Niall je razprl jakno in razkril 
pištolo, ki jo je držal med prsti.

Dva poulična silaka, ki ju je v uk vzel kralj zla, sta se zdaj 
borila za premoč in Niall bi raje vsaj desetkrat prodal svojo že 
tako črno dušo satanu, kot pa da bi temu moškemu dopustil, 
da ga premaga.

Ubij ali pa boš ubit …
Te besede so mu tako močno odmevale v mislih kot takrat, ko 

mu je mentor prvič potisnil nož v roko in mu ukazal, naj mori. 
V trebuhu ga je stisnilo, ko se je skušal otresti teh spominov.
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»Brodie! Kje za vraga pa hodiš? Povedala sem ti, da te 
potrebujemo zgoraj. Ophelia in Gert…, oh, oprostite.«

Oba moška sta pogledala v dekle z očali. Ni mogla biti stara 
več kot štirinajst let. Bila je suhljata kot vsaka sirota z ulice, 
edino, kar jo je razlikovalo od St. Gilesa, je bila njena �na 
satenasta obleka. Ta je govorila o njenem višjem položaju v tej 
beznici.

»Pojdi zdaj gor, Cleo,« je kratko rekel Killoran, zaradi česar 
ga je dekle namrščeno pogledalo.

Niall ga je opazoval, kako se je obnašal do deklice.
Killoran je opazil njegovo osredotočenost in se je hitro 

premaknil med Nialla in dekle. V njegovih očeh je sijal morilski 
bes. Seveda, hotel je pokončati Nialla. To je bilo v njihovi krvi. 
To je bilo del tistega, kar so bili, in tega se niso mogli otresti.

Toda vsakdo ima šibko točko. Dekle in Vražji brlog sta bili 
dve Killoranovi slabosti.

Killoranova visoka postava je izražala napetost. »Kmalu se ti 
bom pridružil,« je rekel.

»To si rekel že prej,« se je obregnila. Čudno dekle je z brado 
pomignilo proti Niallu. »Kdo je to?«

»Ne zadaj, Cleo.«
Med njima se je odvijala tiha vojna. Helena se z Rykerjem 

nikoli ni tako kosala, kot se je to dekle tiho spopadalo s 
Killoranom.

»V redu,« je zamrmrala. »Toda pohiti.« Z zadnjim porogljivim 
pogledom proti Niallu je odkorakala stran.
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»Imaš pet minut.« Lastnik rivalske beznice je zakorakal 
naprej.

Kaj je mislil, da se je Niall rodil včeraj? Izvlekel je pištolo 
in se povsem približal Killoranu in mu cev pištole pritisnil ob 
hrbet.

Killoran je otrpnil.
»Nobenih stražarjev.«
»Nisem tako neumen, da bi te ubil v svojem klubu,« je togo 

rekel Killoran, ko ju je povedel po ozkem hodniku, osvetljenem 
s peščico stenskih svečnikov. »To bi bilo slabo za moj posel.«

Prispela sta do pisarne in Killoran je pritisnil na kljuko. 
Niall je zamežikal, da bi se privadil na mračen prostor, in hitro 
pogledal naokoli za sovražniki. Lastnika kluba je dregnil med 
lopatici in ga potisnil naprej.

Killoran je zaklel in se obrnil. Besede so mu zamrle na 
ustnicah ob pogledu na pištolo, s katero mu je Niall meril v 
prsi. S peto škornja je z brco zaprl vrata.

»Slišal sem zgodbice o tvoji zlobi, Marksman,« je rekel 
Killoran, ko ju je Niall zaklenil v sobo, »toda nihče nikoli ni 
omenil norosti.« Seveda je moški, ki je postal Diggoryjev 
naslednik in ki je bil zadnji vajenec, ki ga je ta vzel pod svoje 
okrilje in ga postavil za svojega namestnika, slišal tako resnične 
kot izmišljene zgodbe o Niallu in njegovih bratih.

Ne da bi umaknil pištolo, namerjeno v Killorana, je Niall 
ponovno pogledal po sobi.

»Zagotovo si želiš umreti, če si stopil v moj klub.«
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»Tvoji moški so zabodli Penelope Black kot psa na ulici,« je 
izpljunil Niall. Niall je bil tisti, ki mu je ni uspelo zaščititi, in za 
to je Rykerjeva žena skoraj plačala z življenjem. V očeh mu je 
ponovno vzplamtel bes in ga za trenutek zaslepil.

Killoran je frcnil namišljeno smet s svojega rokava. »Nisem 
se dotaknil Blackove žene. Prav tako nobeden od mojih ljudi.«

Ubij ali boš ubit … Ubij ali boš ubit.
Niall je zakorakal naprej in Killoran se je v naglici umaknil.
Niall mu je namenil en sam udarec v nos.
Cucek je padel po tleh.
»To je bilo za Blackovo ženo.« Dolg, ki ga je že dolgo hotel 

poravnati. Maščevati bi se moral že več tednov prej, ko so 
Killoranovi možje skoraj pokončali Penny.

Killoran si je drgnil čeljust, ko se je postavil na noge z 
lahkotnostjo gospodiča, ki pozdravlja obiskovalce v �nem 
salonu. Iz suknjiča je izvlekel bledo rumen robec in si ga 
pritisnil na nos. Tkanina se je v hipu obarvala rdeče.

Moški pred njim mu je grozil s trdo pridobljeno gotovostjo, za 
katero so Niall in njegovi bratje praskali, grebli in, v Niallovem 
primeru, ubijali. »Če se še kdaj približaš mojim ljudem, te bom 
našel,« je obljubil Niall in vanj dregnil s svojo pištolo. »Našel te 
bom in ti skozi grlo izvlekel čreva in te potem zadavil z njimi.«

Killoran na zunaj ni z ničimer odreagiral na Niallovo 
grožnjo. Elegantno oblečen lastnik beznice se je prestopil. »Če 
bi hotel škoditi dami, bi tisti dan na ulici umrla.« Spregovoril je 
lahkotno, kot se plemiči pogovarjajo o vremenu ali stavah.
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Vsaka druga oseba bi čutila vsaj nekaj strahu ob takšnem 
priznanju, toda Niall se je ves čas soočal s takšno brezobzirnostjo. 
»Misliš, da sem toliko neumen, da bi verjel takšni usrani laži iz 
tvojih ust?« se je posmehnil.

Killoranu je trznil živec v levem kotičku ustnic, toda rekel ni 
ničesar.

Niall je pobesil pištolo. »Tvoji možje so stopili v naš klub.«
»Za to pa si bom pripisal zasluge,« je rekel in se dotaknil roba 

namišljenega klobuka.
Niall je postajal vse bolj besen. Trudil se je, da bi potlačil 

svoja čustva.
Killoran se je posmehnil. »Ja, to sem storil,« je nadaljeval 

in se posmehljivo priklonil. »Veš, tvoja tolpa je pokončala 
Diggoryja in s tem tudi pravila, po katerih ste igrali, in vi ste 
pričakovali … kaj? Da bi moral ubiti tebe, hmm? Blackovo 
ženo?« S pogledom je poblisnil po Niallu. »Tvoje brate? Toda 
jaz vladam na drugačen način.« Nialla je pogledal naravnost v 
obraz. »Plačali boste za Diggoryjevo smrt.« V njegovih rjavih 
očeh je odsevala smrtonosna grožnja. »Obstajajo drugi načini, 
kako uničiti človeka. Tako da uničiš njegov zakon. Njegov 
posel. Toda umor?« Posmehnil se je. »Zakaj le? Na tak način bi 
se človek na lahek način izvlekel za zločine, ki jih je storil.«

Za zločine, ki jih je storil? Killoranova izkrivljena lojalnost 
sadističnemu izmečku, kakršen je bil Mac Diggory, je 
nasprotovala logiki. »Diggory je bil ničvreden cucek,« je 
izpljunil.
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V kotičkih Killoranovih napetih ustnic so se pojavile bele 
črte.

Niall je izkoristil to slabost in še naprej zbadal Killorana. 
»Če nisi naročil napada na Penelope Black, potem so ti možje, 
ki si jih nasledil, manj lojalni, kot jim pripisuješ.« Niall je s 
cevjo pištole pritisnil ob Killoranovo glavo. Killoran je glasno 
pogoltnil in Niall je užival ob tem izkazu strahopetnosti. »Naj 
ti to služi kot svarilo, Killoran.« Z roko se je potrkal po srcu. 
»Oko za oko.« Oznaka, ki jo je v Niallovo kožo vžgal Diggory, 
ga je spomnila na trpljenje pred mnogimi leti. To so bile besede, 
ki jih je Killoran vtepel v glavo vsakemu fantu in deklici, ki so 
se pridružili njegovi združbi.

Killoran se je opotekel in potem zatrepetal z nosnicami. 
»Izgini.«

Medtem ko so nekoč vsak njegov gib narekovali drugi, je 
Niall zdaj užival, ker je imel ves nadzor nad situacijo. »Zapomni 
si, kar sem ti povedal nocoj,« ga je posvaril Niall. Odkar je Niall 
ubežal iz Diggoryjevih krempljev, je vsa ta leta pretepal in grozil 
drugim moškim. Toda vse tisto je storil, da bi se ubranil. To 
je bila podrobnost, ki je ne Killoran ne kateri drugi moški v 
St. Gilesu ni poznal. In tako je moralo tudi ostati, če Niall 
želi obdržati svojo moč. S prezirljivim nasmeškom se je Niall 
umaknil, pogled pa je še vedno usmerjal v lastnika kluba. Nihče 
nikoli ni obrnil hrbta svojemu sovražniku.

Ne, če mu je življenje ljubo.
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Prispel je do vrat, ko je Killoran zaklical. »Ali Black ve, da si 
tukaj?«

Niall je otrpnil. Rykerjevo nedavno pomehkuženje je izviralo 
iz njegovih korenin, saj je bil vojvodov nezakonski sin. Po 
Niallovih žilah pa je tekla zgolj kri pocestnice in neimenovanega 
tujca in ni bil podvržen normam, ki poganjajo civilizirano 
družbo.

»Zdi se mi, da ne.« Drugi moški je bil poln samozavesti.
Toda v času, ko je bil še fant in so se drugi fantje borili z njim 

za prevlado, Niall nikoli ne bi škodil otroku. Prav tako tega ni 
nameraval začeti zdaj. Kljub temu pa je lahko zagrozil s tem. 
Dvignil je pištolo in Killoran je obmiroval. »Mislim, da Cleo 
čaka nate?«

Killoran je prebledel in vse vase zagledano posmehovanje je 
zamrlo. Niall je trdno držal svoje orožje in odprl vrata. Skozi 
vrata je potisnil glavo in pogledal naokoli. Ker je bilo vse mirno, 
je stopil iz sobe in nato s hitrimi koraki pohitel v klub.

Killoranovi stražarji, ki so stražili pri vratih, so se nenadoma 
postavili v pozor. Niall je z obema komolcema močno sunil 
navzven in moška sta se zgrbila. Hrupno sta pristala na tleh. 
Ne da bi upočasnil korak, je Niall stopil okoli njiju in zakorakal 
v prazno kuhinjo. Pospešil je korak in zdrvel proti zadnjim 
vratom in nato stopil na prosto.

Srce mu je divje utripalo, ravno tako kot takrat, ko je prvič 
nekoga okradel. Zajelo ga je vznemirjenje, da se je zapletel v 
vojno, in vznemirjenje, ker je preživel. Tiho se je podal po ulici.
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Tam je nanj čakal deček z vajetmi njegovega konja.
Orožje je zataknil nazaj za pas in fantu izročil zajeten 

mošnjiček, nato se je povzpel na svojega konja. Spodbudil ga je 
v hiter drnec.

Noben častni moški ne bi stopil v igralniško beznico in 
drugemu moškemu grozil s pištolo.

Ubij ali boš ubit …
V njihovem svetu je vladala takšna neusmiljenost. Ryker je 

to pozabil. To pa je bila lekcija, ki jo je v Nialla vcepil vodja 
tolpe, ki ga je kupil in ga prisilil v tatvine in umore, da bi si 
pridobil moč na ulici in bogastvo. Niall je že dolgo nazaj za 
preživetje prodal svojo dušo. Boril se je s samim hudičem, da bi 
obvaroval svoj klub, zaposlene in družino, ki je bila odvisna od 
njega. Četudi je to pomenilo, da se upira Rykerjevemu novemu 
napačnemu občutku za čast.

Niall se je sklonil nad svojega žrebca in mu dovolil, da si je 
pretegnil noge.

Močno je potegnil za vajeti, ko je prispel pred klub Pekel 
in greh. Fasada je bila osvetljena s sojem sveč, medtem ko so 
stranke prihajale skozi vhodna vrata, kar je pričalo o razcvetu 
kluba.

Služabnik, oblečen v črno, je pristopil k njemu in prevzel 
vajeti njegovega konja.

»Marksman,« ga je pozdravil mlajši moški. Njegov pogled je 
zataval do Niallovega potnega čela in odrgnjenih členkov, toda 
moški je bil dovolj moder, da ni rekel nič.
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Niall je zakorakal po stopnicah in stopil skozi dvokrilna 
vrata, ki jih je odprl stražar v uniformi.

Vonjave, zvoki in prizori Pekla in greha so bili znani in 
dobrodošli. Domači. In Niall naj bo preklet, če bo Killoran ali 
kdor koli drug to uničil. Niall se je ustavil, se postavil na svoje 
mesto ob robu igralnice in pogledal po klubu.

Predenj je stopila visoka postava. Njegov brat z ulic, eden 
od štirih lastnikov beznice, Adair �orne, ga je sumničavo 
pogledal. »Pozen si.« To je bila bolj opazka kot kar koli drugega.

»Moje srečanje z dobaviteljem pijače se je zavleklo,« se je 
zlagal. Niall se je osredotočil na kičasto oblečenega lahkoživca 
v škrlatnih hlačah, ki je zakorakal do mize s farom, za katero je 
bilo polno pijanih lordov. »Je bilo nocoj kaj težav?«

»Nobenih.«
»Te še prihajajo,« je Niall rekel skozi stisnjena usta.
»Po nepotrebnem te skrbi,« je odvrnil Adair. »Strank je skoraj 

toliko kot prej,« je rekel.
Niall je neopredeljivo zagodrnjal. Po poroki Rykerja Blacka 

z damo iz visoke družbe se je število njihovih rednih strank 
povečalo. Toda številke niso imele ničesar opraviti z nevarnostjo. 
Zdaj sta njegovo pozornost pritegnila dva gospodiča. Skozi 
priprte oči je opazoval njun pogovor. Večkrat sta prikimala in 
pomignila proti mizi.

Lahkoživca sta bila jecljajoča tepca in opotekajoča se pijanca. 
Ko je zdaj opazoval klub, se mu nista zdela povsem naravna.
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»Kaj pa je?« je do njega skozi trušč beznice priplavalo 
Adairjevo pritajeno vprašanje.

Leta življenja na ulicah so izostrila Niallove čute. To je bila še 
ena veščina, ki ga je odlikovala kot borca.

Dva gospodiča, ki sta se prej pogovarjala, sta zbežala stran. In 
tukaj so bile.

»Težave,« je rekel s smrtonosnim šepetom.
Iz ozadja kluba se je zaslišal vzklik. »Goljufaš!«
Niall se je že premaknil naprej. »Prepričaj se, da so zasebni 

prostori zavarovani,« je ukazal in Adair je stekel stran. V 
preteklih letih je prevečkrat prišlo do vdora v zasebne prostore. 
Ne bo dovolil, da bi se znova zgodila takšna napaka. Niall je 
planil naprej, ko so gostje ob faro mizi začeli vpiti.

»Nečastno je gledati v karte drugega!« je zavpil mladi lord z 
mastnimi svetlimi kodri moškemu, ki je sedel na njegovi levi.

Drugi plemič je skočil na noge. »Pri bogu, spopadla se bova 
ob zori.« Svojega nasprotnika je malomarno udaril v sence.

Četudi bi bil ta isti gospodič oborožen z nožem in pištolo, v 
Dialsu ne bi preživel niti dneva. Niall je pospešil korak. Pogleda 
ni odvrnil od izzivalca v škrlatnih hlačah in dvignil je levico, 
da bi namignil Calumu, drugemu solastniku kluba, ki je bil 
najbliže prepiru. Calum je bil za razliko od Niallovega divjega 
temperamenta mirnejši. S kotičkom očesa je videl, da je drugi 
moški ločil plemiča.

V Niallu je vrela jeza. Celo opiti gostje so imeli dovolj 
razuma, da so se mu umaknili s poti. Prebil se je do moškega, ki 
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je povzročil kaos pri igralniški mizi. Niall, Ryker, Calum, Adair 
in vsak zaposleni tam je žrtvoval preveč, ko so se borili proti 
podlostim, s katerimi je pokojni Mac Diggory skušal uničiti 
njihov imperij. Niall je stisnil zobe in planil naprej.

Prepirljivi gospodič je opazil Nialla in se opotekel.
»Ti presneti kurbin sin,« je zasikal Niall. Z iztegnjenimi 

rokami je Niall planil nad to novo stranko.
Moški je kriknil in se opotekel nazaj, toda Niallova pest je 

zlahka zadela njegov nos in ga podrla z enim samim udarcem.
Skozi klub so zazveneli divji vzkliki in z besom, ki je vrel 

v njem, je Niall pograbil lahkoživca za vrat. Dvignil ga je za 
ovratnik. »Kdo te je poslal?« je vprašal.

»I-izpusti me,« je zajecljal lord.
»Vprašal sem te, kdo te je poslal.« Divje ga je stresel.
»Pri bogu, izpusti me. Jaz sem grof in redna stranka in lord 

Chatham ne bo trpel tvojega …« Svarilo moškega se je končalo 
s hitrim izdihom, ko ga je Niall močno boksnil v trebuh.

»Dovolj je.« Oster ukaz je prodrl skozi meglico Niallovega 
besa, ko ga je Ryker Black ujel za zapestje in preprečil nov 
udarec.

Iz Niallovih prsi se je izvilo prvinsko rjovenje in skušal se je 
osvoboditi prijema drugega moškega. »Ta bledolični zdrahar 
je …«

»Rekel sem, da je dovolj,« je tiho in z besom v očeh odvrnil 
Ryker.

Niallove prsi so se zaradi napora hitro dvigale in spuščale. 
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Ryker, ki se je poročil pred slabima dvema mesecema, je bil 
nekoč vodja z najbolj trdo roko v St. Gilesu. Dokler se ni 
poročil – s �no gospodično iz visoke družbe. Niallu je bila lady 
Penelope pri srcu. Spoštoval jo je. Toda Rykerja je poroka z 
njo oslabila na načine, ki so jih vse vodili v pogubo. Niall je 
osvobodil svojo roko.

»Ta moški me je nadlegoval,« je rekel grof z večjo samozavestjo 
kot prej. Škrlatno obarvan robec si ji pritisnil na okrvavljeni 
nos in srepo gledal čez tkanino. »Sem sem začel zahajati le 
zato, ker sem verjel govoricam, da je vaš klub ponovno varen.« 
Ponovno. In to samo zato, ker so Diggoryjevi možje tukaj 
povzročali nered, uprizarjali pretepe, zaradi česar so doživeli 
upad obiskovalcev.

To pa je bilo točno tisto, kar si je želel Diggoryjev pomagač. 
Niall je stisnil zobe. Ne da bi pogledal grdega prepirljivca, je 
besede namenil Rykerju. »Trčil je v tepca pri faro mizah.« Niall 
je pomignil proti drugemu moškemu, odgovornemu za izgred. 
»Nameravala sta začeti pretep.« In Niall naj bo preklet, če bo 
tepcu iz Dialsa ali lordu iz londonskih plesnih dvoran dovolil 
vstopiti v ta prostor in ga uničiti.

Ryker je priprl oči, toda drugače navzven ni razkril nobenih 
drugih reakcij.

»Marksman, v mojo pisarno,« je ukazal Ryker, pri čemer se je 
Niallu naježila dlaka.

Drugi moški je morda bil večinski lastnik beznice in prijatelj, 
ki je na ulicah postal njegov brat, toda Niall že dolgo ni trpel 
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ukazovanja. To je bila zamera, ki jo je v njem vzbudil moški, ki 
ga je vzgojil in je z njim ravnal kot s psom.

Meni odgovarjaš, fant … Storil boš to, razen če si ne želiš krogle 
v trebuh.

V mislih mu je odjeknil glasen klik pištole in zdrznil se je ter 
se ponovno vrnil v sedanjost.

Zapletla sta se v tihi boj in Niall je pogoltnil kletvico, 
vzravnal ramena in odkorakal stran, za njim pa se je vilo glasno 
šepetanje.

V kotičku očesa mu je trznil živec. Ja, presnetim gizdalinom, 
ki vstopajo v Pekel in greh, je najpomembnejše udobje.

Toda ta zaverovanost vase ga ne bi smela presenetiti. 
Navsezadnje je bil kot shiran fant, ki je stradal na ulicah, 
neviden za te iste ljudi. Ta resnica ga je privedla do tega, da se 
je, ko je bil še jezen, renčeči fant, veselil vsakič, ko je kateremu 
od njih izmaknil kak kovanec. In zato je zdaj, kot moški, s še 
večjim veseljem pobiral bogastvo, ki so ga izgubljali pri njegovih 
mizah.

Niall je prispel do zadnjega dela kluba in stražar Oswyn 
je nagnil glavo. »Gospod Marksman,« ga je pozdravil veliki, 
plešasti moški.

Niall je dvignil glavo v rahel pozdrav. Še enkrat se je ozrl čez 
ramo in videl, kako je Ryker gizdalina z okrvavljenim nosom 
povedel do mize in predenj postavil steklenico konjaka. Ušel 
mu je zaničljiv zvok in Niall se je zmajujoč z glavo povzpel 
po stopnicah do zasebnih prostorov in zakorakal po hodniku. 
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Ryker bo ustregel moškemu, čigar usluge je mogoče kupiti. Ko 
je bil sam, je Niall izustil ploho grdih kletvic. Kdaj je Ryker 
postal tako presneto šibak, da dovoli za njihovimi mizami sedeti 
vsakomur, ki hoče uničiti njihov klub?

Prispel je do bratove pisarne in pritisnil na kljuko, stopil v 
notranjost ogabno vedre sobe. Niall je stisnil in sprostil svoje 
odrgnjene členke, ko si je ogledal spremembe v tem nekoč 
razmetanem in zdaj pospravljenem prostoru. Še enkrat je 
zgroženo zmajal z glavo. Kaj se ni to zgodilo tudi z Rykerjem? 
Potem ko je pokončal Maca Diggoryja ter pri tem rešil 
vojvodovo življenje, je postal junak princa Regenta in si prislužil 
enega tistih osovraženih nazivov.

Kot da bi ga priklical zgolj z mislimi, so na hodniku zadoneli 
koraki in Niall je otrpnil. Obrnil se je, ko so se vrata odprla in 
je v pisarno stopil njegov brat. Obraz drugega moškega z rahlo 
brazgotino je bil ponovno brezizrazna maska, ki ni izdajala 
ničesar, ko je zakorakal proti svoji mizi. »Sedi.«

Niall je dvignil brado. »Jaz …«
»Rekel sem, da sedi,« je Ryker iztisnil skozi zobe in sedel za 

svojo široko mahagonijevo mizo. Nekoč neurejena in nastlana 
s poslovnimi knjigami in poročili je bila soba zdaj pospravljena 
zahvaljujoč bratovi novi ženi. Vsaka knjiga je bila na svojem 
mestu, na pohištvu pa ni bilo niti pikice prahu. Dama ni 
spremenila le predmetov v tej beznici, pač pa tudi njenega 
lastnika.

Niall je spustil roke ob telo in s togimi gibi sedel na stol. Eno 
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je bilo spremeniti svojo pisarno. Nekaj povsem drugega pa je 
bilo sebe oblikovati v povsem drugo osebo.

Ryker se je s komolci naslonil na mizo in se nagnil naprej. 
»O tem sva že govorila. Ne moreš kar udariti katerega koli člana 
kluba.«

»Delal je za Diggoryjeve može.« Niall je odgovoril s 
samozavestjo, ki je izhajala iz vedenja, kako tista združba 
razmišlja. Ljudje z ulice bodo prisegli zvestobo samemu satanu, 
če bi jim to prineslo varnost. Zvestobo so častili tako v življenju 
kot smrti.

Ryker je narahlo skomignil. »Morda.«
Je bilo to vse, kar bo rekel? Niall je stisnil zobe. »Videl sem, 

kako sta se pogovarjala.« Zaradi jeze je ponovno govoril s svojim 
cockneyjskim naglasom.

»O tem ne dvomim.« Drugi moški je bil izjemno miren in se 
je naslonil nazaj v svojem stolu. Dlani je položil na naslonjali 
stola. »Toda plemiča sta. Zaradi svojega porekla in zato, ker sta 
v tem klubu, si zaslužita zaščito.« Tako je deloval njihov svet. 
Že kot fantu so vanj vcepili to resnico. To je podžgalo goreče 
sovraštvo do tistih pompoznih lordov in dam, ki jim ni bilo 
mar za nič drugega kot za lastne užitke, dokler ga ni povsem 
prevzel prezir do njih.

»Moškega, ki nas je prišel uničit, ne bom imel za svojo mizo.«
»Nimamo izbire,« je rekel Ryker s takšno odločnostjo, da je 

Nialla pognalo do roba obupa. Enako zagnana in neusmiljena 
se še nikoli nista prepirala zaradi prizanesljivosti do plemičev, 
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ki so obiskovali njihovo beznico. »Grof Dunwithy je globoko v 
dolgovih.« Ryker se je odrinil od mize. »To je moški, ki obupno 
potrebuje denar. Takšne ljudi je možno kupiti.« Vsakega človeka 
je bilo mogoče kupiti. »Tisti moški prav tako zapravljajo denar 
pri naših mizah in ne moremo si privoščiti, da bi pregnali 
plemiča zgolj zato, ker je prenesel sporočilo.« Ryker se je sklonil 
naprej. »Sva si na jasnem?«

Tišina se je vlekla, poudarjalo jo je tiktakanje ure. Odkar 
je bil deček, star štiri ali pet let, in se je spopadal s starejšimi 
in večjimi fanti za ostanke hrane na ulici, se Niall nikoli ni 
uklonil. Toda Ryker ni bil zgolj večinski lastnik, pač pa je bil 
tudi človek, ki je rešil Niallovo ničvredno kožo. »Vse je jasno,« 
je iztisnil iz sebe. »Vračam se v igralnico.« Niall je odrinil svoj 
stol, ki je glasno podrsal po lesenih tleh.

»Za danes si prost.« Njegov brat se je postavil na noge.
»Nisem utrujen.« Te besede je izsilil iz sebe na povsem 

kulturen način, ki ga je dolgo vadil. S takšnimi besedami je 
skušal izkazati svojo hladnost. Te besede in lepa oblačila, ki si 
jih je oblekel, so ustvarjali zunanji videz, ki ga je kazal pred 
plemiči.

Ryker je prekrižal roke na prsih in ga opazoval skozi črne 
trepalnice. »Ne gre za to, ali si utrujen. Kje si bil malo prej?«

Ob tej nenadni spremembi pogovora se je Niall zastrmel 
vanj. Kristus. Saj ni mogel vedeti. »Nenapovedano sem obiskal 
našega dobavitelja pijače.« Njihovega zadnjega dobavitelja, ki je 
prav tako dostavljal polomljene steklenice.
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Ryker ga je nekaj časa motril, potem pa počasi prikimal. »Za 
nocoj si prost.«

Niall je že hotel ugovarjati.
Ryker se je sklonil naprej. »Ne prosim te, da nocoj zapustiš 

svoje delovno mesto. Ukazujem ti. Ne misliš s trezno glavo.«
Trezno ni razmišljal, vse odkar je Rykerjeva žena skoraj 

umrla, medtem ko je Niall pazil nanjo. Ob spominu na ta svoj 
spodrsljaj je stisnil zobe. Kljub temu se ne bo opravičeval za 
svoj vzkipljivi značaj. Ne zaradi �nega gospoda, ki si je zaslužil 
še kaj več kot pa krvavi nos. »Je to vse, moj lord?« je posmehljivo 
vprašal in omenil njegov naziv, ki si ga je prislužil, ker je rešil 
zdajšnjega vojvodo Somersetskega pred Diggoryjem.

Toda Ryker, neuklonljiv, kot je vselej bil, kljub nedavni 
poroki ni ugriznil v vabo. Zgolj nagnil je glavo. »Ne, to bo 
vse. Tvoj značaj tukaj ustvarja težave, Niall. V trenutku, ko 
smo stopili v to beznico, smo sklenili dogovor, da je ta klub na 
prvem mestu, pred vsem drugim,« je resno nadaljeval Ryker.

»Ta klub je zame na prvem mestu,« je iztisnil skozi zobe. Nič 
mu ni bilo pomembnejše od kluba Pekel in greh. Ta je postal 
edini dom, ki ga je poznal in mu je predstavljal varnost, za 
katero je mislil, da je nikoli ne bo dosegel.

»Ne,« je hladno rekel Ryker. »Svojo ugled postavljaš pred vse 
ostalo. Tako zelo, da bi ga branil, četudi bi ogrozil naš uspeh.«

Niall je to tiho izjavo pospremil s smrtno tišino. Njegov 
brat je morda pozabil ključne zakone ulice, toda Niall jih ni. 
Beseda moškega in čast sta bili na prvem mestu. Če drugi osebi 
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dovoliš, da pod vprašaj postavi to čast, potem ti ta drugi človek 
bolj učinkovito spodreže noge, kot pa bi jih najostrejše rezilo.

Niall je potlačil kletvico, se posmehljivo priklonil in se 
namenil proti vratom.

»Niall?«
Drugi moški je zastal in pogledal naprej.
»Ničesar ti ni treba dokazovati. Napake se dogajajo.«
Ne v njihovem svetu. Tam ni bilo prostora za napake. Prav 

tako tudi Niallova nesposobnost, da bi ugotovil, kdo se je za 
dobršen del leta in�ltriral v njihov klub, ni bila napaka. Šlo 
je za spodrsljaj. Penelopin skorajšnji umor, ko je bil za njeno 
varnost zadolžen on, je bil spodrsljaj.

Prisilil se je, da je kratko prikimal, in nato zapustil sobo ter 
se napotil po hodniku. Niall je prišel do zadnjega dela kluba 
in pomahal stražarju pri izhodu. Iz žepa je izvlekel cigaro in se 
dotaknil konice plamena sveče. S prosto roko je odrinil vrata in 
stopil na prosto.

S hrbtom se je naslonil na zgradbo, eno roko položil čez prsi 
in kadil. Dovolil je, da mu je pljuča napolnil dim, in ga nato 
izdihnil. Sivi oblaček je obvisel v mračnem zraku.

Oddaljeno vpitje in občasno ropotanje koles kočije – znana 
zvoka – sta priklicala nazaj nekaj napetosti, ki je vrela v njem 
pod površjem. To je bil njegov svet. Tam je bil varen. Tja je 
sodil. Te ulice, na katerih je bil rojen, ki so jim vladali kurbe, 
posiljevalci in morilci in na katerih so bili šibki pogubljeni.

Ko so bili še dečki in ko sta Calum in Adair govorila o 



- 34 - - 35 -

DAMIN STRAŽARCHRISTI CALDWELL

življenju zunaj St. Gilesa, jima je Niall dovolil to neumno 
sanjarjenje. Sčasoma je sam začel verjeti v to. Ustnice je 
privihal v posmeh. Kako velik tepec je bil. Zaradi te maske 
civiliziranosti so si morda ustvarili uspešno beznico, toda prav 
tako jih je označevalo kot enako šibke pred lordi. Grožnje 
njihovemu klubu in Rykerjeva žena so samo pokazali, kako 
neumno je to pretvarjanje. Človeka lahko oblečeš v �na oblačila 
in ga naučiš govoriti, kot govori gospoda, toda iz njega nikoli 
ne moreš izbrisati tega, od kod izvira. In kot tak je Niall ovrgel 
lažni nasmešek in se pokazal kot neusmiljen mož, ki je nekoč 
bil pripravljen ubijati za kovanec.

Moški, kot so bili Calum, Adair in on, niso sodili nikamor 
drugam kot tja. Kajti zaradi nevarnosti, ki je prežala vsepovsod, 
so bile te ulice varnejše, ker jih je Niall razumel in poznal.

Niall je še enkrat potegnil dim cigare in se razgledal po 
nevarnih ulicah. Navsezadnje je bil Niall Marksman pankrt, 
rojen na ulici, in usojeno mu je bilo, da bo na ulici tudi umrl.

In njemu je bilo prav tako.


