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Za MacGregorjeve

»Dokler bo v gozdu listje šepetalo in potoček žuborel,

bo tudi MacGregor za večno živel.«



Zahvale

Hvala mojemu možu, ki je potrpežljivo poslušal in se podučil 

o tem pogumnem klanu ter razumel, zakaj me je njihova 

zgodba pripravila do joka. Hvala mojim otrokom, ki so ljubeče 

zavijali z očmi, ko sem (neuspešno) skušala govoriti s škotskim 

naglasom.

Hvala moji urednici, Michele Bidelspach, za prav vsako 

besedo spodbude. Hvala za razumevanje in za pomoč, da je ta 

knjiga postala, kakršna mora biti.

Hvala moji agentki, Andrei Somberg, ki mi vselej daje 

občutek, da lahko dosežem kar koli. Hvala ti za vero vame.

Hvala Riki, Gabrielle, Terri, Christy, Rabbit, Willow, Melissi, 

January in Dublin, zaradi vas je vsaka kapljica znoja, ki sem jo 

prelila nad temi stranmi, vredna truda. Hvala vam za podporo 

in prijateljstvo.

Hvala Bogu za njegovo milost v mojem življenju.



Otroci meglice

Frank McNie

Mi smo otroci meglice brez dežele, ki bi rekli ji dom,

Čeprav iz kraljev izviramo, smo videti kot postopači.

Proslavljeni v bitkah, a preganjani kot zveri,

toda mi še vedno odločno, ponosno nosimo svoje ime.

Izobčili so naš klan in slog naših oblek,

toda zvestobe nikoli nismo merili z možnostjo za uspeh.

So reči, na katere nismo ponosni, kam okoliščine so nas pripeljale,

toda kateri princ ne postane brezobziren, da nahranil bi svoje 

otroke?

Naše prijateljstvo se ceni tako pri visokem kot nizkem rodu,

naše trdno prepričanje je tudi naš sovražnik spoštoval.

Nimamo veličastnih gradov in malo nas je,

toda pripadniki našega klana pred nami ohranili so zapuščino 

pravo.
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Prvo poglavje

GLEN ORCHY, ŠKOTSKA 
SEDEMNAJSTO STOLETJE

Kate Campbell se je zagledala naravnost v obraz svojega 

mrtvega sovražnika in nato zamahnila. Njeno rezilo je odrezalo 

roko, toda trup je ostal nedotaknjen. Ne meneč se za to, da so 

stričevi možje urili bojne veščine okoli nje, je dvignila sekiro, 

ki jo je držala v drugi roki, in zaječala, ko se je ta globoko 

pogreznila v nasprotnikove slamnate prsi.

Umaknila si je lase z oči in pogledala proti stricu Duncanu, 

ki je prečkal majhno obzidje njenega posestva. V Glen Orchy 

je prispel pred nekaj dnevi, da bi jo odpeljal na grad Kildun, v 

Inverary. Obljubil ji je, da bo njo in njenega brata pripeljal na 

svoj dom, ko sta bila še otroka, toda na koncu vsakega obiska je 

odšel brez njiju.
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Njuna mati je umrla, potem ko je rodila Kate. Njun oče je 

bil dvajset let zatem ubit pri Kildunu, tik pred tem, ko je bil 

Duncan imenovan za grofa Argyllskega in je postal Katin in 

Robertov skrbnik.

Kate ga je opazovala, kako je štorkljal proti njej, noge je imel 

odete v lepe volnene jahalne hlače in škornje, ki so se črno 

svetili. Bil je vitke postave, njegova ramena so bila ozka pod 

olivno zelenim jopičem. Bil je bolj grajen za pridiganje kot pa 

za bojevanje, čeprav se je pogosto hvalil o svojih zmagah v boju. 

Te bitke so ga za več mesecev skupaj odpeljale stran iz Kilduna, 

na kar ju je z bratom večkrat spomnil med obiski, medtem ko 

ju je poljubljal na čelo, preden se je odpravil do vrat. Kmalu ju 

bo odpeljal s seboj domov. Toda tega nikoli ni storil. Tudi takrat 

ne, ko so očetovi vazali začeli odhajati, razen peščice ljudi, ki so 

ju vzgojili.

Kate je na kratko ujela grofov pogled in njegove sive oči so 

postale temne, ob čemer se ji je naježila koža. Morda je ni želel 

imeti ob sebi, ko je bila še otrok, toda zdaj si jo je želel.

»Zelo vešče vihtiš svoje orožje, Katherine.« Približal se ji je 

od zadaj in se umaknil na desno, ko je ponovno dvignila sekiro 

nad ramo, da bi še enkrat zamahnila, tokrat v stegno svojega 

sovražnika.

Ja, z Robertom sta morala vaditi vsak dan. »Amish in John 

sta naju dobro izurila.«

Slišala je, kako je za njo ostro prhnil. »Vsa ta leta sta ostala 

zvesta vojaka mojega brata. Toda zdaj nista več v njegovi službi. 
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Poskrbel bom, da bosta nagrajena.« Sklonil se je nadnjo, da je 

na svojem licu začutila njegov dih. »Zadovoljen sem, da vem, 

da se boš borila, če ti bo kateri od sovražnikov hotel storiti silo.«

Kate se je oklenila držaja svoje sekire in pomislila, da bi z njo 

zamahnila preko svojega ramena. »Resnično, stric, tvoja skrb za 

mojo in Robertovo dobro mi vselej pogreje srce. Še posebej, ko 

si naju opominjal, kakšno srečo imava, da so McCollovi napadli 

Glen Orchy vsakih štirinajst dni in ne morilski MacGregorjevi.« 

Ni ga skrbelo, da bi ji Višavec lahko storil silo, medtem ko je 

odraščala, ali da je tam bila le peščica moških v garnizonu, ki bi 

se lahko borili z njimi, če bi se to zgodilo.

»Ko sta bila otroka, so plenilci želeli le ovce. Vedel sem, da 

sta varna tukaj. Toda zdaj si ženska in Višavci bodo vzeli še kaj 

drugega kot zgolj tvojo živino.« Njegova sapa je zaplavala po 

njenem grlu. Kate se je zdrznila in močno zamahnila s sekiro po 

svojem sovražniku, pri čemer je v zrak poletela slama.

»Ne bojim se nobenega moškega, ki misli, da lahko pride 

sem in ukrade mojo krepost, stric.«

»In kaj, če bi te napadel naš sovražnik?«

Kate je vedela, koga je mislil s tem. O njih je v teh letih 

neštetokrat govoril. »Na Škotskem je komajda ostal kak 

MacGregor, ki bi se ga bilo vredno bati. Prepričana sem, da 

nikoli ne bom srečala nobenega.«

»Dovolj jih je še ostalo in ti se še naprej borijo za cilj 

rojalistov.« Grof je prst ovil okoli črnega kodra, ki ji je padal 

čez ramo. »Ne smemo pozabiti, kako so proti nam združili sile 
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z njihovim katoliškim markizom Montroškim. Ali koliko naših 

ljudi je umrlo med njihovimi morilskimi pohodi. Ne pozabi, 

kaj sem ti povedal o tem, kako so pri Kilsythu brez milosti 

zmasakrirali presberitarijance. Ne bom dovolil, da bi te ujeli. 

Storila boš, kar sem ti naročil, in se boš vrnila z mano domov.« 

Pocukal jo je za lase, kot da bi jo hotel spomniti, da ne bo 

sprejel njenega nasprotovanja.

»To je moj dom,« je rekla in nasprotnika zabodla v vrat.

»Nič več.« Ko je otrpnila ob njegovem ostrem glasu, je omilil 

ton. »Robert komaj čaka, da te bo ponovno videl. Že tri mesece 

je minilo, odkar je nazadnje videl svojo ljubo sestro.«

Kate je strašno pogrešala svojega brata, toda on je izbral 

svojo pot. »Moj brat je več let čakal, da bi svoje usluge ponudil 

kraljestvu, toda jaz sem zadovoljna tukaj, stric.«

Njegov smeh ji je zadonel v ušesih. »Z nekaj starci in kopico 

služabnikov? Kako pa misliš, da bi se zoperstavila Satanu, če bi 

te našel?«

Kate je bila prepričana, da ta prav v tistem trenutku stoji 

za njo. Njen stric se je po najboljših močeh trudil, da bi jo 

dovolj prestrašil, da bi odšla z njim, s tem da je omenjal strašne 

MacGregorje na način, kot otroci strašijo drug drugega s 

pripovedmi o pošastih. Najstrašnejši od vseh je bil Satan, ki je 

pred šestimi leti v masakru, zaradi katerega je postal legenda 

– ter iz nje in Roberta naredil siroti, ubil več kot petdeset 

Campbellov.
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Duncan jo je povlekel bliže in stisnil zobe. »Kaj si že pozabila, 

da je ubil mojega očeta in prav tako vajinega?«

»Ne,« je odgovorila Kate, ne da bi se obrnila. »Nisem 

pozabila.« Kate ga je pravzaprav sovražila, toda ni se ubadala z 

legendami in s tem, da bi se jih bala.

»In ti se ne bojiš tako krvoločnega moškega?« je vprašal, 

medtem ko je ona ponovno zamahnila z orožjem.

»Ne, ubila ga bom, če ga kdaj srečam,« je obljubila in z 

mečem obglavila svojega sovražnika.

»To se nikoli ne bo zgodilo.« Grof je s svojo roko zdrsnil 

po njeni, dokler njegovi prsti niso prekrili njenih. Z njenim 

orožjem je zabodel nepremičnega nasprotnika, iz grla se mu 

je izvilo ječanje, ko je njen hrbet pritisnil ob svoje prsi. »Jutri 

se boš z mano vrnila v Kildun. Le tam boš varna pred našim 

sovražnikom.«

Kate se je nehala boriti in je zaškrtala z zobmi, ko jo je 

poljubil na teme. »Tudi ti si moj sovražnik,« je zamrmrala, ko 

se je napotil nazaj k svojim možem. Sekiro je dvignila, namesto 

da bi jo spustila; z njo je zamahnila naravnost med noge svojega 

nasprotnika.

Sekiro je pustila tam in pospravila svoj meč v nožnico ter 

zakorakala proti travniku, kjer so se pasle njene ovce, ki se niso 

zavedale poželjivosti moških. Ob misli, zakaj jo njen stric hoče 

odpeljati s seboj, ji je postalo slabo. Že nekaj časa je vedela 

za njegovo izprijenost, toda tega nikoli ni povedala Robertu. 
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Ni resnično verjela, da bo Duncan prišel ponjo, tudi potem 

ne, ko je Robert odšel živet k njemu, zato ni bilo potrebe po 

tem. Toda zdaj je bil tukaj in si jo je tako močno želel spraviti 

iz Glen Orchyja, zaradi česar je bila prepričana, da jo bo tja 

odvlekel privezano na konja, če bo treba. Kaj je mislil, da mu 

bo Robert dovolil, da se je dotakne, ko bosta enkrat prispela v 

Kildun? Tepec. Njen brat bo Duncanu posekal roke, stric gor 

ali dol. Robert je plemenit in pogumen, z močnim občutkom za 

dolžnost zaščititi svoj klan. On je bil tisti, ki ji je pripovedoval 

zgodbe Maloryja in Monmoutha o Arturju Pendragonu in 

o njegovih vitezih okrogle mize. In zaradi groznih zgodb o 

divjaških MacGregorjih je pred tremi meseci zapustil dom in se 

pridružil drugim vitezom v Inveraryju.

Robert jo je prosil, naj gre z njim, toda Kate ni hotela 

zapustiti svojega doma in zagotovo ni hotela živeti s stricem. 

Tukaj je bila varna. Plenilci so bili nadležni, toda ne tako zelo 

nevarni.

Ona in njen brat sta morala Amishu priseči, da nikoli ne 

bosta dvignila orožja nad gorjane. Njihovo plenjenje, kot 

jima je povedal, je način življenja. Ne pobijajo, dokler niso 

napadeni. Niso bili kot MacGregorjevi. Več kot dve stoletji so 

jih smatrali za nadlogo Škotske: bili so necivilizirani barbari, ki 

so se požvižgali na čast ali človekovo družino. Njihovi zločini 

proti Campbellovim in njihovim zaveznikom so bili tako 

gnusni, da je bilo njihovo ime več kot petdeset let z zakonom 

prepovedano.



- 17 -

GOSPODAR MEGLICE

Amish in John nikoli nista grdo govorila o njih, tudi potem 

ne, ko je Satan ubil njenega očeta. Sovraštvo – sta ji povedala, 

prav tako pa ji je to govoril njen oče – je strup za dušo.

Kate si je s pestjo obrisala uho, kjer se je še vedno zadrževal 

postan vonj stričeve sape. Sovraštvo je morda strup, toda če se 

je bo še kdaj dotaknil, bo občutil njegovo moč, ko mu bo njeno 

rezilo razparalo srce.

Njene misli je zdramil predirljiv krik, ki se je zaslišal z gričev 

zgoraj. Prebledela je. Plenilci! Obrnila se je in pogledala proti 

stričevim možem, ki so že izvlekli meče. Ne! Stekla je proti njim 

in medtem molila, da bi prispela do stričevih mož pred gorjani.

Callum MacGregor, poglavar MacGregorjevih, je ustavil 

svojega konja na vrhu griča in opazoval majhno bitko, ki se 

je odvijala v dolini spodaj. Njegovo temno čelo se je gubalo 

nad njegovimi očmi, ko je opazoval može, ki so bili vpleteni v 

spopad okoli posestva Campbellovih, in tiste, ki so ležali mrtvi 

v travi. Duncana Campbella ni bilo med njimi.

»Videti je, da smo naleteli na plenilski pohod McCollovih,« 

je rekel eden od štirih mož ob njem.

»Graham, rekel si, da bo grof Argyllski tukaj.« Poglavar je s 

pogledom ošinil svojega prvega poveljujočega.

»Tukaj je,« mu je zagotovil njegov poveljnik samozavestno, 

medtem ko je čepico, ki mu je čemela na njegovih svetlo rjavih 

kodrih, zasukal nazaj. Če je kateri koli moški imel razlog, da 

je prepričan o svojih besedah, je to bil Graham Grant. Po tem, 
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ko se je zadnja dva meseca pretvarjal, da je Campbell in je živel 

na gradu Kildun, je Graham vedel vse, kar je bilo treba vedeti 

o Inveraryju in Campbellovih ter o desetem grofu Argyllskem. 

»To je bilo domovanje njegovega brata Colina. Prišel je sem, 

da bi odpeljal svojo nečakinjo.« Graham je pokazal v dolino 

proti vojakom. »Campbellovi možje so tukaj. Morda se skriva v 

gradu. Vemo, da ni preveč pogumen.«

»Razen, kadar nadleguje MacGregorjeve ženske,« je rekel 

drugi moški, ki je imel nekoliko širša ramena od drugih. 

Odstranil je zamašek z usnjene mošnje, ki mu je visela za 

pasom, in jo dvignil k ustom.

»Kaj ne moreš nikamor brez svojega strupa, Angus?«

Angus je izpil požirek, rignil in z debelimi prsti obrisal svojo 

rdečkasto brado. »Brodie, veš, da rad pobijam Campbellove 

z nekaj Gillisovega zvarka v sebi.« Nasmehnil se je svojemu 

bratrancu, ki je poleg njega sedel na svojem konju. »To me 

podžge.«

Callum je odklonil mošnjo s pijačo, s katero je Angus udaril 

ob njegovo roko in svojemu gospodarju ponudil požirek. 

Callum ni potreboval viskija, da ga podžge. Sovraštvo do 

Campbellovih je bilo dovolj. Veliko so vzeli njegovemu klanu. 

Toda njemu so vzeli vse.

»McCollovi bodo hitro pokončali Campbellove. Tako bo 

manj dela za nas.«

»Nikar se ne boj glede tega, Brodie,« je rekel Angus in začepil 
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svojo mošnjo. »Dovolj pesjanov smo pobili že v Kildunu, 

preden smo prišli sem.«

»Nikoli ne bo dovolj,« je rekel gospodar in tiho zarenčal.

»Če je Argyll tukaj, ga bodo McCollovi dobili pred nami,« 

je rekel Jamie Grant, Grahamov mlajši brat in najmlajši od 

Callumovih mož.

»S tistimi moškimi se bori deklica!«

»Tisto ni deklica, Brodie.« Angus je naredil še en požirek 

viskija. »To je Campbell z zelo dolgimi lasmi.«

Brodie je izpod svojih temnih las grdo pogledal svojega 

višjega bratranca. »To je dekle, ti presneti tepec.«

Callum je slišal, kako je ploski del Angusovega meča udaril 

ob Brodiejevo glavo in Brodie je izrekel nekaj kletvic, preden je 

s pestjo udaril v Angusove prsi. Poglavar se ni zmenil za svoje 

može in je opazoval predmet njunega nestrinjanja. Bojevnik na 

konju je bil vsekakor videti kot ženska. Še nikoli prej ni videl 

ženske, ki bi se bojevala, čeprav si je to velikokrat želel videti. 

Kriki njegove matere so ga še vedno preganjali v sanjah. Bil je 

še deček, ko je oče Duncana Campbella oplenil njegovo vas in 

so njegovi možje posilili in ožigosali ženske, čeprav nihče ni 

dvignil roke nad grofove može.

Toda tam je bila ženska, ki se je dejansko borila, da bi si rešila 

življenje.

»To je dekle,« je rekel bolj sebi kot svojim možem. »Morda je 

Argyllova nečakinja.«
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»Ja.« Graham je prikimal, ko je opazoval njene goste vranje 

črne lase, ki so ji valovili čez ramena, ko je zasukala konja in 

odbila še en močan udarec. »Bori se proti McCollovim. Vem, 

da je Campbellova,« je rekel le s kančkom obžalovanja, »toda 

videti je, da se dobro bori. Naj ji pomagamo, Callum?«

Graham se je nasmehnil svojim prijateljem in narahlo 

prikimal, potem pa je tlesknil z vajetmi in se pognal v dir 

trenutek za tem, ko je Callum spodbodel svojega žrebca in 

zdrvel proti bitki.

Poglavar MacGregorjevih si je utrl pot naravnost proti 

deklici in s svojim mečem zamahnil proti vsakomur, ki se mu 

je znašel na poti. Njegovi možje so jezdili ob njem in pobijali 

druge. Bliže ko ji je prihajal, teže je jezdil, njegovi temni lasje 

so kot zastava vihrali za njim. Njene roke so postajale utrujene. 

Zdaj je s težavo dvigala svoje orožje, da bi prestregla številne 

udarce, ki so poletavali proti njej. Medtem ko je zamahnil, da 

bi pobil McColla, ki je jezdil za njo, si je dopovedoval, da jo 

hoče ubraniti, da bi jo obdržal pri življenju, da bi mu lahko 

povedala, kje se nahaja Duncan Campbell.

Ravno ko je prijezdil do nje, je zamahnila proti njemu in 

Callum je začutil, kako se je nekaj v njegovem črevesju zganilo. 

V obraz je bila bleda in izmučena. Njene oči so bile čudovite 

kot črn saten, in ko ga je pogledala, so te Callumu povedale, da 

je pravkar izgubila upanje, da bo preživela ta dan.

Ni pričakoval, da bo zamahnila proti njemu, glede na to, kako 

poražena je bila videti. Za trenutek je le zazijal od presenečenja, 
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ko je kri umazala njegovo stegno. Potem je nad glavo dvignil 

svoj meč in z njim silovito zamahnil proti drugemu McCollu. 

Deklica je odvrnila pogled od smrtonosnega udarca, toda hip 

zatem je spet zrla v njegove oči. Callum se je odzval na veliko 

olajšanje v njenem obrazu tako, da je obrnil svojega žrebca in 

zaklical proti svojim možem, naj jo stražijo z vseh strani. Ti so 

stali vse okoli nje, dokler niso na travniku poleg njih ostali le še 

mrtvi in ranjeni možje.

Ko je Callum obrnil svojega žrebca, da bi se ponovno soočil z 

njo, ji je meč zdrsnil iz roke. Pogledal ga je, potem pa je pogled 

dvignil k njenemu. »Si ranjena?«

Zamežikala je, kot da bi se zdramila iz omotice. Še vedno je 

težko dihala.

»Si ranjena?« je ponovno vprašal.

Zmajala je z glavo. »Si ti?« Njen pogled je zdrsnil k njegovemu 

stegnu. »Globoko se opravičujem, ker sem te ranila. Nisem 

vedela, kdo si ali …«

»Si nečakinja Duncana Campbella?« jo je prekinil.

Ali ga ni slišala ali pa se je odločila, da bo ignorirala njegovo 

vprašanje. »Poiskati moram Amisha in Johna. Stara sta in …«

»Ženska,« jo je ponovno prekinil, tokrat je bil njegov glas 

dovolj grob, da se je zdrznila. »Si Argyllova nečakinja?« Ko je 

prikimala, je njegov izraz postal trši. »Kje je?«

Pogledala je naokoli po padlih in mu tako ponudila pogled 

na svoj lepi pro�l. »Upala sem, da je tukaj. Toda gotovo je 

pobegnil skupaj z eno od mojih ovac.«
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Callum se je za hip namuznil, potem pa je nagnil glavo in 

svojim štirim možem, ki so ga obkrožali, zalajal še en ukaz. 

»Brodie, z Angusom in Jamiejem preverite posestvo. Če najdete 

Argylla, ga pripeljite k meni.«

»Kdo si, da se ti lahko primerno zahvalim za pomoč?«

Callum jo je ponovno pogledal. Za en sam nelagoden 

trenutek je izgubil vso sposobnost treznega razmišljanja, razen 

tega, da bi bil zadovoljen, če bi jo lahko preostale dni, ki so mu 

bili namenjeni na tem svetu, zgolj gledal. Njene lepe oči se niso 

razširile zaradi strahu, pač pa zaradi spoštovanja. Občudovanje 

s strani Campbella! Ker še nikoli nobenemu od njih prej ni 

rešil življenja, ni bil pripravljen na občudovanje. Ponovno se je 

obrnil, počutil se je sila nelagodno in za to je krivil njo.

»Sem Callum MacGregor.« Bolje, da čim prej opravi s 

tem, čeprav je del njega z obžalovanjem opazoval, kako se je 

občudovanje sprevrglo v sovraštvo, ko je na glas izgovoril svoje 

ime. Ni bil razočaran. Njen obraz je tako prebledel, da se mu 

je zdelo, da bi lahko vsak čas omedlela in padla s svojega konja.

Njegove oči so bile običajno zelo hitre in ob kateri koli 

drugi priložnosti Callum MacGregor nikoli ne bi spregledal, 

ko bi njegov sovražnik segel po orožju. Toda za trenutek je 

zaradi njene lepote pozabil na bojevanje, sovraštvo in kri. In ta 

trenutek je bil dovolj, da je z roko zdrsnila za svoj pas in izvlekla 

majhno bodalo, ki ga je imela skritega tam.

V Callumovih očeh se je pojavila iskrica presenečenja, ko je 

spregovoril s hladnim, brezbrižnim glasom. »Imaš pa pogum, 
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da proti meni zamahneš z nožem.« Zamahnila je in on se je 

sunkovito umaknil in jo z njenega konja potegnil na svojega. 

Svoje prsi je pritisnil ob njene, svoje roke sklenil okoli nje in ji 

nož varno zvil za njen hrbet. »Poglavarja klana MacGregorjevih 

žališ s takšnim orožjem, deklič.«

»Izpusti me, ti drhal!« je zavpila nanj in preostanek svoje 

energije preusmerila v brcanje in zvijanje, ko se je skušala 

osvoboditi. »Izpusti me, če si moški, in mi dovoli, da se borim s 

tabo s svojim mečem.«

Callum je pogledal proti Grahamu, na čigar obrazu je prav 

tako bilo opaziti občudovanje ob njeni divji obljubi. Bila je 

ognjevita, nebrzdana deklica, nekaj, kar so Višavci cenili.

Toda bila je Campbellova.

»Je Argyll na posestvu?« jo je vprašal Callum in jo komaj še 

zadrževal, ko se je skušala osvoboditi.

»Povedala sem ti, da ne vem, kje je, toda ko ga najdeš, mu 

lahko poveš, naj gre skupaj s tabo v pekel!«

Ja, to je bila bolj pričakovana reakcija od Campbella. Zdaj ni 

bila nič bolj nedolžna od drugih. »Graham, prinesi mi vrv. Ta 

deklina me utruja.«

V hipu se je nehala upirati. Srepo se je zastrmela vanj, njene 

ledene oči so obljubljale povračilo. »Se boš dokazal, da si pravi 

barbar, s tem da me boš posilil?«

Za trenutek je njegov pogled zdrsnil k njenim ustnicam, 

potem pa je potoval po preostanku njenega telesa z izrazom, 

kot da si leno ogleduje njene ženske atribute in kot da bi o tem 

razmišljal. »Ženska, sem veliko več kot barbar.«
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Nosnice so ji zaplapolale. »Odrezala bi ti tvojega …«

Čez njeno ramo je Callum videl enega od mož njenega strica, 

ki je stopil iz zadnjega dela hiše z lokom v rokah. Ni imel časa, 

da bi se umaknil, ko je proti njima poletela puščica in tik nad 

njenimi prsmi predrla njeno desno ramo. Čeprav se je zgodilo 

hipoma, je opazoval, kako je puščica predrla njeno popolno 

postavo, opazil je osupljivo iskrico življenja, ki je zamrla v 

njenih očeh. Graham je stekel proti stražarju, in ko je spoznala, 

da je ranjena, so se Callumove oči srečale z njenimi.

»Ah, za vraga.« Njeno dihanje je bilo raztrgano šepetanje, ki 

ga je čutil na svoji bradi. »Ta je bila očitno namenjena tebi.«


