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Za očija (»papaja«)

V vseh trenutkih mojega življenja si me podpiral pri 

uresničevanju mojih sanj: od takrat, ko sem se pri desetih letih 

odločila, da bom prva sodnica v bejzbolski ligi MBL, do takrat, 

ko sem začela obiskovati glasovne vaje, da bi lahko nastopala na 

Broadwayu. In spodbujal si me tudi, ko sem bila že odrasla in sem 

sanjala o tem, da bom postala pisateljica.

Hvala, ker si verjel vame in me spodbujal, tudi v časih, ko nisem 

bila sposobna verjeti niti sama vase.

Zgodbo o Cleopatri posvečam tebi.
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Hudičevka

Prvo poglavje

St. Giles, London 

Zgodaj spomladi leta 1825

Usoda je hotela, da je Adairja �orna uničil požar.

Potem ko so pred dvema desetletjema v plamenih zgoreli 

očetova pekarna, njegovi starši in sestra ter je postal sirota, je 

zdaj stal pred pepelom, v katerega se je spremenil njegov klub.

Otopel. Odrevenel. Nepremičen.

Velik, neobvladljiv požar je gasilcem uspelo šele pred kratkim 

ukrotiti: še vedno je bilo slišati prasketanje tlečih ogorkov v 

grozljivi tišini, v katero je bil zavit St. Giles. Služinčad, stražarji, 

strežnice ter moški in ženske, ki so ta prostor imenovali dom, so 

stali ob strani na tlakovcih, v tišini, z izjemo ženskega ihtenja.

Adair je srepo strmel predse v kovinske odtočne žlebove z 
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grotesknimi podobami, ki so se nedotaknjeni ponosno dvigali 

nad ožganimi stopnicami pred vhodom v klub Pekel in greh.

Zdaj ga ni bilo več. Ni bilo več kuhinj. Sob za goste. 

Igralniških prostorov. Ostale so le še pisarne in sobe moških in 

žensk, ki so živeli tukaj.

Začutil je velik cmok v grlu, ki ga je začel dušiti, dokler se 

ni iz njegovih ust razleglo prvinsko, obupano ječanje, ki je 

bilo podobno oglašanju ranjene živali in se je mešalo s tihim 

ihtenjem za njegovim hrbtom.

»… nekaj jih je hudo opečenih … pravi čudež, da ni nihče 

umrl …«

Ja, vsi so bili varno evakuirani. In kljub temu, da so ta večer 

izgubili vse, si je Adair nekoliko oddahnil. Požar ni terjal 

človeških življenj.

A izgubili so vse ostalo – vse. 

»Ne bi mogli rešiti …«

Ta bežni pogovor med gasilcema, ki sta pomagala ukrotiti 

ognjene zublje, je Adairja potegnil z roba groze in obupa.

Počasi je zamežikal. Ja. Imeli so srečo. Ni bilo človeških žrtev, 

a kljub temu … Adair je svoje od saj črne prste stisnil v pest. 

Še vedno je v njem divjal bes. Imelo ga je, da bi vrgel glavo v 

znak in glasno preklel ves svet zaradi vsega, kar je bilo ta dan 

izgubljeno.

Le medlo je zaznal svojega brata z ulice Rykerja, ki se je 

vzravnal poleg njega. Adair ga je nemo pogledal.

»Pridi, greva,« mu je rekel Ryker, »ničesar ne moremo več 
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narediti. Poiskati moramo prostor za delavce, ki so ostali brez 

strehe nad glavo, in …«

Njegov glas je odmeval v Adairjevi glavi. Seveda, zato je 

bil Ryker vedno vodja tolpe v St. Gilesu. Delil je ukaze in 

prevzemal nadzor. Izkoriščal je silni bes in sovraštvo do sveta 

okrog sebe, ki sta vrela v njem, in narekoval pogoje preživetja 

njihovim sovražnikom.

Ryker mu je položil dlan na ramo. »Pojdiva.«

»Nikamor ne grem,« je zarenčal Adair in se sunkovito izvil 

iz njegovega prijema. »Odšla naj bi proč? Jaz že ne. Ta klub mi 

veliko pomeni.«

Nosnice njegovega brata so se razširile.

Kot glavni posrednik v pretepih v zdaj pogorelem klubu je 

k njima pritekel Niall. Njegova nedavna poroka z lady Diano, 

hčerjo vojvode, ni mogla izbrisati neizbrisljivega dela njegove 

biti. »Dovolj,« je zagrmel in se hitro postavil med Rykerja in 

Adairja.

»Nikamor ne grem,« je ponovil Adair in se odločno vkopal 

na pločnik.

Še eden ob bratov z ulice Calum, ki je bil miren po naravi, 

tudi ob takih dogodkih, kot je bil požar, se je odmaknil od 

osebja, s katerim se je pogovarjal, in se jim pridružil. »Kaj se 

dogaja?«

Kako je lahko tako prekleto miren? »Ta,« Adair je pomignil 

z brado proti Rykerju, »hoče oditi.« Medtem ko so okoli njih 

gorele njihove sanje.
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»Nič ne bo pomagalo, če stojimo tukaj in opazujemo …« je 

vztrajal Ryker.

Adair je usmeril pogled v prasketajoča, uničena okna. Še 

preden bi kateri od njegovih bratov lahko spregovoril, so mu 

iz grla zahrople besede: »To je bil vir našega preživetja. Nudil 

nam je zavetje v ledeno mrzlih zimah, med brutalnimi spopadi 

z noži in neusmiljenim pretepanjem Maca Diggoryja in zdaj 

hočeš, da odkorakamo proč?« Njegov glas je imel poseben zven, 

ki ga ni bilo zaznati že, vse odkar je kot majhen deček opazoval, 

kako sta v podobnem požaru zgorela njegova družina in njihova 

pekarna.

Spor med trojico se je umiril … tako kot vedno ob omembi 

imena nekdanjega vodje njihove tolpe. 

Mac Diggory. Zdaj že dve leti mrtev je še vedno živel v 

njihovem spominu, pa tudi v dejanjih žensk in moških, ki so 

prisegli zvestobo temu hudiču … in se zdaj maščevali za njegovo 

smrt, za katero so poskrbeli Adair, Ryker, Calum in Niallova 

sestra Helena. Mesto ob samem satanu v plamenih pekla bi bilo 

še predobro zanj. A kljub temu da je ubijal, posiljeval in plenil, 

si je prislužil večno zvestobo nekaterih ljudi.

»To je Killoranovo maslo,« je zašepetal Adair. Broderick 

Killoran je bil lastnik konkurenčnega kluba Hudičevo gnezdo. 

Z leti se je bitka za prevlado med njimi preselila z ulic v kluba, 

postavljena na noge z ukradenim bogastvom. »Vse odkar je 

prevzel Diggoryjevo žezlo, nas poskuša uničiti.«

Njegova brata sta utihnila, kar je pomenilo njuno strinjanje.

»In mi smo mu zaupali, ko se je zaprisegel miru,« je od jeze 
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pihal Adair. Potem ko je zdaj že pokojna Diggoryjeva žena 

ugrabila Diano, je bila Killoranova družina tista, ki je Diano 

pripeljala nazaj k Niallu. Adair in njegovi bratje so sklenili 

nevarno zavezništvo in šele zdaj se je izkazalo, kako veliko 

napako so naredili. »Vi ste mi rekli, naj mu zaupam.« In ker sem 

mu zaupal, pa čeprav mi je razum govoril drugače, nosim enak 

delež odgovornosti.

Najbolj vročekrven od njih, Niall, je izgubil samokontrolo. 

»Jaz nisem kriv,« je zarenčal proti Adairju.

Calum in Ryker sta ga hitro prijela vsak pod eno roko. 

»Ne, nisi kriv ti,« se je strinjal Adair in pljunil na cesto. 

»Mi vsi smo krivi. Nismo bili dovolj previdni.« To je bilo eno 

najosnovnejših pravil za preživetje, ki ga niso upoštevali – in za 

to so plačali s svojim klubom. 

»Dovolj,« se je oglasil Ryker. S pogledom je zaobjel zaposlene 

s pepelnatimi obrazi, ki so bili razkropljeni okrog pogorišča. V 

njihovih pogledih je videl strah.

Adair je na svojih ramenih čutil neizmerno težo odgovornosti. 

Ni dosti manjkalo, da bi ga zgrabila panika, ki mu je kljuvala po 

kotičkih razuma. Od tega kluba je bil odvisen obstoj moških, 

žensk in otrok za njimi. Bili so zvesti delavci, ki si nikakor niso 

zaslužili te negotovosti in strahu.

»Poskrbeti moramo zanje,« je rekel Ryker resnobno.

Velika vogalna štukatura se je odtrgala od stavbe in se 

skotalila na cesto ter pristala na kupu ruševin. To je pri moških, 

ženskah in otrocih okrog njih izzvalo nov naval solz in stokanja. 

»Preživeli smo že hujše stvari,« je rekel večni optimist Calum 
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melanholično. »In preživeli bomo tudi to.« Govoril je enako 

prepričljivo kot takrat, ko so bili kot mladi fantje v zimskih 

mesecih brez strehe nad glavo. Videti je bilo, kako se je mišica v 

njegovi čeljusti napela. »In iz tega bomo izšli močnejši.«

Ja, res so preživeli že hujše stvari.

Adair je za trenutek zaprl oči. To je bil vsekakor dokaz 

njegove slabosti, a razmišljanje o tem, da bodo morali vse 

skupaj spet zgraditi od temeljev, je v njegovih prsih zasejalo 

paniko. Sebično in strahopetno je želel živeti v razkošju, ki ga 

je ponujalo njihovo kraljestvo, in pozabiti na začetek. Začetek 

vsega … od njegovega prvega diha do pobiranja po tragediji, 

od iskanja nove družine do gradnje novega doma. Vse to je bilo 

trdo delo, s katerim sta bila povezana negotovost in strah pred 

neznanim.

»Pojdimo,« je ponovil Ryker. »Vse ljudi moramo spraviti z 

ulice, preden …« Temen lesk v njegovih očeh je bil prvi dokaz 

njegove negotovosti. Odkorakal je na ulico ter začel svojim na 

smrt prestrašenim zaposlenim deliti navodila in ukaze.

Adair se je ozrl čez ramo na požgano stavbo in v prsih se mu 

je naselil občutek obupa. Sedem let je bil sposoben nedolžnosti 

in dobrote, ampak vse to je umrlo skupaj z njegovimi starši in 

sestro v požaru. In ob tem spominu je v njem še vedno vrel bes, 

čeprav je bil tokrat hvaležen, da nikogar od moških, žensk in 

otrok, za katere je bil to dom, ni doletela enaka usoda, kot je 

doletela njegovo družino. Ta klub ni bil le stavba … to so bile 

njegove sanje in njegov dom in edina stvar, ki si jo je želel. In 

zdaj ga ni bilo več.
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»Adair?« ga je poklical Calum. »Potrebujemo pomoč pri 

razporejanju osebja v kočije.«

Adair je prikimal in se takoj osredotočil na nalogo ter začel 

deliti ukaze in tako preusmeril pozornost s kaosa, ki je vladal v 

njegovi glavi in duši. 

Skupaj s svojimi brati je delal pozno v noč, dokler se niso vsi 

do zadnjega vkrcali na kočije, ki so jih odpeljale v hiše Rykerja, 

Nialla in Caluma. Dokler niso na ulicah St. Gilesa ob zoglenelih 

ostankih Pekla in greha ostali le še Adair, Calum, Niall in Ryker 

– moški, ki so ta klub obudili v življenje.

Adair je usmeril pogled v fasado, ki jo je uničil požar. 

Premirje. Kako smo bili lahko tako naivni.

Med Killoranovimi ljudmi in lastniki Pekla in greha je bilo 

sklenjeno premirje. Toda v ognju, ki je divjal ta večer, je zgorelo 

tudi to.

»Premirja je konec,« je zašepetal Adair. »Killoran želi, da 

Ryker in Penny eno od njegovih sester predstavita visoki družbi, 

a edini, komur jo lahko predstavimo, je hudič.«

Njegovi bratje so se spogledali in vsi hkrati prikimali.

»Premirja je konec,« je potrdil Ryker, pri čemer so se 

njegove ustnice razlezle v napeto, ravno linijo, ki je obljubljala 

maščevanje.

Nihče od Killoranovih ne bo nikoli žel sadov njihove družine. 

Adair bi si raje iztrgal drobovje, kot da bi si kar koli delil s temi 

barabami. 

K vragu z zaobljubami.


