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1. POGLAVJE

Nič neobičajnega ni bilo, da se je kdo opotekel v pivnico Pri 

prašiču in osatu v Pennyroyal Greenu ali pa iz nje. Prav tako ni 

bilo neobičajno, da so se vhodna vrata tako sunkovito odprla, 

da so treščila ob zid. Navsezadnje so se znale človeku po pol 

ducata vrčkih piva lastne roke in noge upreti in početi vse 

sorte, denimo s pretirano silo odpirati vrata, ščipati zadnjice 

mimoidočih dam in kljubujoče klecati, da je bilo nemogoče 

stati pokonci.

Toda Colin Eversea je brata Chasa spet mučil z govorancami 

o kravah, in ker je imel Chase neoviran razgled na vhod, je v 

tistem dvignil pogled znad svojega piva in preučeval moškega, 

ki se je pojavil na pragu. Veter se je ujel pod rob njegovega 

plašča in ga neenakomerno vzvalovil. Hlače je imel zatlačene 

v visoke škornje, pri prstih zamazane z blatom. Temni lasje 
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so bili pomaknjeni z bledega čela, kjer je Chase opazil menda 

usihajočo podplutbo.

Možakar se je skoraj neopazno zamajal. Nagubal je čelo, 

kakor da je zbegan, kaj sploh počne tu, ali kakor da je pozabil, 

zakaj je vstopil. Počasi se je obrnil in se s steklenimi očmi 

zastrmel v množico v pivnici. In nato mu je roka zdrsela pod 

plašč …

… kot da sega po pištoli.

Chase se je napel. In potem je napol vstal.

Nagonsko je tudi sam segel pod suknjič in sklenil prste okrog 

svoje pištole.

Vse vesolje se je zožilo na možakarjevo roko ob snežno beli 

laneni srajci.

Nekaj sekund zatem je Chase zagledal škrlatno kapljo, ki se je 

moškemu pocedila med prsti. Glava je prišleku omahnila vznak 

in trdo se je zgrudil na eno koleno, zatem še na drugo.

»Colin!« je bevsknil Chase.

Tako rekoč preplezal je brata, preskočil razbrazdano mizo in 

se pognal k moškemu, preden je ta padel po tleh.

Colin mu je bil tik za petami, nekaj trenutkov pozneje pa 

je pritekel še Ned Hawthorne. Usklajeno so ga dvignili (ni 

bilo prvič, da so morali komu pomagati ven) in ga kot vrečo 

krompirja odnesli v skladišče za točilnim pultom, kajti opit in 

krvaveč gost ni dober za posel.

In če je že kdo kaj opazil, je zgolj odmahnil, češ, v pivnici Pri 

prašiču in osatu vsak dan koga pobirajo s tal.
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Zaprli so vrata in moškega spretno, molče odložili na 

slamnjačo, običajno namenjeno tistim, ki so morali zaradi 

preveč piva nekoliko zadremati, nato pa mu slekli plašč. Chase 

in Colin sta bila vojna veterana. Človek nikoli ne pozabi, kako 

oskrbeti ranjenca.

»Lahko govorite?« Chase je hitro in natančno zložil plašč. 

Stara vojaška redoljubna navada je pač železna srajca. Pomolil 

ga je Colinu, ki je ob pogledu na brezhibno zloženo oblačilo 

samo dvignil obrv.

»Da.« Zlog je bil komaj slišen dih, poln bolečine.

V tistem je odprl oči. Bile so barve viskija, obraz je bil 

izklesan, odločen … nenavadno znan.

»Jaz sem stotnik Charles Eversea.«

»Eversea. Hvala bogu.« Glas je bil hripav, a jasen. »Samo da 

niste Redmond.«

»Kako dobrodošlo. Tega pa ne slišimo pogosto. In tudi za to 

se vsak dan zahvalim bogu,« je rekel Chase. »Vi pa ste?«

Trenutek kolebanja. In nato je revsknil svoje ime. »Dryden.«

Colin in Chase sta se široko razprtih oči spogledala. Kristus. 

Lord Ledeni, osebno. Julian Spenser, markiz Dryden.

»Ustreljen, zaboden?« Polegla sta ga nazaj na slamnjačo in 

Colin je Chasu podal nož, ki ga je izvlekel iz škornja. Chase je 

markizu razrezal srajco in mu jo previdno potisnil z ramen.

»Ustreljen.« Spet je hlastnil.

In res je bil ustreljen. Krogla je bila blizu rame in po hitrem, 



- 8 -

JULIE ANNE LONG

podrobnem pregledu je Chase precenil, da ni globoko. Hvala 

bogu. Mogoče jim jo bo uspelo izvleči celo. Kri okrog rane se je 

že strjevala.

»Kdo vas je ustrelil?« 

Dryden je lovil sapo. Odkimal je. »Vesta, neka ženska je … 

povejta ji prosim …«

»Ženska vas je ustrelila?« To je vprašal Colin.

»Saj je vseeno; tudi če bi me, ne bi bilo drugače.« Skozi 

bolečino je zdaj pronical humor, piker in obešenjaški.

Na vratih je v opozorilo dvakrat kratko potrkalo, nato pa je 

Ned Hawthorne odprl. Colinu je dal viski in krpe. »Poklical 

sem zdravnika,« je poročal malone sprijaznjeno, »če ga bosta 

slučajno potrebovala.«

Potlej je znova izginil. Pivnica je bila že stoletja, odkar so 

stavbo zgradili, v lasti njegove družine in markiz še zdaleč ni bil 

prvi, čigar kri se je mešala z žagovino na tleh.

»Zdajle vam bova izvlekla kroglo, Dryden, zato spijte tole. 

Čim hitreje.« Chase mu je v roko potisnil čutaro.

»Ampak …« Dryden je utihnil, odpil, se zdrznil in hvaležno 

zamežikal. »Ampak ne ljubim je, vesta.«

»Ne?« Tačas ko je njegov brat krpe trgal na ožje trakove, je 

Colin markiza prijel za zapestje in se prepričal, da je njegov 

utrip sicer pospešen, vendar je močan, ne šibak. To je pomenilo, 

da še ni izgubil znatnejše količine krvi.

»Srečo imate, Dryden,« mu je dejal. »Kroglo bova najbrž 

lahko izvlekla in vas povila, šivati pa ne bo treba. Vseeno pa 
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še lep čas ne boste plesali. Od kod hudiča imate te praske po 

prsnem košu? In podplutbo na čelu?«

»Sovražim reel,« je po dolgem molku izdavil Dryden, 

preostala vprašanja pa preslišal. »Valček pa mi je pri srcu.« 

Zvenel je koprneče, in zahvaljujoč bolečini in viskiju ga je 

počasi odnašalo.

»A res? Le spijte do konca,« mu je naročil Chase.

Nekoliko je še odpil. Težko je pogoltnil. »Saj sploh ni čedna.« 

Markiz jima je hotel menda na vsak način nekaj dopovedati.

Mrzlica? je zbegani Colin nemo artikuliral Chasu čez 

zleknjenega možakarja.

Ljubezen, mu je neslišno odgovoril Chase.

»Je pa lepa,« je poklapano zamomljal markiz. »K vragu še 

njene oči.«

»A res,« se je zabaval Colin.

»In ljubi bog, tako zelo je …« Dryden je zmajal z glavo in 

se zdrznil. »Ona ima …« Na kratko je pokazal proti svojemu 

obrazu, potem pa mu je roka omahnila in obležala z dlanjo 

navzgor. Očitno ni bilo besed, ki bi opisale ta ideal lepote.

»Nos?« je ugibal Colin. »Bradavico? Tretje oko?«

Chase se je namrščil bratu. »So vas že kdaj ustrelili, Dryden?«

»Ne. So me pa že z bajonetom.«

»Aha. No, tole, kar sledi zdaj, vam ne bo všeč.«

To mu je na usta zvabilo bežen nasmeh. »Le zakaj. Doslej je 

bilo … krasno.« Naredil je še en pošten požirek viskija.

»Očistil vam bom rano in potem bova … opravila še 
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preostalo. In verjemite mi, ko rečem, da sem tole že večkrat 

počel. Mogoče boste omedleli, vendar vam ne bova oplenila 

žepov. Kar dajte. Zaprite oči, če morate.«

Chase je bil vajen ukazovanja.

Drydnu je glava padla vznak. Plitvo je dihal. »Nočem zapreti 

oči. Samo njo vidim.«

To je bilo tako pretresljivo iskreno in tako brez vsakršnega 

dramatiziranja, ki običajno spremlja podobne izjave, da sta 

brata Eversea na kratko presenečena otrpnila.

In se zastrmela v lorda Ledenega.

Markizov prsni koš se je dvigal in spuščal, dvigal in spuščal. 

Zaprl je oči.

»Ona ne ljubi mene,« je nazadnje rekel čisto potihoma.

Slišalo se je, kot da hoče popraviti vtis, ki bi ga utegnila 

pustiti prejšnja izjava. Kot da brani njeno čast.

Če je nameraval umreti, so bile to grozne zadnje besede.

Chase je za hip okleval. »Pojdi po Adama,« je zamrmral 

bratu.

Colin je bil presenečen. Da človeku rečeš, da bo preživel, 

hkrati pa pošlješ po vikarja, njunega bratranca Adama, se je 

zdelo naravnost protislovno, toda ko je Chase Eversea izdal 

ukaz, ga je bilo malodane nemogoče ignorirati.

Prevladala je moč navade. Colin ga je samo pogledal, 

prikimal, vstal in ubogal.


