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Ta roman je posvečen spominu na pleme Komančev, 

ponosno, plemenito in pogosto napačno razumljeno ljudstvo, 

ki so ga belci, ko so zavzeli njegova ozemlja, skorajda iztrebili. 

Med pisanjem tega romana me je močno užalostilo, da se je 

tako čudovit način življenja moral končati, in resnično upam, 

da se bo človeštvo nekega dne začelo učiti iz svojih napak – da 

bo spoznalo, da smo vsi le bratje in sestre. Ker sem potomka 

ljudstva Šošoni, prednikov Komančev, sem med pisanjem te 

zgodbe začutila močno povezavo s Pravim ljudstvom. In med 

vsakim sprehodom po borovih gozdovih osrednjega Oregona, v 

katerih so včasih lovili, me bodo spremljali njihovi glasovi, ki v 

vetru šepetajo suvate; končano je.



Zahvala

Vsak pisec na neki točki spozna, da so k njegovemu uspehu 

prispevali prav določeni ljudje. Jaz bom večno hvaležna materi 

Eleanori Clark La May Son, prav tako pisateljici, ki mi je vcepila 

ljubezen do besede in pripovedovanja zgodb ter vedno verjela 

vame. Ko sem iskala založnika in gradila kariero, pa je njeno 

mesto prevzel moj mož Sid, ki me je ves čas neomajno podpiral. 

V tistem napornem času sta moja sinova Sidney in John 

nesebično prestala vse moje nervoze zaradi prekratkih rokov 

za oddajo, nikoli mi nista zamerila, ko je bilo na prvem mestu 

moje delo. Še danes me strastno podpirata in se z mano veselita 

uspeha. Zelo pomemben je tudi prispevek dolgoletne urednice 

Ellen Edwards, ki je z neomajno podporo, spoštovanjem 

mojega sloga pisanja in spretnimi popravki omogočila objavo 

vrste dobrih romanov z edinstvenimi zapleti. Zahvaljujem se 

tudi svojemu agentu Stevenu Axelrodu, ki je vedno trdna opora. 



In ne nazadnje gre večna zahvala tudi čudovitim bralcem, kajti 

brez njih se moja pisateljska pot nikoli ne bi začela.



Spoštovani bralci,

že vrsto let prejemam pisma z vprašanji o svojih romanih, 

ki se ne tiskajo več. Zanima vas, kje jih lahko najdete, zakaj 

so tako dragi in kdaj jih bo založba spet natisnila. Nenehno 

sem obljubljala, da bodo nekega dne spet ugledali luč sveta, a 

sčasoma sem začela tudi sama dvomiti.

Zdaj pa je vendarle napočil ta čas. Založba New American 

Library/Signet je pred kratkim odkupila pravice za prve tri 

romane. Prvi bo ponatisnjen roman Komančeva luna, ki je 

prvič izšel leta 1991. Tako zelo sem srečna! Zahvaljujem se 

vsem, ki ste tako potrpežljivo čakali ta dan. Ljubitelje sodobnih 

zgodb pa vabim na popotovanje v preteklost. Lepa ljubezenska 

zgodba ne pozna časovnih omejitev. Prepričana sem, da se vas 

bo zgodba Komančeva luna dotaknila in vam ostala v spominu.

Roman Komančeva luna se je porodil iz srca in njegov 

nastanek je bil resnično mukotrpen. Ko sem ga konec 

osemdesetih ponudila založnikom, ga je veliko urednikov 

zavrnilo, ker zgodba krši skoraj vsa pravila ljubezenskega žanra. 

Svetovali so mi, naj zgodbo spremenim, če jo želim prodati. 

Zavrnila sem jih. Komančeva luna je spomenik čudovitemu 

ljudstvu Komančev. Po štirih letih raziskav preprosto nisem 

mogla spremeniti zgodbe, da bi ustrezala uveljavljenemu 

kalupu, saj bi s tem izdala Komanče in njihovo kulturo. Verjela 



sem, da so bralci veliko bolj dojemljivi, kot menijo uredniki, in 

prepričana sem bila, da jim bo zgodba všeč takšna, kakršna je. 

Le v roke jo morajo dobiti.

In imela sem prav! Ko je bil roman končno objavljen, so bralci 

z odprtimi rokami sprejeli njegovo iskrenost in edinstvenost. 

Preveva me občutek, da je ravno ta zgodba določila smer moje 

pisateljske kariere. Bralci so od mene začeli pričakovati zgodbe, 

ki niso sledile uveljavljenim smernicam, s čustvi nabite zgodbe, 

ki prikazujejo čudež resnične ljubezni v zahtevnih, resničnih 

okoliščinah.

Obžalujem, da je bil ta moj roman tako dolgo težko dosegljiv. 

Prvi natisi so bili maloštevilni, številni bralci pa so obdržali 

izvode, ker se jim je roman tako prikupil. Tako se drugi bralci 

niso mogli dokopati do njega. Zdaj pa je roman končno na 

voljo širšemu bralstvu.

Upam, da boste v branju uživali tako zelo, kot sem jaz uživala 

v pisanju. In upam, da bo roman našel vidno mesto na vaši 

knjižni polici kot eden vaših najljubših.

Z najlepšimi pozdravi

Catherine Anderson
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PREROKBA

Iz kraja, kjer vzhaja sonce, bo k Ljudstvu prišel sijajen 

bojevnik, ki se bo povzpel nad brate in videl daleč v neskončnost 

z očmi barve polnočnega neba. Ta Komanč bo na svojem ščitu 

nosil znamenje volka, pa vendar mu nihče ne bo rekel poglavar. 

Njegovo ljudstvo bo doživelo veliko žalost in kri pripadnikov 

njegovega plemena bo pordečila reke. Gore belih kosti bodo 

stale tam, kjer se je nekoč pasel mogočen bizon. Na nebu bo 

črn dim odnesel smrtne krike nemočnih žensk in otrok. Imel 

bo velike govore proti Belookim in bíl bo strašne bitke, a boji 

bodo neskončni.

Ko bo njegovo sovraštvo do Belookih vroče kot poletno 

sonce in hladno kot zimski sneg, bo k njemu prišlo nežno dekle 

iz dežele tosi tivo. Njen glas bo utišan zaradi strašne žalosti, a 

njene oči mu bodo spregovorile o zori novega začetka. Zlata bo 

kot nov dan, s kožo, belo kot luna, z medenimi lasmi in očmi 
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kot poletno nebo. Ljudstvo ji bo nadelo ime Mala módrica.

Komanč bo dvignil rezilo, da bi jo pokončal, a čast bo 

zaustavila udarec. Razdvojila bo njegovo srce in sovraštvo, vroče 

kot sonce, se bo borilo s sovraštvom, hladnim kot zimski sneg. 

In sovraštvo se bo stopilo in steklo iz njega daleč daleč proč, 

kjer ga nikoli več ne bo našel. In kot zora prežene temo noči, bo 

on iz njenega srca pregnal sence in ji povrnil glas.

Ko bo vsega konec, bosta bojevnik in dekle skupaj odšla v 

višavje na noč Komančeve lune. Stal bo na zemlji Komančev 

in ona na zemlji tosi tivo. Med njima bo velik prepad, prepoln 

krvi. Bojevnik bo čez prepad dekletu ponudil roko in ona jo 

bo sprejela. Skupaj bosta odpotovala daleč na zahod, kjer bosta 

porodila nov dan in ustvarila novo ljudstvo. In Komanči in tosi 

tivo bodo za vedno živeli kot eno.
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PROLOG

Teksas, avgust 1859

Bleda kot sveže mleko je polna luna sijala na polnočnem 

nebu, na z zvezdami posuto črnino metala srebrn obstret. 

Morilska luna so ji rekli nekateri in ta večer se je izraz zdel 

ustrezen. Kriki umirajočih žensk in otrok so potihnili. Bilo je, 

kot da je bil le veter, ki je švignil čez pokrajino.

V daljavi je zavijal kojot. Zvok je žalujoče narasel in se 

zavlekel v ječanje, ob katerem je Lovec na volkove zadrhtel. 

Pokleknil je na skalo, temen pogled je uperil v poteptano zemljo 

pod sabo. Sodeč po sledeh kopit, so Modri plašči po napadu na 

vas zbežali proti jugovzhodu.
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Dlani je stisnil v pest. V glavi mu je odzvanjalo ženino ime, 

ga pozivalo k maščevanju. Vrba ob potoku je nosila njegovega 

otroka. Imelo ga je, da bi pograbil svoje orožje in se podal 

za njenimi morilci, a moral je ostati in z drugimi mladimi 

moškimi oskrbeti ranjene in pokopati mrtve. A kmalu se bo 

podal v vojno, kakršne še ni bilo. Preganjal bo Modre plašče kot 

živali, kakršni so tudi bili, in jim stokratno vrnil bolečino, ki so 

jo povzročili.

Lovec je poznal žalovanje, še nikoli pa ni začutil tako strašne 

praznine. Z Vrbo sta bila skupaj že od otroštva. Podila sta se 

naokoli, njun smeh se je vil po od vetra pokošeni travi. Nobena 

druga dlan se ni tako zelo prilegala njegovi. Ob nobenem 

drugem nasmehu mu ni zapelo srce. Mislil je, da jo bo imel 

večno ob sebi. Zdaj pa je ni bilo več, v njem je pustila praznino, 

veliko kot kanjon, ki se je raztezal v obzorje kot neskončne 

planjave. Naredil je vse, da bi jo rešil, vendar je izgubila njunega 

otroka in mu počasi izkrvavela na rokah. Rane, posledice 

krutega in večkratnega posilstva, so bile skrite v njej, njegovim 

očem nevidne. Vse do konca je upal, da si bo opomogla.

Kar čutil je, kako ga zapušča njen duh, jo videl, kako milo 

preskakuje kamne iz zvezd, ki so vodili do dežele mrtvih. Zvilo 

ga je ob misli na smer, ki jo bo ubrala. Nikoli namreč ni znala 

najti svoje poti, vedno se je zanašala nanj. Molil je, da jo bodo 

Veliki vodili, jo usmerili. Kajti če bo prepuščena sebi, se bo 

izgubila. Ob tej strahotni misli so se mu orosile oči.

Nočni piš je posušil njeno kri na njegovih rokah in hlačah 
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iz jelenovega usnja. Sključil je široka ramena in se prepustil 

hlipanju, ki je odmevalo v praznino. Izvlekel je nož in si pramen 

rdečkasto rjavih las odrezal čisto pri lasišču. Potem je z rezilom 

zarezal od desne obrvi vse do brade, s tem bo Ljudstvu sporočal, 

da bo Vrba ob potoku v njegovem srcu živela vse večne čase. Kri 

je nož obarvala rdeče. Zaželel si je, da bi to bila kri tabeboha, 

katerega koli tabeboha.

Na levi je zaznal gibanje. Obrnil je glavo in zagledal mater. 

Njeni mokasini so se mehko dotikali tal, kot da hodi po njegovi 

žalosti. Hitro si je obrisal lica. Pred materjo se je sramoval solz.

Opravičujoče ga je pogledala. »Moj tua, vem, da bi te morala 

pustiti pri miru,« je šepnila Ženska z veliko odejami, »a govoriti 

želim s tabo.«

Pokleknila je k njemu. V grlu ga je boleče zapeklo. Njen vonj 

mu je bil znan in drag, spominjal ga je na otroštvo, ko ga je 

božala z nežnimi dlanmi in pregnala vso bolečino. Najraje bi 

obraz zakopal v njene obilne prsi, zajokal kot otrok. »Zaupala 

mi je, da jo bom ščitil,« je hripavo zašepetal. »To sem ji obljubljal 

v pesmi, ki sva jo skupaj prepevala. Ne bi je smel pustiti same.«

Ženska z veliko odejami je tlesknila z jezikom, tako kot je 

pred leti, ko ji je še kot neveden fantič prišel pripovedovat 

neumne zgodbe. »Hoditi želiš nazaj, tua, to pa ni mogoče. 

Vem, da je to težko sprejeti, a žena ti je bila vzeta, ker ti je 

namenjeno, da pesem, ki si jo nekoč prepeval z njo, prepevaš z 

drugo žensko.«

»Kri moje ženske je še vedno topla v mojem naročju, ti pa 
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omenjaš prerokbo? Vse življenje mi že prepevaš te besede in 

vedno sem te poslušal kot vesten sin. Nocoj te ne bom.«

Zastrmela se je v daljavo. Oblak je prekril luno, ji zasenčil 

obraz. »Čez nekaj ur boš odjezdil. Še prej ti moram nekaj 

povedati: ti si Komanč iz prerokbe. K meni si prišel od tam, 

kjer vzhaja sonce – iz ledij Modrega plašča pred šestindvajsetimi 

leti.«

Pljuča so se mu sploščila, kot da ga je silovito udarila v prsi. 

»Ne! Neštetokrat sem vprašal očeta. Vedno mi je zagotovil, da 

sem njegov sin! Ne boš govorila takšne laži!«

Hotel je vstati, a pograbila ga je za roko. »To ni laž. Tvoje oči 

so temno modre, ne črne, in za glavo si višji od svojih bratov.« 

Z drugo roko je pograbila njegov medaljon, obrnila kamen, da 

je videl v njem izklesano podobo. »Nosiš znamenje volka, pa 

vendar ti nihče ne reče poglavar.«

Dolg trenutek je le nemo zrl vanjo. »Ti, mati, ki jo imam rad, 

in Moder plašč?«

»Nič nisem naredila narobe. Zgodilo se je med napadom, 

podobnim današnjemu. Možje so šli na lov. Hotela sem zbežati, 

a me je Modri plašč videl.« Glas se ji je strahovito stanjšal. 

»Naredil mi je silo in me pustil tam, misleč, da sem mrtva. Ko 

sem spoznala, da sem noseča, je tvoj ap otroka vzel za svojega in 

pel z mano ob glavnem ognju.«

»Zakaj mi pripoveduješ to? Da ne bi maščeval žene?« Glas se 

mu je zgostil od besa in medaljon ji je izpulil iz roke. »Branil 

bom njeno čast. To je moja dolžnost.«
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»Najdi njene morilce, vendar ne sodeluj pri prelivanju krvi, 

ki ga načrtujejo drugi.« Rotila ga je s solznimi očmi. »Tvoje 

življenje ne pripada le tebi. Odgovoren si za usodo svojega 

ljudstva. Najti moraš nemo žensko z medenimi lasmi, jo privesti 

k nam in jo častiti, kot ne boš nikoli častil nobene druge.«

»Počastil jo bom s hitro smrtjo.«

»Ne izrekaj takih besed, ker jih boš moral spoštovati.« 

Zavzdihnila je in se dvignila na noge. Z rokami, uprtimi v 

boke, je dolgo zrla vanj. Potem ga je pobožala po sklonjeni 

glavi. »Ne bom te prosila, da izženeš sovraštvo iz srca, kajti tudi 

to je napovedano v prerokbi. Ljubezen pa se na površje prikrade 

kot poganjek spomladi, ne pusti si ukazovati. Rotim te pa, tua, 

zavoljo svojega ljudstva najdi žensko z medenimi lasmi in nam 

jo pripelji.«

V odgovor je le molčal.

»Vem, da je težko. A zato si bil izbran. Ker si močan. Ljudstvo 

bo nekega dne, kmalu, sledilo vetru. Veliki so te izbrali za 

prepevanje naše pesmi in ohranjanje naših običajev.«

Namenil ji je nejeverni pogled. »Se ti zdim kot ženska? 

Bojevnik sem, ne pripovedovalec zgodb.«

Njen nasmeh je bil prepoln žalosti. »Obstaja veliko načinov 

za bojevanje v velikem boju. Najpogumnejši bojevnik je tisti 

brez ščita. Za svoje ljudstvo moraš bíti zadnji boj, najstrašnejši 

boj od vseh. In bíti ga moraš sam. Ko bo napočil čas, boš videl, 

katero pot so ti Veliki namenili. In prehoditi jo boš moral 

pogumno.«
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»Komanč iz prerokbe mora zapustiti svoje Ljudstvo. Tega ne 

bom nikoli naredil. Še posebej ne z belo žensko. Mislim, da 

podcenjuješ moje sovraštvo, pia.«

»Nekaj si zapomni: tudi jaz imam razlog, da sovražim tosi 

tivo. Sanje o Modrem plašču me bodo večno preganjale. A 

pripadnika tosi tivo sem sprejela v svoje naročje. Privila sem 

ga k prsim in ga imenovala moj sin. Ljubezen do sina sveti 

kot najsvetlejša zvezda na nebu. Ti si ta tosi tivo. Lahko si 

dopoveduješ, kar hočeš, zanikaš, kolikor hočeš, a obstaja del 

tebe, ki ni Komanč.«


