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Noben vitez v bleščečem oklepu, pa naj bo še tako neustrašen, 

se ne more kosati z možem, ki nakupuje živila, ko ženo pritiskajo 

roki, in ki vedno prvi predlaga: »Jejva danes zunaj, draga.« 

Najboljši si, Michael, in ta je zate.

Ljubemu bogu, ki vsa moja prekletstva pretvori v blagoslove.
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PROLOG

Wales, 518 n. št.

Telo mu je gorelo od želje po njej. Gorelo z večjo močjo 

in žarom, kot ga je prežemalo hrepenenje po zmagi, ko se je 

soočil s smrtonosnim sovragom na bojnem polju. Verižno 

srajco je imel poškropljeno z rjasto krvavimi madeži, pa vendar 

se mu je izmikalo zadovoljstvo po uspešno zaključeni bitki 

in pokončanem sovražniku. V mednožju mu je enakomerno 

naraščalo grmenje kot v zveri ujeti med njegovimi nogami. 

Zveri, ki ga bo ponesla domov v njen objem.

Rhiannon.

Zvita in prijazna. Nagajiva in nežna. Porogljiva in mikavna.

Našel jo je v starem gozdu, podobnem temu, skozi katerega 

je zdaj vodil konja. Jasnovidno bitje, ki je skočilo z breze do 

vrbe, lasje so se ji bleščali v zapleteni zlati preji. Trpinčila ga je, 

izzivala in vabila, da ji je sledil, dokler ni mislil, da bo znorel od 
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želje po njej. Šele ko se je spotaknil in trdo padel na kolena, šele 

takrat, ko je brez vsakega upanja zakopal obraz med dlani, je 

prišla k njemu.

Prste mu je nežno prepletla v lase in si njegov bradati obraz 

pritisnila ob gole prsi, mrmrala njegovo ime, goreče in sladko. 

Ni si je drznil vprašati, kako je poznala njegovo ime. Poznala 

njegovo srce. Poznala celo njegovo dušo. Pumparice so izginile 

pod njenimi spretnimi prsti, zajahala je njegov trdi ud in se 

parila z njim na nečloveški način, dokler ni zarjovel njenega 

imena, ki ga je skozi gozd poneslo kot grmenje.

Rhiannon.

Žrebca je pognal naprej in se ni oziral na sunkovito trzanje 

njegovih mišic, potu, ki mu je prekrival vrat, ali kaplje pare, ki 

so mu puhale iz nosnic. Tako sebe kot žival bi prignal čez vse 

meje vzdržljivosti in pustil, da propade vse kraljestvo, že samo 

zato, da bi okusil Rhiannonine ustnice. 

Ko se je povzpel na greben strmega hriba, pokritega z 

iglavci, se je prikazala slamnata streha koče. Koče, v kateri sta 

se vsaka dva tedna s skrivnostno damo gola poigravala kot 

otroka, zasužnjena z nekakšnim nenavadnim čutnim urokom, 

in zadovoljevala vsako strast, tako naravno kot nenaravno, 

dokler nista obležala izčrpana, a nikoli do konca sita v zapredku 

objema.

Košček zlata se je posvetil skozi veje, polne storžev, in izostril 

njegovo gorečnost. Možje, ki jim je poveljeval, nikoli ne bi 

prepoznali srečnega nasmeška, ki se mu je razlezel po temačnem 
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obrazu. Nasmešek pa mu je zbledel, ko so se drevesa razmaknila 

in mu ponudila neoviran pogled na jaso pod njim.

Rhiannon je stala v objemu drugega moškega – z glavo 

nagnjeno nazaj in veter je kristalni zvonki glas njenega smeha 

nosil naprej. Ta nedolžna podoba se mu je v mislih izkrivila. 

Videl je blede, gole okončine, razprostrte po travi; obraza 

spačena od nesvetega užitka. Rhiannon je jezdila neznanca, 

njeno bohotno telo je vleklo seme iz uda, nabreklega in 

uročenega nad njenimi čari, kot je bil nekoč tudi njegov.

Ne da bi upočasnil, ne da bi razmišljal ali se zavedal škode, ki 

jo je povzročila ta norost njegovi duši, je izvlekel meč iz nožnice 

in ga dvignil visoko nad glavo. Skozi krvavo meglico oči je 

zagledal presenečenega moškega, razmršeni zlati lasje okoli 

ženskinega obraza so pobledeli tako zaradi barve kot upanja. 

Moški si je prizadeval, da bi jo zaščitil s telesom, vendar se je 

uprla z nečloveško močjo, se vrgla predenj in roke potisnila 

naprej, kot bi moledovala za usmiljenje.

Nezemeljsko rohnenje besa in izdaje je streslo jaso, ko je 

spustil meč in ga potopil v njeno izdajalsko srce, z enim samim 

mogočnim sunkom je hkrati prebodel njo in njenega ljubimca. 

Kri je brizgnila iz njenih snežno belih prsi, ko sta se skupaj 

zrušila na travo.

Žrebca je odvedel na rob jase, ledeni hlad mu je zajel srce, ko 

se je zavedel, kaj je storil.

Stisnil je zobe pred krčevito žalostjo, zdrsnil s konja in 

odkorakal nazaj tja, kjer sta padla, vsak njegov korak je bil šepet 

groze v nenaravni tišini.
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Na travi je ležal moški, meč mu je štrlel iz ozke votline 

prsnega koša. Ne, ne moški – fant, golobradi fant je imel na 

sebi še vedno nekoliko otroške zalitosti, lepi zlati lasje so 

postali bledi in pusti okoli obraza brez življenja. Izza hrbta 

mu je prineslo glas, sikajoč in strupen od prezira. »Moj brat, ti 

brezbožni bedak. Moj umrljivi brat.«

Zavrtel se je naokoli. Rhiannon je stala nekaj metrov vstran, 

oblečena v bleščeče bela oblačila, njena bela dojka je bila 

neomadeževana od poljuba smrti.

»Umrljivi?« je zakrakal.

»Ja, jaz sem vila. In ti, gospod, si morilska baraba.« Piš 

toplega vetra se je vrtinčil po trati. Stopil je proti njej. Če bi 

se je le lahko dotaknil. Če bi le lahko ljubkoval pšenično svilo 

njenih las, zakopal ustnice v satenasto kožo njenega grla, kleče 

moledoval odpuščanja. Iztegnil je roke, jo molče rotil.

»Ne!«

Njen krik ga je preparal. Od čiste groze je padel nazaj. Veter 

se je ojačal, ji bičal pramena zvijajočih vitic las in razkril obraz 

tako grozen kot lep, a povsem brez usmiljenja.

Dvignila je roke, kot bi mu namenila nesveti blagoslov. 

Njen zvonki glas se je napolnil z mračno dokončnostjo, ki se je 

posmehovala mizernemu besu moškega s prekleto jezo ženske, 

ki ji je bila storjena krivica. »Z rezilom si hotel vzeti, kar bi ti 

sama od sebe podarila. Moje srce. Zvestobo. Ljubezen. Naj Bog 

prikliče prekletstvo nad tvojo dušo, Arthur iz Gavenmora, in 

duše vseh tvojih potomcev. Od tega dne naprej naj bo ljubezen 

tvoja smrtna šibkost in lepota tvoja večna poguba.«
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V navalu obupa je planil proti njej, saj je imel raje večno 

prekletstvo kot nepredstavljivi obet, da je nikoli več ne bi držal 

v objemu. Nikoli več pil medenega nektarja z njenih ustnic, 

slišal njenega raskavega žametnega glasu, ki ga je ljubkoval po 

koži v trdi temi noči. S požrešnimi rokami je iskal mehkobo 

njenega mesa, vendar ni prijel drugega kot zrak. Nazadnje 

je zbledel posmehljivi zvok njenega smeha, v ušesih mu je 

odzvanjal kot nevidni drobci stekla. Zadela ga je zapuščenost. 

Padel je na kolena, ta Arthur iz Gavenmora, ki bo nekoč vladal 

vsej Britaniji, dokler ne bo lepa kraljica po imenu Guenevere 

dokazala njegovega prekletstva, zakopal obraz v dlani in zajokal 

kot otrok.



Prvi del

»Kdo je ta, ki se razgleduje kakor zora, lepa kakor luna …«

Pesem pesmi, ki je Salomonova1

Lepota in krepost redko prebivata skupaj.

Petrarca

1  Visoka pesem 6:10, Svetopisemska družba Slovenije: www.

biblija.net (op. prev.).



Poglavje 1

Anglija, leto 1325

Slajša od nebeških vetrov je sapa moje lady;

njen glas melodično gruljenje golobice.

Njeni zobje so snežni konji,

ustnice sladki cvetni listi,

to iz mojega srca izvablja obljubo ljubezni.

Holly je prikrila zehanje za dlanjo, ko je bard brenkal na 

lutnjo in zajel sapo za naslednji verz. Zbala se je, da bo prej 

omahnila v vino, preden bo končal s hvaljenjem njenih lastnosti 

od vratu navzdol. Kar bi lahko bilo prav tako dobro.

Otožni glas je zadonel po zraku.

Zavist vsakega laboda je graciozni vrat moje lady;

njena ušesa so kot plišasti žamet zajčevih,
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njeni črni kodri navdušijo vsako norko,

toda veliko lepše v mojih očeh … 

Holly je živčno pogledala obline, ki so se ji bohotile pod 

svilenim blagom, in se obupano spraševala, ali se bradavičke 

rimajo z zajcem.

Bard je nagnil glavo in zapel: »so okrogle mamljive blazine 

njenega …«

»Holly Felicia Bernadette de Chastel!«

Holly se je zdrznila, ko so se spretni bardovi prsti zapletli med 

strune lutnje, da je neubrano zabrenkala. Očetovo rjovenje je 

celo od daleč streslo vrč kuhanega vina na leseni mizi. Elspeth, 

njena pestunja, jo je panično pogledala, preden je sklonila glavo 

in se tako globoko pogreznila v okensko strelno lino, da se je z 

nosom skoraj dotaknila tapiserije, ki jo je vezla.

Jezni koraki so odmevali po zavitih stopnicah proti zasebni 

sobani. Holly je dvignila čašo v hladni zdravici proti bledemu 

bardu. Nikoli ni bila neobčutljiva na očetovo nezadovoljstvo. 

Preprosto se je naučila prikriti znake njegovega učinka. Ko 

je prihrumel noter, se je tolažila z vedenjem, da se ni zavedal 

prisotnosti moškega, ki je ležal na klopi z visokim naslonjalom 

nasproti nje.

Rdečkasta polt Bernarda de Chastela je izdajala saške 

korenine, ki bi jih več kot rade volje zanikal. Hollyjina tesnoba 

se je povečala, ko je prepoznala pečat na tankem okroglem 

vosku, ki ga je mečkal v močni pesti.
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S presnetim listom iz jagnječje kože ji je pomahal pred 

nosom. »Ali se ti sanja, kaj imam tukaj, dekle?«

V usta si je dala slaščico, odkimala in nedolžno pomežikala. 

Brat Nathanael, njeni zajedljivi učitelj, jo je dobro podučil. 

Dama nikoli ne sme govoriti, v kolikor ima v ustih kaj drugega 

kot jezik.

Oče je s prstom odtrgal pečat, odprl pismo in začel brati: 

»Z velikim razočaranjem in težkim srcem moram zavrniti 

snubitev za roko vaše hčerke. Čeprav so njeni čari po mojih 

izkušnjah neprimerljivi …« ustavil se je in dvomeče prhnil, »… 

ne morem tvegati in izpostaviti naslednika groznemu stanju, ki 

ga je lady Holly tako živo opisala med mojim zadnjim obiskom 

Tewksburyja.« Oče jo je ostro pogledal. »In kakšno stanje naj bi 

to bilo?«

Holly si je izpraznila usta, ko je trdo pogoltnila pecivo. Na 

kratko je pomislila, da bi se zlagala, vendar je vedela, da bo slej 

ko prej izvedel. Brat Nathanael je tudi kukal izza tapiserije, 

veselo upajoč, da jo bo ujel pri kakšni hudomušni izmišljotini.

»Zraščena stopala,« je izbruhnila.

»Zraščena stopala?« je ponovil, kot da zagotovo ni pravilno 

razumel.

Nesrečno se mu je nasmehnila. »Povedala sem mu, da se je 

vsak prvorojenec de Chastelov rodil z zraščenimi stopali.«

Elspeth je presenečeno zajela sapo. Bard se je pomenljivo 

namrščil. Holly si je predstavljala, kako mrzlično išče rimo na 

raco. Oče je zmečkal sporočilo in škrlatno zardel vse do korenin 

sivečih las.
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»No, očka,« je rekla tolažeče. »Nikar se ne razburjaj, da te ne 

bo zadela možganska kap.«

Ko se je dovolj zbral, da bi spregovoril, je bilo v njegovem 

glasu čutiti lažno in pretečo mirnost. »Pred dvema tednoma si 

barona Kendalla obvestila, da polna luna v vsaki de Chastelovi 

ženski v vsaki drugi generaciji prebudi morilsko norost, pa 

čeprav je bila tvoja mati nežna kot jagnje.«

Holly je prikimala. To je bila ena od njenih najboljših prevar. 

Elspeth je divje zamahovala proti klopi, vendar je bila preveč 

plašna, da bi prekinila očeta.

»Pred tednom dni,« je nadaljeval, glas se mu je dvigal z vsako 

odsekano besedo, »si se pretvarjala, da postajaš vse bolj slepa, 

in zažgala pero najljubšega klobuka lorda Fairfaxa z gorečim 

pudingom.«

»Kako bi lahko vedela, da je bil to njegov najljubši klobuk? 

Ni se niti potrudil, da bi …«

»In včeraj …« Očetov glas se je stopnjeval do vpitja, »si si 

narisala rdeče madeže po obrazu in siru Henryju dala vedeti, 

da si na žalost zbolela za kozami, ki si jih staknila s stola slabo 

očiščenega pohištva, in si zato jalova!«

Ob moškem smehu s klopi je očetu izginila vsa barva z obraza. 

Očetov izraz je postala jeznorit, ko se je vitki moški v črnih in 

srebrnih oblačilih dvignil s klopi, se hehetal in si brisal oči. 

»Pravi blagoslov je slišati, da so moji tekmeci za naklonjenost 

odpadli s takšno naglico. Obrazložitev je preprosta, milord. 

Vaša očarljiva hči se hrani zame.«
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»Montfort,« je zašepetal njen oče, ko je spoznal, da jo je 

pravkar opravljal pred njenim najprimernejšim snubcem. »Niti 

sanjalo se mi ni …«

»Očitno. Čeprav moram priznati, da bi bila zraščena stopala 

primerna za bredenje po jarku.« Holly se je zdel Eugene de 

Legget, baron Montfortski, daleč najbolj nadležen od vseh 

snubcev. Njegova posestva so mejila na njihova in večino 

odraščanja je preživela pod njegovimi prebadajočimi temnimi 

očmi. Ko je dopolnila dvanajst let, je zaprosil njenega očeta 

za njeno roko. Ko ga je grof zavrnil in se izgovarjal na njeno 

mladost, je Montfort prisegel, da bo nekega dne njegova. Ta 

strastna zaobljuba pa mu ni preprečila, da si ne bi v posteljo 

vzel trinajstletnega dekleta, medtem ko je čakal, da bo Holly 

odrasla.

Ker je bil izjemno inteligenten in iznajdljiv, je vsako njeno 

ostro zavrnitev sprejel le še z večjo zagnanostjo. Kot mojstru 

lova se je zdelo, da je oboževal vznemirjenje preganjanja s skoraj 

brezbožnim zadovoljstvom. Holly se je stresla. Zdel se ji je take 

vrste moški, ki bi se z veseljem poigraval s plenom, ko bi ga ujel 

v kot.

»Povabila bi te, da bi se nam pridružil, očka,« je rekla hitro, 

»toda baron se je pravkar poslavljal. Kajne, Elspeth?«

»Prav nasprotno.« Montfortov hitri odgovor je preglasil 

Elspethino strinjajoče se mrmranje in si prislužil Hollyjin ostri 

pogled. Njegov temni pogled se je bleščal od navihanosti, ko 

se je zleknil nazaj na klop, prekrižal noge preko umetniško 



- 19 -

NAJLEPŠA OD VSEH

izrezljanega naslona za roke, kot bi bil gostitelj on in ne njen 

zardevajoči oče. Lenobno je srknil vino in izpraznil čašo. »Moj 

bard je pravkar izvajal šanson, ki sem ga zložil kot poklon bujnim 

čarom bodoče lady Montfort.« S pogledom se je zadrževal na 

višini njenega steznika in tako izkazal opolzek poklon njenim 

'čarom'.

Holly je stisnila zobe za prijaznim nasmeškom. »Preden bo 

vaš bard nadaljeval s čaščenjem, milord, bi vas lahko premamila, 

da bi spili še nekaj vina?«

»Z velikim navdušenjem.«

Preden bi lahko Elspeth vstala, da bi ga postregla, je Holly 

besno stisnila otrple prste okoli tankega ročaja srebrnega vrča. 

Eugene je s poudarjenim gibom podržal čašo proti njej. Vrč je 

nagnila skoraj deset centimetrov stran od čaše in mu vlila slap 

vročega vina v naročje.

»Ljubi bog, ženska!« Skočil je na noge in se brezupno trudil s 

kože odlepiti žametno blago hlač.

»O, kako sem nerodna. Še sreča, da se je vino nekoliko 

ohladilo.« Ostro je pogledala njegov napeti ud. »Dvomim, da 

ste utrpeli kakšne trajne posledice.«

Očetovo zgroženo mrščenje jo je opozorilo, da je šla tokrat 

predaleč. »Gospod, prosim, oprostite moji hčeri. Že vse od 

otroštva jo pesti ohromelost.« Hitro je še dodal: »Nič dednega, 

seveda,« preden je baronu ponudil robec kot zastavo premirja.

Eugene je odrinil ponujeno, njegova drža je bila zaradi 

razžaljenega dostojanstva toga. V očeh ni imel več iskric, postale 
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so hladne in prazne kot ugasnjeni ogorki. Prvič se je Holly 

ustavila in se vprašala, ali njen vzgib tokrat ni samo odvrnil 

nadležnega snubca, temveč si je pridobila tudi nevarnega 

sovražnika.

»Videti je, da sem že predolgo tukaj. Na svidenje, milord,« 

je rekel in si okoli ozkih ramen ogrnil plašč. S pogledom je 

ljubkoval Hollyjin obraz v neizgovorjenem izzivu in odprl 

srebrno broško, nasilno prebodel blago plašča in jo zapel. »Do 

naslednjič, milady.«

Potem ko je odšel in se je bard vlekel za njim kot kaznovani 

otročaj, se je nad dnevni prostor spustila zgrožena tišina. Holly 

je vstala s stola, kot bi jo lahko gib naredil nekako nevidno.

»Sedi!« je zalajal oče.

Holly je sedla. Elspeth se je odkradla proti šilastemu oknu. 

Če oče ne bi prejšnjo pomlad nadomestil starih lesenih polken z 

raznobarvnim steklom, je bila Holly prepričana, da bi pestunja 

pristala na polici.

Grof je odkorakal do gorišča in se z iztegnjenimi rokami 

uprl ob kamnito površino. Nekoliko se je zibal na petah, kot bi 

lahko pod seboj čutil ritem neštetih konjev, ki so mu povzročili 

krive noge.

Holly je razmišljala, da bi bruhnila v solze, vendar je hitro 

odrinila misel. Znano je bilo, da je že najmanjša sled mokrote v 

njenih očeh spravila na kolena tako zvijačneže kot prince, toda 

oče ni živel z njo dvajset let, ne da bi se naučil, kako se ji upreti.

Ko ni mogla več zdržati tišine, je zastokala: »Rekel je, da 

imam ušesa kot zajec!«
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In v teh ušesih ji je zazvenelo, ko se je oče obrnil in zarohnel: 

»Montfort ima kraljevo naklonjenost. Reče lahko, da imaš ušesa 

kot osel, če bo tako hotel!«

»In vsi vemo, kako si je pridobil naklonjenost Njegovega 

veličanstva, kajne? Ker je čezmerno obdavčil uboge kočarje. Z 

nakupom gnilih živil za njihove mize in neplodnim semenom 

za njihova polja. S prepovedjo njihovih dragocenih praznikov je 

potrošil dobiček in si kupil kraljevo naklonjenost.«

Oče je prepozno spoznal, da se njena jeza lahko meri z 

njegovo, ko je pomirjujoče dvignil roko. »To ne pomeni, da ne 

bi bil dober soprog.«

»Tisti nesrečni dedinji, s katero se je poročil, je bil bolj 

uboren soprog. Še zlasti, če se spomniš, da je ubogi otrok samo 

nekaj ur pred mojim osemnajstim rojstnim dnem padel skozi 

okno stolpa. Ali si me res tako zelo želiš videti poročeno?«

Podrgnil se je po vrhu glave in si razmršil redke lase. »Ja, 

otrok, res si te. Večina deklet tvoje starosti je že davno poročena 

z dvema ali tremi otroki pred ognjiščem in še s kakšnim na 

poti. Kaj še čakaš, Holly? Več let sem ti dal na voljo, da si najdeš 

moža. Vendar se posmehuješ moji potrpežljivosti prav tako kot 

blagoslovljeni lepoti, ki ti jo je naklonil naš dobri bog.«

Vstala je s klopi, nabrala dolga brokatna krila, da je pometla 

z njimi po kamnitih tleh. »Blagoslovljena! To ni blagoslov, 

temveč prekletstvo!« Njen glas je bil poln prezira. »'Holly ne 

hodi po soncu. Tvoja koža bo porjavela.' 'Holly ne pozabi na 

rokavice, da si ne boš zlomila nohtov.' 'Holly ne smej se preveč 



- 22 -

TERESA MEDEIROS

na glas. Grlo te bo bolelo.' Moški se zgrinjajo v Tewksbury, da 

bi poslušali glasbeno raznobarvnost mojega glasu, vendar nihče 

ne sliši niti besede, ki jo izgovorim. Hvalijo odtenek mojih oči, 

a nikoli ne pogledajo vanje. Vidijo samo mojo alabastrno polt!« 

Jezno si je potegnila za pramen las, in ko ga je izpustila, je skočil 

nazaj v popolni koder. »Moje črne lase!« Z dlanmi je zaobjela 

dojke in privzdignila njihovo težo. »Moje polne, mikavne 

…« Prepozno se je spomnila, komu govori, in z dlanmi hitro 

zdrsnila za zlat pas, nagnila glavo in močno zardela.

Grofa bi morda zamikalo, da bi se zasmejal, če ga hčerina 

tirada ne bi opozorila na grozni dvom. Hollyjina umirjenost je 

bila neverjetna, toda v izbruhu strasti bi lahko moškega pognala 

v norost. Niti jeza ni mogla skaziti angelskega žara njenega 

pro�la. Črni lasje so ji padali po vitkem hrbtu kot obstret 

nevihtnih oblakov. Pri srcu je čutil znani bolečini začudenosti in 

groze. Začudenosti, da je tako čudovita pojava lahko vzniknila 

iz mednožja tako neprivlačnega škrata, kot je bil on. V grozi od 

strahu, da se bo izkazal za nevrednega takšnega bremena.

Sklonil je glavo in se boril z bolečo zbeganostjo, saj je še 

vedno obtoževal Felicio, ker je umrla in dragocenega otroka 

pustila v njegovem varstvu. Holly se je iz očarljivega otroka 

z obtolčenimi koleni in razmršenimi kodri razvila v prelepo 

vitko odraslo žensko, ki ni trpela zaradi nerodnosti, ki je pestila 

dekleta srednjih let.

Zdaj pa se je govorilo, da je najlepša dama v vsej Angliji, vsej 

Normandiji, morda celo na svetu. Od daleč so prihajali tujci v 
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upanju, da bi jo videli, vendar je to dovolil samo najbogatejšim 

in najuglednejšim plemičem. Ni bila zaklenjena za zidovi gradu 

samo zaradi polti, temveč ker se je brezumno bal, da bi jo 

ugrabili. Naskrivaj je bil prepričan, da jo bo neki moški odnesel 

in oskrunil njeno nedolžnost, ne da bi se potrudil pridobiti 

blagoslov ne od njega ne od boga.

Ta obsedenost ga je grizla, dokler se ni prebudil v temnih 

urah, nekje med nočjo in jutrom, se kopal v potu in v postelji 

stokal kot starec. Saj je bil star, se je neusmiljeno opomnil. 

Skoraj petdeset jih je štel. Kosti so mu ugovarjajoče škripale, ko 

je zajahal konja. Stare rane, ki jih je pridobil med bojevanjem 

tako s Škoti kot Valižani, ko je branil kralja, so se pritoževale, 

ko se je bližal dež. Z edinko se je potrudil, kolikor se je lahko. 

Čas je bil, da to breme preda drugemu moškemu. Še preden bo 

postal prešibek, da bi stal med njo in pohlepnim svetom, ki ji 

preti izza grajskih zidov.

»Priredil bom turnir,« je rekel brez uvoda.

Holly je sunkovito dvignila glavo. Turnirji so pogosti 

dogodki, je pomislila. Priložnost za viteze in plemiče, da 

razkažejo mišice in se pomerijo z meči. Zakaj se ji je potem 

železna rokavica slutnje z jeklenimi prsti ovila okoli srca?

»Turnir?« je rekla veselo. »In kakšna bo tokrat nagrada? 

Robec, prepojen z mojo najljubšo dišavo? Priložnost, da bo 

zmagovalec lahko pil kuhano vino iz mojega čevlja? Slavčkova 

pesem iz mojega labodjega grla?«

»Ti. Ti boš nagrada.«
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Holly je čutila, da ji je rdečica z lic zbledela in izginila. 

Pogledala je očetov izčrpani obraz. Njegova resnost je bila bolj 

zaskrbljujoča kot njegova jeza. Kar nekaj centimetrov je bila 

višja od njega, toda ogrinjalo veličastnosti, ki ga je nosil, da ga je 

ščitilo pred puščicami življenja, vse odkar mu je umrla ljubljena 

žena, je njegovi postavi dodal več kot le nekaj centimetrov.

»Toda, očka, jaz …«

»Tišina!« Videti je bilo, da je izgubil vse potrpljenje do 

njenega moledovanja. »Tvoji materi sem na smrtni postelji 

obljubil, da se boš poročila, in to se bo zgodilo. V roku dveh 

tednov. Če se ne strinjaš z mojo odločitvijo, lahko odideš v 

samostan, kjer te bodo naučili hvaležnosti do blagoslovov, ki ti 

jih je namenil bog.«

Njegova hoja je bila manj živahna kot običajno, ko ji je 

pustil, da je razmislila o tem, kar je povedal.

»Samostan?« je ponovila in se premaknila do okna.

»Tam nihče ne bi strmel v vas, milady.« Elspeth se je pojavila iz 

lastnega izgnanstva, bojevite poteze ji je zmehčala zaskrbljenost. 

»Lepe lase bi si lahko prekrili z nunskim pokrivalom in se 

zaprisegli tišini, da vam nikoli več ne bi bilo treba peti po želji 

nekoga drugega.«

Teža je legla Holly na srce. Samostan. Prepovedujoči kamniti 

zidovi, ki jih je težje preplezati kot te, ki so jo zdaj omejevali. 

Ne umik, temveč ječa, kjer bi se vse neizrečene sanje o valjanju 

po travnikih in modrini neba spremenili v prah.

Spustila se je na kolena na kamnito klop, odpahnila okno, 

pogledala mimo železnih rešetk na zunanje dvorišče, kjer so 
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kvadratki očetovega bojišča ležali razvrščeni kot na zeleni 

podlagi za šah. Kmalu bodo bojevniki, ki bodo nosili družinske 

prapore, preplavili travnata bojišča, vsak pripravljen dati 

življenje za nič več kot priložnost, da bi ji ponudil svoje ime in 

zaščito. Toda ali si ji bo kateri od njih drznil ponuditi tudi srce?

Kaj čakaš, Holly? jo je vprašal očka.

Pogled ji je pritegnil gozd proti zahodu in temni vrhovi 

gorovja v Welsu. Dišeči dih pomladi je potegnil skoznjo in 

izostril neznano ji koprnenje. V oči so ji stopile pristne solze.

»Oh, Elspeth. Kaj še čakam?«

Ko jo je Elspeth božala po vrhu glave, je Holly smrkala in 

jokala. Vendar je lahko jokala samo tako, kot je bila naučena, 

vsaka solza ji je kot brezhiben diamant spolzela po zloščenem 

bisernem licu.

***

»Brhka žena je prekletstvo za moževo srečo,« je rekel čez 

ramo sir Austyn Gavenmorski, ko so kopita njegovega velikega 

bojnega konja trgala travo, ki jo je zmočil nedavni spomladanski 

dež.

Razpravljanje o �lozo�ji z njegovim vojakom v oklepu mu 

je dalo izgovor, da je ukradel pogled čez ramo, kar si je želel, 

vse odkar je pustil za seboj zavetje valižanskega gozda. Težko bi 

lahko užival v lepem zelenju, ko pa je ves čas pričakoval, da mu 

bo angleška puščica prestrelila verižno srajco in prebodla hrbet.
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Ob njem je Carey vodil vrsto tovornih konj in nosil hrastovo 

palico, s katere se je ponosno valovil gavenmorski prapor. Sunek 

vetra mu je zbledelo škrlatno in zeleno barvo prilepil na obraz. 

Odrinil ga je in močneje prhnil kot njegov lisasti konj. »Fej te 

bodi, Austyn! Bi imel raje v postelji grdo žensko kot lepo?«

»Postelja in poroka sta zveri z različnima obrazoma. Pri eni 

mož lahko uživa v čudovitem videzu, pri ne posebej privlačni 

pa se lahko izkaže, da je pravi dragulj v moževi kroni. 'Milina 

je varljiva in lepota prazna, žena, ki se boji GOSPODA, pa je 

vredna hvale.'2«

»Prenehaj citirati Sveto pismo, da podkrepiš svoje razloge. 

Ženska, ki se boji gospoda.« Careyjev glas se je znižal do 

mrmranja. »Čeprav, če je Gavenmore njen gospod, bi bilo bolje 

zanjo, da se ga boji.«

Austyn je nekoliko zategnil vajeti, da je upočasnil konja 

in spremljevalca preteče pogledal. Zadnjih osem stoletij je 

zloglasna gavenmorska ljubosumnost krmila mnoge legende. 

Njegov stari oče je imel ženo deset let zaprto v stolpu, potem 

ko si je drznila nasmehniti potujočemu žonglerju. Usoda 

nesrečnega akrobata ni bila nikoli razjasnjena, čeprav se je 

šepetalo, da je bila njegova zadnja predstava plesanja po vrvi 

smrtonosnejša, kot je pričakoval gostitelj.

»Nikoli nisem nad nobeno žensko dvignil roke,« je zarenčal.

2  Pregovori 31:30 Lemuélove besede; Slovenski standardni 
prevod, 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije, www.Biblija.net 
(op. prev.).
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»Pa tudi poročil nisi še nobene.« Careyja niso motili 

Austynovi grmeči pogledi. Že vse od deških let jih je prenašal 

in še vedno ni čutil udarca grozeče strele. »Misliš, da je to 

Tewksburyjevo dekle tako lepo, kot se govori?«

»Ha! Nobena živa ženska ne more biti tako lepa, kot se o njej 

govori. Če bi bila, zakaj bi njen oče ponujal tako velikodušno 

doto? Stavim, da ima zobe kot konj in ušesa kot poljski zajec.« 

Upajoče je dodal: »Skupaj z zvestim značajem lovskega psa.«

Carey je skomignil z rameni. »Morda je presenetljivo lepa, 

vendar je bolj muhastega značaja.«

Austyn je čutil, da je pobledel pod gosto brado. Z 

orokavičenimi dlanmi je napel usnjene vajeti, kot bi se želel 

opomniti na grozljive stvari, ki bi jih morda storil, če bi se 

njegova nevesta izkazala za manj kot zvesto.

Naj bo lepota tvoja poguba.

Prekleta obtožba vilinske kraljice Rhiannon, ki je bila po 

krivem obtožena nezvestobe s strani Gavenmorovega prednika, 

mu je zazvenela v ušesih. Ko je spodbodel konja v lahen drnec 

po travniku, polnem vijoličastih divjih mačeh, je dvignil pogled 

do zobčastega nadzidka gradu, ki se je dvigal iznad meglice 

oblakov na skrajnem obzorju.

»Potem naj nama bog pomaga,« je zašepetal, bolj zase kot 

spremljevalcu. »Kajti nameravam jo osvojiti.«


