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Posvečeno mojemu očetu, Robertu Francisu Moranu, ki mi je 
predal svojo ljubezen do jezika in knjig. Prekmalu si nas zapustil, 
tako da nisi dočakal izida te knjige, vendar mislim, da si po svoje 
od nekdaj vedel. Hvala, da si vedel, in hvala za tvoje veličastno 
življenje, ki mi je bilo v toliko pogledih v navdih.



Izgovoriti ime umrlih pomeni povrniti jih v življenje.

 − Egiptovski pregovor





BESEDA AVTORICE

Dolga je bila pot v prastari Nefretetin svet, pot, ki se je začela 
z obiskom Altes Museum v Berlinu, kjer hranijo znameniti 
doprsni kip. Kip sam ima dolgo in bogato zgodovino, ki 
se začne z njegovo stvaritvijo v mestu Amarna in nadaljuje s 
prihodom v Nemčijo, kjer je že na prvi razstavi leta 1923 
pritegnil neverjetno pozornost.

Nefretete še tri tisoč let po smrti še vedno privablja več deset 
tisoč obiskovalcev. Mene osebno sta pritegnila njen prodorni 
pogled in skrivnostni nasmešek v vitrini. Začela sem se 
spraševati, kdo je bila in kako je postala tako mogočna osebnost 
v prastarem Egiptu.

Piše se leto 1351 pred našim štetjem. Med največjimi faraoni 
so bili Keops, Amozis in faraonka Hačepsut, čas Ramzesa in 
Kleopatre še prihaja. Nefretete ima petnajst let. Njena sestra jih 
šteje trinajst, in ves Egipt jima leži na dlani.
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PROLOG

Če gre verjeti besedam vezirjev, je Amenhotep ubil svojega 
brata, da bo sam zavladal Egiptu.

Tretji mesec v akhetu, obdobju poplav, je princ Tutmozis ležal 
v svoji sobi v palači Malkata. Zavese na oknih so zaplapolale v 
toplem vetrcu, ki je s seboj prinesel puščavski vonj zaatarja in 
mire. Ob vsakem pišu je dolgo blago zaplesalo, se ovilo okrog 
stebrov palače, oplazilo s sončnimi lisami posute talne ploščice. 
A namesto da bi dvajsetletni egiptovski princ na čelu faraonove 
odprave jezdil zmagi naproti, je ležal v spalnici. Oteklo in 
zmečkano desno nogo je imel podloženo z blazinami. Bojni 
voz, ki je tako grdo zatajil, so nemudoma zažgali, toda škoda 
je bila storjena. Imel je visoko telesno temperaturo in zgrbljena 
ramena. In medtem ko se je bog smrti s šakalovo glavo plazil 
vse bližje, je Amenhotep sedel na pozlačenem stolu na drugem 
koncu sobe in še trznil ni, ko je starejši brat izkašljal vinsko 
rdečo sluz, ki je vezirjem prišepnila, da je smrt blizu.

Ko Amenhotep ni več prenesel bratove bolezni, se je odkradel 
iz izbe in se z balkona zazrl nad Tebe. S prekrižanimi rokami 
nad zlato naprsnico je opazoval kmete, ki so v vročem dnevu 
želi dvozrno pšenico. Njihove sence so poplesovale čez Amonov 
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tempelj, največji dosežek njegovega očeta. Stal je nad mestom 
in razmišljal o sporočilu, zaradi katerega je iz Mem�sa prihitel 
k bratu, in bolj ko je sonce zahajalo, bolj so ga obhajale vizije, 
kako bi znalo biti odslej. Amenhotep Veliki. Amenhotep Graditelj. 
Amenhotep Veličastni. Vse si je predstavljal, in šele ko je nad 
obzorjem vzšel mlaj, se je ob zvoku korakov za hrbtom obrnil.

»Brat te je poklical k sebi v svojo sobo.«
»Zdaj?«
»Da.« Kraljica Tije je sinu obrnila hrbet ter se urnega koraka 

vrnila v Tutmozisovo sobo. Odpravil se je za njo. V sobani so se 
medtem zbrali egiptovski vezirji.

Amenhotep jih je preletel s pogledom. To so bili starci, zvesti 
njegovemu očetu, ljudje, ki so imeli njegovega starejšega brata 
vedno raje od njega. »Lahko greste,« jim je oznanil in vezirji so 
se presunjeni obrnili h kraljici.

»Lahko greste,« je ponovila. Ko pa so starci odšli, je z ostrim 
glasom posvarila sina: »Z egiptovskimi modreci ne boš ravnal 
kot s sužnji.«

»Saj so sužnji! Sužnji Amonovih svečenikov, ki imajo 
v svojih rokah več zemlje in zlata kot mi. Če bi Tutmozis 
dočakal kronanje, bi se klanjal svečenikom kot vsi drugi 
faraoni, ki so …«

Klofuta, ki mu jo je prisolila kraljica Tije, je odmevala od 
sten. »Dokler je tvoj brat še živ, ti ne dovolim govoriti tako!«

Amenhotep je ostro zajel sapo in zrl za materjo, ki je stopila 
k Tutmozisu.

Kraljica je princa pogladila po licu. Svojega ljubljenca, 
tistega, ki je pogumen tako v bitki kot v življenju. Tako zelo sta 
si bila podobna, še lase sta imela enake jantarne barve in oba sta 
bila svetlih oči. »Amenhotep je tu,« je zašepetala; kite z njene 
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lasulje so ga oplazile po obrazu. Tutmozis je stežka sedel, a ko 
mu je hotela kraljica pomagati, jo je s kretnjo odgnal.

»Pojdi. Na samem se bova pogovorila.«
Tije je oklevala.
»V redu je,« je obljubil Tutmozis.
Egiptovska princa sta zrla za materjo in le Anubis, ki srce 

umrlega po teži primerja s peresom resnice, zagotovo ve, kaj 
se je zgodilo, potem ko je kraljica odšla iz tiste sobe. Nemalo 
pa je vezirjev, ki so prepričani, da bo v trenutku resnice 
Amenhotepovo srce težje od peresa. Menijo, da je postalo težje 
zaradi zlih dejanj in da ga bo Amit, krokodilji bog, požrl ter 
princa s tem za večno obsodil na pozabo. Najsi je resnica takšna 
ali drugačna, je tisto noč prestolonaslednik Tutmozis umrl in 
zamenjal ga je mlajši brat.
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PRVO POGLAVJE

LETA 1351 PR. N. ŠT.

Peret, čas setve

Ko je sonce zahajalo nad Tebami in s poslednjimi žarki 
oplazilo apnenčaste pečine, smo v dolgem sprevodu pešačili 
po pesku. Na čelu vijugaste kolone, ki se je vila med hribi, 
so bili vezirji Zgornjega in Spodnjega Egipta, nato Amonovi 
svečeniki, za njimi pa več sto pogrebcev. V sencah se je pesek 
naglo ohlajal. Med nožnimi prsti v sandalih sem čutila peščena 
zrnca, in ko je hladni veter zapihal pod mojo tanko laneno 
obleko, sem zadrgetala. Stopila sem iz kolone, da bom bolje 
videla sarkofag, ki ga je volovja vprega vlekla na saneh, tako da 
bo egiptovsko ljudstvo vedelo, kako premožen in velik je bil naš 
prestolonaslednik. Nefretete bo zelena od zavisti, ker ni mogla 
zraven.

Ko pridemo domov, ji bom vse povedala, sem pomislila. Če bo 
prijazna z mano.
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Plešasti svečeniki so hodili za našo družino, kajti mi smo 
bili še pomembnejši od predstavnikov bogov. Zlate krogle s 
kadilom, s katerimi so nihali, so se mi zdele podobne orjaškim 
hroščem, ki povsod, kamor priletijo, usmrajajo zrak. Ko se je 
pogrebna povorka približala ustju doline, je rožljanje sistrumov 
potihnilo in žalujoči so obmolknili. Na vrhu vseh pečin so se 
zbrale družine, ki so želele videti princa, in zdaj so gledali dol, 
medtem ko je Amonov svečenik opravljal obred odpiranja ust, 
da Tutmozisu v posmrtnem življenju znova obudi vse čute. 
Svečenik je bil mlajši od egiptovskih vezirjev, toda kljub temu 
so se možje, tudi moj oče, umaknili korak nazaj in se uklonili 
njegovi moči, ko se je z zlatim locnastim križem dotaknil ust 
podobe na sarkofagu in oznanil: »Kraljevi sokol je poletel v 
nebesa. Njegov položaj zaseda Amenhotep mlajši.«

Veter je zavijal med pečinami, in ko se je prestolonaslednik 
ločil od svojega telesa in se dvignil pod nebo, se mi je dozdevalo, 
da slišim prhutanje sokoljih kril. Množica je vzvalovala in otroci 
so se motali staršem okrog nog, da bodo videli novega princa. 
Tudi jaz sem iztegovala vrat.

»Kje pa je?« sem zašepetala. »Kje je Amenhotep mlajši?«
»V grobnici,« je odgovoril moj oče. Glava se mu je medlo 

svetila v zahajajočem soncu in njegov obraz je v vse temnejših 
sencah dobil sokolje poteze.

»Toda ali si ne želi, da bi ga ljudje videli?« sem vprašala.
»Ne, senit.« Njegov izraz za deklico. »Dokler ne dobi tistega, 

kar je bilo obljubljeno njegovemu bratu, že ne.«
Nagubala sem čelo. »In kaj to je?«
Napel je čeljust. »Sovladje.« 
Ko je bilo obreda konec, so vojaki strnili vrste, da nam 

navadni meščani ne bi mogli slediti v dolino. Naša maloštevilna 
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družba naj bi pot nadaljevala sama. Volovja vprega za nami je 
sopihala in vlekla zlati tovor po pesku. Pečine okrog nas so se 
dvigale proti nebu, ki ga je zagrinjal mrak.

»Morali se bomo povzpeti,« me je posvaril oče in mama je 
rahlo prebledela. Midve z mamo sva bili kot mački, strah naju 
je bilo nedoumljivih krajev, dolin, nad katerimi so iz svojih 
tajnih soban bdeli faraoni. Nefretete bi to dolino prečkala kot 
za šalo, ker je bila taka kot oče, neustrašna kot sokol.

Ob srh vzbujajočem rožljanju sistrumov smo nadaljevali pot 
in v svojih zlatih sandalih sem opazovala odblesk zamirajoče 
dnevne svetlobe. Povzpeli smo se na pečine in na kratko sem se 
ustavila, da bi se ozrla po dolini.

»Ne ustavljaj se,« me je opozoril oče. »Hodi dalje.«
Počasi smo napredovali navkreber, medtem ko so živali 

sopihale čez skalovje. Svečeniki so zdaj hodili pred nami in 
nam z baklami osvetljevali pot. Nato je veliki svečenik zastal in 
vprašala sem se, ali se je v temi nemara zmedel.

»Odvežite sarkofag in osvobodite vole,« je ukazal. V tistem 
sem zagledala vhod v grobnico, vklesan v steno. Otroci so 
se prestopali in klenkali s koraldami in ženske, okrašene z 
žvenketajočimi obročastimi zapestnicami, so si izmenjevale 
poglede. Potem sem zagledala ozke stopnice, ki so se spuščale 
pod zemljo, in dojela, česa se bojijo.

»To mi ni všeč,« je zašepetala mati.
Svečeniki so vole odrešili bremena in si oprtali pozlačeni 

sarkofag na ramena. Oče mi je stisnil dlan, da bi mi vlil nekaj 
poguma, in mrtvemu princu smo sledili v njegovo sobano. 
Umaknili smo se z zamirajočega sonca in stopili v trdo temo.

Previdno, da nam na skalah ne bi spodrsnilo, smo se 
spustili v drobovje zemlje in se ves čas držali blizu svečenikom 
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in njihovim baklam iz trstike. Po stenah grobnice, polnih 
naslikanih prizorov iz Tutmozisovih dvajsetih let v Egiptu, so 
poplesovale sence. Upodobljene so bile ženske med plesom, 
premožni plemiči na lovu, kraljica Tije, ki starejšemu sinu streže 
oslajen lotos in vino. Stisnila sem mamino dlan, vendar ni rekla 
ničesar. Vedela sem, da molče moli k Amonu.

Zatohlo ozračje pod nami je postajalo vlažno in vonj po 
grobnici je izpodrinil vonj prekopane zemlje. V svetlobi bakel 
so se pojavljali in izginjali prizori na stenah: z rumeno naslikane 
ženske in smejoči se moški, otroci, ki spuščajo lotosove cvetove 
po Nilu. Toda strah vzbujajoč je bil bog podzemlja, bog z 
modrim obrazom, ki drži ukrivljeno palico in bič Egipta. 
»Oziris,« sem zašepetala, vendar me ni nihče slišal.

Hodili smo naprej, v najskrivnejše prostore zemlje, ko pa smo 
stopili v zakladnico, sem od presenečenja glasno zajela sapo. Tu 
je bilo zbrano vse prinčevo posvetno bogastvo: poslikane barke, 
zlati vozovi, sandali, okrašeni z leopardjim krznom. Skozi ta 
prostor smo se pomaknili prav do notranje grobnice, kjer se je 
oče nagnil k meni in mi zašepetal: »Ne pozabi, kaj sem ti rekel.«

V prazni sobani sta drug ob drugem stala faraon in njegova 
kraljica. V svetlobi bakel je bilo nemogoče videti kar koli 
drugega kot njuna obrisa in dolgi sarkofag pokojnega princa. 
V znak spoštovanja sem iztegnila roke in teta mi je resnobno 
prikimala. Spomnila se me je po svojih redkih obiskih pri 
nas doma v Akhmimu. Oče naju z Nefretete nikoli ni vzel s 
seboj v Tebe. Držal naju je stran od palače, od dvorskih spletk 
in bahanja. V migetajoči svetlobi bakel sem zdaj opazila, 
da se kraljica v šestih letih, odkar sem jo nazadnje videla, ni 
spremenila. Še vedno je bila bleda in drobne postave. Ko sem 
iztegnila roke, me je pozorno merila s svetlimi očmi in vprašala 
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sem se, kaj si misli o moji temni polti in neobičajni višini. 
Zravnala sem se in visoki svečenik boga Amona je odprl knjigo 
mrtvih ter monotono zrecitiral besede umirajočih smrtnikov 
bogovom.

»Naj se moja duša vrne, kjer koli že je. Pridite po mojo dušo, 
varuhi nebes. Naj moja duša vidi moje truplo, naj leže na moje 
mumi�cirano telo, ki ne bo nikoli uničeno in nikdar ne bo 
strohnelo …«

S pogledom sem iskala Amenhotepa mlajšega. Stal je 
nekoliko stran od sarkofaga in kanopskih žar, v katerih bodo 
Tutmozisovi notranji organi odpotovali v onstranstvo. Bil je 
višji od mene, kljub rahlo kodrastim lasem čeden, in spraševala 
sem se, ali se lahko pri njem nadejamo velikih stvari, ko pa je 
bilo vladanje vendar vseskozi namenjeno njegovemu bratu. 
Približal se je kipu boginje Mut in spomnila sem se, da je imel 
Tutmozis rad mačke. Z njim bo odšla tudi njegova ljubljena ta 
miv, v svojem lastnem malem zlatem sarkofagu. Nežno sem se 
dotaknila matere, in ona se je obrnila.

»So jo ubili?« sem zašepetala. Sledila je mojemu pogledu k 
mali krsti ob prinčevi.

Odkimala je, in ko so svečeniki znova zarožljali s sistrumi, 
mi je odgovorila: »Pravijo, da je po prestolonaslednikovi smrti 
mačka nehala jesti.«

Visoki svečenik je začel žebrati pesem duši, žalostinko za 
Ozirisa in šakaljega boga Anubisa. Potlej je s tleskom zaprl 
knjigo mrtvih in napovedal: »Blagoslavljanje organov.«

 Kraljica Tije je stopila naprej. Pokleknila je na tla in poljubila 
vsako kanopsko žaro posebej. Faraon je storil enako, nato pa 
se je naglo obrnil in v temi s pogledom poiskal mlajšega sina. 
»Pridi,« je ukazal.
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Njegov mlajši sin se ni premaknil.
»Pridi!« je zavpil in njegov glas se je v podzemni grobnici 

podeseteril.
Nihče ni dihal. Pogledala sem očeta, a je strogo odkimal.
»Zakaj bi se mu ponižno klanjal?« je zabrusil Amenhotep. 

»On bi Egipt izročil Amonovim svečenikom, tako kot vsi drugi 
kralji pred njim!«

Z dlanjo sem si pokrila usta in za hip pomislila, da se bo 
starosta pognal čez grobnico in ga ubil. Toda Amenhotep je bil 
njegov edini še živeči sin, edini pravi naslednik, ki bo zasedel 
egiptovski prestol, in ljudstvo bo pričakovalo, da bo ustoličen 
kot sovladar, tako kot vsak sedemnajstletni prestolonaslednik v 
naši zgodovini. Amenhotep starejši bo faraon Zgornjega Egipta 
in Teb, njegov sin pa bo iz Mem�sa vladal Spodnjemu Egiptu. 
Če bi umrl še ta sin, bi bil to konec rodbine. Kraljica je urno 
stopila k svojemu sinu. »Blagoslovil boš bratove organe,« mu je 
ukazala.

»Zakaj?«
»Ker je egiptovski princ!«
»Tudi jaz sem!« je srdito ugovarjal Amenhotep.
Tije je priprla oči. »Tvoj brat je služil kraljestvu, tako da se 

je pridružil egiptovski vojski. Bil je Amonov visoki svečenik, 
predan bogovom.«

Amenhotep se je zasmejal. »Torej si ga imela raje, ker je 
mesaril, kar je prej blagoslovil?«

Kraljica je jezno zajela sapo. »Pojdi k očetu. Prosi ga, naj 
te vzame med vojake. Takrat bomo videli, kakšen faraon boš 
postal.«

Amenhotep se je zasukal in se sredi bratovega pogreba 
zaletavo sključil pred faraonom. »Postal bom bojevnik kot moj 
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brat,« je prisegel. Z robom belega plašča je podrsaval po tleh in 
vezirji so zmajevali z glavami. »Midva lahko skupaj povzdigneva 
Atona nad Amona,« je obljubil. »Vladava lahko, kot si je nekoč 
zamislil tvoj oče.«

Faraon se je oklepal svoje palice, kot da ga ta ohranja pri 
krhkem življenju. »Napak je bilo, da si odraščal v Mem�su,« je 
izjavil. »Moral bi rasti ob svojem bratu. Tu. V Tebah.«

Amenhotep je naglo vstal in zravnal ramena. »Samo mene 
imaš, oče.« Ponudil je roko starcu, ki je zavojeval več kot 
deset dežel. »Sprejmi. Bojevnik res nisem, toda ustvaril bom 
kraljestvo, ki se bo obdržalo za vse večne čase.«

Ko je postalo jasno, da faraon ne bo segel Amenhotepu v 
roko, je moj oče stopil naprej, da princu prihrani zadrego.

»Naj najprej pokopljemo vašega brata,« je tiho predlagal.
Amenhotep je očeta prestrelil s takim pogledom, ob katerem 

bi zledenel še Anubis.

***

Šele ko smo se z barkami vračali čez Nil in je pljuskanje vode 
zadušilo naše glasove, smo si drznili spregovoriti.

»Labilen je,« je med vrnitvijo v Akhmim izjavil oče. »Tri 
generacije naše družine so dale svoje ženske zamož egiptovskim 
faraonom. Temu moškemu pa svoje hčerke ne dam.«

Tesneje sem se ovila v volneno ogrinjalo. Ni govoril o meni. 
Govoril je o moji sestri, o Nefretete.

»Če bo Amenhotep res prevzel sovladje z očetom, bo 
potreboval glavno ženo,« je rekla mama. »To bo Nefretete ali 
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Kija. In če bo Kija …«
Besede so ostale neizgovorjene, toda vsi smo vedeli, kaj je 

hotela reči. Če bo to postala Kija, bo dobil vezir Panahesi oblast 
v Egiptu. Povsem enostavno in logično bi bilo, da njegova hči 
postane kraljica: Kija je bila že poročena z Amenhotepom in 
skoraj tri mesece noseča. Toda če bi postala glavna žena, bi se 
naša družina klanjala Panahesijevi, kar pa bi bilo nezaslišano.

Oče se je zamišljen premestil na blazini, medtem ko so 
služabniki veslali proti severu.

»Nefretete je bilo rečeno, da bo kraljeva soproga,« je dodala 
mati. »Ti si ji to rekel.«

»Ko je bil Tutmozis še živ! Ko je bila situacija stabilna in ko je 
vse kazalo, da bo Egiptu vladal …« Oče je zaprl oči.

Opazovala sem mesec, ki se je dvigal vse višje, in ko je minilo 
dovolj časa, se mi je zdelo varno vprašati: »Oče, kaj je Aton?«

Odprl je oči. »Sonce,« je odgovoril in gledal mamo. 
Izmenjevala sta si misli, besed pač ne.

»Toda Amon Ra je bog sonca.«
»In Aton je sam po sebi sonce,« je rekel.
Nisem razumela. »Ampak zakaj hoče Amenhotep zgraditi 

tempelj bogu sonca, za katerega še nihče ni slišal?«
»Ker če zgradi tempelj Atonu, ne bo več potrebe po 

Amonovih svečenikih.«
Pretreslo me je. »Se jih hoče znebiti?«
»Da,« je prikimal oče. »In ravnati v nasprotju z vsemi 

Maatinimi zakoni.«
Osupla sem zajela sapo. Nihče ni nasprotoval boginji resnice. 

»Ampak zakaj?«
»Ker je prestolonaslednik slabič,« je pojasnil oče. »Ker je 

slabič in ozkogleden, in ti se moraš naučiti prepoznati ljudi, ki 
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se bojijo tistih z močjo, Mutnedžmet.«
Mati ga je prestrelila s pogledom. To, kar je oče ravnokar 

izjavil, je bila izdaja, toda ob pljuskanju vode ob vesla ga nihče 
ni slišal.

***

Nefretete nas je čakala. Okrevala je po bolezni in visoki 
temperaturi, a je vseeno posedala na vrtu, ob lotosovem ribniku. 
Na njenih vitkih rokah je odsevala mesečina. Takoj ko nas je 
zagledala, je vstala in obšlo me je svojevrstno zmagoslavje, ker 
sem bila priča prinčevemu pogrebu, ona pa je bila preveč bolna, 
da bi se ga lahko udeležila. Toda ta občutja je izpodrinila slaba 
vest, ko sem na njenem obrazu uzrla hrepenenje.

»No, kako je bilo?«
Dotlej sem nameravala odlašati, jo prisiliti, da podatke vleče 

iz mene, toda jaz nisem znala biti tako kruta kot včasih ona. 
»Naravnost veličastno,« sem dahnila. »In sarkofag …«

»Zakaj nisi v postelji?« jo je oštela mama. Ni bila Nefretetina 
mati, le moja. Nefretete je mama umrla, ko je bila ona stara 
komaj dve leti; bila je princesa iz Mitanija in očetova prva 
žena. Ona je poimenovala Nefretete, kar pomeni Lepotica, ki 
prihaja. In čeprav sva bili polsestri, sva si bili povsem drugačni: 
Nefretete je bila majhna in rjavopolta, imela je črne lase, temne 
oči in visoke ličnice, ki si jih lahko vzel med dlani, jaz pa temna 
in ozkega, nevpadljivega obraza. Mama mi ob rojstvu ni dala 
imena, v katerem bi se skrivala lepota. Poimenovala me je 
Mutnedžmet, kar pomeni Dete boginje Mut.
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»Nefretete bi morala biti v postelji,« je dejal oče. »Ne počuti 
se dobro.« In čeprav bi moral oštevati sestro, je govoril meni.

»Nič mi ne bo,« je zatrjevala Nefretete. »Vidiš, se že boljše 
počutim.« Nasmehnila se mu je in ozrla sem se k očetu, da 
vidim njegov odziv. Kot po navadi ga je ovila okoli mezinca.

»Me ne zanima,« se je vmešala moja mama. »Vročino imaš, 
zato greš nazaj v posteljo.«

Pustili sva se odgnati noter, in ko sva ležali na trstičjih 
preprogah, se je Nefretete prevalila na bok. V soju mesečine se 
je jasno izrisal njen pro�l. »No, kako je bilo?«

»Strašljivo,« sem priznala. »Grobnica je bila ogromna. In bila 
je tema.«

»Pa ljudje? Koliko ljudi je prišlo?«
»Oh, na stotine. Mogoče celo več tisoč.«
Zavzdihnila je. Zamudila je priložnost, da se pokaže. »Pa 

novi prestolonaslednik?«
Oklevala sem. »Torej …«
Sedla je pokonci in mi pokimala, češ, nadaljuj.
»Čuden je,« sem zašepetala.
Nefretete so se oči lesketale v mesečini. »Kako to misliš?«
»Obseden je z Atonom.«
»S čim?«
»S podobo sonca,« sem pojasnila. »Kako se lahko klanjaš 

podobi sonca, ne pa Amonu Raju, ki ga upravlja?«
Molčala je. »Še kaj?«
»Tudi visok je.«
»No, bistveno višji od tebe že ne more biti.«
Preslišala sem njeno kritiko. »Veliko višji je. Dve glavi višji od 

očeta.«
Objela se je okoli kolen. »Potem bo pa tole še zanimivo.«
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Namrščila sem se. »Kaj?«
Ni šla v podrobnosti.
»Kaj bo zanimivo?« sem vrtala.
»Zakonska zveza,« je dejala lahkotno, spet legla in si rjuho 

potegnila do prsi. »Zdaj, ko se bliža kronanje, si bo moral 
Amenhotep izbrati glavno ženo, in zakaj si ne bi mene?«

Zakaj ne nje? Bila je lepa, izobražena, hči mitanske princese. 
Zbodlo me je silno ljubosumje, obenem pa me je zgrabil strah. 
Nefretete je bila vse življenje ob meni.

»Ti boš šla seveda z mano,« je zazehala. »Dokler ne boš dovolj 
stara za poroko, boš moja glavna dvorjanka.«

»Mati mi ne bo sami pustila v palačo.«
»Saj ne boš šla sama. S tabo bo šla.«
»V palačo!« sem vzkliknila.
»Mutni, če si glavna žena, gre tvoja družina s teboj. Najin oče 

je najpomembnejši vezir v deželi. Najina teta je kraljica. Kdo bi 
si drznil reči ne?«

***

Sredi noči se je pred najinimi vrati ustavila dolga senca, 
naposled pa je vstopila služabnica in dvignila oljenko nad 
Nefretetino glavo. Tako močno je sijala, da sem se prebudila, in 
v zlati svetlobi sem videla sestrin obraz, tudi v spanju popoln.

»Gospodična?« je poklicala služkinja, toda Nefretete se ni 
zganila. »Gospodična?« je poklicala glasneje. Pogledala me je in 
jaz sem stresla Nefretete, da se je zbudila. »Gospodična, vezir Aj 
želi govoriti z vami.«
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Naglo sem sedla. »Je kaj narobe?«
Nefretete pa ni rekla ne bev ne mev. Ogrnila si je haljo, s 

stene vzela oljenko in z dlanjo zavarovala plešoči plamen. »Kaj 
se dogaja?« sem vprašala, vendar ni odgovorila. Vrata so se 
neslišno zaprla za njo. Čakala sem, da se sestra vrne, in ko se 
je končno spet prikazala, je bila luna že rumen kolut visoko na 
nebu. »Kje si pa bila?« Skobacala sem se z ležišča.

»Oče je hotel govoriti z mano.«
»Na samem?« sem jo izzvala. »In to ponoči?«
»To je edini čas, ko zvedavi služabniki spijo, ne?«
V tistem mi je bilo vse jasno. »Noče, da se poročiš z 

Amenhotepom,« sem rekla.
Nefretete je skomignila in se delala plaho. »Ne bojim se Kije.«
»Njega ne skrbi ona, pač pa vezir Panahesi.«
»Hočem biti glavna žena, Mutnedžmet. Hočem biti kraljica 

Egipta, tako kot je bila moja babica kraljica Mitanija.«
Sedla je na ležišče in nobena od naju ni rekla nič. Osvetljeval 

naju je le sij plamena oljenke.
»In kaj je rekel oče?«
Spet je skomignila.
»Ti je povedal, kaj se je zgodilo v grobnici?«
»Pač ni hotel poljubiti žar, pa kaj,« je omalovažujoče 

odmahnila. »A ni to čisto vseeno, če bom na koncu jaz sedla 
na Horov prestol? Amenhotep bo postal egiptovski faraon,« je 
dodala, kot da je zadeva zaključena. »In oče je že privolil.«

»Privolil je?« Rjuho sem zbrcala s sebe. »Ampak to je 
nemogoče! Rekel je, da je princ labilen. Prisegel je, da svoje 
hčerke temu moškemu ne da!«

»Si je pač premislil.« V migetajoči svetlobi sem videla, da je 
legla in se pokrila. »Bi mi šla v kuhinjo po sok?« je prosila.
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»Noč je,« sem odvrnila. V glasu se mi je slišalo neodobravanje.
»Če sem pa bolna,« je tarnala. »Vročino imam.«
Kolebala sem.
»Prosim, Mutni. Prosim.«
Šla sem, ampak samo zato, ker je imela vročino.

***

Naslednje jutro so najini učitelji predčasno končali pouk. 
O Nefretetini bolezni ni bilo ne duha ne sluha. »Vseeno je ne 
smemo obremenjevati,« je rekel oče.

Mama se ni strinjala. »Če se bo v kratkem poročila, je z 
izobrazbo konec. Zdaj se mora naučiti čim več.«

Mati, ki ni odraščala med plemstvom kot očetova prva žena, 
se je zavedala, da je izobrazba zlata vredna, kajti sama se je 
morala v mladosti kot hčerka vaškega svečenika boriti za svojo. 
Moj oče pa je le skomignil: »Kaj se ima pa še naučiti? V jezikih 
blesti, piše pa boljše od kraljevih pisarjev.«

»Ne pozna zdravilnih zelišč kot Mutni,« ga je opozorila 
mama.

Dvignila sem brado, oče pa je dejal: »To je njen dar. Nefretete 
zna pa kaj drugega.«

Vsi smo pogledali mojo sestro, ki je bila v svoji beli oblekici 
središče pozornosti. Stopala je namakala v ribniku. Ranofer, 
sin tukajšnjega zdravilca, ji je prinesel rože, z vrvico povezan 
šopek belih lilij. Poučeval naj bi mene, mi razgrinjal skrivnosti 
zdravilstva in zelišč, vendar je več časa namenjal gledanju moje 
sestre.
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»Nefretete zna očarati ljudi,« je odobravajoče pripomnil oče, 
»tiste, ki jih ne očara, pa brez težav prinese naokoli. Kaj ji bodo 
zelišča in zdravila, če želi postati voditeljica naroda?«

Mati je nagubala čelo. »Če se bo kraljica strinjala.«
»Kraljica je moja sestra,« je bil neposreden oče. »Strinjala se 

bo, da Nefretete postane glavna žena.« V njegovih očeh sem 
vseeno opazila zaskrbljenost. Prestolonaslednik, ki oskruni 
bratovo grobnico, moški, ki ne obvlada lastnih čustev? Kakšen 
bo kot faraon? Kot soprog?

Vstali smo in zrli v Nefretete, dokler ni na sebi začutila naših 
pogledov. S prstom mi je pomignila, naj pridem tja. Odpravila 
sem se k ribniku, k sestri in svojemu učitelju, ki sta se tam 
zabavala.

»Dober dan, Mutnedžmet.« Ranofer se mi je nasmehnil in za 
hip sem pozabila, kaj sem mu hotela povedati.

»Danes sem preizkusila alojo,« sem dejala naposled. 
»Služabnici je pomagala zoper opekline.«

»Res?« Ranofer se je usedel bolj pokonci. »Kaj še?«
»Dodala sem sivko in oteklina je uplahnila.«
Široko se mi je nasmehnil. »Presegli ste še celo moje nauke, 

gospodična.«
Tako sem bila ponosna na lastno iznajdljivost, da sem se 

zarežala. »Naslednjič bi rada poskusila …«
»Govoriti o čem zanimivem?« Nefretete je zavzdihnila, se 

nagnila nazaj in obraz nastavila soncu. »Povej mi, kaj je prejle 
rekel oče?«

»Prejle?« Res ne znam lagati.
»Ja. Ko ste stali tamle in vohljali za mano.«
Zardela sem. »Govoril je o tvoji prihodnosti.«
Zravnala se je in konice črnih las so oplazile njeno brado. 
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»In?«
Pomolčala sem v negotovosti, ali naj ji povem še preostalo. 

Čakala je. »In da mogoče pride kraljica,« sem rekla naposled.
Ranoferju je nasmešek v trenutku zbledel. »Ampak … če 

pride,« je rekel s povišanim tonom, »bosta odšli iz Akhmima.«
Nefretete me je namrščeno pogledala prek Ranoferja. »Ne 

skrbi,« je obljubila brezbrižno. »Iz tega tako ali tako ne bo nič.«
Med njima je za hip nekaj preskočilo, nakar jo je Ranofer 

prijel za roko in oba sta vstala.
»Kam gresta?« sem vzkliknila, toda Nefretete ni odgovorila, 

zato sem poklicala učitelja: »Kaj pa najina učna ura?«
»Pozneje bo.« Zarežal se je, vendar je v resnici videl samo 

mojo sestro.

***

Razvedelo se je, da nas bo kraljica obiskala v domači vili v 
Akhmimu. Nefretete je ob družinskem oltarju skrivaj molila 
točno k temu, polagala skodele našega najboljšega medenega 
vina k Amonovim nogam in mu obljubljala vse sorte, če bo le 
poslal kraljico v naše mesto. In zdaj, ko je Amon očitno ugodil 
njeni želji, je bila Nefretete od samega vzhičenja neznosna. 
Medtem ko se je ona lišpala, je moja mama letala po hiši in 
bevskala na sužnje in služabnike.

»Mutni, glej, da bodo brisače čiste. Nefretete, daj mi prosim 
skodele. Naroči osebju, naj jih pomije. Vse.«

Naši služabniki so brisali prah z makramejev, mati pa je 
v sprejemno dvorano, kamor bo kraljica najprej vstopila, 
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razpostavljala najlepše intarzirane stole. Kraljica Tije je 
bila očetova sestra, bila je stroga ženska in ni trpela nereda. 
Kuhinjske ploščice so bile zdrgnjene do visokega sijaja, čeprav 
jih ne bo kraljica niti od daleč videla, in ribnik je bil poln zlatih 
ribic. Še Nefretete se je lotila dela; dejansko je preverila, ali je 
posoda čista, in se ni samo delala. Amenhotep mlajši bo čez šest 
dni v Karnaku okronan in bo prevzel sovladje skupaj z očetom. 
Še jaz sem vedela, kaj pomeni ta obisk. Kraljica že dobrih šest 
let ni rinila vse do Akhmima. Edini razlog, da prihaja, je bila 
torej poroka.

»Mutni, pojdi pomagat sestri, da se pripravi,« je rekla mama.
Nefretete je bila pred ogledalom v najini sobi. Temne lase si 

je umaknila z obraza in si predstavljala, kakšna bo z egiptovsko 
krono na glavi. »To je to,« je zašepetala. »Postala bom 
najveličastnejša egiptovska vladarica vseh časov.«

Posmehnila sem se: »Nobena ne bo veličastnejša od tete.«
Zasukala se je. »Kaj pa Hačepsut? Poleg tega teta ne nosi 

pšenta.«
»To sme nositi samo faraon.«
»Torej, ona vodi vojsko in se sestaja s tujimi voditelji, in kaj 

dobi za to? Nič. Slavo žanje njen mož. Ko bom jaz kraljica, se 
bo v večnost zapisalo moje ime.«

Vedela sem, da se nima smisla prepirati z njo, kadar je takšne 
volje. V kozarčku sem zmešala črno barvilo za obrobo oči in ji 
ga dala, nato pa jo opazovala med nanašanjem. Obrobila si je 
oči in potemnila obrvi, tako da je bila videti starejša od petnajst 
let.

»Res misliš, da boš postala glavna žena?« sem vprašala.
»Koga bi po tvojem teta raje videla, da rodi prestolonaslednika? 

Navadna meščanka,« je zavihala nos, »ali njena nečakinja?«
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Tudi jaz nisem bila modre krvi, toda pripomba ni letela 
name. Mislila je na Kijo, Panahesijevo hčer, ki je bila otrok 
plemkinje, medtem ko je bila Nefretete nečakinja kraljice.

»Mi lahko poiščeš tisto mojo laneno obleko in zlati pas?« je 
rekla.

Priprla sem oči. »Samo zato, ker se boš poročila, še nisem 
tvoja sužnja.«

Široko se je nasmehnila. »Prosim, Mutni. Veš, da tega ne 
bom zmogla brez tebe.« V zrcalu me je spremljala s pogledom, 
medtem ko sem brskala po njenih skrinjah in iskala obleko, 
ki jo je nosila le ob slavjih. Našla sem njen zlati pas, pa se je 
pritožila: »Tistega z oniksom, ne turkizom.«

»A nimaš za take reči služabnikov?« sem zabrusila.
Ni se zmenila zame, samo dlan je sprožila, naj ji dam pas. 

Meni osebno je bil tisti s turkizom lepši. Na vratih je potrkalo 
in prikazala se je materina služabnica, vsa žareča od navdušenja.

»Vaša mati pravi, da pohitite!« je vzkliknila. »Opazili so 
kraljičino odpravo.«

Nefretete me je pogledala. »Samo pomisli, Mutni. Sestra 
egiptovske kraljice boš!«

»Če ji boš všeč,« sem odrezala.
»Seveda ji bom.« Ogledala si je svojo podobo v zrcalu, ozka 

medeno rjava ramena in goste črne lase. »Očarljiva in prijazna 
bom, in samo pomisli, kaj vse bova lahko počeli, ko se preselimo 
v palačo!«

»Tudi tu lahko počnemo marsikaj,« sem ugovarjala. »Kaj pa 
manjka Akhmimu?«

Vzela je krtačo in se do konca počesala. »Si ne želiš videti 
Karnaka in Mem�sa in bivati v palači?«

»V očetovem delu palače. Pravi, da je naveličan vsega, da se 
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ves čas govori samo o politiki.«
»No, to je pač oče. On gre lahko vsak dan v palačo. Kaj lahko 

pa midve počneva tu?« se je pritoževala. »Samo čakava, da princ 
umre, da bova šli lahko v svet.«

Osupnila sem. »Nefretete!«
Radostno se je zasmejala. Vtem se je na vratih vsa zadihana 

prikazala moja mama. Nadela si je najlepše dragulje in viseče 
uhane, ki jih še nisem videla. »Sta pripravljeni?«

Nefretete je vstala. Njena obleka je bila prosojna, in ko sem 
videla, kako se blago napenja čez njena stegna in poudari njen 
vitki pas, me je zbodlo čisto ljubosumje.

»Počakaj,« je mati dvignila iztegnjeno dlan. »Še ogrlico 
potrebujemo. Mutni, skoči po zlato ovratnico.«

Od presenečenja sem zazijala: »Tvojo ovratnico?«
»Seveda! No, pojdi že! Vratar te bo spustil v zakladnico.«
Bila sem šokirana, da bo mama dovolila Nefretete nositi 

ovratnico, ki ji jo je oče podaril ob poroki. Očitno sem 
podcenjevala to, koliko ji pomeni tetin obisk. V bistvu vsem 
nam. Stekla sem v zakladnico v zadnjem delu hiše in vratar je z 
nasmeškom pogledal gor. Več kot glavo sem bila višja od njega. 
Zardela sem.

»Mati me je poslala po ovratnico za mojo sestro.«
»Tisto zlato?«
»Katero pa drugo!«
Glava mu je trznila nazaj. »Kaj takega. Mora biti pa res kaj 

pomembnega. Slišal sem, da danes pride kraljica.«
Roke sem uprla v bok, da mu bo jasno, da čakam.
»Že grem, že grem.« Spustil se je v klet in ven prinesel 

materino dragocenost, ki bo nekega dne moja. »Očitno se bo 
vaša sestra poročila, kaj,« je rekel.
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Iztegnila sem roko. »Ovratnico.«
»Krasna kraljica bi bila.«
»Tako vsi pravijo.«
Nasmehnil se je, kot da ve, kaj si jaz mislim o tem. Firbec 

stari. Ko mi je ponudil ovratnico, sem mu jo izpulila iz rok. 
Stekla sem nazaj v svojo sobo in jo kot pokal držala visoko v 
zrak. Nefretete je pogledala mojo mamo.

»Si prepričana?« Pogledala je zlato in njegov lesk se ji je zrcalil 
v očeh.

Mama je prikimala. Nadela ji je ovratnico in obe sva se 
pomaknili nekoliko nazaj. V lotosov cvet oblikovano zlato se 
je začenjalo pod njenim vratom in v različno dolgih kapljicah 
polzelo navzdol proti njenim prsim. Vesela sem bila, da je 
dve leti starejša od mene. Če bi se morala jaz prva poročiti, 
ne bi nobeden hotel mene, vsi bi hoteli njo. »Zdaj smo pa 
pripravljeni,« je rekla moja mama. Odpeljala naju je proti 
sprejemni dvorani, kjer je čakala kraljica. Slišale smo jo, kako 
se pogovarja z očetom. Njen glas je bil tih in oster in ukazujoč.

»Ko vaju pokličejo, vstopita,« je urno rekla mama. »Na mizi 
sta darili iz naše zakladnice. Prinesita ju s seboj. Večjega naj 
nese Nefretete.«

In že je ni bilo več, midve pa sva stali na ploščicah na hodniku 
in čakali, da naju pokličejo.

Nefretete je živčno hodila gor in dol. »Zakaj me pa ne bi 
izbrala sinu za ženo? Hči njenega brata sem in najin oče ima 
najvišji položaj v deželi.«

»Seveda se bo odločila zate.«
»Ampak ali bom glavna žena? V manj ne privolim, Mutni. 

Ne bom neka bedna ženička, zaprta v palačo, kamor faraon 
stopi na vsake kvatre. Pa že raje vzamem vezirjevega sina.«
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»Izbrala te bo.«
»V resnici je vse seveda odvisno od Amenhotepa.« Nehala je 

hoditi sem ter tja in posvetilo se mi je, da se pogovarja sama s 
sabo. »Na koncu bo itak izbral on. On mi mora zaploditi sina, 
ne ona.«

Zdrznila sem se spričo takega prostaštva.
»Ampak če ne očaram njegove matere, ga sploh ne bom 

videla.«
»V redu se boš odrezala.«
Pogledala me je, kot da je šele ugotovila, da sem zraven. 

»Res?«
»Ja.« Sedla sem na očetov ebenovinasti stol in k sebi poklicala 

eno od muck. »Toda kako veš, da ga boš ljubila?«
Nefretete me je naglo pogledala. »Ker bo zdaj zdaj postal 

egiptovski faraon,« je rekla. »In ker sem sita Akhmima.«
Pomislila sem na Ranoferja in njegov čedni nasmešek ter se 

vprašala, ali je sita tudi njega. Takrat se je na vratih sprejemne 
dvorane prikazala mamina služabnica in mucka se je odhulila.

»Sva na vrsti?« je živčno vprašala Nefretete.
»Da, gospodična.«
Nefretete me je pogledala. Lica je imela zardela. »Za menoj 

hodi, Mutni. Najprej mora zagledati mene in se zaljubiti.«
Z darovoma iz zakladnice v roki sva vstopili v sprejemno 

dvorano, ki se mi je zdela večja od one, ki mi je ostala v 
spominu. Stenske poslikave močvirij in modre talne ploščice so 
se mi zdele svetlejše. Služinčad se je dobro odrezala, očistili so 
celo madež s tapiserije, ki je visela na steni nad mamo. Kraljica 
je bila na pogled enaka kot zadnjič v grobnici. Strog obraz, 
nubijska lasulja. Tudi Nefretete bo nosila tako lasuljo, če bo 
postala vladarica. Približali sva se govorniškemu podiju, kjer je 
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na stolu z najširšim naslonjalom na veliki, s perjem polnjeni 

blazini sedela kraljica. V naročju je imela črnega mačka in ga 

gladila po hrbtu. Maček je imel ovratnico iz lapisa lazuli in 

zlata.

Vladaričin sel je stopil v ospredje in na široko zamahnil: 

»Vaše veličanstvo, vaša nečakinja Nefretete.«

Sestra je ponudila svoje darilo in neki služabnik je prevzel tisto 

pozlačeno skledo. Teta se je dotaknila praznega stola na svoji 

levi strani, češ, naj Nefretete prisede. Ko se je sestra povzpela na 

oder, jo je teta ves čas budno spremljala s pogledom. Nefretete 

je bila tako lepa, da so ostrmele še kraljice.

»Vaše veličanstvo, vaša nečakinja Mutnedžmet.«

Stopila sem naprej in teta je presenečeno zamežikala. 

Pogledala je turkizno šatuljo v mojih rokah in se nasmehnila, 

s čimer je nakazala, da je spričo Nefretete popolnoma pozabila 

name. »Zrastla si,« je pripomnila.

»Da, vendar nisem tako elegantna kot Nefretete, vaše 

veličanstvo.«

Mama je odobravajoče prikimala. Pogovor sem spretno 

preusmerila k razlogu, da je kraljica sploh prišla v Akhmim, in 

vsi smo pogledali mojo sestro, ki se je trudila, da ne bi žarela.

»Res je lepa, Aj. Rekla bi, da je bolj po materi kot po tebi.«

Oče se je zasmejal. »In nadarjena tudi. Peti zna. In plesati.«

»Pa je tudi pametna?«

»Seveda. In močna.« Pomenljivo je stišal glas. »Znala bo 

krotiti njegovo strast in ga obvladovati.«

Teta je spet pogledala Nefretete in se spraševala, ali to drži.

»Toda če se bo poročila z njim, mora biti glavna žena,« je 

dodal. »Le tako bo lahko njegovo zanimanje preusmerila proč 
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od Atona, nazaj k Amonu in manj nevarni politiki.«
Vladarica je nagovorila neposredno mojo sestro. »Kaj praviš 

na vse to?«
»Storila bom, kar mi bo naročeno, vaše veličanstvo. Princa 

bom kratkočasila in mu rodila otroke. In pokorno bom služila 
Amonu.« Prestregla je moj pogled in povesila sem glavo, da 
skrijem nasmešek.

»Amonu,« je zamišljeno ponovila kraljico. »Ko bi le bil tudi 
moj sin tako pri pameti.«

»Od obeh hčera je ona tista trmasta,« je dejal oče. »Če ga 
lahko kdo pregovori, ga lahko ona.«

»In Kija je šibka,« je dodala kraljica. »Ona tega ne bo zmogla. 
Hotel jo je za glavno ženo, toda tega ne bom dovolila.«

»Ko bo videl Nefretete,« je obljubil oče, »bo pozabil Kijo.«
»Kijin oče je vezir,« je svareče pripomnila teta. »Ne bo 

zadovoljen, če izberem tvojo hčer, ne njegove.«
Oče je skomignil. »Taka odločitev je pričakovana. V sorodu 

smo.«
Nekaj trenutkov je vladala negotovost, potlej pa je vladarica 

vstala. »Torej smo dogovorjeni.«
Slišala sem, da je Nefretete od navdušenja zajela sapo. Še 

preden se je zares začelo, je bilo konec. Kraljica, drobne, a 
vpadljive postave, je sestopila s podesta in mačko na zlatem 
povodcu odpeljala s seboj. »Upam, da bo izpolnila tvoje 
obljube, Aj. Na kocki je usoda Egipta,« je svareče pripomnila.

***
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Služinčad je naslednje tri dni tekala iz sobe v sobo in v zaboje 
pakirala posteljnino in oblačila in nakit. Povsod so bile napol 
prazne skrinje in posode iz alabastra, stekla in gline, ki jih je 
bilo treba zaviti in spakirati. Oče je vidno zadovoljen nadziral 
priprave. Nefretete se bo poročila, torej se bomo lahko vsi 
preselili k njemu v palačo Malkata v Tebah, tako da se bomo 
pogosteje videvali.

»Mutni, ne stoj kot lipov bog,« me je oštela mama. »Primi se 
kakega dela.«

»Nefretete tudi stoji kot lipov bog,« sem jezikala. Sestra je 
bila na drugem koncu sobe, kjer je pomerjala oblačila in steklen 
nakit.

»Nefretete,« je revsknila mama, »v Malkati boš lahko po mili 
volji stala pred zrcalom.«

Nefretete je dramatično zavzdihnila, vzela polno naročje 
oblek in jih strpala v košaro. Mama je zmajala z glavo in sestra 
je šla ven nadzirat nalaganje svojih sedemnajstih skrinj. Z 
dvorišča smo jo slišali, kako nekemu sužnju govori, naj pazi, češ 
da so njene skrinje vredne več, kot smo odšteli zanj. Pogledala 
sem mamo, in ona je zavzdihnila. Nismo še zares dojeli, da bo 
moja sestra postala kraljica.

Vse se bo spremenilo.
Odselili se bomo iz Akhmima. Vilo bomo sicer obdržali, 

toda kdove, ali jo bomo še kdaj videli. »Misliš, da se bomo kdaj 
vrnili?« sem vprašala.

Mama se je zravnala. Videla sem, da opazuje ribnike, kjer sva 
se s sestro igrali vse otroštvo, nato se je ozrla k družinskemu 
oltarju, posvečenemu Amonu. »Upam,« je odgovorila. »Tu smo 
bili družina. To je naš dom.«

»Toda naš dom bodo odslej Tebe.«
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Globoko je zajela sapo. »Ja. To si želi tvoj oče. In tvoja sestra.«
»Pa ti?« sem tiho vprašala.
S pogledom se je vrnila k sobi, ki sta si jo delila z očetom. 

Kadar je bil odsoten, ga je strašno pogrešala. Zdaj bo ob njem. 
»Želim si biti z možem,« je priznala, »in rada bi, da so mojim 
otrokom vrata odprta.« Obe sta pogledali Nefretete, ki je na 
dvorišču ukazovala sužnju. »Vladarica Egipta bo,« je nekoliko 
občudujoče dejala mama. »Naša komaj petnajstletna Nefretete.«

»Kaj pa jaz?«
Mama se je nasmehnila, tako da so se obrazne gubice strnile. 

»In ti boš sestra glavne vladarjeve žene. To ni kar tako.«
»Toda s kom se bom poročila?«
»Komaj trinajst let imaš!« je vzkliknila in obraz ji je spreletela 

senca. Boginja Tavaret ji je namenila samo enega otroka, mene. 
Ko se bom jaz poročila, ne bo imela nikogar več. V hipu mi je 
bilo žal, da sem kaj rekla.

»Mogoče se pa ne bom poročila,« sem naglo dodala. »Mogoče 
bom svečenica.«

Prikimala je, toda videlo se je, da razmišlja o času, ko bo 
ostala čisto sama.


