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Posvetilo

V spomin Debbie Dunn, ki romanc ni samo oboževala, 

temveč je v eni najlepših, kar sem jih kdaj videla, tudi živela. In 

njenemu vdanemu junaku Philu. Dobro poskrbi za tiste angele, 

draga, dokler ne pridemo tja.

Michaelu in dobremu Bogu, ker me ima rad, pa naj bom 

lepotica ali zver.
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Prolog

Škotska, Višavje 

1746

Gwendolyn je bila stara devet let, ko je skoraj ubila bodočega 

poglavarja klana MacCullough.

Zavihtela se je na čokat mlad hrast, previdno preverjala 

vsako vejo, da se je prepričala, ali bo vzdržala njeno težo, ko je 

zagledala njegovega razmršenega ponija.

S hrbtom se je naslonila na duplino v deblu in kukala med 

tančico kot meta zelenih listov, srce ji je preskočilo udarec. 

Ja, on je bil. Pokončne drže Bernarda MacCullougha ali grive 

temnih las, ki mu je padala na čelo, ni bilo mogoče zamenjati. 

Nosil je škrlatno črn tartan, ki je prekrival njegovo srajco 

žafranaste barve. Srebrna broška, okrašena z MacCulloughovim 
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zmajem, je spenjala tartan in ji pozornost pritegnila k njegovim 

ramenom, za katera se je zdelo, da so vsak dan širša. Pod kratkim 

kiltom so se njegove dolge porjavele noge tesno oprijemale 

ponijevih bokov.

Gwendolyn je brado položila na dlan in zavzdihnila, ko je 

preprosto vsrkavala pogled nanj, ko je svojim petnajstim letom 

navkljub ponija vodil po skalnati poti z eleganco in izurjenostjo. 

Čeprav je po tej poti jezdil vsak dan, se ga ni nikoli naveličala 

opazovati. Nikoli se ni naveličala sanjarjenja, da bo nekega dne 

dvignil pogled in jo zagledal.

»Kdo je tam?« bi zaklical in z vajetmi ustavil konja. »Bi lahko 

bil padli angel iz nebes?«

»Sam' jaz sem, moj poglavar,« bi odgovorila, »prelepa lady 

Gwendolyn.«

Potem bi v nasmešku pobliskal z belimi zobmi in ona 

bi se počasi spustila na tla. (V sanjah je vedno imela lep par 

koprenastih kril.) Samo z eno roko bi jo potegnil s tal, si jo 

namestil predse na ponija in skupaj bi pojezdila skozi vas ter 

uživala v ponosnih nasmeških njene mame in očeta, vaščani bi z 

odprtimi usti strmeli in starejši sestri bi ji močno zavidali.

»Poglejte! Gwenie je na drevesu. Pa pravijo, da prašiči ne 

znajo leteti!« Glasen škodoželjen smeh je predramil Gwendolyn 

iz sanjarjenja.

Pogledala je navzdol in zagledala krog vaških otrok, ki 

so se zbrali okoli drevesa. Po koži se ji je začela plaziti dobro 
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poznana groza. Če se ne bo zmenila za njihove zbadljivke, bodo 

najverjetneje preprosto odšli.

»Ne vem, zakaj tam zgoraj zapravljaš čas. Vsi želodi so spodaj 

na tleh.« Ross, krepak sin vaškega kovača, se je udaril po kolenih 

in zatulil od veselja.

»Oh, prenehaj, Ross,« se je zasmejala Glynnis, Gwendolynina 

dvanajstletna sestra. Prste je prepletla z njegovimi in vrgla nazaj 

svoje goste rjave kodre. »Če boš pustil to ubogo dušo pri miru, 

ti bom morda pozneje dovolila, da mi ukradeš poljub.«

Gwendolynina enajstletna sestra Nessa, katere svilnati ravni 

lasje so bili za odtenek bolj zlati kot rdeči, ga je prijela za drugo 

roko in ljubko našobila ustnice. »Svoje ustnice zadrži kar zase. 

Poljube je obljubil že meni.«

»Ne pričkajta se, deklini.« Ross ju je obe stiskal, dokler nista 

zavpili. »Dovolj poljubov imam za obe. Vendar pa bi potreboval 

več poljubov, da bi me odvrnili od vajine sestre.«

Gwendolyn se ni mogla zadržati, da ne bi odgovorila. »Pojdi 

stran, Ross, in me pusti pri miru!«

»In kaj boš storila, če te ne bom? Sedla name?«

Glynnis in Nessa sta se na vse pretege trudili, da bi za dlanmi 

prikrili hehetanje. Preostanek njihove družbe je izbruhnil v 

krohotu.

Potem je nepoznani glas presekal njihovo razposajenost. 

»Slišal si damo. Pusti jo pri miru.«

Glas Bernarda MacCullougha je bil bolj enakomeren in 

globok, kot si je Gwendolyn predstavljala. Njeno začudenost, 
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ker ji je rekel dama, je hitro nadomestila osramočenost, ko je 

spoznala, da je moral slišati vse povedano. Ko je gledala med 

vejami, je lahko videla samo vrh glave svojega zagovornika in 

zloščene škornje s kovinsko špico.

Ross se je obrnil proti vsiljivcu. »In kdo za vraga si ti, da …?« 

Njegovo renčanje se je spremenilo v zadovoljno krakanje, ko 

je postal rdeč, potem pa bled. »Ni-nisem vedel, da ste vi, moj 

poglavar,« je zajecljal. »O-o-oprostite mi.« Pred poglavarjevim 

sinom se je spustil na eno koleno.

Bernard ga je prijel za sprednji del srajce in ga potegnil na 

noge. Ross je bil morda vsaj šest kilogramov težji, vendar je 

še vseeno moral nagniti glavo, da je pogledal Bernarda v oči. 

»Nisem še tvoj poglavar,« je poudaril Bernard. »Toda nekoč 

bom. In posvariti te moram, da nikoli ne pozabim krivice, ki je 

storjena enemu od naših.«

Gwendolyn se je ugriznila v ustnico, ki je še vedno drhtela, 

presenečena, da je njihovo draženje ni moglo spraviti v jok, 

njegova prijaznost pa.

Ross je trdo pogoltnil slino. »Ja, moj poglavar. Jaz pa ne bom 

pozabil opozorila.«

»Le glej, da ga ne boš.«

Čeprav je bil Ross ves ponižen, ko je prijatelje odvedel stran, 

pa je Gwendolyn z vrha drevesa ujela žareč pogled v njegovih 

očeh. Pozneje mu bo plačala za tole ponižanje.

Njeni polomljeni nohti so se zažrli v lubje, ko je spoznala, da 

so storili natanko to, kar je zahtevala. Pustili so jo samo.
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Z njim.

Z licem se je naslonila na deblo drevesa in molila, da bi 

izginila vanj kot kakšna sramežljiva gozdna vila.

Trden glas je takoj potopil njene upe. »Odšli so. Lahko prideš 

dol.«

Zaprla je oči in se že bala prezira na njegovem obrazu, ki mu 

bo potemnilo obraz, če bo sprejela njegovo povabilo. »Precej 

udobno mi je tukaj, kjer sem.«

Zavzdihnil je. »Nimam vsak dan priložnosti rešiti gospodične 

v težavah. Mislil bi si, da se mi boš želela zahvaliti.«

»Hvala. Bi zdaj, prosim, odšel in me pustil pri miru?«

Prvo napako je naredila, ko se mu je uprla. »Ne bom. To je 

moja dežela in zato tudi moje drevo. Če ne boš prišla dol, bom 

jaz prišel k tebi.« Nogo je dvignil na najnižjo vejo in jo skušal 

prijeti za bingljajočo nogo.

Ko si je predstavljala, kako hitro bi se s tistimi dolgimi nogami 

povzpel na drevo, je Gwendolyn storila drugo napako. Začela 

je plezati više. Toda v naglici je pozabila preveriti vsako vejo, 

preden je stopila nanjo. Zaslišala sta se pok in hreščanje, ko je 

padala proti tlom. Njena zadnja jasna misel je bila: Prosim, Bog, 

naj pristanem na glavi in si zlomim tilnik. Toda muhaste veje so 

jo spet izdale, ker so znova in znova prekinjale njen padec.

Imela je samo trenutek časa, da je usmiljeno pogledala na 

Bernardov šokirani obraz, preden je priletela nanj in ga podrla 

na tla.

Gwendolyn je potrebovala nekaj trenutkov, da je zajela sapo. 
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Ko je odprla oči, je pod njo iztegnjen ležal Bernard, njegov 

obraz je bil le nekaj centimetrov od njenega.

Oči je imel zaprte, goste temne trepalnice so se razprostirale 

po možati krivini njegovih porjavelih lic. Gwendolyn mu je 

bila tako blizu, da je videla celo zametke brade, ki bo kmalu 

potemnila njegovo čeljust.

»Moj poglavar?« je zašepetala.

Niti ni zastokal niti se ni premaknil.

Zaječala je. »Oh, moj bog, ubila sem ga!«

Če bi le padec ubil še njo! Potem bi ju vaščani lahko našli 

tukaj, njeno telo, ki bi zaščitniško ležalo na njegovem, ko bi 

bila združena v smrti, kot nikoli nista bila za časa življenja. 

Gwendolyn se ni mogla upirati usmiljenja vredni podobi in 

zakopala je glavo v njegovo ključnico ter potlačila jok.

»Ali si ranjeno, dekle?« se je slišal raskav šepet.

Gwendolyn je počasi dvignila glavo. Bernardove oči so bile 

zdaj odprte, vendar ne v smrtnem bolščanju, kot se je bala. Bile 

so živo zelene barve smaragdov, ki se prelivajo preko skrinje 

skritega zaklada.

Ko je nežno odstranil list z njenih las, se je Gwendolyn 

pobrala z njega. »Nič drugega nimam obtolčenega kot svoj 

ponos,« je rekla. »In ti? Si poškodovan?«

»Mislim, da ne.« Vstal je ter si s hrbta otresel liste in 

umazanijo. »Več kot otrok bi moral pristati v mojem naročju, 

da bi iz mene iztisnil zrak.«

Otrok? Gwendolyn je skoraj čutila, kako so se ji kite postavile 
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pokonci. Z las si je potegnil vejico in jo opazoval izpod kodra, 

ki mu je padal na čelo. »Že prej sem te videl na gradu, kajne? 

Živiš v dvorcu v vasi. Si hči očetovega oskrbnika.«

»Ena od njih,« je odrezavo odgovorila, saj ni želela, da bi 

posumil, da je živela za tiste dni, ko jo je oče vzel s seboj na 

grad, medtem ko je opravljal posle, le zato, da bi morda lahko 

ujela pogled na Bernarda, ko je skakal po stopnicah, igral 

šah s poglavarjem ali se tihotapil za mamo, da jo je nagajivo 

poljubil na lice. Za Gwendolyn je bil grad Weyrcraig od nekdaj 

grad njenih sanj, kraj čiste pravljice, kjer se uresničijo še tako 

neverjetne sanje.

»Imaš mlajšo sestro, kajne? In še ena je na poti. Tvoji 

starejši sestri sem spoznal,« je rekel. »Precej predrzni, kajne? 

Vedno trepata s trepalnicami in zibata boke, ki jih še nimata.« 

Zabavljiv nasmešek mu je ukrivil ustnice, ko je pogledal njeno 

pomečkano tuniko in zbledele hlače do kolen, ki jih je sunila iz 

očetovega perila. »Nisi takšna kot onidve, kajne?«

Gwendolyn je prekrižala roke na prsih. »Ne, nisem. Jaz sem 

debela.«

V odkritem ocenjevanju jo je premeril od nog do glave. 

»Malo več mesa imaš na kosteh, vendar to ni neprimerno za 

otroka tvojih let.«

Otrok! Nekako jo je bolj razjezilo, da ji je spet rekel, da 

je otrok, kot da je potrdil, da je debela. Kako je lahko kdaj 

pomislila, da je zaljubljena v domišljavega fanta? Ker ga je 

prezirala!
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Vzravnala se je do vse svoje meter in trideset centimetrov 

visoke postave. »Predvidevam, da se imaš samo zato, ker živiš 

v tistem velikem gradu in jahaš čednega ponija, za odraslega 

moškega.«

»Nekoliko še moram zrasti. Pa ti tudi.« Eno od njenih 

svetlorumenih kit si je ovil okoli dlani, jo potegnil bliže, da se je 

lahko sklonil in ji zašepetal na uho. »Toda oče verjame, da sem 

dovolj moškega, da bom nocoj pospremil do gradu nekatere 

njegove najbolj spoštovane goste.«

Gwendolyn je potegnila kito iz njegove roke in si jo vrgla 

čez ramo v grozi, da jo bo podrgnil po nosu ali jo potrepljal po 

glavi kot kakšnega mladička, ki se slini. »In kdo naj bi bili ti 

gosti?«

Vzravnal se je, prekrižal roke na prsih in bil videti skrivnosten. 

»Oh, to je skrivnost, ki je nikoli ne bi mogel zaupati mali 

deklici.«

Grozen fant. Preklemani fant. »Potem pa najbolje, da se kar 

odpravim, da se boš lahko udeležil svojih moških dolžnosti.«

Stopila je proti hribu, grozno zadovoljna, da je bil popolnoma 

presenečen ob njenem odhodu. »Če želiš, ti lahko dam namig,« 

je zavpil za njo.

Ni mu želela dati zadovoljstva z odgovorom. Preprosto 

ustavila se je in čakala v smrtni tišini.

»Pravi junak je!« je zavpil Bernard. »Princ med moškimi.«

Ker je do pred nekaj minutami Gwendolyn prav to mislila 

tudi o njem, nanjo ni naredil posebnega vtisa. Spet je stopila 

naprej.
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»Če te bo tisti fant spet nadlegoval, mi sporoči, prav?«

Gwendolyn je tesno zaprla oči ob valu hrepenenja. Še pred 

nekaj trenutki bi dala vse na svetu, da bi ga lahko imela za 

svojega junaka. Zdaj pa, ko je pobirala svoj ponos, raztreščen 

okoli sebe, se je okorno obrnila in ga vprašala: »Je to prošnja ali 

zahteva?«

Ko je položil dlani na vitke boke, je spoznala, da je spet 

naredila napako, da ga je izzvala. »Imej to za ukaz, dekle. 

Navsezadnje bom nekega dne tvoj poglavar in gospodar, tako 

kot njegov.«

Gwendolyn je dvignila nos visoko v zrak. »Tukaj pa se motiš, 

Bernard MacCullough. Kajti noben moški nikoli ne bo moj 

poglavar in gospodar!«

Zasukala se je, odkorakala proti vasi in spregledala nasmešek, 

ki je zaigral okoli Bernardovih ust, ko je zašepetal: »O tem na 

tvojem mestu ne bi bil tako prepričan, dekle.«



Prvi del

Človek ni ne angel ne zver; nesreča pa je, da se tisti, ki bi igral 

angela, vede kot zver.

Blaise Pascal

Zver ni samo kruta, temveč nosi tudi kanec usmiljenja.

William Shakespeare
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Prvo poglavje

Škotska, Višavje 

1761

Zmaj Weyrcraiga se je potikal med razpadajočimi parapeti 

v svojem brlogu in se boril z željo, da bi glavo vrgel vznak in 

sprostil krvoločno rjovenje. Predolgo je že bil ujetnik dnevne 

svetlobe. Šele ko so sence teme ovile Weyrcraig, je lahko odložil 

okove in se svobodno potikal skozi grajski labirint prehodov.

Zdaj ga je imela v oblasti tema, edino kraljestvo, ki mu je 

bilo prepuščeno.

Ko se je zazrl v morje, ga je gosti slani zrak zaščemel v oči. 

Toda mrzli ostri zrak ni mogel predreti ščita njegove kože. 

Odkar je prišel sem, je postal neobčutljiv na vse žaljivke, le 

za tiste najokrutnejše ne. Zašepetane besede ljubezni, nežno 
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ljubkovanje in svilena, vroča ženska sapa ob njegovi koži so mu 

postali tako oddaljeni in grenko-sladki kot spomin na sanje.

Na obzorju je divjala nevihta. Dvigajoči se veter je bičal 

Severno morje, ga spreminjal v razburkano peno in pošiljal 

silovite valove, da so se razbijali spodaj ob pečini. Strela je vrgla 

mrežo od oblaka do oblaka, prelivala nekoliko svetlobe, vendar 

puščala za seboj še bolj nepredirno črno temo.

Približujoča se nevihta je razbila njegovo divjost kot črepinje 

raztreščenega ogledala. Grmenje v daljavi bi lahko bilo srhljivo 

rohnenje topov ali renčanje, ujeto v njegovem grlu. Preiskoval 

je svojo dušo, vendar ni našel sledu človeškosti. Kot otrok se je 

bal, da pod njegovo posteljo spi zver, ko pa je prišel v ta kraj, je 

spoznal, da je ta zver on sam.

Bil je to, kar so naredili iz njega.

Razgalil je zobe – v izrazu, ki bi ga samo nekateri razumeli 

kot nasmešek – ko si jih je predstavljal, kako se skrivajo v svojih 

posteljah ter trepetajo, ko si zamišljajo njegov bes. Verjeli so, da 

je pošast brez kančka vesti ali usmiljenja. Jasno jim je povedal, 

da so bile njegove zahteve zakon, njegova volja tako neustavljiva 

kot pesem morske deklice v vetru, ki je zavijal skozi osamljene 

soteske in skalnate gorske prelaze.

Strahopetna predaja bi mu morala prinesti nekoliko 

zadovoljstva, vendar je samo spodbudila njegovo lakoto – 

lakoto, ki je glodala gorečo luknjo v njegovem trebuhu in mu 

grozila, da ga bo pogoltnila od znotraj navzven. Kar koli je ujel 

v svoje kremplje, si je želel zabrisati v njihove obraze in zažgati s 

plamenom svoje sape.
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Morali bi biti prekleti, toda on je bil tisti, ki je čutil ognje 

pekla, ki so lizali njegovo dušo. On je bil obsojen na vandranje 

po ruševinah svojih sanj brez nekoga, ki bi nekoliko ublažil 

njegovo osamljenost.

Ko je opazoval vrtinčenje oblakov, ga je v trebuhu presekala 

nova lakota, močnejša in bolj prebadajoča od vsega, kar je čutil 

do zdaj. Morda mu nikoli ne bo uspelo zadovoljiti svojega 

nenasitnega apetita. Toda nocoj si ne bo več odrekal okusnega 

zalogajčka, ki bo nekoliko omilil njegovo hrepenenje. Nocoj se 

bo potrudil, da bo zadovoljil prvinsko poželenje, ki je tlelo v 

trebuhu vsake zveri – tudi moškega.

Nocoj bo zmaj lovec.

* * *

Gwendolyn Wilder ni verjela v zmaje.

Tako je, ko je odmevalo trkanje po vratih dvorca, čemur je 

sledilo razburjeno vpitje: »Zmaj divja. Vse nas bo ubil v naših 

posteljah!« samo zastokala, se obrnila na trebuh in si potegnila 

blazino čez glavo. Skoraj bi raje videla, da bi bila umorjena v 

postelji, kot da jo brezglavo blebetajoča norica iztrga iz sanj.

Prste si je vtaknila v ušesa, vendar je še vedno slišala Izzy, 

ki je spodaj topotala po preddverju, mrmrala litanijo kletvic, 

ki so vsebovale določene predele božje anatomije, nekatere 

manj svete kot druge. Močnemu grmenju je sledilo cviljenje, 

ob katerem se je Gwendolyn zdrznila. Izzy je zagotovo brcnila 

nemočnega psa, ki se ji je drznil zoperstaviti.


