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PRVO POGLAVJE

»Videti je kot kak zdolgočasen lev sredi jate gosk. 

Kot da bo ves ta cirkus prenašal le toliko, dokler se ne 

odloči, po kateri od nas bo šavsnil.«

Gospodična Violet Redmond je izza svoje pahljače 

pokukala proti novopečenemu grofu Ardmayskemu 

in svojo oceno zaupala trem osebam: Millicent in 

Amy, čudovitima svetlolasima sestrama Hart, ki sta 

zadrževali dah in vsrkavali vsako njeno besedo, in pa 

poročeni lady Peregrine, ki je trpela peklenske muke, 

kadar je bila Violet v središču pozornosti. Kar pa se 

je lepi, legendarno muhasti hčerki premožnega in 

vplivnega Isaiaha Redmonda dogajalo tako rekoč ves 

čas.

Tako ni bilo dvoma, da je poročena lady Peregrine 

prav zaradi tega rekla: »Šavsnil, gospodična Redmond? 

Olala, jaz bi raje z razkrečenimi stegni šavsnila po 

njem.«

Sestri Hart sta za pahljačama skrivaj vzdihovali in se 

hudomušno hihitali.
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Violet je skrivaj zehala.

V plesni dvorani lorda in lady �rockmorton 

so zasedale izvrsten položaj ob mizi z likerjem, od 

koder so imele odličen pregled nad dogajanjem. Bila 

je gneča, kot običajno. Sestri Hart sta se motovilili 

okrog Violet, ker sta hoteli biti ona. Lady Peregrine 

se je motovilila okrog Violet, ker je hotela biti opažena 

v njeni družbi. Kljub množici v prostoru se je Violet, 

tako kot tudi sicer, v živo zavedala, kdo je tu in koga ni. 

Tu so bili njeni starši – Isaiah in Fanchette Redmond 

– in pa njen brat Jonathan. Njena najboljša prijateljica 

Cynthia in brat Miles, ki sta se nedavno poročila, sta 

ostala v Pennyroyal Greenu v Sussexu.

Največja praznina je seveda zijala na račun 

odsotnosti njenega najstarejšega brata Lyona, 

ljubljenca elite in naslednika rodbine Redmond, ki je 

pred letom dni izginil, odnesel pa le obleke, ki jih je 

imel na sebi, in pa škatlico iz palisandrovine, ki jo je 

imel že od malih nog. Škatlico, ki jo je izdelal sam.

In razlog za njegovo izginotje je bil še kako navzoč: 

Olivia Eversea, starejša od hčera iz rodbine Eversea 

iz Pennyroyal Greena, starodavnih, a uglajenih 

sovražnikov Redmondovih, ki je zdaj vsa sloka in 

bleda in resna v zeleni obleki stala na drugem koncu 

prostora. Olivia je bila že od nekdaj resna. Celo 

ognjevita. Goreče je bila predana višjim ciljem. V 

pivnici Pri prašiču in osatu v Pennyroyal Greenu 
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je, na veliko začudenje strpnega lastnika lokala 

Neda Hawthorna, celo razdeljevala pam�ete zoper 

suženjstvo.

Olivia je bila tu, Lyona pa ni bilo. Kajti Olivia 

je Lyonu strla srce. In vsi so govorili, da se je s tem 

uresničilo prekletstvo: usoda je namreč narekovala, da 

se je v vsaki generaciji eden iz rodbine Redmondovih 

zaljubil v enega od Everseajevih, posledice pa so bile 

katastrofalne.

Violet je sklenila, da se bo raje obrnila stran, sicer 

bo Olivii v obleko že samo s pogledom vžgala luknjo.

»Ne smemo dajati vtisa, kot da čenčamo.« 

Gospodična Amy Hart je bila dovolj nova med 

družbeno smetano, da se ji je zdelo to nujno omeniti.

»Seveda moramo dajati vtis, da čenčamo. Le kako 

bomo sicer drugim vlivale strah in jim vzbujale 

radovednost?«

Vse tri so vneto prikimavale in nobena od njih ni 

zaznala ironije v Violetinih besedah.

»Zakaj pa lev?« je hotela vedeti Millicent. »Zakaj ne 

medved ali gnu?«

»Gnu ima kopita, ti tepka,« jo je naveličano 

popravila njena sestra Amy. »To pa res ni romantično 

bitje. Čeprav se mi vse zdi, da tudi on ni romantično 

bitje. Tistale namrgodena guba na čelu daje vtis, kot 

da zna biti trajna. Pravijo, da je divjak.« Vzneseno in 

dramatično je vzdrhtela.
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»Že vem, zakaj! Zaradi las. Njegovi lasje so … oker,« 

je zavzdihnila Millicent.

»Oker?« Lady Peregrine se je s hlinjenim 

začudenjem porogljivo obrnila k njej. »Si dejansko 

rekla oker, Millicent? No, saj sem ti rekla, da ti bo 

prebiranje poezije speštalo možgane v kašo, in zdaj 

tule trosiš besede, kot je oker, in res se mi zdi, da sem 

te oni večer slišala uporabiti besedo koprenast, ko si 

opisovala jutranjo meglico – mar ni res?«

Millicent je v zadregi povesila glavo.

»Draga moja, njegovi lasje so rjavi, in preveč jih 

ima. Ampak – vsekakor. Vidim, v čem je težava. Tule 

imaš gube, Millicent,« je lady Peregrine pokazala na 

brezhibne kotičke svojih oči, »od vsega tega mežikanja, 

če mene vprašaš. Mogoče pa potrebuješ povečevalno 

steklo, da ga boš bolje videla?«

Vse so se zvedavo zazrle v ubogo Millicent, njej 

pa so prsti kar sami poleteli k obrazu in začeli gladiti 

namišljene gube.

»Resno mislim, le oglej si ga še enkrat – mežikaj, če 

moraš, nobena od nas ne bo imela nič proti, je tako, 

dami? Videla boš, da je prava zverina. Tako neobičajno 

velik je. Pravijo, da je po rodu Američan. Gotovo je 

potomec medveda in Indijanke.«

»No, kdo je pa zdaj nerealen?« je bila ogorčena 

Millicent.
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»Zanj je precej škoda plemiškega naziva, kajti govori 

se, da se ne namerava zadržati na angleški zemlji, je pa 

res, da zna biti kralj tudi muhast. Kaj mislite, Violet?«

Violet je vedela, da jo hoče lady Peregrine z vsem 

tem govoričenjem o grofu samo šokirati in nanjo 

narediti vtis, kajti vsi so vedeli, da jo je tako zelo težko 

šokirati in nanjo narediti vtis, poleg tega pa je bila 

tako zdolgočasena, tako zdolgočasena, tako naveličana 

neskončne vrste plesov in zabav in vsega v zvezi s tem, 

da je pomislila, da ji utegnejo notranji organi zaradi 

premalo stimulacije vsak čas odpovedati in da jo pri 

življenju ohranja samo še goreče, pa čeprav neosebno 

sovraštvo žensk, ki so stale ob njej, toda mislila si je le: 

modre, bi rekla.

Vse v plesni dvorani se je vpadljivo lesketalo. 

Svetloba množice sveč in svetilk se je odbijala od 

svile in tafta in draguljev in zloščene medenine in 

marmorja ter krojila slepeč sijaj. Ko pa je novopečeni 

grof Ardmayski s pogledom oplazil njih, je svetloba v 

njegovih očeh odblisnila kot na brušenih diamantih. 

Gotovo so modre.

Rekla pa ni drugega kot: »Menda si je plemiški 

naziv prislužil z nečim res junaškim.«

Govorice so vztrajale, a podrobnosti so ostajale 

ovite v meglo. Njegovo veličanstvo kralj George 

IV. je obudil davno pozabljeni naziv, z njim mamil 

Everseajeve in Redmondove, nato pa ga po osupljivem 
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preobratu podelil skrivnostnemu in bojda v Ameriki 

odraščajočemu, a v Angliji rojenemu kapitanu Flintu. 

Kralj se je prav gotovo zabaval, ker je lahko izkoristil 

priložnost in zategnil vajeti mogočnima rodbinama 

Eversea in Redmond, kajti zdelo se je, da takih 

vzvodov tako rekoč ni.

Pahljačo je s počasnimi, previdno brezbrižnimi gibi 

spustila pod brado. Njena mati, ki je imela sokolje oči 

in je bila trenutno zatopljena v pogovor s čokato, s 

turbanom pokrito lady Windermere, bi takoj vedela, 

če bi mladeniče, ki so jo iz vseh kotov opazovali s 

plahim, a opreznim občudovanjem in upali, trepetali 

pred povabilom, ki bi jim ga morebiti poslala s 

pahljačo, spodbujala k neumnostim. Stavne knjige 

pri Whitu so bile polne divjih ugibanj, kaj bi Violet 

Redmond utegnila zakuhati zdaj, kajti neznosno dolgo 

že ni storila česa veličastno, omamno nepremišljenega, 

kot denimo tistikrat, ko je grozila, da se bo vrgla v 

vodnjak, ker se je sprla s snubcem, in z eno nogo že 

visela čez rob, nakar so jo za komolce zvlekli stran, 

ali pa ko je nekoga izzvala na dvoboj. V vmesnih 

obdobjih je bilo njeno vedenje sicer brezhibno, 

omikano, povsem naravno in prav zato so bila občasna 

odstopanja še toliko šokantnejša.

Samo lahkomiselneži so stavili, kdo ji bo nazadnje 

morda le kos. Številni so ji dvorili. Vsem je spodletelo. 

Nekateri so poskusili, pa jim je spodletelo na celi črti. 
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Za gizdaline visoke družbe je bila Violet Redmond 
eldorado. In bila je strah vzbujajoča.

Novi grof je bil res visok, je ocenila, a nič 
pretiranega. Par drugih moških, ki so bili tu, bi si z 
njim verjetno zrlo iz oči v oči.

Bil pa je velik, to pa.
Sicer je bil takšen tudi njen brat Miles Redmond, ki 

je bil visok kot, oh, denimo pečina – na njem je bilo 
nekaj neuničljivega, pa vendar se je zdel vpet v okolje 
in se ga je dalo prav zato tudi spregledati – medtem ko 
na grofu Ardmayskem ni bilo čisto nič nevpadljivega. 
Težko je bilo določiti, zakaj je tako. Roke je sklenil 
na hrbtu, eno koleno je bilo sproščeno upognjeno. 
Večina drugih moških se je med pogovorom držala 
podobno. Njegova oblačila so bila čudovito ukrojena 
in nedomiselna, rjavkaste hlače, bela kravata, črn 
plašč, na telovniku nežno kositrne črte.

Toda njegova otipljiva samozavest in drža, ki je 
kazala živalsko sproščenost v lastni koži, sta prikrito 
izzivali vse navzoče moške.

Da sploh ne omenjamo, da sta med zbranimi 
damami močno načeli sprejete norme, kaj sploh velja 
za privlačno.

Na kratko povedano, bil je vpadljiv kot trojanski 
konj, ki so ga privlekli na sredino plesne dvorane. In 
vsekakor ni spadal na angleško podeželje.

»Kako je namrgoden … res je videti kot divjak,« je 

premlevala Violet. »Moral bi se poskusiti nasmehniti. 
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Me prav zanima, ali ima vse zobe. Je bila katera od vas 
dovolj blizu, da bi videla?«

Ugotovljeno je bilo, da nobena med njimi ni videla 
grofovih zob in da bi morale mogoče katero od njih 
poslati pogledat ali celo plesat z njim, če bi se dalo.

»Mrščenje mi je všeč. Videti je ravno tako, kot da 
mežikaje v sonce stoji na palubi, veter pa mu kuštra 
lase.« To je, vsa zasanjana, izjavila Amy.

»Ampak zlovoljni moški obupno plešejo,« je rekla 
Millicent.

Takšne bebavosti Violet pač ni mogla mirno 
preslišati. Počasi se je obrnila in zabolščala v Millicent. 
»Za božjo voljo,« je rekla v vsej svoji zgroženosti.

Millicent je bila videti temu primerno osramočena.
»Oh! Naj vam povem, kaj vem o dolžini moških 

stegen in kaj to pove o njihovi zmogljivosti,« je vztrajala 
lady Peregrine, kajti minile so cele tri sekunde, odkar 
je bila v središču pozornosti. In sestri Hart sta zasukali 
glavo k njej in se nagnili bližje, kajti lady Peregrine je 
kot poročena mladenka vedela marsikaj, česar onidve 
nista.

In tako so brenčale in brenčale kot ose nad gnilim 
sadjem, dokler ni Violet postala ravno tako dremava, 
kot bi jo na kakem pikniku v resnici zdelovalo sonce, 
in si želela daleč proč. Nedavno tega je šla z bratom 
Jonathanom in dvema prijateljema – Cynthio in 
lordom Argosyjem – k vedeževalki v ciganski tabor 

na obrobju Pennyroyal Greena. Izvedela je, kaj pa 
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drugega, da se bo odpravila na dolgo plovbo. In 

potem je mala cigančica Martha Heron vzkliknila 

nekaj nesmiselnega. Nekaj po francosko. Verjetno je 

bilo ime. Violet je takrat ob vsem skupaj samo zavila 

z očmi. Cigančica Martha Heron je po vsesplošnem 

prepričanju veljala za trčeno in malenkost preveč 

spogledljivo za lastno dobro.

Toda v tistem trenutku je Violet pomislila, da 

bi odplula kamorkoli daleč proč, samo da zapusti to 

plesno dvorano.

»No, če pa iščete res privlačnega, zelo uglajenega 

moškega, je treba pogledati grofovega prvega častnika. 

Ste ga videle? Najbrž je kak francoski aristokrat, ki je 

v revoluciji ostal brez vsega in je zdaj prisiljen služiti 

barbaru, kajti sam ima plemiški naziv! Ime mu je lord 

Lavay.« Lady Peregrine je svoje izjemno znanje željno 

delila z novopečenima članicama družbene smetane.

Violet je glava trznila proti lady Peregrine in vanjo 

je zapičila tako nenavaden in prodoren pogled, da je 

lady Peregrine odtekla vsa barva z lic.

Vse so brez sape, polne pričakovanja zijale v Violet.

»J-je kaj narobe, draga moja?« je po nekaj sekundah 

zmogla lady Peregrine. Zdelo se je, da zadržuje dih.

»Bi prosim ponovili njegovo ime?« Iz Violet je 

previdna vljudnost kar puhtela.

Lady Peregrine se je zbrala in se začela v opojnem 

pričakovanju škandaloznega vedenja kar tresti.
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»Oh, storim lahko še kaj boljšega, gospodična 

Redmond,« je zapredla. »Bi ga želeli spoznati?«

»Videti so kot hijene nad mrhovino,« je Flint 

pozdravil lorda Lavaya, ki se je vrnil s kozarčkom 

likerja.

Lavay je sledil grofovemu pogledu in na drugem 

koncu plesne dvorane zagledal krog mladenk. »In ta 

mrhovina, če se tako izrazim, si ti,« mu je prešerno 

potrdil lord Lavay, njegov prvi častnik. »Ko sem šel po 

tole brozgo, sem ujel kar precej njihovega pogovora. 

Pravzaprav je rekla …«

»Katera pa?«

»Čedna blondinka.« Lavay je z brado pomignil 

nekam tja v njihovo smer.

»Vse so čedne,« je razdraženo rekel Flint. In res 

so bile. Vse so bile enako blede, čiste, odišavljene, 

nališpane, nežne. Čedne, čedne, čedne. Angleške 

različice čednega. Vsaka dežela je imela svojo različico 

in on si je privoščil več kot pošten delež čednega.

»Tista z zelo svetlo blond lasmi – vzhodno od vhoda, 

blizu tistega poženščenega kipa … Rimljana, se mi zdi? 

Oblečena je v modro in iz pokrivala ji štrli nekakšno 

pero? Ko sem si natakal tole … tole …« Zmanjkalo 

mu je besed, medtem ko je poln gorja preučeval motni 

liker, vendar je nadaljeval: »Slišal sem jo govoriti, in 

tole je žal citat, da je slišala, da je dolžina stegen pri 
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moškem v neposredni povezavi z dolžino njegovega – 

uporabila je besedo blagoslov, toda poudarila jo je tako, 

da o pomenu ni bilo dvoma – in če to res drži, potem 

se lahko Courtenayev blagoslov prav gotovo skrije pred 

blagoslovom novega grofa Ardmayskega.«

Takoj sta se za hip ali dva pogreznila v zbegan 

molk v čast nevarnega malega paradoksa, ki se mu 

reče angleška dama. Zdele so se prhutajoče in krhke 

kot njihove pahljače, njihovi pogovori so bili vsaj 

navzven strašansko vljudni in zadržani. Kljub vsemu 

pa so s taistimi pahljačami čez celotne plesne dvorane 

pošiljale osupljivo dražeča vabila in stezniki so jim 

oprsja dvigali izza životcev, da so se kot biseri na 

blazinah ponujala pašam na ogled. Samo en pogled, 

ki se je zadržal na napačnem oprsju, pa je kak okajen, 

nadut mlečnozobi lord že vpil o pištolah ob jutranjem 

svitu. Ena prava beseda in dolg, usmerjen pogled, 

pa je znal moški na kakšni večerji dobiti vabilo v 

nišo na hodniku, privzdigniti občutljivo krilo čedne 

aristokratske vdove in si postreči z užitki, ki so se 

skrivali med njenimi stegni.

Flint je dobil opomnik glede obojega že v prvih dneh 

na angleških tleh. V prvem primeru se je opravičil, v 

drugem pa se obžalujoče, a vljudno izmaknil.

»Ne vem, kdo je Courtenay,« je pritajeno dodal 

Lavay, kajti zdaj je bilo nemogoče spregledati 

vprašanje, kdo to je. 
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Medtem ko se je Flint zaradi svojih zadolžitev 
sestajal s kraljem in se udeležil več dolgočasnih 
večerij njemu na čast, kjer so bili tudi možje, ki so 
mu nepresenetljivo zamerili obujeni naziv – je bil 
pač v Angliji rojeni pankrt, ki je v Ameriki odrastel v 
divjaka – je Lavay preživljal mnogo več časa v precej 
gostoljubnejšem okolju bordela z imenom Žametna 
rokavica.

Flint je zakoprnel po svoji maroški ljubici Fatimi, 
katere oči so bile kot topljena čokolada, nos privihan, 
ravni črni lasje pa neskončno dolgi. Fatima mu je 
pomignila s prstom ene roke, z drugo pa razstrla zavese 
med svojo dnevno sobo in s kadilom odišavljeno 
spalnico – tako daleč je šla ona z neverbalno 
komunikacijo. In potem se je povzpela nadenj ali pa 
on nadnjo in preživela sta nedvoumno preznojeno 
in naslade polno popoldne. Flint je bil neomajno 
prepričan, da družbe, kjer ni dovolj trdega, poštenega 
dela, po nepotrebnem postanejo zapletene.

V resnici je bilo tako: potem ko je skoraj dve 
desetletji plul po odprtih morjih, potem ko je jedel 
in spal na ladjah in v zaporih in palačah, potem ko 
je z vladarji in barabami barantal za lastno življenje, 
potem ko je kot lovec na glave zapiral zločince in si 
pridobil ter tudi zapravil več kot znatno premoženje, 
je kapitan Flint, pankrt in mešanec, poveljnik bojne 
ladje in trgovec, novoimenovani grof Ardmayski, pri 

dvaintridesetih letih spadal na vse konce in hkrati 
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nikamor. Plesal je, kot si je žvižgal sam, ne drugi. 

Moški v tej plesni dvorani gredo lahko zaradi njega 

tudi k vragu. Želel si je tistega, kar je bilo njim 

najbrž že vse življenje samoumevno: priložnost, da 

ustvari dinastijo. Nekaj čisto svojega, nekaj, čemur bi 

pripadal.

Potreboval bo zemljo, premoženje in ženo. 

Zemljišče, po katerem je hrepenel, je bilo v New 

Orleansu, za ženo bo dobra Fatima, ker si je vsaj 

prizadevala za njegov užitek in ugodje, toda potrebnega 

premoženja ni in ni bilo od nikoder, lastnik plantaže v 

New Orleansu pa je postajal neučakan.

Pred dvema tednoma se je vse spremenilo.

Posmehljivo je spet preklel svojo največjo hibo, po 

zaslugi katere se je sploh znašel v tej plesni dvorani. 

Nikoli se ni znal prav zadržati, kadar je bilo treba koga 

rešiti. Zadnjič je bil ravno zasidran v Le Havru in si 

belil glavo, kako si okrepiti močno načeto denarnico, 

potem ko je bil svileni tovor poškodovan v neurju, 

takrat pa je nekega okajenega, trapastega gospodiča 

rešil pred lokalnimi žeparji. Izkazalo se je, da je 

hvaležni možakar pravzaprav ljubljeni bratranec lady 

Conyngham, kraljeve ljubice. Pripoved o Flintovem 

junaštvu – ki je bilo v resnici samo nekaj spretnega 

mečevanja in zastrašujočega renčanja, pa čeprav sta 

bila žeparja res dva, Flint pa sam – ji je prišla na uho 

prek Flintovega znanca, grofa Heberta, v La Havru.
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In tako je kralj izvedel za Flinta in njegov dar za 
lovljenje ubežnikov ter prepoznal priložnost, da 
se prilizne ljubici in hkrati reši zoprno težavico na 
odprtih morjih. Predlagal je obuditev veličastnega 
angleškega grofovskega naziva, ki bi ga podelil Flintu. 
Flint bi moral za to samo uloviti gusarja, ki si je nadel 
ime Le Chat in ki je plenil in potapljal trgovske ladje, 
med njimi številne angleške, vzdolž celotne evropske 
obale. Naziv bi lahko obdržal, tako kot tudi donosna 
kmetijska zemljišča, ki pridejo z njim, zemljišča, ki 
bi zagotavljala reden dohodek – in hkrati zahtevala 
visoke stroške vzdrževanja.

Nagrada je bila v celoti odvisna od tega, ali bo 
gusarja spravil pred sodnika.

Predlog je bil peklenski. Pravzaprav je bil naravnost 
čudovit: praktičen, muhast in krut.

Flint ga je neznansko občudoval.
In Flint ga je zavrnil.
Že vse odkar je bil desetleten fantič, ko je kapitan 

Moreheart z ladje Predanost zapuščenemu fantu 
ponudil dom, cilj in védenje, da mora odrasti v 
moškega, kakršen je bil dandanes, je venomer plesal 
tako, kot je žvižgal sam, ne kot kdorkoli drug. Tudi 
zdaj ni nameraval začeti, pa čeprav je požvižgaval sam 
angleški kralj. Pa čeprav bi lahko z eno samo potezo 
pridobil vse, kar si je želel.

Če pa bi mu spodletelo, bi ga lahko to seveda 

pokopalo.
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Kralj ga je nagovarjal. Flint ni klonil. Kralj se mu je 

dobrikal. Flint ni klonil.

Kralj, ves osupel, je posegel po prikritih grožnjah. 

Flint, ki se je – prav nič prestrašen – pravzaprav 

zabaval, ni klonil.

Ko je slišal, da je kralj od togote dejansko cepetal, je 

začel resno uživati v igrici.

In potem je Le Chat potopil Predanost.

Flint je izvedel na večer, ko je s posadko posedal v 

pivnici v Le Havru. Otrpnil je, dlan se mu je tesno 

ovila okrog vrčka piva, vse okrog njega so valovale 

salve robatega smeha. Osupel je ugotovil, da se je ob 

novici počutil, kot bi ga ustrelili v trebuh.

Kapitana Morehearta, ki sta se ga sicer že lotevali 

osivelost in putika, a je bil še vedno prekanjen, goreče 

prepričan v svoj prav in dostojanstven … je tisti 

prekleti gusar z mečem prisilil sesti v čoln in ga skupaj 

z njegovimi možmi poslal v skoraj gotovo smrt na 

odprto morje.

Predanost pa so gusarji za njegovih hrbtom s topom 

razstrelili na prafaktorje.

To je bil razlog, da je privolil in postal grof 

Ardmayski.

In zdaj so tista veličastna angleška zemljišča, 

vključno s stoletje starim posestvom, visela tako pred 

njim kot tudi nad njim, kot korenček pred oslom in 

hkrati Damoklejev meč.
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Pred pol ure se je bil Flint zaradi zadušnosti 

plesne dvorane in svojega poslanstva in spomina na 

Morehearta prisiljen nemiren odpraviti do vrat terase 

in jih za spoznanje odpreti. Zunaj je veter tulil kot 

ujeta, ranjena žival ter prinašal vonj s premogom 

zamazanega Londona in morja. Tam v daljavi je bil 

zasidran njegov škuner Fortuna. Jutri bodo najbrž 

prednjačili mirnejši vetrovi in karseda zgodaj bo 

odplul s svojo maloštevilno, a zvesto – in po potrebi 

razigrano srborito – posadko.

No, zvesti so bili vsi, razen enega. Zdaj je mogoče 

res grof, toda zadolžitve kapitana so bile brezštevilne, 

enolične in pogosto neznosne. 

»Ti je uspelo najti zamenjavo za Rathskilla med, 

kako bi rekel, porcijami užitkov v Žametni rokavici?« 

Rathskill, zabiti kuharjev pomočnik, je moral 

proč, preden Herkulu, glavnemu kuharju, zmanjka 

potrpljenja in ga vtakne v mlinček za meso. Rathskill 

je bil len, bil je površen, vsi pa so zgroženo osupli 

strmeli v drobce peciva, ki so se držali njegovih ust, 

medtem ko je z roko na srcu lagal, da ni kradel strogo 

odmerjenih obrokov hrane. Strašansko je pretiraval 

glede dogodkov v ladijski menzi, tako Flinta kot 

Lavaya pa je imel za norca.

Nobeden od njiju ni prenašal, če ju je imel kdo za 

norca. Nikoli.


