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1. poglavje

Wessex, 879

Vstopil je v podolgovato dvorano Wyndhursta in vse ženske 

so za nekaj trenutkov prenehale z delom, da bi mu sledile z 

očmi. V tem ni bilo ničesar neobičajnega. Tako je bilo vsakič, 

kadar je bil v prisotnosti žensk - tu, doma, ali kjer koli drugje. 

Ženske si pač niso mogle pomagati, da ne bi zijale vanj. Tukaj v 

Wyndhurstu ni bilo pomembno, da je bil on Viking, vsi ostali 

pa Anglosasi, in da so se le-ti redko družili brez prelivanja krvi. 

Od takrat, ko so njihovi možje končali eno izmed mnogih vojn 

z danskimi Vikingi na severu, je namreč minilo komaj leto dni.

Žensk ni očaral strah, čeprav je ta Viking lahko vzbujal strah 

in trepet, kadar je prijel za orožje, izurjen vojščak, kakršen je bil. 

Niti jih ni prevzela njegova visoka postava, s katero je prekašal 
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celo njihovega, prav tako izjemno visokega lorda Roycea. 

Preprosto niso poznale moškega, ki bi bil tako neizmerno 

čeden, kot je bil Selig Haardrad.

Poleg telesa, ki bi ga mu lahko zavidali severnjaški bogovi, 

ga je narava blagoslovila tudi z obrazom, ki je spominjal na 

angelskega, z očmi, ki so bile lahko temne kot poletna nevihta 

ali svetle kot zloščeno srebro, s poudarjenimi ličnicami in 

popolno oblikovanim nosom, rahlo ukrivljenimi obrvmi, ki so 

bile tako vranje črne kot njegova dolga bujna griva. Njegove 

ustnice so bile tako čutne, da si je vsaka ženska, ki jo je spoznal, 

želela izvedeti, kakšnega okusa so. 

Ženske bi se morale do zdaj že navaditi njegovega videza, 

saj se je prvič pojavil že pred šestimi leti, ko je s svojimi 

normanskimi Vikingi napadel njihovo ozemlje in pri tem 

skoraj izgubil življenje. Toda niti ta domačnost ni igrala nobene 

vloge. Njegovim čarom so podlegle vse po vrsti, celo stara Eda v 

kuhinjskih prostorih na koncu dvorane, čeprav se je zbrala prva 

in šavsnila drugim ženskam, naj gredo nazaj delat. Upreti se mu 

ni mogla niti mlada Meghan v prednjem delu dvorane, ki je s 

svojimi damami sedela pred odprtimi okni in šivala. 

Čeprav je bila stara šele štirinajst let, je Meghan zasanjano 

vzdihnila in si zaželela, da ta dotični Viking ne bi bil dvakrat 

starejši od nje. Ni šlo za to, da je bila premlada za poroko. 

Mlada dekleta so se lahko poročila, če je obstajala dovolj močna 

potreba po zavezništvu. Ampak njen brat Royce takšne potrebe 

ni imel in je bil s Seligom že v sorodu po zakonu. Poleg tega je 
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imel Meghan preveč rad, da bi ji v naslednjih nekaj letih dovolil 

zapustiti dom, ona pa je bila popolnoma zadovoljna, da je bilo 

temu tako.

Na levi strani podolgovate dvorane, pri eni izmed miz, 

postavljenih okoli ogromnega soda s pivom, kjer so se radi 

zbirali moški, je Seligova sestra Kristen opazovala, kako se je 

približeval. Običajno ni opazila, kako so se njene ženske odzvale 

nanj, vendar spričo tišine, ki je pozdravila njegovo navzočnost, 

danes tega ni mogla spregledati. Opazila je nasmešek, ki ga je 

namenil nekaj ženskam, in precej pomežikov tistim, ki jih je 

poznal intimno. Po njeni oceni je bilo pomežikov malce preveč.

Njen mož Royce, ki je sedel zraven Kristen, je zavil z očmi, 

ko je videl isto stvar, in pripomnil: »Moral bi se oženiti in jih 

odrešiti trpljenja.«

»Kakšnega trpljenja?« je prhnila. »Razdaja se na vseh koncih 

in krajih, za seboj pa ne pusti drugega kot zadovoljne vzdihe. 

Trpele bi, če bi se oženil. In zakaj bi se, ko pa se v obeh deželah 

mečejo za njim ženske vseh starosti, da vsake tržnice, ki jo 

obišče, sploh ne omenjam?«

»Torej je bilo tako tudi na Norveškem?«

»Vedno.« Zavzdihnila je.

Royce se je zahahljal, vedoč, da na svojega brata ni bila niti 

malo jezna, ker je osvajal srca cele armade žensk, vključno s 

tistimi pod njeno streho. Preveč sta si bila blizu, da bi mu kar 

koli zamerila. Vedel je tudi, da si je Kristen celo zadala nalogo, 

da bo maščevala Seligovo smrt, ko je mislila, da je Royceov 
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bratranec Alden ubil njenega brata v spopadu, zaradi katerega 

sta s Seligom pred šestimi leti prišla v Wessex. 

Royce ni maral razmišljati o tistih časih. Kako malo je takrat 

manjkalo, da ni ukazal usmrtiti svojih ujetnikov, ki so jih tistega 

dne zajeli njegovi možje, in pri tem skoraj izgubil svojo pravo 

ljubezen. Ena od tistih ujetnikov je bila namreč tudi njegova 

žena, ki se je s pomočjo svojih prijateljev preoblekla tako, da 

je bila videti kot fant. S krinko bi ga skoraj preslepila, ker po 

višini ni dosti odstopala od drugih. Bila je tako visoka kot 

njegovi možje, od nekaterih pa celo višja. Izdali so jo pravzaprav 

Vikingi sami, ker so z njo še vedno ravnali kot z žensko: ščitili 

so jo, ji pomagali in se ji postavili v bran, s čimer je pritegnila 

pozornost nase, resnica pa je končno prišla na dan tisti dan, ko 

jo je Royce dal bičati. 

Po tistem jo je ločil od prijateljev in jo preselil v svoje prostore. 

Ker mu na pamet ni padel noben razlog, zakaj je prišla z njimi, 

je mislil, da je njihova vlačuga, ona pa ga ni nikoli skušala 

prepričati v nasprotno. Ne, pri tem se je celo zabavala in ga od 

vsega začetka zapeljevala s takšno drznostjo, ki je še ni videl pri 

nobeni drugi ženski. Če ga ne bi, bi se ji lahko uprl kljub lepoti 

in čarom, kajti Vikinge je sovražil iz dna srca. 

Čeprav se je z njimi vojskoval že petnajst let, je pravo 

sovraštvo začutil šele pred enajstimi leti. V neki srhljivi 

preizkušnji, ko so ga pribili na zid, je bil primoran gledati, kako 

so danski Vikingi ubili njegovega očeta in edinega brata ter 

posilili in ubili njegovo izvoljenko. Roycea so pustili tam, da bi 



- 9 -

PREDANA LJUBEZNI

dočakal smrt med trupli svojih ljubljenih in bi tudi jo, če Danci 

ne bi odšli naprej v notranjost, da bi oplenili samostan Jurro, 

njemu pa so nato pomagali preživeli služabniki.

Da, Royce je imel tehten razlog, da je preziral vse Vikinge. 

A kljub temu se je zaljubil v eno izmed njih in bil zaradi tega 

še bolj toleranten do njene družine, ki je z Norveške na svojih 

vikinških ladjah od časa do časa prihajala na obisk. Njen brat 

Selig je bil po drugi strani rednejši gost in je od skupno šestih 

let, tri živel kar pri njiju. 

V prvem letu po njuni poroki je Selig ostal zgolj zato, da 

bi se prepričal, ali bodo s Kristen v novem domu ravnali lepo. 

Takrat je ostal tudi pozimi, čeprav se je vrnil na Norveško s 

svojimi starši, ki so odšli domov naslednje poletje. Njuni starši 

se po tistem niso vračali vsako poletje, Selig pa – s svojo novo 

ladjo (prvo mu je požgal Royce) in običajno v spremstvu enega 

ali obeh mlajših bratov. 

Pri sosednji mizi je pod pretvezo, da brusi svoj mali leseni 

meč, medtem ko je eden od mož brusil pravega, petletni 

Alfred končno opazil stričev prihod in stekel proti njemu, da 

bi ga pozdravil. Selig ga je smeje dvignil v naročje in ga vrgel 

tako visoko v zrak, da se je skoraj dotaknil stropa. Kristen je s 

stokom zamižala, vendar ji je razposajeno vreščanje njenega sina 

povedalo, da je varno pristal v rokah. Ko je znova odprla oči, je 

videla, da ga je Selig na svojih širokih ramenih nosil nazaj k njej 

in Royceu. 

Triletna �ora, ki je sedela v Kristeninem naročju, je 
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dvignila roke, da bi bila deležna enake obravnave, stric pa ji 

je bil z največjim veseljem pripravljen ustreči. Ampak Kristen 

je odrinila njegove roke, ko je segel proti njeni hčeri, rekoč: 

»Nikakor, če ti je življenje drago.«

Selig se je njenemu svarilu samo zasmejal in odrinil njene 

roke, da bi ukradel svojo nečakinjo. Toda ni je vrgel v zrak. 

Dvignil jo je k sebi in tako glasno poljubil dekličino mehko 

lice, da je zvok skupaj z njenim hihitanjem odmeval po vsej 

dvorani. Nato je zajahal klop na drugi strani �orinih staršev 

in jo ves čas držal v rokah, kjer se je udobno namestila. Ob 

njegovih širokih plečih je bila videti čisto drobcena. Kristen ni 

mogla biti jezna nanj, ko pa je vedela, kako je oboževal otroka, 

ki mu je bil tako podoben.

Eden od otrok je bil imenovan po kralju – za to je poskrbel 

Royce. Drugi je nosil ime po enem od vikinških bogov – za 

to je na moževo precejšnje razočaranje poskrbela Kristen. Toda 

dejstvo je bilo, da nobeden od otrok ni podedoval Kristeninih 

temno blond las ali svetlo modrih oči. Alfred je imel očetove 

temno rjave lase in zelene oči, mala �ora pa je bila v tem oziru, 

tako kot Selig, bolj podobna Kristenini materi. Oba sta namreč 

podedovala Brennine vranje črne lase in sive oči, kar je bilo bolj 

značilno za Kelte kot za Norvežane ali Anglosase. 

»Končana je,« so bile Seligove prve besede, ki jih je izrekel z 

zadovoljnim nasmeškom.

Kristen in Royce za njegovo kratko izjavo nista potrebovala 

razlage. Selig se je pred dvema letoma odločil, da se bo ustalil 
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tukaj v Wessexu. Bil je očetov pravni naslednik, vendar njegov 

oče Garrick še ni bil tako v letih, da bi Selig v bližnji prihodnosti 

lahko podedoval njegovo hišo in posestva na Norveškem. Selig 

je na Norveškem še vedno živel pod očetovo streho. Zdaj je 

hotel imeti svojo hišo, zato jo je začel graditi nedaleč proč od 

Wyndhursta na zemlji, ki mu jo je prodal Royce. Končana bi 

morala biti lani, ampak lani so Anglosasi spet stopili v vojno 

z Danci in Selig je presenetil vse – razen Kristen, ki je vedela, 

kako je užival v pravem vojskovanju – ko se je na bojnem polju 

pridružil svojemu svaku. 

Selig je bil tisto leto v največji bitki hudo ranjen. Nekaj časa 

je bil celo nezavesten, tako da se ni mogel pridružiti Royceu, ko 

so Anglosasi pognali Dance v beg. Rad se je pošalil, da ga je rešil 

neki Danec, ko ga je povlekel na varno in mu obvezal rano, ker 

je domneval, da je Selig en iz njihovih vrst, ker niti pod razno 

ni bil videti kot Anglosas. In ker je Selig govoril vse severne 

jezike, vključno z danščino, se moški ni zavedal, da je pomagal 

sovražniku, Seligu pa se je uspelo prebiti na anglosaško stran 

polja, še preden se je bitka končala. 

Z gradnjo njegove hiše so morali počakati do konca vojne in 

Kristen je vedela, kako je bil razburjen zaradi nadaljnje zamude, 

ki jo je povzročilo slabo vreme, saj je zimo preživel pri njih. 

Dela so spet stekla spomladi, vendar počasi, ker je bilo v tistem 

letnem času treba poskrbeti za polja – enega je po novem imel 

tudi Selig.

Royce mu je posodil svojega zidarja Lymana ter tiste tlačane, 
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ki mu jih je lahko odstopil, čeprav je Selig kupil pol ducata 

sužnjev na vikinških tržnicah na severu, ko se je tisto leto 

vračal, torej preden je Kristen sploh povedal za svoje načrte. Iz 

spoštovanja do svojega svaka je kupil zgolj moške, ki niso bili 

anglosaškega porekla, in to izključno zato, da bi mu pomagali 

pri gradnji hiše in obdelovali njegovo zemljo. Nekaj mu jih 

je podaril tudi oče, s čimer je blagoslovil njegov podvig, kajti 

Garrick niti najmanj ni nasprotoval Seligovi odločitvi, da se 

bo nastanil blizu Kristen in jo varoval. O svojem zetu žal ni 

imel tako dobrega mnenja, da bi bil pripravljen skrb za njeno 

varnost pustiti samo v Royceovih rokah.

Selig je bil tako opazno zadovoljen s svojim dosežkom, da 

je bila Kristen vesela zanj. »Kdaj bomo torej imeli slavnostno 

pojedino?« je vprašala.

Zasmejal se je. »Šele takrat, ko se bo Ivarr vrnil z ženskami, ki 

jo bodo lahko pripravile.«

Ivarr je bil njegov najtesnejši prijatelj, ki so ga zajeli skupaj s 

Kristen in drugimi. Tisto poletje so vse zasužnjili in jim nadeli 

okove, dokler jih nista osvobodila Kristenin oče in stric. Zdaj 

jima je prišlo v navado, da je Ivarr vsako poletje vzel Seligovo 

ladjo, da bi trgoval na severu. 

»Njega si poslal kupit ženske?«

Na presenečenje v njenem tonu se je odzval opravičujoče. 

»Ne morem hoditi k tebi vsakič, kadar bom potreboval sukanec 

ali topli obrok, Kris.«

Ni bila jezna nanj. Sužnji so bili nekaj vsakdanjega in kristjani 
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in podobni brezbožniki niso videli ničesar napačnega v tem, 

če je bilo poraženo ljudstvo zasužnjeno. Tudi njena družina je 

imela od nekdaj sužnje, nekatere so dobili ob napadih, druge so 

kupili. Imel jih je tudi njen mož, čeprav so bili njegovi večinoma 

svobodni moški, ki niso mogli plačati glob za zagrešene zločine, 

in so bili po anglosaškem pravu zasužnjeni zato, da bi odplačali 

kazen. In pri njegovih številnih tlačanih je bila zgodba podobna. 

Celo njena mati je bila odpeljana in podarjena njenemu 

očetu kot sužnja, tako kot Kristen, ki jo je za nekaj časa zasužnjil 

Royce – dokler ni prišel njen oče in temu naredil konec. No, 

resnici na ljubo, se je Royce že prej odločil, da se bo poročil z 

njo, tako da dodatnega pregovarjanja s strani njenega besnega 

očeta in sto Vikingov pred grajskimi vrati ali materinega bodala 

na svojem vratu sploh ni potreboval. 

»Seveda boš potreboval ženske, ki bodo skrbele tako zate 

kot za tvoj dom,« je zdaj rekla Kristen. »Ampak to nalogo bi 

moral zaupati meni. Ivarr bo izbral samo lepotice, če ga količkaj 

poznam, četudi ne bodo znale šivati ali kuhati.« 

»Res misliš tako? Sigurno?«

Vnema v njegovem tonu je Roycea spravila v smeh, Kristen 

pa bi gotovo nekaj vrgla bratu v glavo, če ne bi še vedno pestoval 

njene hčere. »Žensk imaš toliko, da ne veš, kaj bi naredil z 

njimi, Selig. Mislila sem, da hočeš imeti take, ki bodo pripravne 

za razna dela, če boš že dobro plačal zanje.«

Oba moška sta prasnila v smeh, Kristen pa je mrko dodala: 

»Poleg tistega.«
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Selig se je še vedno hahljal. »Potem pa upajmo, da bodo 

pripravne na vseh področjih, sicer bom še vedno obiskoval tvoj 

dvorec, sestra.«

»Kdaj si postal tako zahteven?« se je posmehovala.

Skomignil je in ji namenil nasmeh, ki bi omehčal najtrša 

srca, rekoč: »Predobro me poznaš.«

Kar je bilo res. Selig je imel rad vse ženske, tako kot so one 

oboževale njega, in z vsako je ravnal enako. Sužnje ni nikoli 

izkoristil samo zato, ker je bila sužnja in ga ni smela zavrniti. 

Dvoril ji je tako, kot bi dvoril svobodni ženski. Žensk, ki mu 

jih bo kupil Ivarr, niti najmanj ne bo motilo, da bodo v njegovi 

lasti, je menila Kristen. 

»Kdaj torej pričakuješ, da se bo Ivarr vrnil?« je vprašala.

»Pluti bi moral tako v Birko kot Hedeby, zato ga ne 

pričakujem prej kot v dveh tednih in najkasneje čez en mesec.«

Kristen bi mu za pripravo gostije lahko ponudila svoje 

ženske, vendar je vedela, da brez Ivarrja in njegovih mož ne bo 

hotel proslaviti dokončanja svoje nove hiše. Od njegovih mož 

se jih je kar sedem odločilo, da se bodo prav tako ustalili tukaj v 

Wessexu, vključno z njenim predragim prijateljem �orolfom. 

Ostali možje naj bi odpluli domov na Norveško z Ivarrjem, 

preden bi jih tukaj zadržali zimski meseci, in se zopet vrnili 

naslednje poletje.

Vzdihnila je, ošinila naokrog in opazila, koliko žensk je še 

vedno zijalo v Seligovo smer in zanemarjalo svoje delo. Skoraj 

vse. »Vidim, da bo delo tukaj obstalo, zdaj ko imaš spet preveč 
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prostega časa.« Obrnila se je k svojemu možu in se pošalila: »Ali 

ne moreš najti kakšne vojne in ga poslati tja?«

Royce je prhnil. »S sekiro bi šla nadme, če bi to naredil.«

Zelo verjetno. Besnela je, ko sta njen brat in mož lani 

odjezdila skupaj v bitko proti Dancem. 

To priznanje je imela na koncu jezika, ko je v dvorano 

pritekel eden od Royceovih mož. »Pet jezdecev se približuje, 

milord,« je rekel, »eden je napol mrtev, po videzu sodeč. Nosijo 

kraljevi prapor.«

Kristen je sama pri sebi od strahu zastokala, misleč, da je v 

Wessex spet prišla vojna. 


