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Za Reagan in Riley: za moji močni, ljubeči, pogumni, 

inteligentni, sočutni dekleti.

Nikoli ne dvomita o svoji vrednosti. Vselej se zavedajta svoje 

moči.

V življenju lahko in bosta dosegli kar koli.

Prav nihče vaju ne more in vaju ne bo ustavil.

Ophelijina zgodba je za vaju.
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Prolog

London, Anglija 
1812

Fant je bil na njenem ozemlju.

Ne, nobenega kraja v Londonu ni, ki bi resnično pripadal 

komu drugemu kot njemu, poosebljenemu hudiču, Macu 

Diggoryju.

Ne glede na to se je uprla temu pesjanu s črnim srcem 

in tako kot vsakdo, ki je to storil, plačala ceno njegovega 

nezadovoljstva. In za tisti košček prostora se je borila z lastnim 

življenjem. Kaznovana bi bila tudi v primeru, če se ne bi.

V njej je vrela kri od pričakovanja boja. Prebila se je med 

množico lordov in dam na njihovi poti do gledališča. Ves ta čas 

pa je gledala naprej proti suhljatemu fantu na vogalu.
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Bil je skoraj sto sedemdeset centimetrov visok in velik kot 

večina odraslih moških in zagotovo bo zrasel v medveda.

Ni ji bilo mar, ali je fant, moški ali velikan; ogrozil je njeno 

varnost.

Bila bi pogubljena, če bi si kdo prisvojil njen teritorij. Še 

posebej pa ne žepar, in to še slab po vrhu.

On je zastal in živčno pogledal naokoli.

Ona je potlačila zvok gnusa, ko je pogledala svojega 

nasprotnika.

Igračkal se je s klobukom, ki ga je imel poveznjenega nizko 

na čelo, zaradi česar ne bi mogel biti bolj očiten, četudi bi z 

golo zadnjico tekal po Londonu.

Bedna pocestna podgana, kot je bil, bo srečen, če bo preživel 

naslednji teden, kaj šele eno leto.

Smuknila je v uličico, iztegnila roko in višjega otroka 

zagrabila za razcapano srajco.

Ta je zasopel in se opotekel vzvratno v temno nišo. Skušal je 

zagrabiti svoj nož.

Ona je v roki že imela svoj nož in mu ga pritisnila na vrat.

Mišice vratu so se mu skrčile, ko je povsem obmiroval.

»Te ulice niso tvoje,« je zarenčala in ga narahlo porezala. Na 

koži se mu je prikazala škrlatna kapljica. Pritisnila ga je ob steno 

in mu z glave zbila klobuk. »Te so …«

Njene besede so zamrle, ko se je zazrla vanj in opazila drobno 

znamenje, vrezano nad desno obrvjo.
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Siknila je skozi zobe, ko ji je to znamenje v misli priklicalo 

neki spomin.

»Tega ne počnem, da bi ti pomagala,« je zarenčala.

»Zakaj pa me potem ne predaš?« je vprašal tiho in iskal njen 

obraz.

Resnično, zakaj? Ker bi bila pogubljena, ker ni upoštevala 

Diggoryjevih ukazov?

Za njenim ramenom so odjeknili koraki. Connorja je močno 

sunila. »Razen če si ne želiš, da te bodo odvlekli h Diggoryju, ki si 

bo tvoje drobovje privoščil za večerjo, se spelji.«

To je bilo vse, kar ji je bilo treba izreči. Izginil je.

In zdaj je bil tukaj.

»Tisti, ki se je izmuznil,« je zašepetala. Connor O‘Roarke. 

Eden od Diggoryjevih uličnih fantov, ki je že dolgo nazaj 

pobegnil in postal izmuzljiv kot duh.

Connor se je hladno nasmehnil. »Še vedno Diggoryjeva 

sužnja,« jo je podražil in njej je postalo vroče v vrat.

Sovražila je rahlo tresenje svoje roke zaradi njegovega 

posmeha. »Ti ničesar ne veš o tem,« je zarenčala in z nožem še 

močneje pritisnila na njegov vrat.

Mišice na vratu so se mu premaknile in s pogumom, ki ga ni 

videla niti pri Diggoryjevih najbolj neusmiljenih stražarjih, se ji 

je porogljivo nasmehnil. »Ne boš me zabodla.«

Kako je to vedel? Živčno je močneje poprijela za nož. »Zapri 

gobec,« ga je posvarila.
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»Kaj boš torej storila? Me boš prisilila, da se umaknem?«

Kljub njegovi pogumni predstavi je v njegovih očeh opazila 

iskrico strahu.

Tako je tudi bilo prav. Odkar je bila še droben otročiček, je 

slišala, kako so omenjali ime Connorja O‘Roarka – tistega, ki 

se je izmuznil v trdo noč z debelo denarnico in plenil na istih 

ulicah, ki si jih je lastil Diggory. In našel ga bom … ponovno.

Na sebi je čutila njegov pogled in debelo je pogoltnila.

»Tokrat te bom predala,« je zarenčala bolj sebi kot njemu.

Ali še bolje, dovoliti bi mu morala, da se sam obesi, da bi ona 

lahko nadaljevala delo in ponovno zavzela svoje ulice. Connor 

O‘Roarke ni bil njena skrb. Ni bil del Diggoryjeve tolpe in 

zagotovo ni bil njen prijatelj ali družinski član.

»Morda pa me ne boš,« je zamrmral. Zaznal je njeno 

neodločenost. To je pokazal s svojim posmehljivim tonom in 

odločnim pogledom. »Morda se bojiš, da mu bom povedal, 

kako si me nazadnje …«

»Zapri svoj presneti gobec, pesjan,« je zasikala in še močneje 

pritisnila z nožem na njegov vrat.

»Kaj boš torej storila, Lagertha?« jo je izzval.

Stisnila je zobe. In tukaj je bilo. Tisto ime, ki ga je izrekel 

tako mimogrede, kot so lordi metali kovance fantom, kadar so 

ti pridržali vajeti njihovih konjev.

Bi rada vedela, zakaj te tako kličem, Lagertha?

Bi. Spraševala se je o tem, odkar ga je nazadnje videla. Toda 

kljub radovednosti, ki jo je popadla, te šibkosti ni priznala tedaj 
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in je tudi zdaj ne bo. Čeprav je bila radovednost enako močna 

… ne, močnejša.

Počasi je spustila roko. »Tepec si.« Ali pa neumen. »Izzivaš 

ga, da te ujame. Le tako bi to lahko pojasnil. Pojdi … ali pa te 

naslednjič bom odpeljala k njemu.« Kajti če ga ne bi …

Stresla se je.

Na Connorjevih ustnicah je zaigral nasmešek, ki je namigoval 

na to, da jo je ujel na laži.

Zakaj je bila vselej takšna tepka, kadar je šlo za tega fanta?

Noge so jo zasrbele od potrebe, da bi zbežala, in sovražila je, 

da je videl preveč in se prezirala, ker mu je ponovno dovolila, 

da je zmagal. »Pojdi k vragu, Connor O‘Roarke.« S stisnjeno 

čeljustjo je stekla iz uličice in ga pustila samega – ponovno.

Nora si. Če Diggory izve, kaj si storila in da si to zdaj storila že 

drugič …

Po vsem telesu jo je spreletel srh, saj je okusila enak strah, 

ki ga je zaznala pri Connorju O‘Roarku, ko mu je zagrozila z 

nožem.

Še isti večer je morala najti kaj vrednega. Da bi bil Diggory 

zadovoljen, ne vesel, kajti vrag ni zmogel ničesar drugega kot 

krutosti.

Divje je pogledovala po ulicah. Iskala. Iskala. Iskala.

Njen pogled je pristal na gospodiču, ki je z lahkotnim 

korakom stopal proti gledališču. Priprla je oči in si ogledala 

vsako podrobnost na njem: tujčevo elegantno črno ogrinjalo, 

ovratnik je imel okrašen z žametom. Vse na moškem, od 
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njegovih oblačil do njegove hoje, je govorilo o njegovem 

bogastvu.

Connor O‘Roarke je bil v hipu pozabljen in pohitela je naprej 

in se začela prebijati skozi množico. Ob vsaki drugi priložnosti 

je prezirala svojo višino, kajti Diggory in njegovi možje so 

jo z lahkoto pretepli. Včasih pa je njena drobna postava 

predstavljala prednost. Kot v tem primeru, ko je vijugala med 

lordi in damami kot kakšen duh, kot bi bila ena od njih.

Plemič je zastal, da bi pogledal na svojo zlato uro, kovina se 

je zalesketala v svetlobi ulične svetilke, pod katero je stal.

Toda ona si ni želela tiste ure. To je bila le motnja, ki jo je 

potrebovala, kajti tisto, česar si je resnično želela, je le na kratko 

pokazal, ko je izstopil iz svoje kočije.

Odkradla se je naprej. 

V trenutku, ko se je obrnil, se mu je še nekoliko približala.

Začutila je, da jo z druge strani ulice nekdo opazuje. 

Dvignila je glavo in njen pogled se je srečal z njegovim. Connor 

O‘Roarke je narahlo svareče zmajal z glavo.

Namrščila se je. Ta zmene jo bo opozarjal? To je bil isti 

moški, ki ni vedel, da to ozemlje pripada Diggoryju in da če ga 

bodo odkrili tukaj, mu bodo skozi grlo izvlekli drobovje in ga 

nahranili z njim?

Uporniško je dvignila glavo in se premaknila naprej. Ne da 

bi zastala, je potisnila roko v žep plemičevega ogrinjala in mu 

izmaknila žametno denarnico. Zatlačila si jo je v sprednji žep, 

zastala in nato zmagoslavno pogledala proti Connorju.
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»Ti presneta ulična podgana,« je nekdo kriknil. Okoli 

njenega zapestja se je sklenila velika dlan. Moški jo je potegnil 

nazaj in jo podrl na tla.

Potlačila je krik in se postavila na kolena pred dva moška.

»Kaj vse to pomeni?« je zalajal plemič.

Stražnik je obtožujoče s prstom pokazal nanjo. »Deklica vas 

je okradla.«

Plemič je presenečeno pogledal. Potipal je po svojih žepih 

in odprl usta. Ko je znova pogledal deklico, se je pripravila na 

udarec.

Toda gospodič jo je zamišljeno premeril. »Kako ti je ime?« je 

tiho vprašal.

Kako ji je ime? Spraševal je po njenem presnetem imenu? 

Začela se je tresti; najprej so ji začeli drgetati prsti na nogah, 

nato pa se je začela vsa tresti. To drhtenje ni imelo ničesar 

opraviti z ostro bolečino zaradi praske, ki jo je staknila ob 

padcu.

Nikoli ne pokaži strahu … nikoli jim ne dovoli, da bi videli 

tvoj strah … ali pa te bom porezal, kot sem tvojo sestro.

Stražnik jo je dvignil na noge. »Kako ti je ime, dekle?« je 

bevsknil in jo močno stresel.

Kljub grozi, ki jo je navdajala, jo je vendarle izuril in vzgojil 

najbolj neusmiljen lopov v vzhodnem Londonu. Stresla je z 

rameni.

Rdečelasi stražnik je zmedeno pogledal k �no oblečenemu 

gospodu, ki ga je okradla.
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Moška sta se spogledala.

»Cenjeni gospod ti je zastavil vprašanje,« je zarenčal stražnik. 

Pograbil jo je za sprednji del razcapane srajce in jo tako močno 

stresel, da so ji zašklepetali zobje. »Odgovori na presneto 

vprašanje.«

Spodnja ustnica se ji je zatresla in ugriznila se je vanjo. Morda 

jo bodo obesili zaradi tega zločina, toda naj bo prekleta, če bo 

dovolila, da jo bo stražnik zlomil.

Zarenčala je, brcnila z nogo in ga s konico ponošenega 

škornja zadela v piščal.

Moški je zasikal. Ona je izrabila to priložnost, zamahnila z 

drugo nogo in ga zadela naravnost v mednožje.

Stražnik je izbuljil oči, jo nato izpustil in zgrbljen trdo pristal 

na kolenih.

Ona je z razbijajočim srcem zdrvela naprej, ko je na njenem 

ramenu pristala težka roka in ji preprečila pobeg.

Zasikala je in zarenčala. Tako se je torej počutila tista mačka, 

ki jo je njena sestra po vsej sili hotela ujeti. Pritisnjena v kot. 

Prestrašena. Ujeta.

Plemič, dobrih trideset centimetrov višji od nje, bi prav 

lahko bil eden od velikanov, ki delajo za Diggoryja, ki je vzbujal 

grozo zgolj s svojo pojavo, glede na to, kako se je zdaj dvigoval 

nad njo.

S sivečimi lasmi ob sencih in z diamantno iglo v svoji snežno 

beli kravati je bil videti kot kralj, ki si ogleduje svoje podložnike. 

Hladno jo je premeril s pogledom in ona se je stresla. Že dolgo 
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nazaj se je naučila, da je pomanjkanje odziva veliko bolj nevarno 

kot pa odkriti bes. Vsakdo ve, da bo sovražnik enkrat napadel. 

Toda kdaj? Kako? Vsa vprašanja so le še povečevala njeno grozo.

Zasopla je, ko jo je stražnik potegnil nazaj. Sopihajoči pesjan 

jo je prijel za roko in ona je sključila ramena in se pripravila na 

udarec.

Plemič je dvignil roko in ona je ostrmela ob tem bežnem 

izkazu milosti. »Nočeš mi povedati svojega imena,« je rekel in 

se podrgnil po bradi.

»Pojdi k vragu,« je zarenčala. Srepo je gledala �nega gospoda, 

dvignila glavo in pljunila k njegovim stopalom in umazala 

njegove sijoče čevlje.

Stražnik jo je pograbil za lase, ki so se ji razpletli, ko je 

malo prej padla na tla, in jo tako močno potegnil zanje, da 

so ji stopile solze v oči. Le kako ga je lahko tako polomila? Še 

nikoli ni storila napake. Vedela je, kakšne so posledice. Toda 

prepričana je bila, da ji največja nevarnost preti s strani Maca 

Diggoryja, vodje tistih mračnih ulic. Motila sem se. Presneti 

predstavniki zakona … teh se moram bati.

»Newgate čaka nate, dekle.«

V grlo se ji je dvignilo bruhanje. »Ne,« je prosila. »Prosim.« 

Nočem umreti.

Zaslišal se je klic. »Počakajte.«

Vsi so hkrati pogledali na drugo stran ceste. Connor se je 

prebijal med mimoidočimi in opazovalci, ki so bili priča 

dogajanju med njo in plemičem.
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»Kdo za vraga si pa ti?« je zamrmral stražnik in jo potegnil 

bliže, kot da bi zaznal past.

Z nevarnim sijem v očeh je Connor naredil preteči korak 

bliže, stopil je tako blizu, da je trčil vanjo in pesjana, ki jo je 

držal.

»Pazi, kaj počneš, fant …«

»Kaj pa ti počneš z njo?« je vprašal, ni govoril v grobem 

cockneyjskem naglasu kot ona in njeni sorojenci.

To je bil zgolj še eden od razlogov, zakaj ga je od nekdaj 

sovražila. Vselej je mislil, da je boljši od drugih.

»Brigaj se zase, fant,« je zalajal stražnik. »To se te prav nič ne 

tiče. Razen če se ji ne želiš pridružiti v Newgatu.« Tako silovito 

jo je stresel, da ji je vrat omahnil nazaj.

Kriknila je in sovražila se je zaradi tega. Jokanje je bila slabost, 

in če pokažeš slabost, te lahko stane življenja. To je bilo pravilo, 

ki so ji ga vtepali v glavo, odkar je zajela svoj prvi vdih.

Plemič je ponovno dvignil roko.

Connor ga je preteče pogledal skozi priprte oči. »Pa se me 

tiče.«

Plemič in stražnik sta hkrati spregovorila, eden v grobem 

vzhodnolondonskem naglasu in drugi s tonom, ki bi bolj sodil 

v kraljevo palačo.

»Praviš, da je to tvoja z-zadeva?« je zajecljal stražnik.

»Tvoja zadeva?«

Pri bogu, vselej je bil tako vzvišen; zaradi domišljavosti si je 

prislužil gnev Maca Diggoryja. Connorjev pogled se je srečal z 

njenim. »Ja, to je moja zadeva.«
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Medtem ko sta si moška, ki sta odločala o njeni usodi, 

izmenjala pogleda, se ni zmenila zanju, besno je dvignila brado 

proti fantu, ki je stal nasproti nje. Sovražila ga je, ker je bil 

svoboden. Sovražila ga je, ker mu je uspelo ubežati … zaradi 

vsega tistega, česar ona ni bila zmožna. Bil je eden tistih, ki mu 

je uspelo zbežati … in se mu je ves ta čas uspelo izmikati.

»Pojdi proč, fant.« Stražnik je omalovažujoče dvignil ramena 

in jo potegnil za sabo. »Tole tukaj bom pospremil v Newgate, 

moj gospod. Opravičujem se, ker vam je ta smet povzročila 

težave …«

Connor je iztegnil roko in s prstov mu je bingljala žametna 

torbica z izvezenimi začetnicami, ob čemer sta oba moška 

hipoma umolknila.

Kaj? Pogledala je svoj sprednji žep in nato njegove prste, 

potem pa se mu je zazrla v oči. Odprla je usta.

Če ne bi bila tako presenečena zaradi svoje nenadne rešitve, 

bi jo popadel bes zaradi dejstva, da jo je okradel.

»Nemogoče.« Kljub prejšnji odločenosti je bil zdaj stražnik 

negotov. Nekoliko je popustil prijem, toda še vedno je ni 

povsem izpustil.

Gospodič v �nem ogrinjalu se je namrščil. »Ti si vzel mojo 

denarnico,« je rekel počasi.

»Izpustite jo.«

Zakaj? Zakaj bi Connor O‘Roarke storil kaj takega?

Končno je plemič počasi prikimal. »Slišali ste ga. Izpustite 

dekle,« je ukazal z odločnostjo v glasu.
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In tako je bila rešena, toda usoda nekoga drugega je bila 

zapečatena.

Poročnik jo je tako nenadoma izpustil, da se je opotekla nazaj 

in trdo pristala na zadnjici. Obsedela je tam, za trenutek otrpla, 

ko ga je stražnik, ob katerem je korakal plemič, odpeljal stran.

Connor je še zadnjič pogledal čez ramo.

»Dolg je poravnan,« je oblikoval z ustnicami.

To je bil moto, ki je bil usidran v vsakega fanta in dekle, ki je 

imel to smolo, da se je znašel v Diggoryjevih krempljih.

Dolg je poplačan.


