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Za Jennifer in Jennifer:

Življenje mame z otrokom s posebnimi potrebami je pogosto 

osamljeno … toda tista, ki ima srečo, najde prijatelje in druge 

mame, ki bolj razumejo, kakšno je to potovanje. Prijatelji, ki ti 

stojijo ob strani in te podpirajo … ki so ob tebi in ti prisluhnejo 

v negotovih časih in se vselej veselijo s tabo in s tvojim otrokom 

ob uspehih. Zelo sem hvaležna obema za vajino prijateljstvo. 

Calumova in Evina zgodba je za vaju!
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Prolog

Mayfair 
London, Anglija 

1807

Calum Dabney je umiral.

In to je bilo celo bolj boleče, kot je bivši vodja tolpe, Mac 

Diggory, obljubljal, da bo.

Opotekajoč se po uličici, se je Calum držal za desni bok; 

njegove prste je prekrivala topla kri. V ušesih mu je odzvanjalo 

težko in hitro dihanje, ko se je opotekel proti beli mestni hiši.

Pri štirinajstih je bil pretepen, ustreljen in zaboden večkrat, 

kot pa bi celo vsemogočni imel pravico preživeti. Toda ko je 

iskal oporo v elegantni zgradbi, je stisnil zobe od bolečine in 

sprejel resnico.
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Umiram …

In to na svoj rojstni dan. Šlo je za to neumno, osupljivo 

moč, za potrebo po preživetju. Od smrti staršev, ko je bil star 

pet let, je najprej živel v sirotišnici, kjer so ga pretepale nune, 

ki so skrbele zanj. Potem je zbežal in našel dom med najbolj 

smrtonosnimi vodji tolp v Dialsu. Calum je večino noči preživel 

s praznim trebuhom in se je bil prisiljen spopadati s fanti in 

moškimi za ostanke hrane in kovance. Morda ta prvinska 

potreba po preživetju obstaja celo pri najbolj nizkotnih živalih. 

Toda kljub svojemu bednemu življenju si tedaj ni želel umreti 

in zagotovo ni hotel umreti zdaj, ko je našel družino v Rykerju, 

Niallu, Adairju in Heleni.

Navsezadnje se je celo sestradan pes boril in renčal do svojega 

zadnjega diha.

»Nisem pes,« je zasopel. Bil je Calum Dabney … eden 

najboljših žeparjev v vsem Londonu in pomočnik vodje tolpe 

Peklenski ogenj. Tolpa bratov, ki sta jo pred tremi leti ustanovila 

on in Ryker Black. Ni še prišel njegov čas za smrt. Preveč 

načrtov je imel za prihodnost. Prihodnost, v kateri se bo z ulic 

povzpel kvišku. Ki je vključevala varnost. Hrano. In streho – 

imel bo presneto streho nad glavo in veliko posteljo in eno od 

tistih �nih miz, kakršno je nekoč imel njegov pokojni oče …

Z vsakim spominom na svoje sanje se je Calum premaknil 

nekoliko naprej. Prispel je do konca uličice in se ustavil, otrpnil 

je v sencah. Predihal se je skozi bolečino, čakal in opazoval. S 

pogledom je našel znane staje. Ta kraj, ki je pred skoraj letom 
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dni med hudim nalivom postal nepričakovano zatočišče, 

je postal nekaj več: kraj, kamor je pobegnil pred peklom St. 

Gilesa. Pogled na staje mu je vlil moč.

Nočni oblaki so obkrožali polno luno, ki je visela na nebu. 

Pod njenim okriljem je stekel naprej in se zatekel v hleve. Z eno 

roko se je držal za še vedno krvavečo rano, z drugo roko pa je 

odprl vrata hleva. Z vso preostalo močjo je zaprl vrata za seboj 

in nato se je zgrudil na kup sena.

Črni žrebec je glasno zarezgetal in se sklonil in Caluma 

dregnil s svojim hladnim nosom.

»Pozdravljen, Nočko,« je zašepetal znanemu konju.

Ta visoki konj je zarezgetal v pozdrav in potem, kot da bi se 

naveličal Calumove družbe, začel žvečiti slamo.

Zvezde so zameglile Calumov pogled in močno je zatisnil 

oči in hotel pregnati tiste packe svetlobe. Če bi se pogreznil v 

temo, se je bal, da se nikoli več ne bo prebudil. To mu je vselej 

govoril njegov brat Niall glede spanca, potem ko je bil zaboden 

z nožem.

Calum se je prevalil na zdravo stran in zasopel ob goreči 

bolečini, ki je spreletela njegovo telo. Potil se je od bolečine 

in izčrpanosti in hitro zaprl usta. Tišina je reševala, zvok je 

uničeval. Še ubili te bodo … Calumova spodnja ustnica se je 

zatresla in osredotočil se je na gnus do samega sebe zaradi tako 

šibkega odziva. Kajti vsakič, ko so bili on ali njegovi bratje 

zabodeni, so trpeli bolečino in nikoli niso jokali. To je bilo 

drugače. Tokrat je bilo tako veliko krvi. S tresočimi prsti je 
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umaknil tkanino svoje srajce. Zdrznil se je, ko se je raztrgana 

tkanina odluščila in razkrila odprto rano. Potem je skozi zobe 

počasi zajel sapo in hitro pokril rano, ki jo je napravilo rezilo 

markiza Downtona. Sin vojvode, lord Downton, bo nekoč 

lastnik Mayfairskih hlevov, ki jih je Calum pogosto obiskal. 

Brezsrčni pesjan ga je nekoč prej ujel in mu obljubil, da ga bo 

dal obesiti, če bo Calum še kdaj umazal njegove hleve. Eno je 

bilo pozabiti tisto staro grožnjo in nekaj povsem drugega je bilo 

oropati istega moškega na ulici. V njem sta se prepletala krivda 

in obžalovanje.

To je bila neumna napaka. Plemiče vedno okradeš v množici, 

ko ničesar ne sumijo. To je bil pravi način. Najvarnejši način za 

žeparjenje. Toda pijani gospodič, ki je izstopil iz Diggoryjeve 

beznice, je bil ovešen z diamanti, od prstanov na rokah do 

gumbov na svoji jakni in pokrova svoje verižne ure. Calum 

je naredil nenavadno napako in bil za svoje napore nagrajen 

z nožem v bok. Segel je v skrivni žep, ki ga je imel prišitega 

ob strani svojih hlač. Njegovi prsti so oplazili hladen kovinski 

predmet in izvlekel ga je.

Zaradi vsega tistega naprezanja se mu je na čelu nabral znoj 

in mu stekel v oči. Zamežikal je, da bi odgnal zbadajočo vlago, 

in pogledal težko verižico v svoji dlani. Kljub strašni bolečini v 

boku se mu je uspelo nasmehniti. Predmet je bil vreden pravo 

malo bogastvo in bil je vreden neprevidnosti in tveganja.

Calum se je zgrudil na hrbet in padel v nezavest.



- 11 -

PREVARA DEDINJE

* * *

Skozi Calumovo omotico je prodrlo rahlo škripanje in s 

težavo je odprl oči. V zraku je visel vonj po nageljnovih žbicah 

in ovčetini. Skušal je ugotoviti, kje se nahaja, in naslonil se je na 

komolce in zasopel. Prepozno se je spomnil – noža. Rane. Svoje 

skorajšnje smrti.

»Calum.« Tiho pojoče šepetanje tiste kulturne govorice, ki 

se nikakor ni skladala z okolico, je prodrlo v njegove begajoče 

misli. »Si tukaj? Prinesla sem ti rojstnodnevno …«

Njegov obraz je oplazila rahla sapa, ko je znana postava – 

drobna postava – sedla k njemu. Mala vojvodinja Lena, kot 

jo je ljubkovalno imenoval. Nanjo je pred letom dni naletel v 

hlevih, ko se je tja zatekel pred nevihto. Deklica je stekla stran 

in se vrnila z ostanki večernega obroka. Drobni prsti so ujeli 

njegov obraz v presenetljivo močan, a tresoč prijem.

»Poškodovan si.« V teh besedah je bilo čutiti močan strah.

Čudil se je, da jo je skrbelo zanj, medtem ko je njegovim 

bratom in sestri bilo �go mar, če se bo vrnil v kočo, ki so jo 

imenovali dom. Ker si ni želel njenega pomilovanja, solz ali 

skrbi, je umaknil njene prste. »Nisem poškodovan,« je zarenčal.

Leni se je zatresla spodnja ustnica in nekaj se je premaknilo 

v njegovih prsih. Odložila je krožnik, ki ga je držala v rokah, 

in odgnala njegovo roko. »Kaj se je zgodilo?« Oba sta hkrati 

pogledala v presneti zlati okrasek, ki se je svetil v temi.

Pograbil ga je in se ni zmenil za pekočo bolečino ter si 
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okrasek okorno stlačil v žep hlač. Je ugotovila, da gre za uro 

njenega brata? »To se te ne tiče.« Le kaj bi ona lahko vedela o 

kraji in preživetju? Poznala ni drugega kot poln trebuh, naduto 

družino in občutek, ko te vsi razvajajo.

Potem pa je z žarom, ki bi bolj pristajal dekletu z ulice in 

ne �ni hčerki plemiča, ki živi v bližnji mestni hiši, sprostila 

svoj bes. »Skušam ti pomagati, ker si ranjen. In dobro veš, da 

sovražim, kadar se pretvarjaš. Običajno ne govoriš tako, toda 

pretvarjaš se in … prosim, ne umri.« Ustnice so se ji ponovno 

zatresle.

Ob pogledu nanje je ponovno začutil tisto presneto šibkost. 

In tokrat njegov odgovor ni izviral iz divjega uličnega ponosa, 

pač pa je z njim skušal pregnati tisto presneto žalost iz njenih 

velikih rjavih oči. »Ne morem umreti,« je rekel in jo spomnil 

na tiste besede, ki mu jih je namenila, ko sta se prvič srečala in 

pokazala na brazgotino ob njegovih ustnicah. »Posedujem dotik 

življenja.« Ali nekaj podobno neumnega, o čemer je govorila, 

medtem je on jedel hlebec kruha, ki mu ga je prinesla.

»Lezi,« mu je ukazala z več avtoritete kot stražnik, ki mu še 

vedno ni uspelo ujeti Caluma. »Kaj se je zgodilo?« je vprašala in 

ga polegla nazaj na seno.

Težko je dihal in dovolil ji je, da mu je pomagala leči. »Nekaj 

sem ukradel in za to bil nagrajen z nožem v bok.«

»Ne smeš dovoliti, da bi te ujeli nepripravljenega,« ga je 

okregala. »To si mi sam nekoč povedal.«

»Vem,« je iztisnil skozi zobe. »Vem.« Takšno grajo je 
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pričakoval od svojih sorojencev. Čudno je bilo slišati, da ta �na 

dama govori o pravilih, ki vladajo na ulici.

Z odločnimi drobnimi prsti je Lena umaknila njegovo srajco.

Zdrznil se je.

»Oprosti,« je zašepetala in razkrila rano. Pripravil se je na 

poplavo solz. Toda ona se je zgolj močno ugriznila v ustnico in 

se razgledala po prostoru. »Oh, Calum.«

»Kaj ni običajno, da dama j-joče, ko zagleda k-kri?« Zaradi 

bolečine se mu je tresel glas in to je izničilo vse namere, da bi 

njegove besede zvenele kot šala.

»Ne bojim se krvi, Calum,« je rekla in pogledala njegovo 

rano. Za kratko je zastala. »Moji mami so puščali kri.«

Nagubal je čelo.

»Ko je bila bolna, je zdravnik vanjo zarezal z nožem in njeno 

kri zbral v posodo.«

Spačil se je. Nikakor ni mogel razumeti plemičev. Neumna, 

šumeča oblačila in neumne zamisli glede zdravljenja. »Zaradi 

tega nihče ne postane močnejši,« je rekel avtomatično. 

Dovoljkrat je že dobil rane med boji, da je vedel, da krvavenje 

človeka oslabi. »Nič čudnega, da je umrla,« je zamrmral.

Običajno klepetava deklica je utihnila. Prisilil se je, da je odprl 

oči. Lena je odsotno strmela v njegovo rano. Bolečina je spačila 

njen obraz in kljub hladni zunanjosti, ki jo je kazal svetu, ga je 

pogled na njeno trpljenje prizadel. Stara je bila devet let, toda 

zaradi njene drobne postave bi jo zlahka zamenjali s šestletnim 

otrokom. Mala vojvodinja Lena je premogla več poguma kot 
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večina moških, ki jih je poznal z ulice. Včasih je preveč zlahka 

pozabil, kako nedolžna je ostala kljub vsem grozotam, ki so se 

dogajale v svetu. »Žal mi je,« je rekel tiho.

Vzravnala je ramena. »Mrtva je že dve leti. V redu sem.« 

Temu je verjel ravno toliko, kot je verjel, da ga plemičev nož ne 

bo ob koncu dneva spravil v grob. Toda ni bil fant, ki bi prežal 

na skrivnosti drugih ljudi. Niti na skrivnosti male deklice, ki jo 

je na skrivaj imel za svojo prijateljico.

Z drobnimi ročicami je Lena odločno pograbila prtiček, ki je 

ležal na bližnjem pladnju. Na njem je bila hrana, ob kateri bi 

mu kateri koli drugi dan zagrmelo v trebuhu. V tistem trenutku 

pa se ni bil sposoben osredotočiti na nič drugega kot na bolečo 

rano. Lena je nanjo pritisnila tkanino.

Zasikal je skozi stisnjene zobe.

»Tako mi je žal,« je rekla in dvignila pogled.

Očitno je bil to dan za obžalovanja.

»U redu je – v redu,« se je hitro popravil. Na ulicah St. Gilesa 

je bil fant z lepo izgovarjavo namesto cockneyjskega naglasa 

označen kot slabič. Ona je bila edina oseba, s katero je delil svoj 

pravi naglas. »V redu bom.« Vselej je bil. Besede so zaplesale na 

njegovih ustnicah, toda jezik se mu je zdel težak v ustih in je na 

laž postavljal to zagotovilo.

»Rana noče nehati krvaveti.« Med šelestenjem svojega belega 

krila se je postavila na noge.

On je dvignil pogled. »Kaj …«

»Potrebuješ po…«
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Calum je iztegnil roko in iz nje izvabil prestrašeni krik. Ujel 

jo je okoli vitkega pasu. »Ne.«

»Ampak …«

»Rekel. Sem. Ne.« Kako je lahko bil njegov glas tako močen 

kljub bolečini, ki ga je pestila?

Lena je našobila ustnice. »Dobro,« je zamrmrala in izpustil jo 

je. »Toda potrebujem vodo in cunje, da ti oskrbim rano.«

Oskrbi njegovo rano. V tistem trenutku bi mu lahko 

pomagala zgolj roka, spretna šivanja.

»Ne.«

Ona je roke uprla ob boke in ga srepo pogledala. »Calum,« je 

rekla svareče.

Calum je odprl usta, da bi še nadalje ugovarjal, toda preplavil 

ga je nov val omotice. Padel je vznak.

Lenin tihi krik je odmeval v njegovi zmedeni glavi. Potem je 

slišal njene korake, ko je zdrvela iz hleva. On se je znova predal 

temi in sprejel odklop, ki je prišel s temo.

»Kje je?« Globok glas ga je zdramil v sedanjost, odgovoril mu 

je hiter Lenin glas.

»Tukaj je, Gerald. V to smer.«

Caluma je preplavila groza in ga zdramila iz boleče 

omotice. Divje je pogledal naokoli in se zazrl v stene, ki so mu 

preprečevale pobeg. Njegove dlani so postale potne in s težavo 

se je postavil na noge. Ura mu je padla iz žepa ravno v trenutku, 

ko so se odprla vrata hleva.

Moški, ob katerem je stala Lena, je zamežikal v temo, ko sta 
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se ustavila med vrati in mu blokirala izhod. Moški je nekaj časa 

molčal. »Dobro si storila, Lena,« je zamrmral moški in v tem 

glasu je bilo nekaj znanega.

Calum se je boril s paniko, ko ga je skušal umestiti.

»Vrni se v hišo, medtem pa bom jaz poskrbel za to.« Lena je 

oklevala. »Zdaj,« je bevsknil moški.

Ti mali pesjan, poskrbel bom, da boš končal v kehi …

Oh, moj bog. Calum je pogledoval med lesketajočo se uro 

in lordom, ki ga je srepo gledal. To je bil isti moški, ki ga je 

okradel in ga zaradi tega zabodel. In v mislih mu je zazvenelo 

življenjsko pravilo njihove tolpe, tisto najpomembnejše, ki ga je 

zanemaril – nikoli ne zaupaj nikomur, razen svoji družini. Zdaj 

bo plačal najvišjo ceno. Ni se zmenil za bolečino in se zastrmel 

v Leno. »Ti kuzla,« je zarenčal Calum.

Ona je kriknila. »Ne. Jaz …« Služabnik jo je odvlekel stran 

in Calum se je prisilil, da je gledal za njo, dokler ni izginila. 

Njegova prijateljica. Ti bedak. Ti presneti bedak.

Caluma so grobe roke potegnile na noge in ga predramile iz 

trenutnih misli. Iz njegovih ust se je izvil krik zaradi bolečine, 

ki ga je ta premik povzročil v njegovem boku.

V grlo se mu je dvignil žolč.

»Ti umazani cucek,« je zarenčal moški in ga divje stresel. 

Calum je še enkrat kriknil, ko ga je moški za lase odvlekel iz 

hlevov. »Kradeš boljšim od sebe, kaj?« Plemič ga je udaril v bok 

in pred očmi so mu zaplesale črne packe.
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»Spravi ga od tod … v ječo … Poskrbi, da ga bodo obesili …«

Ne!

Calum se je slaboten zgrudil v roke velikega služabnika in v 

njem je brbotalo sovraštvo do deklice, ki ga je izdala.


