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Moji mami – 

tvoja moč ne pozna meja …



PISATELJICA PODA VPOGLED

S pisalne mize Paule Quinn

Draga bralka,

med raziskovanjem zgodovinskih dejstev za knjigo Gospodar 

meglice sem se zaljubila v klan MacGregor. Njihova neomajnost 

pri premagovanju preizkušenj in neštetih stisk med tristoletnim 

izobčenjem si je v mojem srcu prislužila posebno mesto. Ko 

sem dobila priložnost, da napišem povsem novo serijo, ki bi 

predstavila odrasle otroke Calluma in Kate MacGregor, sem 

bila navdušena.

V prvi od štirih knjig, Prevzel jo je Višavec, nastopa Robert 

MacGregor, ki ste ga kratko spoznali že v knjigi Višavec se nikoli 



ne preda. Kot otrok je bil lepotec, in ni se veliko spremenil. 

Postal je zapeljiv moški!

Moj najljubši tip junaka je malopridnež, ki zgolj ukrivi 

ustnice, pa mu ženska že pade pred noge. Ali pa hladnokrvni 

surovež, ki se ne zna smehljati, a ima mehko plat, ki je ne 

vidi nihče, razen njegove ženske. Ko sem začela pisati njegovo 

zgodbo, Rob ni ustrezal nobenemu od njiju. Bil je več. Nisem 

si mogla zamisliti, da bi kakšnega junaka, ki sem ga ustvarila, 

ljubila bolj kot njegovega očeta, toda motila sem se in tega me 

ni sram priznati.

Rob ni brezbrižen do ženskih src. Njegov nasmešek ni 

brezskrben, temveč nekoliko okoren. To je verjetno edina stvar, 

ki je v življenju ni vadil vsak dan. Rodil se je, da bi stopil v 

očetove čevlje in postal poglavar ter zaščitnik svojega klana, zato 

jemlje življenje in dolžnosti, ki pridejo z nasledstveno pravico, 

resno. Njegova zvestoba do klana je nedvoumna in prepričanja 

trdna. Je bojevnik, ki ne dvomi o svojih veščinah, vendar se pri 

izvlečenju meča ne prenagli. Toda ko ga izvleče, padajo glave. 

Da, visok in čeden je, temnih las in oči v odtenku poletno 

modrega jezera, ki ga obsije sončni zahod, toda njegova lepota 

se najbolj izrazi v predanosti tistim, ki jih ljubi.

Je … natanko tisto, kar dama v stiski potrebuje, če ji je za 

petami vsa nizozemska �ota.

Naj vam razkrijem še nekaj o Davini Montgomery, dekletu, 

ki ne omehča samo Robovega neomajnega srca, temveč se ga 

želi dotakniti s svojimi nežnimi prsti. Ne bom pa vam povedala 



preveč, ker ne želim razkriti skrivnosti, ki ji je odvzela vse tiste, 

ki jih je kdaj ljubila. K meni je prišla polna bridkosti, vklenjena 

v dolžnosti in potrebna osnovnih stvari, po katerih nikoli ni 

mogla seči: varnosti in ljubezni človeka, ki bi je nikdar ne izdal 

ali prepustil nevarnosti.

Roba sem skozi Davinine oči ugledala v trenutku, ko jo 

je iztrgal plamenom goreče opatije. Bil je junak: sposoben, 

pogumen in čeden kot vrag.

Obe sva vedeli, da je Rob zanjo popoln, in prvič sem v 

Davininih očeh uzrla upanje – in tudi njena lepota je najbolj 

vidna, ko gleda njega.

Z Robom in Davino se spet odpravite v Škotsko višavje ter 

odkrijte, kaj se zgodi, ko trčita dolžnost in poželenje. In rada 

bi prebrala vaše odzive, zato me, prosim, obiščite na www.

paulaquinn.com.

Uživajte!

Paula Quinn



Prvorojeni
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PRVO POGLAVJE

Južna škotska meja 
pomlad 1685

Visoko na vrhu opatije svetega Christopherja je v zvoniku 

stala Davina Montgomery, odeta v tišino sveta, ki ga ni poznala. 

Tema se je spustila že pred več urami in spodaj so sestre spokojno 

spale v posteljah, zahvaljujoč možem, ki so bili semkaj poslani, 

da bi jih varovali. Toda Davina ni našla miru. Prostrano, kot 

indigo modro nebo, ki se je razprostiralo pred njenimi očmi, je 

bilo posuto z zvezdami, ki so se zdele dovolj blizu, da bi se jih 

zmogla dotakniti, če bi iztegnila roko. Česa bi si zaželela? Njen 

preganjani pogled je zdrsnil južno, proti Angliji, in nato z ravno 

tolikšnim hrepenenjem proti z mesečino obsijanim vršacem na 

severu. Kakšno življenje bi si izbrala, če bi bila izbira v njenih 
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rokah? Svet, v katerem bi bila pozabljena, ali svet, v katerem 

je nihče ne bi poznal? Žalostno se je nasmehnila vetru, ki jo 

je bičal v volneno obleko redovniške pripravnice. Čemu si je 

razbijala glavo, ko pa je bila njena prihodnost že spisana? Vedela 

je, kaj jo čaka. Drugačna usoda ni bila mogoča. Seveda, če bo 

naslednje leto sploh še živa.

Odvrnila je pogled z dežele, kamor se nikdar ne bo mogla 

napotiti, in potlačila misli na osebo, kakršna nikdar ne bo 

mogla postati.

Zaslišala je tihi odmev korakov za seboj, vendar se ni obrnila. 

Vedela je, kdo je.

»Ubogi Edward. Lahko si predstavljam, da vas je srce 

malodane izdalo, ko me niste našli v postelji.«

Ker je molčal, ji je bilo žal, da se je norčevala iz resnosti 

njegove dolžnosti. Stotnik Edward Asher je bil semkaj poslan 

pred štirimi leti, da bi jo varoval, potem ko je stotnik Geo�ries 

iznenada zbolel in so ga odstavili z mesta poveljnika. Edward je 

postal več kot njen varuh. Bil ji je ljub prijatelj, nekdo, ki mu 

je za debelimi zidovi, ki so jo ščitili pred naklepi sovražnikov, 

lahko zaupala. Edward je poznal njene strahove in sprejel njene 

napake.

»Vedel sem, kje vas bom našel,« je nazadnje dejal, njegov glas 

pa je bil komajda šepet.

Vedno je vedel. Saj niti ni bilo mnogo kotičkov, kamor je 

mogel pogledati. Davini ni bilo dovoljeno pohajkovati onkraj 

vrat opatije, zato je pogosto prihajala v zvonik, kjer je prepustila 

mislim, da so svobodno vandrale.
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»Moja gospa …«

Ob njegovem mehkem klicu se je obrnila in pod krinko 

nežnega smehljaja odslovila svoje sanje in koprnenja. Tista, ki 

jih je obdržala zase in jih ni delila – niti z njim.

»Prosim, jaz …« je začel, ko se je srečal z njenim pogledom, 

in zatem zajecljal preostanek, kot bi ga obraz, na katerega je 

vsak dan zrl, še vedno tako silno osupljal, kot ga je prvikrat, 

ko jo je ugledal. Bil je zaljubljen vanjo, in četudi svojega srca 

nikdar ni na glas razodel, ni prikrival, kako se počuti. Vse je 

pisalo v njegovih očeh, dejanjih, predanosti; in v globokem 

obžalovanju, je domnevala Davina, ki je imelo več opraviti 

z njo, kot bi si sam kdaj predrznil priznati. Njena pot je bila 

začrtana v drugi smeri in sama ne bi mogla nikdar biti njegova.

»Lady Montgomery, pojdite od tod, rotim vas. Ni dobro, da 

ste sami.«

Tako ga je skrbelo zanjo, ona pa si je želela, da ga ne bi. 

»Edward, nisem sama,« mu je zatrdila. Če bo njeno življenje 

ostalo, kakršno je ta trenutek, bo našla način, da bo srečna. 

Vselej ga je. »Mnogo mi je bilo dano.«

»Res je,« se je strinjal, se pomaknil bliže k njej in se potem 

ustavil, vedoč, kar je vedela tudi ona. »Naučili so vas, da se 

bojite Gospoda in ljubite kralja. Sestre vas imajo rade, prav 

tako moji možje. Vedno bo tako. Smo vaša družina. Vendar ni 

dovolj.« Vedel je, da ne bo nikoli priznala, zato je spregovoril 

namesto nje.

Moralo je biti dovolj. Tako je bilo varneje, bila je ograjena od 

tistih, ki bi jo lahko prizadeli, če bi jo ob določenem času našli.
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Ta čas je zdaj napočil.

Davina je vedela, da bi Edward storil vse, da bi jo rešil. To ji je 

večkrat povedal, vsakič jo je opozoril na nevarnost. Marljivo jo 

je učil, naj nikomur ne zaupa, niti tistim, ki trdijo, da jo imajo 

radi. Zaradi njegovih lekcij se je pogosto počutila nekoliko 

brezupno, čeprav mu tega seveda ni nikoli povedala.

»Ko bi le lahko pokončal vaše sovražnike,« se je zdaj zaklinjal, 

»in vaše strahove z njimi vred.«

Nameraval jo je potolažiti, toda sveta nebesa, sama z njim na 

tako dih jemajočo noč ni želela razpravljati o prihodnosti.

»Zahvaljujoč vam in Bogu,« je dejala, se odmaknila od stene, 

stopila proti njemu in mu navrgla igriv nasmešek, »jih lahko 

pokončam kar sama.«

»Strinjam se,« se je vdal, dobra volja pa se mu je povrnila v 

trenutku, ko se mu je približala. »Dobro ste se naučili lekcije o 

obrambi.«

Dlan mu je položila na roko in ga nežno potrepljala.

»Kako naj vas razočaram, ko pa ste razburkali opatinjin 

duševni mir, da ste me naučili?«

Zasmejal se je z njo, oba sta bila sproščena spričo 

obojestranske domačnosti. Vendar se je še prehitro spet zresnil.

»Jakoba bodo okronali v manj kot tednu dni.«

»Vem.« Davina je prikimala in se spet obrnila proti Angliji. 

»Morebiti,« je dejala z nekoliko kljubovanja, ki se ji je iskrilo v 

otožnem pogledu, »bi se morali udeležiti kronanja, Edward. Le 

kdo bi se me spomnil iskati v Westminstru?«
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»Moja gospa …« Segel je proti njej. »Ne moremo. Saj veste …«

»Dragi prijatelj, šalim se.« Nagnila je glavo in z njim 

spregovorila čez ramo. Skrbno je prekrila breme, ki ji je težko 

ležalo na srcu, breme, ki ni imelo ničesar opraviti s strahom. 

»Edward, morava res govoriti o tem?«

»Da, mislim, da bi morala,« je resno odvrnil, nato pa naglo 

nadaljeval, preden bi mu utegnila oporekati. »Opatinjo sem 

prosil, ali vas lahko premestimo v opatijo Courlochcraig v 

Ayru. Obvestil sem že …«

»Nikakor,« ga je ustavila. »Svojega doma ne bom zapustila. 

Poleg tega sploh nimamo razloga, da bi mislili, da moji 

sovražniki vedo zame.«

»Zgolj za leto ali dve. Dokler ne bomo prepričani …«

»Ne,« mu je znova rekla in tokrat se je obrnila, da bi ga zares 

pogledala. »Edward, zapustili naj bi tukajšnje sestre, ki naj se 

soočijo z našimi sovražniki, če me bodo iskali? S čim naj se 

branijo brez vaših močnih rok in pomoči vaših mož? Ne bodo 

zapustili opatije in prav tako ne jaz.«

Zavzdihnil je in zmajal z glavo. »Ne bom se prerekal z vami, 

ko se izkaže, da ste pogumnejši od mene. Molim, da tega ne 

bom obžaloval. Tako torej.« Poteze njegovega čednega obraza 

so se razjasnile. »Storil bom, kakor želite. Zdaj pa,« je dodal 

in ji ponudil roko, »mi dovolite, da vas pospremim v spalnico. 

Pozna ura je in častita vam ne bo izkazala nikakršne milosti, ko 

zapoje petelin.«

Davina mu je položila dlan v pregib roke in z drugo 
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odmahnila njegovo skrb. »Ničesar nimam proti vstajanju s 

soncem.«

»Čemu pa bi,« je odvrnil in njegov glas je bil tokrat tako 

lahkoten kot njen, ko jo je vodil iz zvonika, »ko pa lahko 

ponovno zadremljete v učilnici.«

»Samo enkrat sem zares zaspala,« se je branila in ga nežno 

krcnila po roki. »In, ali nimate pametnejših opravkov kot mi 

slediti naokrog?«

»Trikrat,« jo je popravil, ne meneč se za mrščenje, saj je vedel, 

da je hlinjeno. »Enkrat ste celo zasmrčali.«

Ko sta se spustila po stopnicah, so bile njene oči tako široko 

razprte kot usta. »Še v življenju nisem smrčala!«

»Torej samo takrat?«

Videti je bilo, kot da bo znova zanikala njegovo obtožbo, 

vendar se je namesto tega ugriznila v ustnico. »In enkrat med 

klavirskim recitalom sestre Bernardette. Ves teden sem delala 

pokoro. Se spomnite?«

»Kako bi lahko pozabil?« se je zasmejal. »Moji možje niso 

opravljali svojih dolžnosti, saj so raje poslušali pri vaših vratih, 

medtem ko ste se z Bogom pogovorili o vsem, razen o svojem 

prestopku.«

»Bog je že vedel, zakaj sem zaspala,« je pojasnila in se 

smehljala njegovemu režanju. »Nisem želela govoriti slabo o 

nadarjenosti sestre Bernadette ali njenemu pomanjkanju – niti 

v svojo obrambo.«

Njegov smeh je zamrl in za njim je ostal le smehljaj, ki je 

bil videti boleč, ko se je njun sprehod končal in sta stala pred 
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njenimi vrati. Ko je iztegnil roko, da bi jo prijel za dlan, se je 

Davina po najboljših močeh potrudila, da ga ne bi presenečenje 

v njenih očeh odvrnilo od dotika. »Odpustite mi predrznost, 

vendar vam moram nekaj povedati. Nekaj, kar bi vam moral že 

pred mnogo časa.«

»Seveda, Edward,« je mehko dejala in obdržala roko v 

njegovi. »Saj veste, da lahko vselej brez zadržkov spregovorite 

z menoj.«

»Najprej bi rad, da veste, da ste mi priras…«

»Stotnik!«

Davina se je nagnila čez stopnišče in ugledala Harryja Barnsa, 

drugega po činu za Edwardom, ki je planil skozi vrata opatije. 

»Stotnik!« Harry je zavpil proti njima, njegov obraz je bil bled 

in sapa težka od dirjanja. »Prihajajo!«

Za hromeč hip je Davina pomislila, da ni prav slišala. O 

tem dnevu so jo svarili štiri leta, vendar je vedno molila, da ne 

napoči. »Edward,« je na robu čiste groze votlo vprašala, »kako 

so nas našli tako hitro po smrti kralja Karla?«

Stisnil je oči in zmajeval z glavo sem ter tja, kot bi tudi sam 

ne mogel verjeti, kaj je slišal. Vendar ni bilo časa za dvom. 

Zavrtel se je na peti, jo zgrabil za roko in jo povlekel v njeno 

sobo. »Tu ostanite! Zaklenite vrata!«

»Kako naj bi nam to pomagalo?« Skočila je po svoj tul in 

lok ter se namenila proti vratom – in k Edwardu, ki jih je 

zapiral. »Prosim, dragi prijatelj, ne želim se sama pritajiti v sobi. 

Streljala bom z zvonika, dokler bo to varno.«
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»Stotnik!« Barns je pohitel po stopnicah, preskakujoč tri 

naenkrat. »Moramo se pripraviti. Takoj!«

»Edward,« Davinin glas ga je priklical nazaj, »pripravljali ste 

me na to. Potrebujemo vsako razpoložljivo roko. Ne boste me 

odvrnili od boja za moj dom.«

»Stotnik, prosim za ukaze!«

Davina se je ozrla nazaj, ko je hitela proti ozkim stopnicam, 

ki so vodile v stolp.

»Harry!« je slišala Edwarda kričati za seboj. »Pripravi 

sodčke in zavrite katran. Naj bodo prav vsi možje na preži in 

pripravljeni na moje ukaze. In, Harry …«

»Stotnik?«

»Zbudi sestre in jim naroči, naj molijo.«

V zgodnjih jutranjih urah, ki so zdaj že minile, je Edwardovim 

možem med pokolom v opatiji svetega Christopherja uspelo 

pobiti polovico sovražnikove vojske. Toda opatijske izgube so 

bile večje. Mnogo večje.

Davina je bila v zvoniku sama in strmela navzdol na trupla, 

posejana po velikem dvorišču. Smrad po tlečem katranu in 

zažganem mesu jo je pekel v nosnicah in ji smodil oči, ki jih 

je usmerila onkraj vrat na travnik, kjer so možje na konjih še 

zmeraj sekali drug po drugem, kot bi njihovemu sovraštvu 

nikdar ne moglo biti zadoščeno. Pa vendar mržnja ni obstajala. 

Bojevali so se zaradi nje, četudi je nihče od njih ni poznal. Toda 

ona je poznala njih. Morilci brez obrazov so nasilno vdirali v 

njene sanje od dneva, ko ji je Edward prvikrat povedal zanje.
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Solze, ki jih je izzval oster zrak, so ji zdrsele po licih in padle 

daleč navzdol, kjer so njeni prijatelji … je njena družina ležala 

mrtva ali umirajoča. Z dlanjo si je podrgnila po očeh in med 

trupli iskala Edwarda. Vrnil se je k njej uro za tistim, ko se 

je začel boj, in ji zaukazal, naj gre s sestrami v kapelo. Ko je 

odklonila, si jo je vrgel preko ramena kot vrečo žita in jo sam 

odvedel tja. Vendar ni ostala v skrivališču. Ni mogla, zato se 

je vrnila v stolp in k loku ter poslala k stvarniku več kot ducat 

sovražnikov. Toda bilo jih je preveč – ali pa Bog preostanka ni 

hotel, kajti pred njenimi očmi so ti pobili može, s katerimi je 

jedla in se smejala.

Tega dne se je bala že tako dolgo, da je postal del nje. 

Menila je, da je pripravljena. Vsaj na svojo smrt. Vendar ne 

na opatinjino. Ne na Edwardovo. Kako naj se človek pripravi 

na smrt tistih, ki jih ljubi? Prevel jo je obup in za trenutek 

je pomišljala, da bi stopila čez zid. Če bi umrla, bi odnehali. 

Vendar je prevečkrat molila za pogum, da bi se zdaj izneverila 

Bogu ali Edwardu. Segla je v tul na svojem hrbtu in izvlekla 

puščico, napela lok ter zaprla eno oko, da je namerila.

Pod njo in izven dosega njenega pogleda se je vojak, odet v 

vojaška oblačila, ki niso pripadala Angliji, plazil ob zidu kapele 

z baklo v eni in mečem v drugi roki.


