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Prvo poglavje

Bil sem v Surreyju, zaradi posla urada lorda Cromwella, ko 

sem prejel poziv. Zemljišče razpuščenega samostana je bilo 

podarjeno članom parlamenta, katerih podporo je potreboval, 

in dokumenti o lastništvu nad gozdovi so izginili. Izsledil 

sem jih brez težav in potem sem sprejel MP-jevo povabilo, da 

sem ostal nekaj dni z njegovo družino. Užival sem v kratkem 

oddihu, opazoval, kako je odpadlo še zadnje listje, preden sem 

se vrnil v London k svoji praksi. Sir Stephen je imel veliko lepo 

zidano hišo in ponudil sem se, da mu jo narišem; toda naredil 

sem komaj nekaj osnovnih skic, ko je prispel jezdec.

Mladenič je vso noč jezdil iz Whitehalla in prispel ob zori. 

Prepoznal sem ga kot enega zasebnih slov lorda Cromwella, ko 

sem prelomil zlovešči pečat na pismu glavnega ministra. Bilo je 

od tajnika Greya, ki je pisal, da lord Cromwell zahteva, naj se 

takoj oglasim pri njem v Westminstru.
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Nekoč bi me obet, da se bom sestal in pogovarjal s svojim 

nadrejenim, ga videl na pomembnem mestu, kjer je bil zdaj, 

vznemiril, toda to zadnje leto sem postal naveličan; naveličan 

politike in prava, prevar in neskončnih zapletenosti primerov. 

In vznemirjalo me je, da je ime lorda Cromwella, še bolj kot 

kraljevo, zdaj povsod vzbujalo strah. V Londonu se je govorilo, 

da tolpe beračev kar izginejo, ko se samo omeni, da prihaja. 

To ni bil svet, ki smo si ga želeli ustvariti mladi reformatorji, 

ko smo sedeli ob neskončnih večerjah v svojih hišah. Takrat 

smo skupaj z Erazmom Rotterdamskim verjeli, da bosta vera 

in velikodušnost dovolj, da bi se razrešila verska nesoglasja med 

moškimi; toda tisto zgodnjo zimo leta 1537 je prišlo do vstaje 

in do vse več usmrtitev, pojavilo se je vse več pohlepnežev, ki so 

se grebli za zemljišče menihov.

Tisto jesen je bilo malo dežja in ceste so bile še vedno dobro 

prevozne. Čeprav zaradi svoje hibe nisem mogel jezditi hitro, 

sem vseeno že sredi popoldneva prispel v Southwark. Mojega 

dobrega starega konja, Chanceryja, sta po mesecu dni na 

podeželju vznemirila hrup in smrad, mene pa tudi. Ko sem se 

približal Londonskemu mostu, sem odvrnil pogled z oboka, 

kjer so bile na dolge drogove nataknjene glave usmrčenih zaradi 

izdajstva. Galebi so krožili nad njimi in jih kljuvali. Vedno sem 

bil občutljivejše narave in ne prenašam dobro nabadanja.

Velik most je bil kot po navadi poln ljudi; veliko pripadnikov 

trgovskega razreda je bilo oblečenih v črnino zaradi žalovanja 

za kraljico Jane, ki je umrla kmalu po porodu pred dvema 
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tednoma. Mešetarji so vpijoče ponujali svoje blago iz prodajaln 

v spodnjih nadstropjih zgradb, ki so bile zgrajene tako blizu 

brega, da je bilo videti, kot da se bodo vsak trenutek zvrnile v 

rečno strugo. V zgornjih nadstropjih so ženske pobirale oprano 

perilo, saj so z zahoda oblaki že potemnili nebo. Ob njihovem 

obrekovanju in vpitju sem v mrkem razpoloženju pomislil, da 

so kot vrane, ki krakajo na velikem drevesu.

Zavzdihnil sem in se opomnil, da moram opraviti nalogo. 

Močno moram biti hvaležen pokroviteljstvu lorda Cromwella, 

da imam pri petintridesetih letih uspešno pravno prakso in 

lepo novo hišo. In delati zanj je pomenilo delati za reformacijo, 

vredno pozornosti s strani samega boga; tako sem takrat verjel. 

In to je moralo biti pomembno, kajti po navadi je delo zame 

prišlo preko Greya; glavnega tajnika in zadnji dve leti škofovega 

pomočnika. Zategnil sem vajeti in Chanceryja usmeril 

skozi gnečo popotnikov in trgovcev, žeparjev in morebitnih 

koristolovcev ter v veliko zmešnjavo Londona.

♱

Ko sem jezdil po Ludgate Hillu, sem opazil stojnico z 

bleščečimi se jabolki in hruškami, zato sem, ker sem bil lačen, 

razjahal, da bi jih nekaj kupil. Ko sem stal in z jabolkom 

hranil Chanceryja, sem niže po ulici videl skupino morda 

tridesetih ljudi, ki so stali pred krčmo in razburjeno mrmrali. 

Spraševal sem se, ali je to spet kakšen prismuknjen vajenec, ki 
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ga je navdušil slabo razumljen novi prevod Svetega pisma in 

se je spreobrnil v preroka. Če je tako, bo najbolje, da se pazi 

stražnika.

Tam, na robu množice, sta stala samo dva malo bolje 

oblečena človeka in prepoznal sem Williama Pepperja, advokata 

iz avgmentativnega razsodišča, sodišča za dopolnitve, ki je stal 

ob mladeniču v načičkani kamižoli z okrasnim razporkom. 

Radoveden sem usmeril Chanceryja po tlakovcih proti njima in 

se izogibal odtočnemu kanalu, napolnjenem s scalnico. Pepper 

se je obrnil, ko sem ju dosegel.

»Oh, Shardlake! Pogrešal sem pogled na tvoje drobencljanje 

po sodišču v zadnjem času. Kje si bil?« Obrnil se je k svojemu 

spremljevalcu. »Naj ti predstavim Jonathana Mintlinga, 

pred kratkim se je vselil v vseučiliško hišo, pa je že vesel 

novinec na avgmentativnem razsodišču za dopolnitve. 

Jonathan, predstavljam ti gospoda Matthewa Shardlaka, 

najtankoumnejšega grbavca angleškega sodišča.«

Priklonil sem se mlademu fantu in se nisem zmenil za 

Pepperjevo zlobno namigovanje na moje stanje. Ne dolgo 

nazaj sem ga premagal na sodišču in advokatov jezik je vedno 

pripravljen na maščevanje.

»Kaj se dogaja tukaj?« sem vprašal.

Pepper se je zasmejal. »Notri je ženska, ki trdi, da ima ptiča 

iz Indije, ki se zna pogovarjati tako kot vsak Anglež. Prinesla ga 

bo ven.«

Ulica se je nagibala navzdol proti krčmi, zato sem imel, kljub 
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temu da sem manjši, še kar dober razgled. Debela stara ženska v 

umazani obleki se je pojavila med vrati in v rokah držala železno 

palico. Na prečniku je lovil ravnotežje najbolj nenavaden ptič, 

kar sem jih kdaj videl. Večji od najdebelejše vrane je imel 

kratek, a grozljivo kljukast kljun, rdeče in zlato perje pa tako 

žive barve v nasprotju z umazano sivo ulico, da je bilo skoraj 

slepeče. Množica je stopila bliže. 

»Odmaknite se,« je zavpila starka s predirljivim glasom. 

»Prinesla sem Tabitho, vendar ne bo govorila, če se boste 

prerivali okoli nje.«

»Naj jo slišimo govoriti!« je nekdo zaklical.

»Želim plačilo za svoj trud!« je zavpila babura predrzno. 

»Šele ko boste vrgli kakšen belič pred njene noge, bo Tabitha 

spregovorila!«

»Sprašujem se, kakšna prevara je to,« se je namrščil Pepper, 

pa se je kljub temu pridružil drugim, ki so metali kovance ob 

vznožje palice. Starka jih je pobrala iz umazanih tal, potem pa 

se obrnila k ptiču. »Tabitha,« je zaklicala, »reci: Bog obvaruj 

kralja Henrika! Maša za ubogo kraljico Jane!«

Videti je bilo, da se žival ne meni zanjo, prestavljala se je na 

luskavih nogah in s steklenim pogledom strmela v množico. 

Potem pa je nenadoma zavpila z glasom, ki je bil zelo podoben 

starkinemu: »Bog obvaruj kralja Henrika! Maša za ubogo 

kraljico Jane!« Tisti spredaj so stopili korak nazaj in veliko rok 

je zakrožilo po zraku, ko so se ljudje križali. Pepper je zažvižgal.

»Kaj praviš na to, Shardlake?«
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»Ne vem. Nekje mora biti zvijača.«

»Ponovi,« je zaklical eden od pogumnejših. »Še več!«

»Tabitha! Reci: Smrt papežu. Smrt rimskemu papežu!«

»Smrt papežu! Smrt rimskemu papežu! Bog obvaruj kralja 

Henrika!« Žival je raztegnila krila in ljudje so presenečeni zajeli 

sapo. Videl sem, da so ji kruto prerezali krila po vsej dolžini; 

nikoli več ne bo letela. Ptica je skrila svoj kljukasti kljun na prsi 

in se začela čistiti.

»Pridite jutri k stopnicam sv. Pavla,« je zavpila babura, »in 

slišali boste še več! Vsem, ki jih poznate, povejte, da bo Tabitha, 

govoreči ptič iz Indije, tam opoldne. Pripeljana je bila iz Peruja, 

kjer se takšni ptiči pogovarjajo iz velikih gnezd na drevesih!« In 

s temi besedami se je ustavila le toliko, da je pobrala še nekaj 

kovancev, ki jih je prej spregledala, dvignila gred in izginila v 

notranjost s ptičem, ki je divje opletal s polomljenimi krili, da 

bi zadržal ravnotežje.

Množica se je razšla v razburjenem klepetanju. Chanceryja 

sem odvedel po ulici navzgor, Pepper in njegov prijatelj sta 

hodila ob meni.

Pepperjeva nadutost je bila nekoliko bolj ponižna. »Za veliko 

čudes iz tega Peruja, ki so ga zavzeli Španci, sem slišal. Vedno 

sem menil, da ni verjeti niti polovici zgodb, ki so prišle iz 

jugovzhodne Azije – toda to – sveta Marija!«

»To je prevara,« sem rekel. »Ali nisi videl ptičevih oči? Prav 

nobene pameti ni bilo v njih. In kako je ustavil govorjenje, da 

bi se očedil.«
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»Toda govoril je, gospod,« je rekel Mintling. »Vsi smo ga 

slišali.«

»Lahko govori brez razumevanja. Kaj, če se ptič samo odziva 

na besede babure tako, da jih ponavlja, kakor pride pes h 

gospodarju, ko ga ta pokliče? Slišal sem že za šoje, ki to počno.«

Prišli smo na vrh ulice in se ustavili. Pepper se je nasmehnil.

»No, resda drži, da se ljudje v cerkvi odzivajo na župnikovo 

mrmranje v latinščini, ne da bi ga razumeli.«

Skomignil sem z rameni. Takšno mnenje o maši v latinici še 

ni bilo ortodoksno in nobenega namena se nisem imel spuščati 

v razpravo o veri.

Priklonil sem se. »Bojim se, da vaju moram zapustiti. V 

Westminstru sem dogovorjen z lordom Cromwellom.«

Na fanta sem očitno naredil vtis, Pepper pa se je, ko sem 

zajahal Chanceryja in se namenil nazaj proti množici, trudil, da 

se ne bi porogljivo smehljal. Advokati so največji obrekljivci, kar 

jih je bog poslal na svet, in mojemu poslu ne bo škodilo, če bo 

Pepper omenil na sodišču, da imam osebni sprejem pri glavnem 

ministru. Toda moje zadovoljstvo ni trajalo dolgo, kajti ko sem 

jezdil mimo ulice Fleet, so se po prašni cesti razlivale debele 

dežne kaplje in do takrat, ko sem jezdil izpod Temple Bara1, je 

že močno deževalo, oster veter pa me je bičal v obraz. Privihal 

sem ovratnik plašča in ga tesno stiskal, ko sem jezdil naravnost 

v nevihto.

1  Temple Bar – nekoč glavni ceremonialni vhod v London na 
zahodni strani Westminstra. (op. prev.)
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♱

Do takrat, ko sem dosegel Westminstrsko palačo, je že lilo 

kot iz škafa. Tistih nekaj jezdecev, ki sem jih srečal, je bilo, 

tako kot jaz, zavitih v plašče in smo si samo bežno zaklicali v 

pozdrav, saj smo bili popolnoma premočeni. 

Kralj je že pred leti zamenjal Westminster za veliko novo 

palačo v Whitehallu in dandanes so Westminster v glavnem 

uporabljali za sodišče. Pepperjevo avgmentativno sodišče je 

bil nov dodatek, ki se je ustanovil za obravnavanje premoženja 

malih samostanov, ki so jih leto pred tem razpustili. Tudi lord 

Cromwell in njegovo naraščajoče spremstvo uradnikov so 

imeli tam svoje uradniške pisarne, zato je bil Westminster zelo 

natrpan.

Po navadi se je na notranjem dvorišču trlo v črno oblečenih 

advokatov, ki so razpravljali o listinah, in državnih uradnikov, 

ki so se v kotih tiho pregovarjali ali pa snovali zarote. Toda 

danes jih je dež pregnal v notranjost in vse je bilo prazno. Le 

nekaj siromašno oblečenih in premočenih moških se je stiskalo 

ob vrata sodišča za dopolnitve: bivši menihi iz razpuščenih 

samostanov, ki so prišli moledovat za položaj faranov, ki jim 

je bil obljubljen s pravnim aktom. Jurist, ki je sicer tukaj delal, 

je bil očitno nekje drugje – morda master Mintling. Starec s 

ponosnim obrazom je bil še vedno oblečen v cistercijansko 

kuto, s kapuce mu je kapljala voda. Bolj malo mu bo koristilo, 

če bo tako oblečen okoli juristov lorda Cromwella. 
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Bivše menihe po navadi obdaja nekakšna otožnost, toda 

ta skupina je z zgroženimi izrazi strmela tja, kjer so nosači 

raztovarjali velika voza, zlagali stvari ob zidove in preklinjali 

vodo, ki jim je kapljala v oči in usta. Na prvi pogled sem mislil, 

da prenašajo les za kamine v uradniških pisarnah, toda ko sem 

ustavil Chanceryja, sem videl, da raztovarjajo steklene skrinje, 

lesene in mavčne skulpture ter velike lesene križe, bogato 

izrezljane in okrašene. To so zagotovo svetinje in podobe iz 

razpuščenih samostanov, katerih bogoslužje vseh nas, ki smo 

verjeli v reforme, je dočakalo svoj konec. Pripeljani s svojih 

častnih mest in nagrmadeni v kupe na dežju so bili oropani še 

zadnje moči. Potlačil sem zbodljaj usmiljenja in mrko prikimal 

mali skupini menihov, preden sem Chanceryja usmeril skozi 

notranji obok.

♱

V konjušnici sem se posušil, kolikor sem se lahko z brisačo, 

ki mi jo je dal konjski hlapec, in potem stopil v palačo. Stražarju 

lorda Cromwella sem pokazal pismo in odvedel me je mimo 

javnih prostorov proti labirintu notranjih hodnikov, zloščeno 

sulico je držal visoko v zrak.

Odvedel me je skozi velika vrata, kjer sta stala še dva stražarja, 

in znašel sem se v dolgi, ozki dvorani, močno razsvetljeni s 

svečami. Včasih je bila to dvorana za slavnostne pogostitve, 

zdaj pa je bila napolnjena z mizami, ob katerih so sedeli v črno 
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oblečeni uradniki, ki so pregledovali kupe korespondence. 

Starejši uradnik, mali debelušni moški s prsti, črnimi od 

večletnega pisanja s črnilom, je prihitel k meni.

»Master Shardlake? Zgodnji ste.« Sprašujem se, kako me 

pozna, in potem spoznam, da so mu najverjetneje povedali, naj 

pričakuje grbavca.

»Vreme je bilo lepo – vsaj do zdaj.« Pogled spustim do svojih 

premočenih dokolenčnih hlač.

»Generalni vikar mi je sukazal, naj vas pripeljem, takoj ko 

boste prispeli.«

Odpeljal me je po dvorani, mimo s papirji šelestečih 

uradnikov, ob vetru, ki sva ga delala z mimohodom, jim je 

svetloba sveč migotala. Spoznal sem, kako mogočna je bila 

mreža nadzora, ki jo je ustvaril moj gospodar. Cerkveni 

komisarji in lokalno sodstvo, vsak s svojo mrežo ovaduhov, ki 

so se zavezali, da bodo sporočali vse govorice o nezadovoljstvu 

ali izdajstvu. Vsakega so raziskali v skladu z zakonom, kazni so 

bile vsako leto strašnejše. Že se je pojavil upor proti verskim 

spremembam; še en bi lahko strmoglavil kraljestvo.

Uradnik se je ustavil pred velikimi vrati na koncu dvorane. 

Pokazal mi je, naj počakam, potrkal, in potem ko je vstopil, se 

je globoko priklonil.

»Master Shardlake, milord.«
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♱

V nasprotju s predprostorom je bil prostor lorda Cromwella 

turoben, samo en stenski svečnik ob mizi se je boril proti 

temnemu popoldnevu. Medtem ko si je večina mož na visokih 

položajih stene okrasila z najbogatejšimi tapiserijami, so bile 

njegove od tal do stropa obdane z omarami, ki jih je sestavljalo 

na stotine predalov. Mize in skrinje so stale povsod, prekrite s 

poročili in listinami. Za široko rešetko je bučal velik ogenj.

Sprva ga nisem videl. Potem pa sem zagledal njegovo čokato 

postavo, ki je stala ob mizi na koncu prostora. V rokah je 

imel skrinjico in preučeval njeno vsebino z zaničevalnim 

mrščenjem, njegova velika usta s tankimi ustnicami so bila 

ukrivljena navzdol nad oglato brado. Ko je tako stiskal čeljust, 

sem pomislil na veliko past, ki se lahko vsak trenutek odpre 

in nekoga pogoltne. Pogledal me je in z enim od samovoljnih 

sprememb izraza, ki si ga je tako zlahka nadel, se je prisrčno 

nasmehnil in v dobrodošlici dvignil roko. Priklonil sem se tako 

globoko, kot sem zmogel, in se zdrznil, saj sem bil po dolgi ježi 

ves tog.

»Matthew, pridi sem.« Globoki in ostri glas je bil prijazen. 

»Dobro si se odrezal pri Croydonu; vesel sem, da je pojasnjen 

nesporazum Black Grange.«

»Hvala vam, milord.« Ko sem se približeval, sem opazil, da 

je bila srajca pod njegovim s krznom obrobljenim vrhnjim 

oblačilom, črna. Ujel je moj pogled.
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»Si slišal, da je kraljica mrtva?«

»Da, milord. Moje sožalje.« Vedel sem, da se je po usmrtitvi 

Anne Boleyn lord Cromwell skušal povezati s tistimi iz družine 

Jane Seymour.

Zagodrnjal je. »Kralj je raztresen.«

Pogledal sem mizo. Na moje presenečenje je bila visoko 

naložena s skrinjicami različnih velikosti. Vse pa so bile iz zlata 

ali srebra, nekaj jih je bilo posutih z dragulji. Skozi starodavno 

lisasto steklo sem lahko videl kose blaga in kosti, ki so ležali na 

žametnih blazinah. Pogledal sem skrinjo, ki jo je še vedno držal, 

in videl, da je bila notri otroška lobanja. Dvignil jo je z obema 

rokama in jo potresel, da so zobje, ki so se razrahljali, zašklepetali 

v notranjosti. Generalni vikar se je bridko nasmehnil.

»Tole vas bo zanimalo. Relikvija, ki so mi jo posebej prinesli.« 

Skrinjico je odložil na mizo in pokazal na napis iz latinice 

spredaj. »Poglej si to.«

»Barbara sanctissima,« preberem. Pokukam na lobanjo. Nekaj 

las se še vedno drži betice.

»Lobanja sv. Barbare,« je rekel Cromwell in z dlanjo plosknil 

po skrinji. »Mlada nedolžnica, ki jo je v rimskih časih ubil njen 

poganski oče. Iz clunyjskega samostana iz Leedsa. Najbolj sveta 

relikvija.« Sklonil se je in pobral srebrno skrinjico z nečim, 

kar je bilo videti kot opali. »In tukaj je – lobanja sv. Barbare iz 

nunskega samostana Boxgrove v Lancashiru.« Neprizanesljivo 

se je zasmejal. »Pravijo, da v Indiji obstaja dvoglavi zmaj na 

območju južne in jugovzhodne Azije. No, mi imamo dvoglave 

svetnike.«
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»Pri Jezusu.« Pokukam lobanje. »Sprašujem se, kdo so bili?«

Še enkrat izbruhne v robati smeh in me močno udari po 

roki. »No, to je moj Matthew, vedno na vse išče odgovor. 

Zdaj potrebujem natanko takšno raziskujočo pamet. Moj 

avgmentativni človek v Yorku pravi, da je zlata skrinjica 

izdelana v Rimu. Vendar jo bodo stopili v talilnici v Towru, 

kot vse druge, in lobanje gredo na gnojišče. Ljudje ne bi smeli 

častiti kosti.«

»Toliko jih je.« Pogledam skozi okno, še vedno močno lije in 

zaliva dvorišče, kjer moški še vedno razkladajo. Lord Cromwell 

je prečkal sobo in pogledal ven. Razmišljal sem, da čeprav je 

bil zdaj plemič in zavezan k temu, da je nosil škrlatno, se je še 

vedno oblačil tako kot jaz, v črno oblačilo, ravno črno kapo 

juristov in pisarniških uradnikov. Kapa je bila iz svilenega 

žameta; oblačilo pa obrobljeno z bobrovino. Opazil sem, da so 

njegovi dolgi rjavi lasje prepredeni s sivimi.

»Te stvari sem moral prinesti sem,« je rekel. »Potrebujem 

jih suhe. Naslednjič, ko bom želel uporabiti nekaj tega lesa, 

bom zažgal papističnega izdajalca.« Obrnil se je in se mi 

trpko nasmehnil. »Potem bodo ljudje spoznali, da z uporabo 

krivoverskih podob za kurjavo ne bodo boga prisilili, da bi 

kričal, kaj šele da bi jim pogasil ogenj.« Njegov izraz se je spet 

spremenil, postal je mrk. »Zdaj pa sedi. Posel naju čaka.« Sedel 

je za mizo in odsekano pokazal na stol nasproti njega. Zdrznil 

sem se ob bolečini v mojem hrbtu.

»Videti si utrujen, Matthew.« Z velikimi rjavimi očmi me je 
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pozorno preučeval. Kot njegovemu obrazu se je tudi očem kar 

naprej spreminjal izraz. Zdaj so bile zelo hladne.

»Nekoliko dolga ježa je za menoj.« Pogledal sem na njegovo 

mizo. Prekrita je bila z dokumenti, nekateri so nosili kraljevi 

pečat, ki se je bleščal v soju sveč. Mali zlati skrinjici je očitno 

uporabil za obtežilnika.

»Dobro si storil, ko si našel listine tiste gozdnate površine,« je 

rekel. »Brez njih bi se zadeve v Chanceryju lahko vlekle še dolga 

leta.«

»Bivši samostanski računovodja jih je imel. Vzel jih je, ko so 

ukinili samostan. Očitno so si lokalni vaščani želeli prilastiti 

gozdove kot običajne posesti. Sir Richard je sumil lokalnega 

tekmeca, toda jaz sem začel pri računovodji, saj bi moral on 

zadnji imeti listine.«

»Dobro. To je razumno.«

»Sledil sem mu do vaške cerkve, kjer je bil rektor. Hitro je 

priznal in mi jih predal.«

»Vaščani so nedvomno plačali bivšemu menihu. Si ga predal 

pravici?«

»Nobenega plačila ni sprejel. Mislim, da je samo hotel 

pomagati vaščanom, saj je njihova zemlja revna. Menil sem, da 

bo bolje, če ne povzročim razburjenja.«

Obraz lorda Cromwella je otrpnil, ko se je na stolu naslonil 

nazaj. »Storil je kriminalno dejanje, Matthew. Moral bi ga 

prijeti, v opozorilo drugim. Upam, da se nisi pomehkužil. V 

teh časih potrebujem, da mi služijo trdni možje, Matthew, trdi 
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možje.« Njegov obraz je naenkrat izražal močno jezo, ki sem 

jo videl tudi pred desetimi leti, ko sva se prvič srečala. »To ni 

Utopija �omasa Mora, v kateri narod nedolžnih okrutnežev 

čaka le božjo besedo, ki bo izpopolnila njihovo srečo. To je 

nasilni svet, prepreden s pokvarjenostjo propadajoče cerkve.«

»Vem.«

»Papisti bodo izkoristili vsakega reveža, da bi nam preprečili 

zgraditi krščansko britansko skupnost narodov, in bog mi je 

priča, da bom uporabil prav vsakega, da jih bom premagal.«

»Žal mi je, če sem narobe presodil.«

»Nekateri pravijo, da si se pomehkužil, Matthew,« je tiho 

rekel. »Nimaš več ognjevitosti, pobožne zavzetosti, morda celo 

tudi zvestobe ne.«

Lord Cromwell se je rad posluževal zvijače, ko je strmel 

vate, ne da bi pomežiknil, dokler se nisi počutil prisiljenega 

spustiti pogled. Ko bi ga spet pogledal, bi videl, da me rjave 

oči še vedno prebadajo. Čutil sem, da mi v glavi razbija. Skušal 

sem svoje dvome in izčrpanost zadržati zase; zato tega zagotovo 

nisem nikomur povedal.

»Milord, sam sem proti papeštvu, kot sem bil od nekdaj.« 

Ko sem izgovoril te besede, nisem mogel drugače, kot da sem 

pomislil na vse tiste, ki so morali tako odgovoriti pred njim, ko 

jih je zasliševal glede njihove zvestobe. Presekal me je zbodljaj 

strahu in globoko sem dihal, da bi se pomiril, ter upal, da tega 

ne bo opazil. Čez čas je tiho prikimal.

»Nalogo imam zate, takšno, ki odgovarja tvoji nadarjenosti. 

Prihodnost reforme bi lahko bila odvisna od tega.«
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Naslonil se je naprej, pobral malo skrinjico in jo dvignil. 

V njej je na sredini zapleteno izrezljane srebrne vrste ležala 

steklena �ola, v kateri je bil rdeč prah.

»To,« je rekel tiho, »je kri sv. Pantaleona, ki so ga pogani 

živega odrli. Iz Devona. Pravijo, da se na njegov svetnikov dan 

kri utekočini. Na stotine jih prihaja vsako leto, da bi videli ta 

čudež, plazijo se po rokah in kolenih in to seveda plačujejo. 

Toda poglej.« Obrnil je skrinjico. »Vidiš to malo luknjo zadaj? 

V steni, ob kateri je bila postavljena, je bila še ena luknja, tako 

je menih s pomočjo kapalke kapnil obarvano vodo v notranjost 

�ole. In poglej ga no – sveta kri, ali bolje rečeno žgana umbra, 

se je utekočinila.«

Nagnil sem se naprej in potipal luknjico s prstom. »Slišal sem 

že za takšne prevare.«

»To je tudi vse, kar meništvo je. Prevare, čaščenje, pohlep in 

skrivna zvestoba rimskemu škofu.« V rokah je obrnil skrinjico 

in mali rdeči kosmi so kapnili dol. »Samostani so zlo v središču 

sveta in izkoreninil jih bom.«

»Začetek je že storjen. Manjši samostani so razpuščeni.«

»To je komaj omembe vredno. Toda prinesli so nekaj denarja, 

dovolj za vzbuditev kraljevega apetita, da bo razpustil tudi 

velike, kjer se skriva pravo bogastvo. Dvesto jih je, ki pa skupaj 

posedujejo šestino deželnega bogastva.«

»Jih je res tako veliko?«

Prikimal je. »Oh, da. Toda po uporu zadnjo zimo, ko je 
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dvajset tisoč upornikov taborilo pred Donom2 in so zahtevali 

nazaj svoje samostane, moram biti skrajno previden. Kralj ne 

bo sprejel več prisilnih predaj in prav ima. Kar potrebujem, 

Matthew, so prostovoljne predaje.«

»Toda zagotovo nikoli ne bi …«

Porogljivo se je nasmehnil. »Več kot en način je, kako 

ubiti prašiča. Zdaj pa me pazljivo poslušaj, kajti ta podatek je 

skriven.« Nagnil se je naprej, spregovoril je tiho in zavzeto.

»Ko sem dal pred dvema letoma preiskati samostane, sem 

poskrbel, da je bilo vse, kar bi pomagalo pri njihovem uničenju, 

skrbno zapisano.« Z glavo je pomignil proti predalom ob 

steni. »Vse je zbrano tam: sodomija, prešuštvovanje, izdajalsko 

pridiganje. Skrivaj prodana lastnina. V samostanih imam tudi 

vse več ovaduhov.« Kruto se je nasmehnil. »V Tyburnu bi 

lahko dal usmrtiti vsaj ducat menihov, vendar sem si vzel čas, 

stopnjeval pritisk in določil nove, strožje odredbe, ki jim morajo 

slediti. Prisilil sem jih, da se me bojijo.« Spet se je nasmehnil, 

potem pa nenadoma vrgel skrinjico v zrak, jo ujel in postavil na 

kup papirjev.

»Kralja sem prisilil, da mi je dovolil izbrati ducat samostanov, 

na katere lahko vršim še dodatni pritisk. V zadnjih dveh tednih 

sem poslal izbrane može, ki so menihom prenesli možnosti za 

prostovoljno predajo; zajetne penzije za menihe ali pa pregon. 

2  Don – skrajšana oblika latinske besede dominus, ki pomeni 
gospod, gospodar. Uporabljala se je v času rimskega imperija. 
(op. prev.)
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Samostan Lewes z izdajalskimi pridigami; Titch�eld, kamor 

je samostanski predstojnik poslal neke izbrane podatke o 

svojih bratih; Peterborough. Potem ko sem jih nekaj prisilil v 

prostovoljno predajo, bodo drugi spoznali, da se je igra končala, 

in tiho bodo odšli. Pogajanja sem zelo pozorno spremljal in vse 

je dobro potekalo. Do včeraj.« Z mize je dvignil pismo. »Si že 

kdaj slišal za samostan Scarnsea?«

»Nisem, milord.«

»Ni razloga, zakaj bi. Je benediktinski samostan v starem, 

zamašenem kanalu pristanišča na meji Kenta in Sussexa. Tam 

je zgodovina prešuštvovanja in po besedah lokalnega mirovnega 

sodnika, ki je eden od nas, neki menih poceni prodaja zemljišče. 

Prejšnji teden sem tja poslal Robina Singletona, da bi videl, kaj 

bo lahko izvedel.«

»Singletona poznam,« sem rekel. »Na sodišču sem že stal 

nasproti njemu. Prepričljiv moški.« Nekoliko sem okleval. 

»Morda ne ravno najboljši advokat.«

»Ne, iskal sem ravno njegovo silovitost. Malo je bilo otipljivih 

dokazov in hotel sem preveriti, koliko bi lahko izluščil iz njih. 

Dodelil sem mu kanonskega advokata, starega cambriškega 

reformatorja po imenu Lawrence Goodhaps.« Brskal je med 

papirji in mi podal pismo. »Tole je včeraj zjutraj prispelo od 

Goodhapsa.«

Pismo je bilo na listu papirja, iztrganem iz knjige, skoraj 

nečitljivo načečkano.
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Milord,

pišem vam v naglici in vam to pismo pošiljam po fantu iz mesta, 

kajti v tem kraju si ne drznem nikomur zaupati. Moj gospod 

Singleton je bil podlo umorjen v srcu samostana, na najgrozovitejši 

način. To jutro je bil najden v kuhinji, v mlaki krvi, z odsekano 

glavo. To je moral storiti kakšen vaš velik sovražnik, vendar vsi 

tukaj to zanikajo. Cerkev je bila oskrunjena in velika relikvija 

Skesani tat s krvavimi žeblji je izginila. Povedal sem mirovnemu 

sodniku Copyngerju in opatu sva zabičala, da mora biti tiho. 

Bojimo se posledic, če bi se razvedelo.

Prosim, pošljite pomoč, milord, in navodila, kaj naj storim.

Lawrence Goodhaps

»Komisar je bil umorjen?«

»Videti je že tako. Starca očitno prežema groza.«

»Toda če je bil kriv menih, bi to samo zagotovilo uničenje 

samostana.«

Cromwell je prikimal. »Vem. Neki obsedenec, samostanski 

norec, ki nas bolj sovraži, kot se nas boji. Toda ali lahko vidiš 

posledice? Predajo teh samostanov želim kot precedens. Angleški 

zakoni in angleški prijemi so osnovani na precedensih.« 

»In to je drugačne vrste precedens.«

»Natanko tako. Kraljeva veljava je močno upadla – 

dobesedno. Stari Goodhaps se je pravilno odločil, ko je ukazal, 

da se to ne sme razvedeti. Če bi se zgodba slišala preko zidov 

samostana, si lahko samo predstavljaš, kakšne predstave bi lahko 

dobili skrajneži in norci v vseh verskih samostanih v deželi.«
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»Ali kralj ve?«

Spet me je trdo pogledal. »Če bi mu povedal, bi izbruhnil 

v besu. Najverjetneje bi poslal vojake, ki bi opata obesili s 

cerkvenega stolpa. In to bi pokončalo mojo strategijo. Hitro in 

skrivoma moram razrešiti ta položaj.«

Lahko sem si mislil, kam vse to pelje. Presedel sem se, saj me 

je hrbtenica že pošteno bolela.

»Želim, da greš tja, Matthew, takoj. Kot komisarju pod mojo 

veljavo generalnega vikarja ti dodelujem polnomočje. Moč, da 

izdaš kakršen koli ukaz, dobiš vsakršen dostop.«

»Ne bi bila ta naloga primernejša za izkušenega komisarja, 

milord? Še nikoli nisem imel uradnih poslov z menihi.«

»Oni so te učili. Poznaš njihove načine, moji komisarji so 

mogočni moški, vendar niso poznani po taktnosti in ta zadeva 

potrebuje spreten pristop. Lahko zaupaš sodniku Copyngerju. 

Nikoli ga nisem osebno srečal, vendar sva si dopisovala, zelo 

vnet reformator je. Toda nihče v mestu ne sme ničesar izvedeti. 

K sreči Singleton ni imel družine, zato me ne bodo nadlegovali 

njegovi sorodniki.«

Globoko zajamem sapo. »Kaj vemo o tem samostanu?«

Odprl je veliko knjigo. Prepoznal sem prepis Comperte, 

poročila samostanskih vizitacij izpred dveh let, katerih 

zanimivejši deli so bili prebrani v parlamentu.

»Je velika normanska ustanova, bogato podprta s posestvi 

in zelo dobrimi zgradbami. Tam je samo trideset menihov in 

manj kot šestdeset služabnikov – dobro shajajo, pač tipični 
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benediktinci. Po besedah obiskovalcev je cerkev škandalozno 

bogato okrašena, polna svetnikov iz mavca, imajo pa tudi – ali 

pa so imeli – tako trdijo, relikvijo Skesani tat, ki je bil križan z 

našim Gospodom. Roko, pribito na kos lesa – del njegovega 

križa, pravijo. Očitno ljudje prihajajo od daleč, da bi ga videli. 

Zdravila naj bi pohabljence.« Nehote je pogledal moj zveriženi 

hrbet, kot to vedno storijo ljudje, ko se omenijo pohabljenci.

»Najverjetneje relikvija, o kateri je pisal Goodhaps.«

»Da. Moji odposlanci so v Scarnaseaju našli gnezdo 

sodomitov, kot se pogosto zgodi v tistih pasjih luknjah. Stari 

samostanski predstojnik, ki je bil glavni storilec, je odstranjen. 

Kazen za sodomijo je po novem zakonu smrt, kar je dobro 

za izvrševanje pritiskov. Hotel sem, da bi Singleton ugotovil, 

kako na tem področju stojijo stvari, in da bi preiskal sumljivo 

prodajo, o kateri mi je pisal Copynger.« 

Za trenutek razmišljam. »Nejasno in skrivnostno. Zapleteno.«

Lord Cromwell je prikimal. »Res je. Zato potrebujem 

pametnega moškega. Pooblastilo sem že poslal na tvoj dom, 

skupaj s pomembnimi deli Comperte. Rad bi, da se odpraviš 

takoj zjutraj. Pismo je že zdaj staro tri dni in najverjetneje boš 

potreboval še tri dni, da boš prišel do tja. Weald zna biti v tem 

letnem času močvirnat.«

»Do danes je bila suha jesen. Morda mi uspe v dveh dneh.«

»Dobro. Ne jemlji služabnikov s seboj; nikomur ne povej, 

razen Marku Poerju. Še vedno stanuje s teboj?«

»Da. V moji odsotnosti vodi posle.«



- 28 -

C. J. SANSOM

»Rad bi, da bi te on spremljal. Oster um ima, mi pravijo, in 

morda bi bilo dobro, da bi imel ob sebi par močnih rok.«

»Toda, milord, morda me tam čaka nevarnost. In če sem 

lahko neposreden, Mark ne čuti neke verske vneme – ne bo 

razumel, koliko je na kocki.«

»Ni mu treba. Dokler je zvest in bo storil, kar mu rečeš. In 

morda bo pomagalo mlademu gospodiču Poerju, da si prisluži 

nazaj spet svoje mesto na sodišču, po tistem škandalu.«

»Mark je bil neumen. Moral bi vedeti, da se nekdo na 

njegovem položaju ne sme zapletati z vitezovo hčerjo.« 

Zavzdihnem. »Toda mlad je.«

Lord Cromwell je zagodrnjal. »Če bi kralj izvedel, kaj je 

storil, bi ga dal prebičati. Njegovo ravnanje nakazuje tudi slabo 

hvaležnost do tebe, ki si mu našel delo.«

»To je bilo iz družinske dolžnosti, milord; zelo pomembne.« 

»Če se bo na tej nalogi dobro odrezal, bom morda prosil 

Ricka, da ga vzame nazaj na mesto jurista – na mesto, ki sem 

mu ga takrat priskrbel na tvojo prošnjo,« je pomenljivo dodal.

»Hvala, milord.«

»Zdaj pa moram v Hampton Court; kralja moram prisiliti, da 

se bo posvetil delu. Matthew, poskrbi, da se ne bo iz samostana 

nič razvedelo. Cenzuriraj vso korespondenco.«

Vstal je in prišel okoli mize, da mi je položil roko na ramo, 

ko sem se pognal na noge. To je bil jasen znak naklonjenosti.

»Hitro poišči krivca, predvsem pa po tihem.« Nasmehnil se 

je, potem pa segel na mizo in mi dal malo zlato skrinjico. Notri 
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je bila še ena �ola, drobna, okrogla, v kateri je bilo malo goste 

blede tekočine, ki je udarjala ob steklo. »Mimogrede, kaj misliš, 

da je to? Morda boš znal razvozlati, kako deluje. Jaz ne znam.«

»Kaj pa je?«

»Štiristo let je bilo v nunskem samostanu Bilston. Pravijo, da 

je mleko device Marije.«

Od gnusa sem vzkliknil. Cromwell se je zasmejal.

»Preseneča me, kako so mislili, da bi kdo lahko dobil 

mleko device Marije. Toda poglej, pred kratkim so ga morali 

nadomestiti, ker je tako tekoče; pričakoval sem, da bom spet 

videl luknjico, kot na prejšnji, vendar je videti, da je popolnoma 

zapečatena. Kaj misliš? Poglej, pomagaj si s tem.« Podal mi je 

draguljarjevo povečevalo in preiskoval sem skrinjico, iskal malo 

luknjico, vendar nisem ničesar našel. Pritiskal in bezal sem za 

kakšnim skrivnostnim zaklepom, potem pa odkimal.

»Ne morem si predstavljati. Videti je popolnoma zapečatena.«

»Škoda. Hotel sem jo pokazati kralju, da bi se zabaval.« 

Pospremil me je do vrat, jih odprl, z roko še vedno na moji 

rami, da so lahko vsi uradniki videli, da mi je naklonjen. Toda 

ko sem odhajal iz prostora, sta moj pogled spet pritegnili dve 

smejoči se lobanji; svetloba sveč se je poigravala po njunih 

starih očesnih jamicah. Ker je bila roka mojega nadrejenega še 

vedno na meni, sem moral potlačiti srh.


