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Beseda avtorice

Hvala številnim bralcem, ki spremljajo serijo o 

Mackenziejevih in ki so jim ti višavski bratje prav tako pri srcu, 

kot so meni. Pošiljate mi sporočila in mi ves čas stojite ob strani, 

kar je čudovito. Hvala vam! Zahvaljujem se tudi svoji urednici 

in vsem, ki v ozadju garajo, da lahko knjiga izide in zakroži po 

svetu, kar je v še tako ugodnih razmerah vendarle napor.

In hvala, seveda, mojemu možu, ki se je z menoj pripravljen na 

dolgo in široko pogovarjati o vsem, od uniform Cumberlandove 

vojske pa do tega, kako pištolo očistiti smodnika. Posluša me, 

pomirja me in skrbi, da sem vedno izdatno založena z ledenim 

čajem.

Ta knjiga je bila zame zelo posebna, ker sem se poglobila 

v tragične dogodke jakobitskega upora, Mackenzieje pa 

postavila v samo središče. Upam, da boste uživali ob srečanju 

z Malcolmom, prednikom Iana Mackenzieja, in z njegovo 

neukročeno višavsko družino.
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1. POGLAVJE

Edinburgh, 1745

»Hmmm, kakšen slasten zalogajček je pa tistole?«

Mal Mackenzie, najmlajši od petih bratov, občasno 

poimenovan tudi mladi Malcolm, vražji Mackenzie in bi že 

nehal, tečnoba zoprna – to so mu govorili predvsem oče in 

starejši bratje – je te besede izgovoril v trenutku, ko je suhoparna 

zabava postala zanimivejša.

Zalogajček je bila mlada ženska. Kaj drugega bi pa lahko 

bilo? Navsezadnje je bil to Mal.

»Oh, ja,« je zamomljal njegov brat Alec, ki se je namrgoden 

naslanjal na steno. »Seveda si opazil najlepše dekle v prostoru, 

kaj pa drugega. In obenem najmanj dostopno.«

Dotična dama je zdrsela čez sobo in pod roko držala moškega, 

ki je moral biti njen oče. Imela je obleko iz dragocenega blaga 

kot še toliko navzočih mladih dam, toda v nečem je izstopala 

kot živopisna roža med plevelom.
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Vodili so jih kot na paradi, te damice v čipkastih životcih 

in tesno stisnjenih korzetih, ki so nakazovali zgolj mehak 

obris neder, in v krilih, ki so frfotala za njimi. Med hojo so 

pogled upirale dol, češ, kako zelo sramežljiva, plaha bitja smo 

– primerne žene za samske moške, stare in mlade, ki so si jih 

prišli ogledovat.

Malcolmova dama pa je, prav nasprotno, ponosno dvigala 

glavo in se vsem nasmihala, res pa je bil tisti nasmešek nekoliko 

prisiljen. Z mislimi je bila drugje.

Imela je rdečkasto zlate lase, v katere se je lovila svečava, ko je 

stopala pod lestenci. Mal od tod ni mogel videti, kakšne barve 

so njene oči, bil pa je prepričan, da so kristalno modre. Ali 

zelene. Ali sive.

Zaznala je, da Malcolm strmi vanjo, in zastala le za hipec, 

nasmešek pa ji je zbledel. Mal, ki se je tako kot Alec doslej 

naslanjal na steno, se je odrinil od hladnega kamna, se zravnal 

in začutil, da mu je vse živčne končiče zajel plamen.

Mladenka ga je premerila s pogledom – visokega, robustnega 

Škota v elegantnem suknjiču, oblečenega kot Angleža, razen 

karirastega kilta, ki mu je segal do kolen. Malcolm se je ponašal 

s tem, da na pogled ni čisto tak kot tile angleški mlečnozobci – 

gostih, rdečkasto rjavih las si ni tlačil pod napudrano, zapredku 

podobno lasuljo, temveč si jih je ohlapno spel na zatilju, na 

rahlo pa si je zavezal tudi kravato.

Njuna pogleda sta se srečala in iskrenje v njenih očeh, tako 

podobno njegovemu, je prebudilo vse Malove čute.
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Potlej je zasukala glavo, pogled uperila nekam mimo njega in 

v množici iskala nekoga drugega.

Trenutek, najsi je bil še tako mimobežen, se je raztegnil in 

se ovil okrog njega. Lovke nečesa neizogibnega so omrežile srž 

Malcolma Mackenzieja in spremenile vse.

S komolcem je dregnil Aleca, ki se je pretvarjal, da ga 

zanimajo pogovori angleške in škotske elite. »Kdo je to?« je 

hotel vedeti.

Alec je kujavo preučeval množico. »Misliš tisto plavolaso 

dekle?«

»Nima plavih las.« Mal je nagnil glavo, kot da bo lahko zdaj 

laže pokukal pod njeno nevpadljivo čipkasto pokrivalo. »Njeni 

lasje so barve sonca, prepredeni z ognjenim žarom sončnega 

zahoda.«

»Tudi prav.« Alec, dve leti starejši od Mala in eden od 

Mackenziejevih dvojčkov, ga je svareče pogledal. »Ona ni zate, 

mali.«

Mali je bil še en Malcolmov vzdevek, kajti ob rojstvu je bil 

zelo droban, zdaj pa je bil od vseh bratov in tudi očeta višji 

skoraj za palec.

Besedi ni zate ga nista niti malce zmedli. »Zakaj pa ne bi 

bila?«

»Ti naj kar naštejem?« je razdraženo vprašal Alec. »Ona je lady 

Mary Lennox, hči grofa Wilfortskega. Wilfort ima posestvo, 

večje od tega mesta, več denarja kot Bog ter moč in veze v 

vladi. Rodbina je ena najstarejših na Angleškem – mislim, da 
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so se njegovi predniki borili z ramo ob rami s Henrikom petim, 

nekaj takega. In zato je njegova hči nedosegljiva najmlajšemu 

sinu Škota z izmišljenim nazivom, kot trdijo Angleži. Pa ne le 

to, zaročena je že z nekim drugim angleškim lordom, zato imej 

tace lepo pri sebi.«

»Hm,« je rekel Malcolm, ki ni bil niti najmanj v skrbeh. 

»Ubogi zalogajček.«

Zrl je za lady Mary, ki je prečkala dvorano, in opazil, kako 

vljudno pozdravlja očetove prijatelje in mame drugih deklet. 

Korektna, dobro izurjena – kot pasemski konj, ki so ga pripeljali 

zato, da bo pokazal, kako krotek in ljubek zna biti.

Malcolm je videl več kot le to – videl je begavi nemir v njenih 

očeh, s katerimi je prečesavala prostor in se hkrati pretvarjala, 

da tega ne počne, videl je tresavico pentlje na rdečkasto zlatih 

kodrih na njenem zatilju.

Bila je utelešena živahnost, svetlo in iskrivo bitje, ki se upira 

utesnjujočim, dušečim sponam. Njen oklep iz spodobnosti se 

bo zdaj zdaj razpočil in njena gorečnost se bo izlila na plan.

Mar tega ni videl nihče drug razen Mala? Ljudje vsenaokrog 

so se ji nasmihali in se sproščeno pogovarjali z njo, kot da jim 

je všeč, toda njihova reakcija nanjo je bila pridušena, kot je bila 

tudi njena reakcija nanje.

To ni bil njen oder, to ni bil kraj, kjer lahko zablesti. Morala 

se je rešiti od tod, rešiti teh utesnjujočih zidov. Mogoče je 

morala ven na prostrano barje, v Malovo domače višavje, v 

Kilmorgan, na sever. Tam ne bi nič pogoltnilo njene iskrivosti, 

pač pa bi ji bilo dovoljeno, da se razcveti.
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In bila bi z njim, oblačila bi pod njegovimi prsti sloj za slojem 

izginjala z nje, njeno toplo telo bi se mu odprlo. Ta ženska je 

spadala v posteljo Mala Mackenzieja in tja jo je tudi nameraval 

odpeljati.

To bo veličasten izziv. Lady Mary je bila obkoljena, 

zavarovana. Njen oče in matrone so jo obkrožali kot psi čuvaji, 

ki preganjajo volkove, kot je Mal.

Globoko iz grla se mu je izvil ječanju podoben stok. Če ga 

imajo za volka, pa naj bo tako.

»Kaj pa godrnjaš?« je nezadovoljno pripomnil Alec. Ni hotel 

biti tu; Angleže je sovražil in samo zaradi dolžnosti, ki jo je 

čutil do očeta, se je držal v kotu in ni tekal naokrog ter izzival 

pretepa.

»Tule se končno dogaja nekaj zanimivega, ti pa ves 

namrgoden,« je rekel Malcolm. Alec je bil njegov najljubši brat 

– no, on ga je najmanj spravljal ob živce – toda Alec je imel 

svoje skrbi.

»Pusti jo pri miru, Malcolm,« je dejal strogo. »Paziti moram 

nate. Če se ji približaš, boš povzročil kup težav. Nobenega 

namena nimam občutiti očetovih pesti samo zato, ker ti tega 

nisem mogel preprečiti.«

»Dovolj bi bilo že, da zinem par besed, pa bodo očetove pesti 

padale po tebi; lahko bi se končalo celo z zlomljenim vratom in 

ti to dobro veš,« ga je opomnil Malcolm. »Pa tega ne storim, a 

ne? In zakaj? Ker si moj najboljši kolega in nočem, da se stegneš. 

Vsaj to lahko storiš zame, da mi pomagaš spoznati tistole lepo 

deklino.«
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»Raje te bom spomnil, kaj se je zgodilo nazadnje, ko sem ti 

naredil tako uslugo. Spomnim se, da sem te golega izvlekel iz 

goreče hiše in dobil kroglo v nadlaket, v kateri me ob deževnih 

dopoldnevih še vedno trga. Vse to samo zato, ker si moral 

stegovati prste po tistem, kar ni tvoje.«

Malcolm je ob spominu zardel. »Ja, vsak mož bi se gotovo 

razjezil, če bi postavnega fanta, kot sem jaz, zalotil v postelji s 

svojo lepo ženo, toda postelje mu res ne bi bilo treba zažgati. 

Ubogo žensko je skoraj pobralo. Ne preseneča me, da ga je 

pustila in šla s svojo mamo v kolonijo.«

»Možakar te še vedno išče, Mal, zato se ga ogibaj.«

»Nak, oče ga je na smrt prestrašil, poleg tega je bilo to pred 

tremi leti. In tistale tamle ni poročena.« Zakrilil je v smeri 

omamne lady Mary.

»Ne,« je dejal Alec. »Tu se boš moral izogniti pištoli njenega 

očeta.«

»Torej mi ne boš pomagal?«

»Niti malo.«

Malcolm se je pogreznil v molk. Alecove skrivnosti ne bi 

nikdar izdal očetu – nikomur v družini – in Alec je to vedel. S 

tem si ni mogel pomagati.

»No, prav.« Čez obraz se mu je počasi razlezel nasmešek. »To 

bom moral torej rešiti sam.«

»Tega se tudi bojim,« je mrko dejal Alec.
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***

Nedolžnost samega dogodka, je pozneje premišljala Mary, je 

bila pravzaprav osupljiva. En sam trenutek – ona na soareji lady 

Bancroft v Edinburghu, njena edina skrb pa odigrati posrednico 

v sestrini prepovedani romanci.

Preprostost dogodka; vse skupaj ni bilo nič … Če bi Mary 

tisti večer odrinila proti domu, če bi prispela v Lincolnshire, 

ne da bi sploh kdaj zagledala širokoplečega Škota, ki jo je 

gledal tako predirno, bi Mary vse svoje življenje prebila v miru, 

umaknjena s poti kot šahovska �gura, zavarovana pred preostalo 

šahovnico.

Tisti večer je v napačnem trenutku stopila v napačno 

dvorano. Zaradi nevihte so ostali v Edinburghu, njen oče in 

teta pa sta sklenila, da se lahko vendarle odzovejo vabilu lady 

Bancroft in se udeležijo njenega imenitnega srečanja.

Tudi Malcolma ne bi bilo tam, če njegov oče ne bi poslal 

Aleca, naj gre vohunit zanj. Alec je vzel Malcolma s seboj samo 

za krinko, pa tudi ker mu ni zaupal, kadar se je sam potikal po 

edinburških ulicah – in to upravičeno.

Maryjino življenje bi bilo tako zelo drugačno …

Lady Mary Lennox je zaenkrat tičala v varnem mehurčku, 

pomirjena spričo svoje zaroke z lordom Halseyjem in bolj v 

skrbeh za svojo sramežljivo sestrico kot pa zase.

Nocojšnje srečanje je bilo izrazito politično obarvano. Lady 

Bancroft je na svojo soarejo povabila pomembne in ugledne 
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Škote, s čimer naj bi pomirila vse v Edinburghu, češ da so 

govorice o jakobitski vstaji zgolj – govorice. Da, Charles Stuart 

je res pristal nekje na zahodu, da, res je poskušal zbrati vojsko. 

Nikoli mu ne bo uspelo in to so vedeli vsi.

Višavci so nenevarni, je namigovala lady Bancroft, povsem 

privajeni civiliziranemu življenju – razsvetljeni in izobraženi 

ljudje. Brez težav so se zlili z angleško aristokracijo, mar ni tako?

V tem primeru lady Bancroft ne bi smela povabiti dveh 

mladih Škotov, ki sta se grela blizu velikega kamina na koncu 

dvorane. Mary ju je zagledala, ko je s pogledom prečesavala 

prostor in iskala častitega Jeremyja Draka, v korzetu pa jo je 

žgalo Audreyjino sporočilo zanj.

Škota sta si bila zelo podobna, več kot očitno brata. 

Civilizirana pa nista bila.

Oba sta bila v kratkem suknjiču z veliko gumbi, platneni 

srajci, lepih dokolenkah in usnjenih čevljih. Namesto pumparic 

sta nosila kilt, ohlapno karirasto oblačilo, ovito okrog pasu.

Drugih navzočih Škotov v pumparicah in z lasuljami na glavi 

se praktično ni ločilo od angleških vrstnikov; tiho so se zlili z 

družbo. Ta dva pa sta bila videti, kot da sta se dvignila iznad 

vresišča, si z obraza izmila modro barvo, oblekla suknjiča in 

odvihrala dol v Edinburgh.

Temno rdečkaste lase sta imela spete v ohlapen čop – nikjer 

nobene lasulje – in njuno nemirno prestopanje je pripovedovalo 

o lovu v dolgih, mrzlih zimah, o kresovih vrh hribov in o divji 

neusmiljenosti Piktov in Normanov, njunih prednikov.
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Resda sta stala mirno, držala sta se sproščeno, vendar sta 

opazovala. Oči, ki niso spregledale ničesar, so motrile vsakogar 

v prostoru. Volkova, povabljena med ovce.

Ko je Maryjin iščoči pogled prestregel pogled mlajšega od 

njiju, so se mu oči zaiskrile, ona pa je zastala.

V tistem trenutku je zavonjala sladkobo vrese v ostrem vetru, 

začutila gorko sonce na jasnem nebu. Nekoč je že bila gori na 

severu, v Škotskem višavju, in ni pozabila čiste lepote narave, 

strašljive prostranosti in neverjetnega začudenja.

Ta Škot je utelešal vse to, jo odnesel naravnost tja pod sonce, 

ki nikdar ne zaide, kjer se je počutila svobodno in hkrati prežeto 

s strahom.

Trenutek je minil in Mary se je obrnila stran …

In ugotovila, da se je njeno življenje popolnoma spremenilo. 

Še pred sekundo je bila vdano sprijaznjena s potjo, v katero 

je privolila, bila je pripravljena opraviti dolžnost do očeta in 

svojega zaročenca. V naslednji sekundi je začutila, da pada v 

globoko, temno jamo, kamor je stopila prostovoljno.

S težavo se je otresla občutka. Čakala jo je pomembna naloga, 

zdaj ni bilo časa za sanjarjenje.

Globoko je zajela sapo in vehementno vzkliknila: »Krastače 

in pogače!«

Nekaj dam je poskočilo, toda njena teta Danae, ki je bila 

vajena Maryjinih vzklikov, se je mirno obrnila k njej. »Kaj pa 

je, draga moja?«

»Moja pahljača,« je rekla Mary in s pretirano vnemo 
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pretipavala zavihke svojega krila. »Presneto reč sem pustila v 

salonu.«

Teta Danae, čokata jerebica v pretesni obleki, jo je 

pomirjujoče prijela za roko. »Nič hudega, draga. Pošlji 

Whitmanovo, naj ti jo gre iskat.«

Gostiteljica, lady Bancroft, ki je stala nedaleč proč, je že 

hotela dati znak enemu od številnih lakajev. Mary, ki je pahljačo 

skrila nalašč, samo da bo lahko šla ponjo, je dejala: »Ni treba. 

Takoj se vrnem,« in oddrvela, še preden je imel kdo priložnost 

ugovarjati.

Maryjina pahljača je bila varno spravljena v žepu pod krilom, 

zato je naglo prečkala salon in se napotila proti stopnišču v 

zgornje nadstropje. Lady Bancroft ni bila tako potratna, da 

bi vnemar porabljala sveče za razsvetljavo stopnišča, zato se je 

Mary, ki ji je pot kazala le skozi okno padajoča mesečina, tipaje 

prebijala skozi temo.

Jeremyja ni bilo v prostornem salonu spodaj niti v katerem 

od preostalih prostorov, zato mora gotovo čakati v svoji sobi 

v zgornjem nadstropju. Verjetno ves iz sebe hira, ker je lord 

Wilfort prepovedal kakršno koli razmerje z Audrey. Nič hudega, 

Mary ga bo v kratkem razvedrila z Audreyjinim pismom.

Zasopla se je povzpela na zgornji podest in zavila v krilo, od 

koder bo prišla k Jeremyju.

Iz senc je stopil visok moški in ji zaprl pot. Mesečina je 

obsijala svetel suknjič nad kiltom z modrim karo vzorcem.

Bil je eden od tistih dveh Škotov, ki jih je videla prej, in 
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to mlajši, tisti, ki je s svojim gorečim pogledom prestregel in 

zadržal njenega.

Oplazil jo je prvinski strah. Znašla se je iz oči v oči s tem 

moškim, višavskim Škotom, v temi, na samem, v praznem delu 

hiše, in to je bilo … razburljivo poživljajoče.

V njej je zabrlela tudi radovednost, osuplost, da takšno bitje 

obstaja in da je manj kot čevelj stran od nje. Pod prsnico je 

začutila toploto, ki se je razlila dol do prstnih konic in gor do 

obraza.

Moški se ni premaknil. Bil je lovec, negiben v temi, in 

ocenjujoče je meril plen. V tem trenutku je bila ta plen Mary.

Domišljave traparije, si je poskušala dopovedati. Verjetno je 

prespal pri gostiteljih, morda je bil ravno na poti v svojo sobo.

In tam si bo slekel suknjič, odvezal srajco, se zleknil pred 

kamin in se sproščeno slekel …

Mary se je osušilo grlo. Preveč se je naposlušala pripovedk 

tete Danae o njenih podvigih iz mladih let. Teta je živela od 

strasti in poželenja, Mary pa je bila veliko preveč praktična, da 

bi si želela podobnih reči. Ali pač?

»Oprostite, gospod,« je rekla in se trudila obdržati miren 

glas. »Moj cilj je za vašim hrbtom.«

Govorila je ravno prav vzvišeno – navsezadnje so bili Škoti 

manj pomembno ljudstvo, v civilizacijo pa so jih zvlekli 

Angleži. Tako je vsaj trdil njen oče. Res pa je, da Mary v bistvu 

ni zares verjela v prirojeno večvrednost Angležev; poznala je 

preveč Angležev, ki so bili očitno manjvredni.
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Moški ni rekel ničesar, le stal je in se kopal v mesečini.

V njej se je začel porajati čisto rahel strah. Mary je bila sama 

in nezavarovana, on pa je bil bitje iz neciviliziranega Škotskega 

višavja. Tam so si klani med seboj plenili zemljo, se je govorilo, 

si kradli živino, ženske …

»Nič hudega,« je spet spregovorila, ker je še vedno molčal. 

»Bom šla pač naokrog.« Hiša je bila zgrajena kot pravokotnik 

iz štirih kril, ki so obdajala osrednje dvorišče. »Lahko noč, 

gospod.«

Zasukala se je, a ni še dobro naredila koraka, ko je Škot 

oddivjal mimo in se spet postavil prednjo.

Zdaj ji je srce že močneje tolklo in spet se je obrnila, 

pripravljena steči do Jeremyjeve sobe. Jeremy ni bil majhne rasti 

– tega Višavca bi lahko lopnil po glavi, ker je preplašil žensko, 

ki si jo je srčno želel za svakinjo.

Mary se je spotaknila in skoraj padla, ko se je Škot še enkrat 

razkoračil pred njo. Na ramenu je začutila veliko dlan, ki jo je 

potisnila pokonci in jo zadržala.

»Počasi, dekle.« Njegov glas je bil globok in doneč, porajal 

se je nekje v njegovem trebuhu, in ko so šle besede z jezika, je 

blago zavibriral.

Dlan na Maryjinem ramenu je ostala pri miru. Noben 

gospod se ne bi smel tako dotikati nobene dame. Smel bi jo 

prijeti za roko, toda le ob seznanjanju, med plesom ali ob 

morebitni pomoči. Višavec jo je zadržal, da ni padla, to že; toda 

zdaj, ko je bila spet na trdnih nogah, bi se moral umakniti. 
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On pa ni umaknil dlani, ki je bila tako velika, da je bila Mary 

presenečena, da jo sploh spravi v kakšno rokavico.

Stal ji je dovolj blizu, da si je lahko dodobra ogledala njegove 

oči. Bile so, milo rečeno, nenavadne. Niso bile modre ali zelene, 

kot bi bilo pričakovano pri rdečelascih – bile so rumenkasto 

rjave kot pri levu. Razum ji je govoril, da so gotovo lešnikove 

barve, toda zlati lesk v njih jo je prikoval ob tla ravno tako 

čvrsto kot tista dlan na ramenu. 

»Prosim, pustite me mimo, gospod,« je rekla Mary in se 

trudila zveneti strogo, v resnici pa je bila slišati nekako toliko 

stroga kot mlad mucek. Vsaj po njegovem mnenju, ker se je 

namreč nasmehnil.

Nasmešek ga je spremenil. Iz zastrašujočega, strah 

vzbujajočega velikana se je Škot prelevil v skoraj človeka. 

Toplina nasmeška se je razlezla vse gor do oči in jih v kotičkih 

nagubala.

»Bom,« je rekel z glasom, ki jo je ovil v vročino. »Takoj ko mi 

poveš, kam greš in s kom se nameravaš srečati.«


