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Prvo poglavje

Vse je šlo strahovito po zlu.  

Zgodilo se je tisto, česar sem se najbolj bala. 

Smrad cenenega vina in postanega piva se je razlezel po 

taverni kot gosta megla. Pri mizi je Graham Grant, prvi 

poveljnik v mogočnem klanu MacGregorjevih, opazoval 

prijatelja, enajstega grofa Argyllskega, kako je na dušek izpraznil 

četrti vrček svetlega piva.

»Vidi se, da te ta zadeva s Connorjem Stuartom močno teži.«

Robert je s treskom odložil vrček na mizo in ga pogledal 

izpod težkih vek: »Zakaj tako misliš?«

»Pijan postajaš in se mrščiš, česar običajno ne počneš.«

»Saj sem vendar spil samo štiri vrčke,« je razdraženo odvrnil 

Robert. »Vidim, da si ti spil dvakrat toliko.«
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Posmehljiv nasmešek, ki mu ga je namenil Graham, je 

povedal vse in dodal je: »Jaz sem Višavec.« Dvignil je vrček in 

ga ponesel k ustom.

»Spijem lahko prav toliko kot kateri koli od vas.« Robert 

se je zamajal na stolu, se ujel in poskusil pritegniti pozornost 

temnopolte dekline, ki jima je dolivala pijačo. 

Uspelo mu je, toda globoko vdrt dekletov pogled je mimo 

njega pristal na Grahamu. Graham si jo je ogledal od glave 

do peta in pomislil, kakšna škoda, da jo mora odsloviti, toda 

zadnje, kar je njegov prijatelj potreboval, je bil še en vrček piva. 

Komaj vidno je odkimal in je razumela ter se umaknila, ne da 

bi se zaustavila ob hrepenečem Robertu.

»Prekleto,« je zaklel Robert in pomahal drugi deklini.

»Rob.«

»Kaj je?«

»Poglej me,« je Graham resno rekel in Robert ga je ubogal. 

»To, da nisi našel Stuarta, ni nikakršna sramota. Mož je 

izmuzljiv kot Callum. Najdi si deklino za nocoj in pozabi na 

vse skupaj.«

Robert je odrinil vrček piva, si z roko segel skozi temne lase 

in Grahama pogledal tako, da je bilo jasno, da ga prijatelj ne bo 

nikoli razumel. »Graham, general Monck mi je ukazal, naj ga 

najdem. Od mladih nog sem si želel služiti monarhiji. In zdaj, 

ko me je končno doletela ta čast, sem odpovedal.«

»Kako si odpovedal, Rob?« ga je vprašal Graham in 

pomežiknil deklini, ki je je bila sama kost in koža. Stegnil je 
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dolge gole noge pred seboj, eno stopalo prekrižal čez drugo 

in spil preostanek piva. »Oliver Cromwell je mrtev. Njegov 

paci�stični sin Richard je bil izrinjen, vlado so prevzeli 

militantni tirani, ki trdijo, da sovražijo despotizem, pa vendar 

hočejo vladati državi.«

»Toda nekdo nas mora voditi, Graham. General Monck je bil 

eden od Cromwellovih najbolj strah vzbujajočih bojevnikov v 

novi vojski.«

»Seveda,« se je z jedkim glasom strinjal Graham. »Njegove 

zmage nad rojalisti na Škotskem so bile tako pomembne, da 

ga je lord Varuh imenoval za guvernerja dežele, ki jo je tako 

spretno pokoril. Tvoje dežele,« je dodal Graham in prijatelja 

pogledal izpod čela.

»To je bilo pred mnogimi leti,« je odvrnil Robert. »Do 

naših ljudi je bil pošten in ni sodeloval z njimi, ko so razpustili 

parlament.«

Graham je zazehal.

»Sploh pa je zdaj najverjetnejše, da bo naziv pridobil John 

Lambert. Saj veš, to je oni, ki poveljuje vsej vojski v Angliji.«

Njegov pogled je ujel nekaj, kar ga je v hipu odvrnilo od 

prijateljeve zoprne strasti do politiziranja. Ljubka Lianne. 

Dekle se je že večkrat prikradlo v njegove misli, odkar je 

sinoči zapustila njegovo posteljo. Vrgel ji je vroč pogled, ko je 

pristopila k mizi in prinesla vrčka piva. 

To je bila strast, ki bi je bil Rob bolj potreben. Ko je Graham 

pred dvema letoma skupaj z novo imenovanim grofom 
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Argyllskim odšel od doma z otoka Skye, je obljubil, da bo lorda, 

ki je bil danes v rožicah, naučil, kako naj usklajuje obveznosti in 

zabavo. Robert še ni okusil ugodja, ki mu ga lahko ponudi dekle. 

Graham ga je ošinil s pogledom. Kaj vendar čaka? Na ljubezen? 

Graham je na glas prhnil. V življenju bojevnika za ljubezen pač 

ni bilo prostora. Moški je bil ali soprog ali bojevnik. Iskreno, 

ni mogel biti oboje. Graham se je odločil že pred davnimi časi. 

Bil je mogočen bojevnik, ker ga ni bilo strah smrti. Ni imel česa 

izgubiti niti komur koli uničiti življenja. Prekleto, to je pogosto 

videval. Žene so postale vdove, lačni otroci so ostali brez očeta, 

ki bi skrbel zanje. Ko se je soočal s sovražnikom, si tega strahu 

in ranljivosti ni mogel privoščiti.

Pomignil je Lianne in ta se mu je vrgla v naročje. 

»Bi še eno pivce, moj gospod?«

»Ne, ljubica,« je Graham odvrnil in ovil roko okrog njenega 

životca, z dlanjo pa segel k njeni zadnjici. »Moj prijatelj je 

imel dovolj.« Ko je Robert slišal, kaj je rekel, ga je nejevoljno 

pogledal. »Majčkeno razuzdanosti bi mu prav prišlo,« je 

Graham nadaljeval in ga ignoriral. Nežno je Lianne potisnil iz 

svojega naročja v Robertovo smer, nato pa se je naslonil nazaj 

na stol in opazoval.

»A tako?« je zlatolasa točajka odložila pladenj na mizo, si 

vrgla razcapan in nemaren predpasnik čez ramo in se pripravila 

na tisto, kar je najbolj obvladala. »Ves dan čakam, da bom v 

uteho kakšnemu odličnemu gospodu, kakršen si ti.«

Robert je ni niti pogledal. Komolec je položil na mizo in na 
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roko naslonil glavo. »Bojim se, draga dama, da mi ne moreš 

pomagati.«

Stopila je tesno k Robertu in zdrsnila po njem, dokler njena 

zadnjica ni pristala na njegovem kolenu. »Nikar se ne prenagli, 

gospod. Pojma nimaš, kakšne talente imam.«

Zato pa je Graham dobro vedel, za kakšne talente gre. 

Nasmehnil se je, ker je dobro opravil, in s pogledom ošinil 

taverno, da bi našel še kakšno deklino za to noč, ko bo Robert 

končno postal moški.

»Jaz … hm …« Robert se je spotikal ob svoje besede in to je 

Grahamu dalo vedeti, da se mora mladi grof še veliko naučiti. 

Toda najprej … Kam za vraga je izginila zagorela deklina?

»Lahko se umakneva gor po stopnicah, ti in jaz.« Liannin 

glas se je utišal v pohoten šepet.

»Toda jaz … Mislil sem, da ti je všeč moj prijateljček.« Robert 

je umolknil in Lianne se je nagnila k njemu.

»Že res, tvoj kompanjon je videti zares grešno bitje.« Bledo 

modre oči so se ustavile na Grahamu in v njih se je zrcalilo 

poželenje, kot da bi njene misli ravnokar preplavil spomin na 

posebej dekadentno noč. 

»Toda nocoj,« je nadaljevala, obrnjena k Robertu, »nocoj 

želim v postelji angela.«

Nenadoma je Grahamu izginil nasmešek z lic. Nadenj je 

padla senca in Graham je dvignil pogled. Visoko. Zelo visoko.

»Danes bi morala biti pri moji mizi, Lianne. Vnaprej sem 

plačal.« Višavec je bil ogromen. S prstjo zamazano ogrinjalo mu 
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padalo po širokih plečih, ko je pogled uprl mimo Roberta v 

Grahama. Izziva v njegovih očeh ni bilo mogoče spregledati, 

nakar se je obrnil nazaj k Lianne. »Dvigni svojo rit in se spravi 

tja, kamor spadaš.«

Hudiča, si je mislil Graham in bil kar malo razočaran zaradi 

Roberta. Lahko bi vstal in se stepel zanjo, toda silak je plačal 

že vnaprej in poleg tega je bil zares ogromen. Dokler Robert ni 

odprl ust, je še kazalo, da jima bo energijo uspelo porabiti kako 

drugače kot v pretepu. 

Lianne je otopelo vstala in s predpasnikom tlesknila po 

orjakovi roki, ko je stopila mimo njega. V odgovor jo je jezavi 

velikan lopnil po hrbtu in se tudi sam obrnil, da bi odšel.

»Ti tam, grdavž!«

Graham je kar vidno zlezel skupaj, ko je Robert vstal s stola.

Orjak se je počasi zasukal, temačen izraz na obrazu ni kazal 

drugega kot preludij v umor. »Govoriš meni?«

»Ja,« mu je Robert mrtvo hladno zagotovil. »Čeprav me 

preseneča, da imaš toliko razuma, da si to dojel.«

Velikanov nemirni pogled se je zožil. Graham si ni mogel 

pomagati, nasmehnil se je in podvomil, ali je orjak sploh 

razumel žaljivko ali pa je morda že razmišljal, kateri ud bo 

Robertu odtrgal najprej.

Ko se je Višavec zarežal, se je zableščalo tistih nekaj zob, ki 

jih je še imel, in spodnjo ustnico je nabral v grozečo spako. 

Graham je oči obrnil proti nebesom in odkimal. Tole se ne 
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bo dobro končalo. Vsaj tako slabo bo, kot če bi potoval z 

MacGregorjevimi.

»Molim zate in upam, da imaš več pameti, ko ti pravim, da 

te bom, če še enkrat položiš svoje umazane tace na to damo, 

odnesel ven in pretepel na žive in mrtve.«

Odločnost v njegovem glasu je prepričala druge, ki so 

opazovali mladega, drobnega fanta, kako se je pripravljal, 

da bo držal svojo besedo. Toda Graham je vedel, kaj bo. Kot 

mladenič ta fant ni imel drugega dela, kot da se je uril v bojnih 

veščinah in lokostrelstvu na poljih Glen Orchyja. Ob tem je 

študiral besede pesnikov in bardov. Robert Campbell je odrasel 

v izjemno dobrega mečevalca in vnetega viteza, ki se je nenehno 

spravljal v pretepe in boje, ker je branil čast tega ali onega. 

Kljub vsemu urjenju z mečem pa je imel mladi bedak težave s 

tem, da bi koga udaril s pestjo v obraz.

Žalostno za Roberta, morilski Višavec se mu je posmehoval, 

stopil korak naprej, zgrabil mizo med njima in jo vrgel čez 

sobo, ker mu je bila na poti. 

Graham je stopil proč in se umaknil mizi, ki je letela po zraku. 

Spačil se je, ko je videl ogromno pest, ki je Roberta prikovala na 

tla. Rad bi mu pomagal, toda grof se je moral naučiti, kako naj 

se bori brez meča. In ta dogodek danes je bil primeren. Kljub 

temu si je potisnil kapo nazaj, odkril bronasto grivo kodrov in 

se pripravil na pretep. Vskočil bo, če bo grdobec še enkrat zaril 

svoje členke v prijateljev obraz.
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»Misliš kar stati, medtem ko Atard pretepa tvojega prijatelja? 

Saj ga bo še ubil!« je kriknila Lianne vsa iz sebe in stekla h 

Grahamu.

Graham je pomislil, da je prišla k njemu zato, da bi ga 

spravila na pomoč prijatelju, toda ko si je s predpasnikom z 

bujnega oprsja obrisala pivsko peno, ga je resno zamikalo, da 

bi Roberta prepustil usodi in jo odnesel v eno od zgornjih sob. 

»Mojemu prijatelju ne bo hudega,« je rekel, in ko se je 

lahkomiselno nasmehnil, so se mu pokazale jamice v licih. »Nič 

novega, znova se je postavil po robu krivici.«

Tisti hip je mimo priletelo Robovo telo in plosko treščilo ob 

steno. Graham se je obrnil k strašnemu velikanu. Sklonil se je 

in s tal pobral nogo, ki je odpadla od mize, zamahnil in usekal 

orjaka čez obraz. 

Stopil je k mlahavemu Robovemu telesu in pokleknil k 

njemu. »Rob!« Nežno ga je potrepljal po obrazu. »Zbudi se.«

Robert se je premaknil in s težavo odprl oči. »Kam je šel?«

»Ni ga več,« mu je zagotovil Graham in mu namenil dolg 

pogled. »Kolikokrat ti moram še povedati, da se ne pretepaj s 

pijanimi fanti z Višavja?« Roke je zaril pod prijateljevi pazduhi 

in ga dvignil na majave noge. 

»Grobijan se je grdo vedel do dame.«

Lianne mu je namenila hvaležen nasmeh, toda Robertova 

otekajoča ustnica mu je preprečila, da bi ji vrnil nasmešek. 

»Kaj lahko naredim,« Liannin nasmešek se je spremenil 

v nekaj bolj neizbežnega, ko je stopila k njima, »da vaju 



- 17 -

VIŠAVEC SE NIKOLI NE PREDA

prepričam, da se znova ustavita, ko se bosta vračala od tam, 

kamor sta namenjena?«

Grahamov sanjavi nasmešek je poslal strelico poželenja 

naravnost v Liannin trebuh. Joj, je pomislila, ko se je topila 

pred njim, njegova usta so nevarna kot njegov meč, tisti meč, za 

katerega vemo, kaj naredi. Zdel se ji je prava paša za oči. Imel 

je polne ustnice, kot ustvarjene za poganske naslade. Oči so se 

mu iskrile in v soju sveč žarele kot smaragdi. Ni bil čeden, ker 

so bile njegove poteze že skoraj preveč možato grobe in nos je 

kazal, da je bil zlomljen vsaj dvakrat ali trikrat. 

Ko jo je zgrabil za pas, ji je ušel vzdih. Pritegnil jo je k sebi in 

jo trdo poljubil na ustnice. Njegov poljub je bil kot greh, ki jo 

sili, naj opusti še zadnji kanček spodobnosti v sebi. Najraje bi 

ga prosila, naj jo vzame s seboj.

»Prepričala si me,« je rekel in jo spustil, pri čemer jo je 

plosknil po zadnjici in ji namenil razuzdan pogled, ki je obetal, 

da se bo vrnil. 

Počutila se je kot trapasta spomladanska devica, ko jima je 

pomahala v slovo, nato je znova zavihtela svoj predpasnik čez 

ramo in odhitela, da bi gostu prinesla pijačo.

»Videti si hudičevo zanič.«

Robert je ošinil Grahama, ki je jezdil ob njem, ko sta 

zapuščala mestece Stirling. Vse ga je bolelo in ni se mogel 

premikati. »Zdi se mi, kot da bi res že bil na oni strani pri 

hudiču,« je zamomljal.
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»Brez skrbi, Rob,« je rekel Graham in si popravil kapo. »Niti 

hudič te noče. Sicer pa tudi jaz ne bi hotel biti na veke vekov s 

tabo.«

Robert ni verjel, da bi njegov prijatelj preživel en sam hip na 

tistem žveplenem kraju. Če bi kdo znal prepričati boga, da sodi 

k njemu in nikamor drugam, je bil to Graham. »Četudi gre pri 

ženskah za čast, ne boš obsojen na večni pekel, če boš kdaj spal 

s kakšno, Rob.« 

Grahamova zmrda Roberta ni prepričala.

Robert se je nasmehnil, se zdrznil od bolečine in dvignil roko 

k čeljusti. »Za božjo boljo, najdi si damo in ji podari srce, da bo 

naredila iz tebe poštenega moža.« 

Graham ga je od strani pogledal in se zasmejal: »Bojim se, 

da so ti v glavo stopile vse tiste romantične knjige o dvorjenju 

in ljubezni. Nič ni dlje od resničnosti. Pozabljaš, da imam 

enajst sester in da so skoraj vse poročene z bednimi pridaniči, 

ki so bili nekoč spodobni fantje.« Ko je Robert zajel sapo, da 

bo spregovoril, je Graham dvignil roko in ga z gibom ustavil. 

»Dekleta so za to, da se pri njih pocrkljaš, jih povaljaš in odideš. 

Sicer boš imel v hipu polna ušesa javkanja, tvoja možatost pa 

bo postala vsa uvela.«

»Morda je krivo to, da imaš toliko sester,« je poudaril Robert. 

»Callum ni prav nič nesrečen s Kate.«

»Ah,« je Graham popustil in si ogledoval modrico pod 

očesom mladega grofa, ki je postajala vijolična. »Tvoja sestra 
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je tako redek dragulj, da bi celo Satan MacGregor menjal svoj 

dvorezni meč za šopek njenega vresja.«

Robert je zavzdihnil in zmajal z glavo. O tem bi imel veliko 

povedati, vendar ga je čeljust bolela, kot da bi ga zadela macola. 

Z Grahamom sta se o tem pogovarjala že vsaj desetkrat, toda 

njegove besede se Grahama niso prijele. Graham je trdno stal 

na stališču, da sta edino, kar je oprijemljivo in trajno, bitka 

in smrt. Med enim in drugim pa je bil trdno odločen uživati, 

kolikor je največ mogel.

»S seboj bi morala vzeti mojo vojsko,« je rekel Robert in 

prekinil tišino. »Tudi če bi se zdajle pred nama prikazal Connor 

Stuart, sem preveč šibek, da bi bil sposoben potegniti meč iz 

nožnice.«

»Saj sem ti rekel, Rob, da bi ga tvoja vojska spodbudila, 

da bi naju še bolj zavzeto iskal in bi naju lažje našel. Stuart je 

prebrisan, zato pa vodi rojalistične upornike. Ne pozabi, da je 

bil on tisti, ki je nastavil zasedo vojski generala Lamberta po 

tistem, ko je le-ta zadušila upor v Cheshiru pred nekaj meseci. 

Dobro poznam njegovo taktiko. Zgodbe o njegovih uspehih 

se širijo kot požar. V krčmi sem slišal, da Stuart napada celo 

Monckove može. Pred kratkim je napadel guvernerjevo legijo 

nedaleč od tod. Dobro je izurjen in nevarnost zasluti več dni 

prej, preden se zgrne nadenj. Verjemi mi.«

»Saj ti. Še vedno mi je živo pred očmi, kako prebrisano je pred 

dvema letoma prekršil mir v Killdunu, ko je MacGregor prišel 
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po mojega strica. Toda moj čas je prišel, prijatelj.« Robert je na 

glas povedal, kaj ga skrbi. Zakrožil je z rameni, ker je začutil, da 

ga prijemlje krč. »Čez nekaj kratkih dni se bom moral soočiti z 

generalom Monckom, jaz pa praznih rok.«

Sprva je Robert menil, da je velika čast, da je general Monck 

prav njemu ukazal, naj poišče rojalističnega upornika Connorja 

Stuarta. Ker tisti hip ni bilo nikogar več, ki bi bil formalno na 

čelu treh kraljevin Anglije, Škotske in Irske, so rojalisti divje 

in nebrzdano poskušali vse, da bi Charlesa II. vrnili na prestol. 

Stuart je bil bratranec kralja v izgnanstvu in vodja odpora proti 

angleški okupaciji na Škotskem. Monck ga je želel najti, vendar 

je bil mož izmuzljiv kot veter.

»Ne bom ga našel, če ne bo sam prišel k meni. Tega pa ne bo 

storil.«

»Tudi jaz ne bi, če bi me lovili puritanci.«

»Veš, nekateri bi celo zame rekli, da sem puritanec,« ga je 

Robert opomnil in se znova zavedel, kako dragoceno je njuno 

prijateljstvo. 

Graham je zmignil z rameni in pogled upiral v pot pred seboj. 

»Hja, podpiraš parlament, ki ga je vojska ravnokar izgnala. Pri 

nas na Škotskem je bilo bolje, ko smo imeli kralja.«

»Ti si rojalist, Graham, saj te razumem. Torej meniš, naj lepo 

pozabim, da pripadam Britanski skupnosti narodov?«

»Tvojo Britansko skupnost narodov vodijo generali, ki 

so se borili drug proti drugemu in ki teptajo naše ljudi. Niti 

parlament jim ne zaupa.«
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Robert se je v negotovosti pogladil po bradi. Campbellovi so 

že stoletja služili zakonu. Kakršen koli zakon je bil sprejet, je 

to bil zakon. In če bi zdaj obrnil hrbet monarhiji, bi to bila 

izdaja. Vendar je vedel, da Graham razmišlja v pravo smer. 

Vrnitev kralja bi bila boljša rešitev kot ta anarhija, ki zdaj vlada 

v Angliji. »Zakaj mi torej pomagaš iskati Stuarta, če verjameš v 

njegovo misijo?«

Graham je pogledal prijateljev otečeni obraz in vzdihnil. »Ker 

se bojim, da te bo ubil.«

»A tako malo zaupaš mojim bojnim veščinam?« Robert se je 

poskusil nasmehniti, Graham pa mu je odgovoril z grimaso.

»Bolj bi me prepričal, če bi mu vrnil milo za drago.«

Robert je v bolečini zmajal z glavo in pripomnil: »Mislim, da 

mi je pankrt zlomil čeljust.«


