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VIŠAVSKA PREDAJA

Kar je Maldie resnično mučilo, je bilo to, da se ni prav 
nič trudila, da bi ga odvrnila od njegove igre zapeljevanja. 
Moškemu bi morala zadati bolečino, se osvoboditi njegovega 
prijema. Namesto tega pa je obmirovala v njegovem objemu in 
muzajoče razmišljala, da je prav čeden dedec.

»To si torej ves čas načrtoval,« je rekla in položila dlani na 
njegove široke prsi v šibkem poskusu, da bi izkazala odpor.

»Me obtožuješ zvijače?« je vprašal, njegov glas je bil prijeten, 
skoraj nagajiv, ko jo je poljubil na čelo.

»Ja, tako je. Ali skušaš zanikati?« Stresla se je in brezupno 
skušala prikriti zadovoljstvo, ko jo je poljubil za ušesom.

»To ni bila zarota ali zvijača, lepa Maldie. To je bila zgolj 
misel, nekaj, o čemer sem razmišljal.« Nasmehnil se je, ko je 
izpustila oster, zaničljiv zvok. »Morala si iz tiste sobe.«

Ravno ko je Maldie odprla usta, da bi mu povedala, da je 
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pravkar izgovoril veliko neumnost, se je s svojimi ustnicami 
dotaknil njenih. Droben glas v glavi ji je pravil, da se poigrava 
z nevarnostjo, toda zlahka ga je preslišala. Toplota njegovega 
počasnega, očarljivega poljuba se ji je razlezla po telesu in 
odplaknila ves zdravi razum in odpor. Zaradi njega se je 
počutila dobro in, kar je nerada priznala, bila je preveč šibka, 
da bi ga zavrnila.

Ko je poljub postal bolj strasten, mu je ovila roke okoli vratu 
in se stisnila tesneje k njemu. Trepet, ki ga je spreletel, se je 
razširil še v njeno telo. Bila je zaprepadena in prestrašena, da je 
lahko en sam preprost poljub oba tako razvnel.

Njegovi nemirni prsti so pobožali njeno kožo, ko ji je 
odpel spodnjo srajco. Našla je moč, da je izgovorila ne, toda 
s poljubom je odplaknil njen šibak odpor. Maldie je vedela, 
da nima moči, da bi ga odrinila od sebe, in da mu je takšno 
svobodo dovolila, ker je njena koža hrepenela po njegovem 
dotiku …
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1. POGLAVJE

Škotska, pomlad 1430

»Mladi Eric je izginil.«
Balfour Murray, veleposestnik iz Donncoilla, je dvignil 

pogled od goste divjačinske obare, ki jo je jedel, in mrko 
pogledal svojega stražnika. Mišičasti James je bil videti umazan, 
utrujen in bled zaradi skrbi. Mirnega Jamesa je redko kaj 
spravilo iz tira, zato se je Balfourja polotilo nelagodje, ki mu je 
učinkovito uničilo tek.

»Kako misliš – izginil?« je vprašal in naredil dolg požirek 
rdečega vina.

James je debelo pogoltnil, se narahlo prestopil, da je sveže 
postlano ločje na tleh velike dvorane zašelestelo. »Fanta so 
odpeljali,« je priznal in visokega, temnega veleposestnika iz 
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Donncoilla gledal z mešanico sramu in skrbi. »Bili smo na lovu, 
ko nas je obkolilo približno dvanajst mož. Colin in Thomas 
sta padla, bog naj blagoslovi njuni hrabri duši, toda preden sta 
padla, sta pokončala štiri sovražnike. Ericu sem rekel, naj zbeži, 
kajti v sovražnikovi liniji je bila vrzel. Skupaj sva odjezdila 
skoznjo, toda fantov konj je padel. Še preden sem mu lahko 
pomagal, so ga zajeli. Zbežali so z njim. Ker zame niso več 
pokazali zanimanja, sem prijezdil nazaj sem.«

»Kdo je vzel fanta?« je hotel vedeti Balfour, potem ko je 
ukazal mlademu pažu, naj se odpravi in poišče njegovega brata 
Nigla.

»To so bili Beatonovi možje.«
Balfour ni bil presenečen, da mu je sir William Beaton 

povzročal težave. Veleposestnik iz Dubhlinna je bil že več let 
trn v peti Murrayjevim. Da je moški odpeljal Erica, je bil kljub 
temu šok. Eric je bil rezultat kratkega ljubezenskega razmerja 
med njihovim očetom in eno od Beatonovih pokojnih žena. 
Moški je dojenčka brezčutno pustil na griču, da bi umrl. Bila 
je gola sreča, da je po isti poti mimo prijezdil James, ko se je 
vračal z lova. Mali Eric je bil ovit v blago Beatonovih barv in 
ni trajalo dolgo, da je oče odkril, kdo je ta otrok. Da bi Beaton 
pustil nemočnega dečka umreti, je osupnilo vse Murrayjeve. 
Da bi človek skušal tako hladnokrvno umoriti Murrayja, jih 
je razbesnelo. Beatonovi so vedno povzročali težave. V tistem 
trenutku so postali sovražniki. Balfour je vedel, da ima očetovo 
sovraštvo do Beatona globoke korenine, sovraštvo, ki se je še 
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poglobilo zaradi nenadne in zelo sumljive smrti ženske, ki 
jo je ljubil. Spor, ki je sledil, je bil krut in krvav. Po očetovi 
smrti je Balfour upal na nekaj miru. Bilo je boleče jasno, da 
veleposestniku iz Dubhlinna ni prav nič mar za mir.

»Zakaj bi Beaton hotel Erica?« Balfour je nenadoma postal 
napet in tako močno stisnil srebrno čašo, da so se mu okraski 
na njej zarezali v dlan. »Misliš, da namerava fanta umoriti? Da 
bi dokončal tisto, kar je hotel storiti pred toliko leti?«

»Ne,« je odgovoril James, potem ko je za trenutek premislil 
o tem. »Če bi Beaton hotel videti fanta mrtvega, bi poslal svoje 
pse, da pobijejo Erica, ne pa da so ga samo odpeljali stran. To 
zahteva načrtovanje. Ni šlo za naključno srečanje, kjer bi se 
poti Beatonovih in Murrayjevih slučajno prekrižale in bi se 
Beatonovi odločili, da poravnajo nekaj računov. Ti moški so 
čakali in nas opazovali, čakali so Erica.«

»Kar kaže na to, da smo postali zelo neprevidni na straži. Ah, 
Nigel,« je zamrmral Balfour, ko je njegov mlajši brat zakorakal 
v veliko dvorano. »Še dobro, da smo te tako hitro našli.«

»Fant, ki si ga poslal pome, je blebetal nekaj o tem, da je 
nekdo odpeljal Erica.« Nigel se je zleknil na klop ob Balfourju 
in si nalil vino.

Balfour se je spraševal, kako je lahko Nigel tako miren. Potem 
je videl, da njegov brat stiska čašo na enak način kot on sam, 
tako močno, da so mu pobelili členki. V Niglovih jantarnih 
očeh je prav tako opazil trd pogled, pogled, ki je zamračil te 
oči, da so bile skoraj tako temno rjave kot njegove. Balfour je 
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dvomil, da se bo kdaj nehal čuditi, kako dobro in kako dosledno 
lahko njegov brat nadzoruje močna čustva. Povedal mu je tisto 
malo, kar je vedel, potem pa nepotrpežljivo čakal, da bo Nigel 
nehal srkati vino in spregovoril.

»Beatoni potrebujejo sina,« je končno rekel Nigel; hlad v 
njegovem globokem glasu je bilo edino, kar je nakazovalo na 
bes, ki ga je čutil.

»Pred mnogimi leti je Erica zavrgel,« je ugovarjal Balfour in 
Jamesu pomignil, naj pride bliže in sede k njima.

»Ja, ker je pred seboj še imel dolga leta, v katerih bi lahko 
zaplodil sina. Toda ni mu uspelo. Škotska je posejana z 
Beatonovimi hčerami, tistimi, ki so jih rodile njegove žene, 
prav tako tistimi, ki so jih rodile ljubice, kurbe in celo uboge 
nedolžne deklice, ki so imele to smolo, da so mu prišle pod 
roko.«

James je počasi prikimal in si s prsti šel skozi siveče črne lase. 
»In jaz sem slišal, da on ni najboljšega zdravja.«

»Moški že glasno trka na vrata smrti,« je povedal Nigel. 
»Njegovi rojaki, sovražniki in najbližji sosedje se zbirajo okoli 
njega. Še nikogar ni izbral za svojega naslednika. Gotovo se boji 
izbrati enega, ker bi ta zagotovo pospešil njegovo smrt. Volkovi 
se zbirajo pri njegovih vratih, on pa jih obupano odganja stran.«

»Ko je pred mnogimi leti pustil Erica na tistem griču, da bi 
umrl, je svetu in njegovi materi povedal, da ne verjame, da je 
otrok njegov,« je rekel Balfour.

»Eric je bolj podoben svoji materi kot pa Murrayju. Beaton 
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bi ga lahko imel za svojega. Morda bi mu nekateri verjeli, toda 
če bi fant bil rojen Beatonovi zakoniti ženi, ne bi mogli storiti 
ničesar. Zgodba o slepem ljubosumju bi bila vse, kar bi bilo 
potrebno, da bi opravičil svoje trditve, da mu je naš oče nataknil 
roge. Moški je preklet z nepredstavljivim besom in to vedo prav 
vsi. Morda bodo dvomili, da je Eric resnično rojen iz njegovega 
semena, toda nihče ne bo dvomil, da lahko Beaton postane 
tako besen, da bi otroka pustil umreti, četudi bi bil njegov.«

Balfour je zaklel in si dolge prste zakopal v goste kostanjevo 
rjave lase. »Torej pesjan namerava postaviti mladega Erica 
medse in svoje sovražnike.«

»Za vse to nimam dokazov, toda ja, takšno je moje mnenje.«
»Če premislim o vsem, kar vem o tem moškem, ter o vsem, 

kar sem v zadnjem času slišal, in če dodam še tvoje mnenje, se 
mi zdi preveč mogoče, da bi lahko oporekal. Eric je premlad, 
da bi ga lahko porinili v gadje gnezdo. Morda bo varen, dokler 
bo Beaton še živ in dokler mu bodo njegovi možje zaradi strahu 
lojalni, toda v trenutku, ko bo moški preslaboten, da bi se ga 
lahko še bali, ali če umre, potem mislim, da Eric ne bo več 
dolgo živel.«

»Morda niti tako dolgo ne, da bi videl, kako bodo tega 
pesjana zakopali. Fanta ne moremo pustiti tam. On je Murray.«

»Nisem mislil, da bi ga pustili z Beatonovimi, čeprav ima 
toliko pravic kot kdor koli drug do tistega, kar bo za seboj 
zapustil Beaton. Spraševal sem se le, koliko časa imamo, da ga 
izvlečemo iz Beatonovih krempljev.«



- 12 - - 13 -

VišaVska usodaHannaH Howell

»Morda nekaj dni, morda mesecev, morda celo več let.«
»Ali le nekaj ur,« je rekel Balfour in se mrko nasmehnil, ko se 

je Nigel stresel in tako razkril, da je sam razmišljal enako.
»Takoj ko bo mogoče, bomo morali odjezditi v Dubhlinn,« 

je rekel James.
»Ja, kaže že tako,« se je strinjal Balfour.
Zaklel je in naredil nekaj globokih požirkov vina, da bi 

se pomiril. Obetala se je še ena bitka. Še več dobrih mož bo 
izgubilo življenje. Ženske bodo žalovale in otroci bodo ostali 
brez očetov. Balfour je sovražil to. Bitke se ni bal. Da bi ubranil 
svoj dom, cerkev ali kralja, bo prvi poprijel za orožje. Neprestano 
prelivanje krvi zaradi klanskih sporov ga je zelo težilo. Veliko 
Murrayjev je umrlo zaradi tega, ker je oče ljubil in v posteljo 
spravil ženo drugega veleposestnika. Zdaj bodo umrli, ko bodo 
skušali rešiti otroka tega prešuštniškega razmerja. Čeprav je 
Balfour ljubil svojega brata in je čutil, da si fant zasluži, da se 
borijo zanj, je bil to le še en del dolgega spora, ki se sploh nikoli 
ne bi smel začeti.

»Jutri zjutraj ob prvem svitu bomo odjezdili proti 
Dubhlinnu,« je končno rekel Balfour. »Pripravi može, James.«

»Zmagali bomo, Balfour, in dobili bomo Erica nazaj,« je 
Nigel zagotovil svojemu bratu, takoj ko je James zapustil veliko 
dvorano.

Balfour je gledal svojega brata in se spraševal, ali Nigel 
resnično čuti optimizem, ki ga je izrazil. Na mnoge načine 
mu je bil Nigel podoben, toda hkrati se je od njega na mnoge 
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načine razlikoval, kar ga je begalo. Nigel je bil lahkotnejšega 
duha, bil je tudi svetlejše polti. Balfourju se nikoli ni zdelo 
presenetljivo, da je bil Nigel tako spreten z damami, kajti Nigel 
je znal sladko govoriti in je imel očarljivo naravo, kar je pri 
sebi pogrešal. Nigel je bil prav tako obdarjen z lepim videzom. 
Balfour se je pogosto ogledoval v ogledalu in se spraševal, kako 
je človek lahko tako rjav, od temno rjavih las do temo rjavih 
oči, vse do svoje temne polti. Včasih je moral potlačiti zavist 
zaradi Niglovega videza, še posebej, ko so dame vzdihovale ob 
pogledu na bratove goste rdečkasto rjave lase, njegove jantarno 
rjave oči in njegovo zlato polt. Zdaj, kot že tolikokrat poprej, se 
je Balfour navzel Niglovega optimizma glede izida prihajajoče 
bitke. Njegovi občutki so bili, da bodo vsi zakorakali v smrt in 
ob tem povzročili še Ericovo. Balfour se je odločil, da bo skušal 
svoje razpoloženje umestiti nekje med ti dve možnosti. 

»Če bo bog na naši strani, bomo zmagali,« je končno rekel 
Balfour.

»Reševanje tako ljubega fanta, kot je Eric, pred pesjanom, kot 
je Beaton, mora biti po volji gospoda, saj ga je on rešil.« Nigel 
se je skrivenčeno nasmehnil. »Čeprav, če bi bogu bilo resnično 
mar za to, bi tistega gada pokončal že leta nazaj.«

»Morda se je odločil, da si Beaton bolj zasluži počasno, 
bolečo smrt, ki jo zdaj izkuša.«

»Poskrbeli bomo, da bo ta moški umrl sam.«
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»Vse, kar si povedal o Beatonovih načrtih, se zdi smiselno, 
čeprav mora biti možak povsem nor, če misli, da bo to delovalo. 
Morda bo lahko druge prepričal, da je Eric njegov sin, ali v 
najboljšem primeru, da o tem ne bodo razpravljali odkrito. Ob 
vseh svojih spletkah ni pomislil na našega malega brata Erica. 
Fant je morda res nekoliko šibko grajen in je prijazen, toda 
ni šibak ali neumen. Beatonov načrt ne bo deloval, razen če 
Eric ne bo odigral svoje vloge. V trenutku, ko bo moški postal 
nepozoren, bo fant zbežal iz tiste norišnice.«

»Res je, toda obstaja več načinov, da zadržijo nežnega fanta.« 
Nigel je zavzdihnil in si podrgnil brado, ko se je ponovno 
trudil, da bi brzdal svoja čustva. »Prav tako vemo, da obstaja 
več načinov, da se v človekovi glavi zamegli resnica. Odrasli, 
močni moški in v bitkah utrjeni vitezi so bili prisiljeni priznati 
zločine, ki jih nikoli niso zagrešili. Priznanja, ki so jih izsilili 
iz njih, so jih pozneje stala življenj, poslali so jih v smrt, ki ni 
bila niti hitra niti častna. Čeprav ima Eric močnega duha in je 
bister, je kljub temu nič drugega kot nežen fant.«

»In povsem sam je,« je zamrmral Balfour in se boril z željo, 
da bi nemudoma odjezdil v Dubhlinn z mečem v roki in glasno 
zahteval Beatonovo glavo na kopju. »Naj se zgodi kar koli, naj 
zmagamo ali izgubimo, fant bo vsaj vedel, da ni sam in da se 
njegov klan bori zanj.«

Napočilo je jutro, zavito v hlad in sivo meglico. Balfour je 
stal na natrpanem grajskem obzidju Donncoilla in opazoval 
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svoje može, ki so se trudili odgnati temne misli na to, da se 
nekateri morda ne bodo živi vrnili iz te bitke. Četudi Eric ni bil 
pri srcu vsem iz Donncoilla, je čast zahtevala, da ga osvobodijo 
iz krempljev sovražnika. Balfour si je želel, da bi za to obstajal 
manj krvav način.

 »Pridi, brat!« je zamrmral Nigel, ko je njuna konja povedel 
do Balfourja. »Dajati moraš vtis, da si željan Beatonove krvi in 
da v srcu ne nosiš nobenega dvoma o zmagi.«

Balfour je malodušno potrepljal svojega konja po močnem 
mišičastem vratu. »Ko se bova enkrat pognala v dir, ne bom nič 
več omahoval. Resda sem molil, da bi imeli čas miru, čas, da se 
nam zacelijo vse rane, si povrnemo moč in obdelujemo svojo 
zemljo. V tej deželi leži bogastvo, toda nikoli nimamo časa, 
da bi ga do konca poželi. Ali ga zanemarimo, ko odjezdimo v 
bitko, ali pa naši sovražniki porušijo, kar koli zgradimo, zato 
moramo začeti vedno znova. Trpim zaradi globoke utrujenosti.«

»Razumem, ker se tudi mene loti od časa do časa. Tokrat se 
borimo za Ericovo življenje. Morda celo njegovo dušo. Misli le 
na to.«

»Bom. To je dovolj, da se v meni prebudi želja po krvi, ki je 
potrebna, da može popeljem v bitko.« Povzpel se je na konja ter 
brzdal žival le toliko časa, da se je še Nigel spravil v svoje sedlo, 
nato pa je svoje može povedel skozi grajsko obzidje.

Medtem ko je jezdil, je Balfour, kot je predlagal Nigel, mislil 
le na svojega mladega, prijaznega brata. Kmalu je bil več kot 
željan soočiti se z Beatonom in njegovimi možmi in prekrižati 
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meč z njimi. Bil pa je tudi že skrajni čas, da pokonča tega 
človeka in naredi konec njegovim zločinom.

Nigel je padel s svojega konja, iz prsi mu je štrlela ena puščica 
in druga iz desne noge. Balfour je zarjovel divjo kletvico, v 
njegovem globokem glasu je bilo čutiti strah in jezo. Skočil je 
s konja in se prerinil skozi svojo obkoljeno vojsko, dokler ni 
prispel do Nigla. Celo takrat, ko je počepnil poleg Nigla, ne 
meneč se za to, da je izpostavljen smrtonosnemu dežju puščic z 
zidov Dubhlinna, je videl, da njegov brat še diha.

»Hvaljen bodi bog,« je rekel Balfour in dvema svojima 
možema pomignil, naj pobereta Nigla.

»Ne, ne smemo zastati zgolj zato, ker sem padel,« je ugovarjal 
Nigel, ko so ga odnesli na varno. »Ne smeš dovoliti, da bi pesjan 
zmagal.«

Balfour je svojim možem ukazal, naj pripravijo nosilnico za 
Nigla, potem pa je pogledal brata. »V tej bitki bo zmagal, ko 
pa smo tako izpostavljeni na tem prekletem polju. Moški je 
vedel, da bomo prišli po Erica, in bil je pripravljen.« Pograbil je 
prestrašenega paža in fanta potegnil stran od drugih mladeničev, 
ki so se zbrali v bližini konjev. »Zakliči umik, fant. Zapustili 
bomo to zemljo, drugače bomo vsi končali zakopani pod njo.«

Nigel je glasno zaklel, ko je fant odhitel stran. »Naj pesjanu 
zgnijejo oči.«

»Poraz je resnično grenak napoj,« je rekel Balfour, ko je 
pokleknil k Niglu. »Kljub temu pa te bitke ne moremo dobiti. 
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Tukaj lahko le umremo. To ne bo prav nič pomagalo mlademu 
Ericu. Dubhlinn je močnejši, kot se ga spominjam ali kot sem 
predvideval. Pobegniti moramo, zaceliti rane in premisliti 
o drugem načinu, da svojega brata izvlečemo iz Beatonovih 
krempljev. Vidva, fanta,« je zaklical in pokazal na dva največja 
od prestrašenih pažev. »Pridita in trdno držita Nigla, medtem 
ko bom jaz izpulil ti dve puščici iz njegovega telesa.«

V trenutku sta se fanta postavila na vsako stran Nigla in ga 
močno prijela, medtem ko se je Balfour spravil na delo. Ko 
je izvlekel prvo puščico, je Nigel zakričal in omedlel. Balfour 
je vedel, da bratu ne bo mogel povsem olajšati bolečin, zato 
je delal hitro, kolikor si je drznil, in odstranil drugo puščico. 
Nato je svojo srajco raztrgal na trakove in povil rane ter se 
zdrznil zaradi umazane krpe. Njegovi možje so se že povsem 
umaknili, ko je Nigla položil na nosila in ni izgubljal časa ter se 
nemudoma podal za njimi.

Poraz mu je kot težak, gorak vozel obtičal v trebuhu, toda 
prisilil se je, da ga je sprejel. V trenutku, ko je odjezdil na 
odprto deželo v okolici Dubhlinna, je spoznal, da je naredil 
napako. Njegovi možje so planili v napad, preden jih je lahko 
ustavil. Beatonova obramba se je hitro izkazala kot močna in 
smrtonosna. Balfour je bil tako užaloščen kot besen zaradi smrti 
in poškodb, ki so jih utrpeli njegovi možje, preden jih je lahko 
umaknil na varno. Lahko je le upal, da ga ta neumnost ne bo 
predrago stala. Ko so jezdili nazaj v Donncoill, jim je pazljivo 
izbrana skupina moških ščitila hrbte, Balfour je molil, da se bo 
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lahko domislil načina, kako osvoboditi Erica, ne da bi pri tem 
prelil še več krvi ali vsaj ne toliko krvi, kot je tistega nesrečnega 
dne napojila polja pred Dubhlinnom. Ko je pogledal na rahlo 
prebujajočega se Nigla, je prav tako molil, da ga osvoboditev 
enega brata ne bo stala življenja drugega.

 
Mir in spokoj tistega nenavadno toplega pomladnega jutra 

so vznemirili strašni zvoki bitke. Maldie Kirkcaldy je zaklela 
in oklevala glede tega, ali naj začne pohod proti Dubhlinnu, 
pohod, ki se je začel na grobu njene matere tri dolge mesece 
nazaj. Ko so materino telo, zavito v mrtvaški prt, spustili v 
njeno zadnje počivališče, ji je prisegla, da bo poskrbela, da bo 
veleposestnik iz Dubhlinna drago plačal za krivice, ki jima jih je 
prizadejal. Pazljivo se je pripravila na vse – slabo vreme, bivanje 
na prostem ter na pomanjkanje hrane. Nikoli ni pomislila na 
možnost, da bo bitka ustavila njeno napredovanje.

Maldie je sedla na rob globokih sledi voza in besno pogledala 
proti Dubhlinnu. Za kratek trenutek je pomislila, da bi odšla 
bliže. Morda bi bilo koristno vedeti, kateri od sosednjih 
klanov skuša uničiti Beatona. To mamljivo misel je odrinila 
na stran. Bilo je nevarno hoditi preblizu bitke, še posebej, ker 
nasprotnika ni poznala. Celo tisti, ki so sledili članom svojega 
klana in so poznali tako prijatelje kot sovražnike, so tvegali 
življenja, če so se zadrževali preblizu bitke. Pozneje bo še vedno 
imela priložnost, da se sreča z Beatonovimi sovražniki. Vse, kar 
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bo morala storiti, bo, da Beatonovega sovražnika prepriča, da je 
njihova zaveznica, ki jim lahko dobro služi.

Maldie je s palico leno zarisala v blato, zmajala z glavo in se 
zasmejala lastni neumnosti. »Ja, in vsak plemenit vitez v deželi 
željno čaka, da pokliče Maldie Kirkcaldy, svojo tovarišico v 
boju.«

Potem ko se je hitro ozrla naokoli, da bi se prepričala, da je 
še vedno sama, si je Maldie z rokami šla skozi goste, kuštrave 
lase in preklela samo sebe. Čeprav je bila vitka in majhna, je 
tri mesece preživela sama, pohajkujoč po deželah, ki jih ni 
poznala. Bilo bi neumno, če bi zdaj postala neoprezna, potem 
ko ji je uspelo tako dolgo preživeti, še posebej zdaj, ko je bila 
tako blizu, da izpolni tisto, kar se je zaobljubila. Še nikoli ni 
bila tako dolgo sama, ko so ji družbo delale le lastne maščevalne 
misli, ki so začele vplivati na njene sposobnosti. Maldie je 
vedela, da bo morala biti zdaj celo še bolj previdna, kot je bila 
do zdaj. Če bi ji spodletelo zdaj, ko je bila tako blizu tega, da 
izpolni maščevanje, za katero jo je prosila njena mati, bi bilo 
resnično slabo.

Zvoki bitke so oslabeli in postala je napeta ter se počasi 
postavila na noge. Instinkt ji je pravil, da se bitka bliža koncu. 
Cesta, na kateri je stala, je kazala jasne znake, da je nedavno 
nekdo hodil po njej. Ta vojska se bo kmalu vrnila po isti poti, 
ali z zmagoslavno dvignjeno glavo ali pa s sklonjeno zaradi 
poraza. Katero koli razpoloženje od obeh bi zanjo predstavljalo 
grožnjo. Maldie je stresla prah s svojega krila, potem pa se je 
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skrila za gosto grmičevje in drevesa, zverižena od vetra, ki so 
rasla na vsaki strani ceste. Ni bilo najbolj varno zavetje, toda 
bila je prepričana, da ji bo dobro služilo. Če bo vojska, ki bo 
kmalu zakorakala mimo nje, zmagoslavno razpoložena, bi bila 
le malo zaskrbljena zaradi možne grožnje. Če pa je vojska bila 
poražena, potem bo le mirno odjezdila mimo. Kakor koli že bo, 
bi morala biti varna, če bo ostala pri miru in tiho.

 Potem ko je nekaj trenutkov čepeča v grmovju strmela po 
cesti, je Maldie začela razmišljati, da je narobe ugibala in da 
nihče ne prihaja v njeno smer. Potem pa je zaslišala šibko, 
oddaljeno rožljanje konjske vprege. Postala je napeta in 
divje razmišljala, kaj naj stori. Čeprav je tisti ponosni del nje 
pogumno oznanjal, da ji gre sami povsem dobro, je presneto 
dobro vedela, da bi ji zaveznik ali dva prišla zelo prav. Če nič 
drugega, bi lahko pridobila bolj udoben kraj za čakanje, preden 
se odloči za najboljši način, kako uporabiti vse znanje, ki si ga je 
pridobila v zadnjih treh mesecih.

Samo sebe je zgolj prepričala, da so Beatonovi sovražniki 
njeni prijatelji in da bi lahko le pridobila, če bi se jim približala, 
potem pa je ujela prvi pogled na vojsko in prepričanost v svojo 
odločitev se je omajala. Celo iz oddaljenosti je bila vojska, ki 
je korakala stran od Dubhlinna, videti poražena. Če vojska 
izurjenih vitezov, opremljena z oklepi in orožjem, ni bila dovolj, 
da porazi Beatona, kakšno upanje ima potem ona? Maldie je 
hitro odgnala trenutni dvom. Kljub temu pa ni mogla tako 
zlahka odgnati ali prezreti svojih dvomov glede moških, ki so se 
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opotekali proti njej. Če je Beaton lahko zmagal proti njim kljub 
vsej njihovi moči in veščinam, kako lahko ti potem koristijo 
njej? Ko so prispeli dovolj blizu, da je lahko videla žalost, 
utrujenost in bolečino na njihovih mrkih obrazih, je vedela, da 
se mora dokončno odločiti.

Enkrat poražen zaveznik je boljši kot nobeden, si je rekla, 
ko se je počasi postavila na noge. Če nič drugega, morda 
posedujejo vedenje, ki ga ona ne, vedenje, ki ji lahko pomaga 
pri cilju – Beatonovi smrti. To pa le, če je prej ne bodo ubili. 
Maldie je divje molila, da ni nase priklicala zgolj hitre smrti, in 
stopila na cesto.




