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Prolog

Utrdba Campbell 
Glen Orchy, Škotska, 1675

»No, vsi vemo, da bi Tristan zmagal na tekmovanju, če se ne 

bi to pripetilo. Nihče ga ne more premagati.« Robert Campbell, 

enajsti grof Argyllski, se je obrnil proti nečaku, ki je sedel ob 

njem, in pomežiknil.

Callum MacGregor, ki je sedel z njima, nasproti grofovim 

zasebnim prostorom, je strinjajoč se zastokal. »Ja, zato ga je 

pankrt Fergusson spotaknil, da je izzval pretep. Njegov nos bi 

moral biti zlomljen in ne sinov.«

»Uspelo mi je, da sem ga pošteno mahnil v čeljust, oče,« se je 
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branil Tristan. »Poleg tega me nič več ne boli.« Prst je dvignil do 

nosa. Še vedno ga je bolelo kot hudič, toda MacGregorjevi ne 

jokajo zaradi zlomljenih kosti. »Čast Alexa Fergussona bo težje 

popraviti.«

»Dobro povedano,« je rekel stric in ga potrepljal po rami. »Po 

tebi se pretaka kri vitezov in odrastel boš v častnega moža.«

Tristan se je napihnil od ponosa.

»Všeč mi je, kako se pri korenu nekoliko ukrivi.« Kate 

MacGregor je odložila vezenje in najljubšemu sinu namenila 

ljubeč nasmešek. »Zdaj si še bolj podoben stricu, kajne, Anne?«

Robertova ljubka žena je dvignila pogled z vezenja in se 

strinjala. »Prav tako čeden je. Navkljub črnici na očesu.«

Tristan je zardel in potem z ramo sunil v sestrino, ko se mu 

je smejala.

»Bojim se, da bo fantov nos moral utrpeti še nekoliko več 

zlomov, preden bo podoben mojemu.« Robert Campbell je 

dvignil nečakovo dlan, jo stisnil v pest in jo prekril s svojo. 

»Zapomni si, blokada je prav tako pomembna kot hitrost 

udarca.«

Graham Grant, najbližji prijatelj MacGregorjevih in 

Campbellovih, je srkal pivo ob kaminu in s škornjem brcnil 

v gleženj poglavarja MacGregorja. »Callum, saj ne boš dovolil 

Robbieju učiti sina, kako se boriti mož na moža, ali pač?«

»To, da dvomiš o moji izurjenosti,« je rekel mirno, »dokazuje 

le, da si slab učitelj, Graham.«
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»Priznam, da so se tvoje veščine znatno izboljšale z leti mojega 

treninga,« je igrivo odgovoril Graham. »Toda če bi jaz treniral 

Tristana, bi bil mladi Alex Fergusson v tem trenutku brez nekaj 

zob in morda še brez kakšne okončine ali dveh.«

Robert se je nasmehnil in pogledal Tristana, medtem ko so 

se bojevniki okoli njiju strinjali, da bo težavni Fergussonov fant 

nekega dne naletel na kakšno rezilo, najverjetneje Tristanovo.

»Zapomni si tudi …« Nagnil se je naprej, da ga je lahko slišal 

le Tristan. »Da je v življenju moškega veliko trenutkov, ko izbire 

odločajo o njegovi usodi.«

Tristan je prikimal. Razumel je, da čeprav mu je po žilah 

tekla bojevniška kri, ni bilo vedno treba prizadejati nasprotniku 

največ poškodb – dejstvo, s katerim se njegov oče ni ravno 

strinjal, in razlog, zakaj si je Tristan velikokrat želel, da bi bil 

njegov oče grof in ne poglavar. Spomnil se je priložnosti, da bi 

se bojeval z Alexom, potem ko se je pobral s tal. Ni pričakoval, 

da bo fantova pest tako hitro poletela proti njemu. Vse, česar se 

je spomnil, potem ko ga je Alex usekal, je bil okus krvi v ustih 

in njuna očeta, ki sta vpila drug na drugega. Potem mu mati 

ni dovolila, da bi zaključil preostanek bojevanja – tri tekme, za 

katere je vedel, da bi na njih zmagal. Spremenil si je usodo, to 

drži, in domov je prišel samo s krvavim nosom.

Nenaden trušč pred vrati je potegnil moške v zasebnih 

prostorih na noge. Zaradi krikov za njimi so zagrabili za ročaje 

mečev.

»MacGregor!« je nekdo zavpil pred gradom. »Pridi ven, če 
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si pogumen! Ne boš žalil mene in mojega klana ter preživel še 

enega dne!«

Tristan je komaj slišal očetov ukaz, da so se ženske in otroci 

umaknili v zgornje nadstropje. Opazoval je, vsa barva mu je 

izginila z obraza, Grahama in strica, ki sta odšla proti vratom. 

Zunaj je bil oče Alexa Fergussona. Je prišel ubit očeta zaradi 

otroškega pretepa?

»Tristan, pojdi!« mu je ukazal oče, toda Tristan se ni zmogel 

premakniti. Komaj je dihal. To je bila njegova krivda. Moški 

se bodo bojevali; oče bi lahko umrl zaradi njega. Iztegnil je 

roko, kot bi hotel ustaviti očeta, ko je stopil proti vratom. »Ne 

odhajaj.« Hotel je zavpiti, toda prošnja mu je zdrsnila izmed 

ustnic kot tihi šepet. Komaj štirinajst let je bil star. Ne bodo ga 

poslušali.

»Pokaži svoj obraz, Fergusson!« je vpil Callum, se prerinil 

mimo svaka in najboljšega prijatelja ter sunkovito odprl težka 

vrata. »Pokaži svoj obraz in še enkrat ti bom povedal, da si sin 

prasice!«

Slišalo se je še več vpitja, toda mati je zmedenega Tristana 

potegnila za roko. Ko so ga odpeljali v zgornje nadstropje, je 

pogledal čez ramo in videl Grahama in strica, ki sta z očetom 

odhajala iz gradu.

»Z njimi bi moral biti.« Tristanov najstarejši brat se je skušal 

preriniti mimo matere, vendar se je postavila pred vrata in v 

bran iztegnila roko.

»Z očetom bo vse dobro, Rob. Sedi k bratom. Prosim, sin.«
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O, Bog, naj bo vse dobro z njim, je molil Tristan. Čutil je 

slabost v želodcu, ki ga je preplavljala val za valom. Sestra je 

jokala v naročju lady Anne. Ob njenem joku se je hotel Tristan 

pognati iz sobe in odhiteti naravnost ven. Bi Alexov oče odšel 

domov, če bi se mu opravičil? Vse bo storil … vse, da bi odšla 

bolečina v njegovi glavi, trebuhu in srcu. Če bi se kaj pripetilo 

očetu …

Žalostni krik je preparal malodušje in utišal vse druge glasove 

v prostoru. Grahamova žena je prebledela in potegnila meč. 

»Dol grem.« Ne da bi počakala na odobritev, je odprla vrata in 

stekla proti stopnicam. Njeni kriki so trenutek pozneje poslali 

grozo skozi grad in v srca vseh, ki jih je pustila za seboj.

Tristan ni bil prvi, ki je odšel iz sobe. Ko pa je stopil iz nje, si 

je zaželel, da bi ostal zaklenjen za vrati in nikoli več ne bi stopil 

ven. Bal se je za očetovo življenje. Ni pomislil, da bi lahko umrl 

kdo drug. In nikoli on.

»Vsi bodo umrli zato!« je slišal vpiti očeta iz globine prsnega 

koša.

Tristan se je tako počasi spuščal po stopnicah, kot da se sploh 

ne bi premikal. Vse se je zdelo … neresnično. Moralo je biti. 

To ne more biti mlahavo telo njegovega strica s puščico, ki 

mu je štrlela iz prsnega koša, ki ga je videl na tleh ob očetovih 

drhtečih rokah. Robert Campbell ne more biti mrtev. Bil je zelo 

močan, pogumen in časten, in nemogoče je, da bi ga pokosili 

pod okriljem noči, in to zaradi izbire, ki jo je moral sprejeti 

otrok, da se je pretepal. Preveč otopel, da bi jokal, in prepoln 
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obupa in krivde, da bi storil kaj drugega kot ohromelo stal v 

tistem grozljivem trenutku, je gledal mater in Anne, ki sta padli 

na kolena, njuno trpeče jokanje je napolnilo vsak kotiček gradu 

Campbell.

Moški, ki ga je imel rad bolj kot vse druge na svetu, je 

bil ustreljen v srce in je v trenutku odšel. V trenutku, ki je 

spremenil toliko življenj. Še najbolj pa Tristanovo in življenje 

dekleta, ki ga bo nekega dne ozdravilo.
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Prvo poglavje

Anglija, 1685

»Ošabni kreten!« Isobel Fergusson je odrinila težka lesena 

vrata in stopila na ogromen zadnji vrt palače Whitehall z 

ducatom strupenih kletvic, ki so se ji zlivale iz ust. Končno se je 

po enajstih letih, odkar ji je umrla mama, in desetih, ko je oče 

zapustil sedem sirot, polna teža skrbi za njeno družino začela 

poznati na njej. Zaradi brata Alexa bodo vse pobili. Oh, le zakaj 

so prišli v Anglijo? In prekleto, če so se morali udeležiti kronanja 

vojvode Yorškega, bi moral biti Patrick, njen najstarejši brat in 

dedič po pokojnem očetu, poglavarju klana Fergusson, tukaj z 

njo in ne Alex. Ostati bi morala samo kakšen teden ali dva, toda 

ko je bodoči kralj vse goste povabil, naj ostanejo v Whitehallu 
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še en mesec, je Alex sprejel. S potke je brcnila majhen kamen 

in spet zaklela. Kako je lahko vzgojila tako nespametnega, 

brezobzirnega smrkavca?

Saj ne, da bi bila Isobel neobčutljiva za čare whitehallskih 

razkošnih pernatih žimnic in ogromnih galerij z obokanimi 

stropi, kjer so odmevali tudi najtišji šepeti elegantnih lordov in 

dam, napudranih tako, da so bili videti kot živi, dihajoči kipi. 

Vse je bilo precej … nenavadno in mamljivo na čuden način. 

Toda Alex je sprejel, ker je vedel, da so tukaj MacGregorji s 

Skaya! Oh, kako je lahko to storil? Je pozabil na sovraštvo med 

klanoma? Ali na sledi mrtvega poglavarja Fergussona, ki jo je 

pustil vrag, ki se je že pred desetletjem odločil maščevati?

»Ljubi bog,« je rotila, se ustavila ob veliki kamniti sončni uri 

na sredini vrta, »daj mi moč in mojemu nespametnemu bratu 

modrost, preden bo začel še eno vojno!«

Premikanje na desni strani je pritegnilo njeno pozornost do 

vrste bronastih kipov, ki so se bleščali v soncu. Ko se je eden od 

njih premaknil, se je Isobel opotekla nazaj in z bokom udarila 

ob sončno uro.

»Previdno, dekle.«

Sploh ni bil kip, temveč moški – čeprav bi lahko njegov obraz 

izklesal isti umetnik, ki je ustvaril mojstrovine, ki so obkrožale 

vrt. Isobel si ga je podrobno ogledovala, ko je stopil izza zlate 

podobe nadangela, s krili za večno razprtimi, ko je pristal na 

podstavku. Oblečen je bil kot Anglež, vendar brez dodatkov 

… ali lasulje. Lasje so mu prosto padali na ramena v odtenkih 
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bogate kostanjeve barve, zlato obarvani s soncem, skoraj 

enakega odtenka, kot so bile njegove oči. Nosil je laneno srajco 

kremaste barve, prepasano čez vitke boke. Nabran ovratnik 

je imel odprt pri vratu in je zato bil videti bolj navihan kot 

plemenit. Bil je visok in gibek z dolgimi mišičastimi nogami, 

oblečenimi v tesno prilegajoče se hlače in dolgočasno črne 

škornje. Njegovi koraki so bili lahkotni, vendar premišljeni, ko 

se je premikal proti njej.

»Nisem vas hotel preplašiti.« 

Melodičnost njegovega glasu je napeljevala na to, da je Škot, 

morda celo Višavec.

»Mislil sem, da ste moja sestra. Neskončno hvaležen sem, da 

sem se zmotil.« Njegov nasmešek bi bil popolnoma iskren, če 

ne bi bilo na enem licu tako tople in vabeče igrive luknjice, kot 

ga je imelo božansko telo za njim. Toda v načinu, kako so se 

njegove oči spremenile iz rjave barve v pridušeno zlato, kot pri 

orlu, ki je zagledal plen, je za njegovo očarljivostjo poblisnilo 

nekaj bolj primitivnega. 

Za trenutek, ki ga sploh ni mogla nadzirati, se Isobel ni bila 

sposobna premakniti, ko je dojela njegovo popolno zunanjost. 

Razen rahlega nagiba korena je bil njegov nos klasično izklesan, 

ustnice pa oblikovane tako, da žensko oropajo vse obrambe, 

vključno z razumskim razmišljanjem.

Stopila je okoli sončne ure in podzavestno držala razdaljo od 

sile, ki ji je omamljala logiko in ji jemala sapo. 

Prekleto, nekaj bi morala reči, preden bo pomislil, da je 
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ona – natanko to, kar je vsak druga ženska z očmi v glavi, ko 

ga zagleda – popolna neumnica. Nagnila je brado v trmastem 

dokazu, da je noben moški ne bo imel za neumnico, vrgla 

rdečkastorjavo kito čez ramo in rekla: »Tudi vaša sestra misli, da 

ste ošabni butec?«

»Ja,« je odgovoril z nasmeškom, ki je bil ves nedolžen in 

hkrati odkrito zapeljiv. »To in še kaj slabšega.«

Kot bi hotel dokazati, da je trditev resnična, je premikanje 

za kipom pritegnilo Isobelino pozornost. Pogledala je ravno v 

trenutku, da je zagledala sa�rno modra krila in svetlo rumene 

kodre, ki so odhiteli nazaj proti graščini.

»Predvidevam,« je zamrmrala Isobel, ko je strmela za njim in 

opazovala odhod dame, »da ima najverjetneje vaša sestra prav.«

»Najverjetneje res,« se je strinjal in se ni niti potrudil, da bi se 

ozrl. Ritem njegovega glasu se je poglobil v nasmešku. »Vendar 

nisem brezupen primer.«

Raje, kot da bi se pregovarjala o tem s tako očitnim 

malopridnežem, ko pa bi si morala nekaj izmisliti, da bi 

prepričala Alexa, da bi skupaj s Cameronom zapustili graščino, 

je Isobel dvomeče dvignila obrv in se obrnila, da bi odšla. 

»Najsi vam glede tega še tako težko zaupam, gospod, pa vam 

bom vseeno morala verjeti na besedo. Lep dan.«

Dihanje se ji je nekaj trenutkov pozneje, ko je tujec stopil v 

korak z njo in se ji sklonil k ušesu, pospešilo. 

»Ali pa lahko preživite ves popoldan z menoj in se sami 

prepričate.«
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Zagotovo je bil Višavec, morda Gordon ali pa iz klana 

Donaldson, čeprav ni nosil pleta. Pomislila je, da bi ga vprašala 

po imenu, vendar si je premislila. To gesto bi lahko razumel, 

kot da razmišlja, da bi sprejela njegovo ponudbo. Ni si smela 

dovoliti, da bi bila njena čustva ves popoldan zmedena, ko pa je 

bila na kocki varnost njene družine.

»Hvala, milord, vendar imam druge obveznosti.« Stopila je 

hitreje, vendar se ni pustil tako zlahka odpraviti.

»Ali imajo te obveznosti opraviti z vašim brezumnim bratom, 

za katerega ste molili?«

»Zakaj?« je vprašala Isobel in se trudila zveneti neprizadeto 

ob njegovem predrznem sledenju. »Ali se bojite, da bi si prilastil 

vaš naslov?«

Niti malo ni bila pripravljena na njegov smeh ali način, kako 

je odmeval po njenih venah; hripavo in brezskrbno. Ducat 

drugih mož bi se namrščilo ob njeni obtožbi, čeprav je z njo 

hotela samo pokazati, kako malo jo zanima, toda očarljivemu 

tujcu se je zdelo smešno. Všeč ji je bilo, da je bil toliko 

samozavesten, da se je smejal, tudi sebi.

»Zakaj so bratje tako težavni?« se je vdala z nasmeškom in 

začela hoditi ob njem. »Res, če obstaja naslov brezumnega 

brata, je že zaseden.« Nekoliko se je počutila krivo, ker je o 

Alexu govorila s človekom, ki ga sploh ni poznala, toda morda 

je bilo ravno zaradi tega lažje. Potrebovala je nekoga, s katerim 

bi se pogovorila o svojih dvomih. Ne, v resnici je potrebovala 

trenutek, ali dva, da o tem ne bi razmišljala. Ta moški jo je 
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pripravil do nasmeška, ki ga ni čutila že vse od jutra.

Ob njej se je sklonil, pobral kamen in ga vrgel v majhen 

ribnik nekaj korakov pred njima. »In kaj tako groznega je storil 

vaš brat?«

»Ne želi oditi iz Whitehalla.«

»Ah, nedopustno.«

Isobel ga je postrani presekala s pogledom in videla, da se ji 

smehlja. »Ne razumete.«

Dvignil je temne obrvi in čakal, da bo nadaljevala.

»Dobro torej, če že morate vedeti, naši zapriseženi sovražniki 

so pred kratkim prispeli, da bi se poklonili kralju. Brat je 

domišljav in ponosen. Če bomo ostali tukaj, bo te suroveže 

najverjetneje užalil in jih s tem spet priklical nad nas.«

Prikimal je in jo vodil okoli ribnika. »Zdaj mi je vse bolj 

razumljivo. Toda zakaj je to vaša skrb?« je vprašal in se obrnil 

proti njej. »Kje je vaš oče, če mora vaš brat sprejemati tako 

odločitev in svoj klan izpostaviti nevarnosti?«

»Mrtev je,« mu je povedala Isobel in se močno osredotočila 

na vrata palače ter zveri, ki so se sprehajale nekje za njimi. 

»Ubili so ga isti sovražniki. Prisežem, če bi lahko vsaj enega od 

njih dobila na samem, bi mu razparala grlo in ga poslala nazaj k 

vragu med njegovo zalego.«

Nekoliko je bila presenečena, ko je videla, da sta sočutje in 

zabavljivost zmehčala njegove poteze, ko ga je pogledala.

»Slišati je, da se morajo vaši sovražniki bolj bati vas kot vi 

njih, dekle.«
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Isobel je odkimala. »Nisem tako nepremišljena kot brat. 

Sovražniki so nas pustili na miru in želim si, da bi tako tudi 

ostalo.«

»Pametno,« je odgovoril in Isobel je bila vesela, da mu je 

povedala. Strinjal se je, da je imela prav, ker si je želela oditi. 

»Lahko se pogovorim z njim, če želite, morda mi bo uspelo kaj 

dopovedati.«

Isobel ni mogla drugače, kot da se mu je bleščeče nasmehnila. 

Videti je bilo, da je razumel njene misli. Potrebovala je pomoč 

in na tej točki jo je bila pripravljena sprejeti od vsakega, četudi 

od tujca. »To je zelo prijazno od vas, vendar vas ne morem 

izkoristiti …«

»Saj me ne 'izkoriščate'. Rad bi vam pomagal, če lahko.«

Ustavila se je in ga pogledala. »Sploh me ne poznate. Zakaj si 

mi želite pomagati?«

Luknjice so se mu poglobile, pa tudi medeni odtenek oči. »V 

tem sem dober.«

Potem ko je dami za kipom na vrtu ukradel poljube ali kaj 

drugega? Res je bil premeten, toda tudi neizmerno prijeten. 

»Kako zelo galantno od vas.«

Nekoliko se je priklonil, privihal ustnice in srce se ji je 

pognalo v dir. »Vidite? Še vedno obstaja upanje zame.«

»Ne po mnenju vaše sestre, in ona vas najbolje pozna.«

»Kaj želite vedeti?« Ponudil ji je roko, in tokrat jo je sprejela.

»Samo trenutek ali dva imam …«

»O, potem pa bolje, da je vaše vprašanje res dobro.«
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S prstom se je trepljala po čeljusti, medtem ko sta hodila po 

prostrani trati. »Dobro, imam ga. Zakaj vaša sestra misli, da ste 

ošabni butec … in še kaj slabšega?«

»Zelo dobro,« je pripomnil z nekoliko zaskrbljujočo gubo, ki 

mu je znižala obrvi. »Pametni in lepi ste.«

Priprla je oči in se mu poznavalsko nasmehnila. »Tudi vi 

ste.« Skoraj je zasopla nad lastno predrznostjo, toda ob njegovi 

razorožujoči iskrenosti se je nekoliko sprostila.

»Kako naj vam odgovorim povsem po pravici, potem ko ste 

mi rekli, da sem čeden? Izberite drugo vprašanje.«

Zasmejala se je in se ob tem čudovito počutila. »Ne, vprašanje 

ostaja. Prosim za odgovor.«

»Hudiča, no, pa poglejmo. Misli, da sem vedno nepremišljen.«

»Pa ste?«

»Ne, le malo manj me skrbijo posledice.«

»Potem pa ste resnično nepremišljeni.«

Prikimal je in dvignil prst. »Vendar ne vedno. Rekel sem, da 

me ‚manj skrbijo‘, in ne, da me ‚nič ne skrbijo‘.«

Priznala si je, da uživa v njegovem ostroumnem draženju. 

»Ja, manj ste zaskrbljeni ali pa sploh nič o posledicah daminega 

ugleda, če steče nazaj v palačo, medtem ko ji kodri poskakujejo 

ob zardelem obrazu?«

Nekoliko se je obrnil, kot bi se v tem trenutku spomnil tiste, 

ki jo je imel skrito za kipom. »Če si želi zaupati ugled v moje 

roke po samo dnevu poznanstva,« je rekel in spet pogledal 

Isobel, »bi se bolj nagibal k ‚manj zaskrbljenemu‘.«
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»Razumem. No, vsaj odkriti ste.«

»Kar nadaljujte,« jo je izzval. »Raje poslušam, da naštevate 

moje vrline kot hibe.«

»Ali jih je potem še več?«

»Odvisno od tega, koga vprašate.«

»Mislim, da bi si v tem trenutku raje ustvarila svoje mnenje.«

»To je za spremembo lepo slišati.« Videti je bil presenečen in 

tako iskreno olajšan, da se je za trenutek Isobel spraševala, kako 

težaven je ta moški v resnici.

Morala bi se vrniti noter in preveriti, kaj počnejo bratje, toda, 

presneto, tako zelo se je zabavala. Kaj bi lahko bilo narobe, če se 

samo sprehajata? Saj ne, da bi mu dovolila, da bi jo poljubil za 

prvim kipom, do katerega bosta prišla, čeprav je lahko razumela, 

zakaj so nekatere dostojanstvene, po navadi staromodne dame 

na dvoru tvegale ugled za nekaj ukradenih trenutkov z njim. 

Bolj ko ga je gledala, mamljivejši je postajal. Ni bila prepričana, 

ali ji je zdravo pamet očaral živahen nasmešek ali njegov pogled, 

ali pa način, kako so mu oči vsrkale vsak odtenek njenega 

obraza, ko ji je posvetil popolno pozornost. V tem trenutku ji 

ni bilo mar. Všeč ji je bil način, kako jo je gledal, kot bi bila več 

kot mama, varuška in kuharica tropu bratov. Saj ne, da bi ji bilo 

težko biti vse to. Družino je imela raje kot vsi na svetu, vendar 

je bilo dobro za nekaj časa pozabiti na obveznosti, še zlasti ker 

je zdaj vedela, da ji bo pomagal pri Alexu.

»Kaj pa vi?« je vprašal, ko sta se približala severnemu obzidju. 

»Kaj bi brat rekel o vas?«
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»Odvisno od tega, katerega brata bi vprašali.« Nasmehnila se 

je, ko je pomislila na tiste, ki jih je pustila doma s Patrickom. 

»Šest jih imam.« Proti nebu je zavila z očmi in strinjaje se 

prikimala, ko jo je zgroženo pogledal. »Trije najmlajši bi se 

najverjetneje pritoževali, da sem jim naložila preveč dela, kar 

ne bi držalo, saj se veliko več igrajo, kot bi bilo treba. Cam bi 

vam rekel, da sem prenežna, medtem ko Patrick misli, da sem 

trmasta kot naš bik.«

»Vaš bik?« je vprašal in se ji postrani nasmehnil. »Je kakšen 

poseben, na katerega ga spominjate?«

»Samo enega imamo, vendar jih ne potrebujemo več, saj 

imamo samo dve kravi.« V trenutku, ko mu je nasmešek malo 

uplahnil, ji je postalo žal, da mu je povedala. Po njegovih 

oblačilih je lahko sklepala, da ni reven. Jo bo gledal pomilujoče, 

ker ona je?

»Vaši mami je zagotovo težko vzgajati toliko sinov ob tako 

maloštevilni živini, ki ji prinaša kovance,« je rekel in dokazal, 

da se ni z njihovim položajem obremenjeval nič bolj kot s 

poljubljanjem dam v javnosti.

»Mama je umrla med porodom Tamasa.«

Ustavil jo je, ko sta prispela do dolge kamnite klopi ob 

obzidju. »Potem ste jih vse sami vzgojili?«

»Skupaj s Patrickom. Še vedno jih. Tamas je star šele enajst 

let. Imeli smo težke čase, a tudi čudovite.« Nasmehnila se mu 

je, ko ji je ponudil, naj sede, preden je tako storil tudi sam.
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»Ste bili lačni?« Zaskrbljenost v njegovem izrazu je bila prav 

prikupna, zdaj ko je vedela v ‚čem je najboljši‘.

»Odložite svoj bleščeči oklep, vitez. Nobene potrebe ni, da 

nam ponujate pomoč. Patrick je vedno poskrbel, da je bilo na 

mizi dovolj hrane.«

Privlačni nasmešek se je vrnil, se razpotegnil pod njenim 

pogledom in jo še enkrat prepričal, zakaj se mu nobena ženska 

na Škotskem ali v Angliji ne more upreti. »Oklep je preokoren 

za sleči. Poleg tega bi bil moj precej zarjavel.«

»Lahko bi ga zloščili.«

Ni bila pripravljena na to, kako se mu je pogled zmehčal 

ob nenadni tišini, ki ju je ovila. »To drži,« je rekla po nekaj 

trenutkih, ko je zadrževala sapo v prsnem košu. »Precej 

nenavadno je, da mi govorite o tem.«

»Predvidevam, da vam še nihče ni.«

Oba sta se skrivnostno nasmehnila, preden je odgovoril. 

»Stric je nekoč ves čas govoril o vitezih in njihovih plemenitih 

dejanjih. Že zelo dolgo me ni nihče spomnil na te zgodbe.«

»Torej poznate zgodbo o Arthurju Pendragonu?«

»Seveda. Bi želeli, da vam jo povem?«

Ne bi bilo dobro, da bi si. Alex in Cameron jo najverjetneje 

že iščeta. »Bi.«

Nekaj trenutkov, ki jih je Isobel nameravala preživeti s čednim 

tujcem, se je spremenilo v ure, vendar se je tega zavedela šele, 

ko je sonce začelo zahajati. »Iti moram. Brata sta najverjetneje 

že vsa iz sebe od skrbi.«
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»Snidiva se jutri.« Pograbil jo je za roke, ko je vstala s klopi in 

se obrnila, da bi odšla. »Na vrtu, pri kamniti uri.«

Odkimala je in se boleče zavedala umika njegovih prstov od 

njenih, ko je stopila nazaj. »Ne bi se smela. Še vašega imena ne 

poznam.«

»Tristan,« ji je rekel.

Igrivo se je nasmehnila in se počutila bolj brezskrbna kot 

že več mesecev … let. »Zgodbe tega viteza pa ne poznam,« je 

zaklicala, ko se je razdalja med njima večala. »Vendar mi lahko 

rečete Guenevere.«

»Nee,« se je zasmejal. »Iseult je bila Tristanova dama.«

Isobel se je obrnila nazaj proti palači, ko ji je širok nasmešek 

razpotegnil usta. »Še bolje.«


