
TESSA AFSHAR se je 
rodila v Iranu v muslimanski 
družini. Ko so se njeni starši 
ločili, se je pri štirinajstih letih 
preselila v Anglijo. Študij je 
nadaljevala v ZDA, ki so ka-

sneje postale tudi njen dom. Pri dvajsetih se je 
spreobrnila v krščanstvo in študirala teologijo. 
Svoje znanje zdaj uporablja kot voditeljica bi-
bličnih skupin za ženske. V slovenščini so že 
izšli njeni romani Dragulj v pesku, Na polju 
milosti, Zaklad rubinov, Pravi zaklad, Kraj 
tišine, Kruh močnih in Tatica iz Korinta.
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»Rodila se je kot hči Rima, 
postala pa je hči Najvišjega. 

Zdaj je bil njen dom tam, 
kamor jo je vodil On.«

Ko hčer uglednega rimskega generala sreča razdedinjenega judovskega 
priseljenca, še nihče ne more slutiti, da bosta po Božjem načrtu postala 
najvplivnejši par zgodnje Cerkve. Njuni ljubezni grozijo sence umora in 
izdaje, njuno življenje se vse bolj zapleta, a ob Priskili in Akvilu vztrajno 
raste skupnost kristjanov. Toda ko ju muhasti cesar izžene iz Rima, 
zatočišče poiščeta v Korintu, kjer se srečata tudi z učiteljem Pavlom. 
Jima bo uspelo iz nadvse zapletenega življenjskega položaja najti pot 
k odrešenju?

Roman o svetih zakoncih Priskili in Akvilu, ki sta rešila življenje apostolu 
Pavlu, v treh različnih mestih ustanovila hišne cerkve in postala vplivna 
duhovna voditelja v nekaterih najbolj strašnih letih cerkvene zgodovine .

Nihče ne zna tako vdihniti življenja Svetemu pismu 
kot Tessa Afshar.
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Za prijazno, pozorno, zabavno, 
pametno in lepo Jessie,
ki je moj knjižni molj.

Vedno boš imela posebno mesto 
v mojem srcu.

Ne bomo prikrivali pred njihovimi sinovi,
temveč bomo pripovedovali poznejšemu rodu
o slavnih Gospodovih delih in njegovi moči,

o njegovih čudežih, ki jih je storil.

Ps 78,4
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PRolog

Prískili je srce divje razbijalo in želodec se ji je obračal, ko 
je stala pred zaprtimi vrati. Na ta isti kraj je prišla že štiri-
krat, a ni vstopila. Danes si tega ni mogla več privoščiti. 
Čas je postal njen sovražnik, ki je bil nepremagljiv. Morala 
je prestopiti ta prag.

lesene letve, ki so jo gledale v obraz, so bile nekdaj brez 
dvoma škrlatno rdeče, zdaj je barva že zdavnaj obledela v 
bledikavo rjasto. Dvignila je roko, da bi potrkala. Prsti so 
ji drgetali, zato jih je stisnila v pest. S čelom se je naslonila 
na oluščeno barvo na vratih. Tega ni mogla narediti.

To je morala narediti.
Preden bi se lahko znova odmaknila, je s pestjo udarila 

po vratih. Nato še enkrat. Tretjič je udarila tako močno, da 
si je ob tem opraskala kožo na prstih. Zakrvavela je, še pre-
den je sploh vstopila.

Vrata je odprla ženska z razmršenimi sivimi lasmi in 
mlahavim podbradkom, ki se je stresel ob vsakem njenem 
gibu. »Že prvič sem te slišala,« je rekla. »Ne bi bilo treba 
tako razbijati.« Kot vojakinja je z obilnim telesom stopila 
med vrata in se ni premaknila. »Kaj bi rada?«

»Prišla sem …« je rekla Prískila in zrla v njene čevlje. Ni 
našla besed. »K zdravniku.«
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Ženska ni ničesar odvrnila, le Prískilo je hladno motri-
la s preračunljivim pogledom, njeno ponošeno tuniko in 
palo, ogrinjalo, ki je prekrivalo njeno glavo in ramena, ne-
žne uhane z drobnimi ametisti, ki so bili njen edini nakit 
poleg srebrne broške z odkrušenim steklom na rami. Za 
trenutek je Prískila pomislila, da ji ženska ne bo dovolila 
vstopiti. Začutila je olajšanje, ki mu je sledil velik strah. 
Kaj bo storila, če ji zdravnik ne bo hotel pomagati?

»Si prišla sama?« jo je vprašala ženska.
»Ja.«
»Imaš denar?«
Prískila je z roko poiskala majhno mošnjo, ki si jo je za-

vezala za trakove na pasu in je bila do polovice polna žven-
ketajočih srebrnikov. S tresočimi rokami je skušala odve-
zati vrvico mošnje, ženska jo je neučakano opazovala.

Tedaj je z debelimi prsti brez besed prijela za trakove in 
hitro odvezala mošnjo. Kovance je stresla v dlan, jih skrb-
no preštela in jih stresla nazaj v mošnjo, ki si jo je zataknila 
za pas. Zasukala se je in Prískili končno dovolila vstopiti.

ob vonju sladkobnega kadila, ki je gorelo v kovinski žer-
javnici, se je Prískili zvrtelo v glavi. obliznila si je suha 
usta in sledila gostiteljici na dvorišče, kjer je morala sesti 
na umazano klop. Presenečeno je spoznala, da ni edina v 
ozkem atriju. Na drugem koncu pravokotnega dvorišča je 
na klopi sedela še ena ženska. Na sebi je imela elegantno, 
žafranasto tuniko in njen obraz je, tako kot njen, na pol 
zastirala pala.

Prískila ne bi smela nositi pale, ki so jo lahko nosile le 
poročene ženske, ta mala prevara pa ji je omogočila, da je 
ohranila svojo skrivnost.

V želji, da bi se otresla teh misli, je pogledala proti drugi 
ženski. Čeprav se je le bežno videl obris njenega telesa, sta 
ji bila imenitna drža in obraz, ki ga je videla skozi njeno tan-
čico, znana. Kako neki bi ji ne bila, bila je še ena duša, ki je 
nosila posledice trenutka nespameti, tovarišica v sramoti.
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V gornjem nadstropju so se tedaj zaslišali takšni kriki, 
da je Prískila poskočila. Tesno zaprta vrata so zvoke pridu-
šila, niso pa mogla popolnoma zadušiti neznosnih bolečin 
ženske, katere kriki so počasi prešli v stokanje. Prískili je v 
prsih zastal dih. S tresočimi se nogami je s težavo prišla do 
vodnjaka sredi dvorišča in se naslonila na vroče, sive ka-
mne, da se ne bi zgrudila. Dlan je potopila v vodo in si spla-
knila obraz. Voda, ki ni bila nič hladnejša kot zrak, ji je s 
svojo mokroto težko legla nanj.

Hladen vetrič je zavel skozi široko odprtino v stropu. 
Prískila je dvignila glavo, da jo je pobožal po obrazu. Za-
pihal je še močneje, da ji je tunika zaplesala ob nogah. S 
kotičkom očesa je videla, da se je ujel tudi v tančico, ki 
je prekrivala obraz njene molčeče tovarišice, in ji jo od-
pihnil z glave. Ženska jo je hlastno potegnila nazaj, a 
Prískila je videla dovolj. Ta obraz bi prepoznala kjer 
koli.

»Antonija!« je šepnila osuplo. »Antonija,« je ponovila, 
tokrat glasneje in dvignila roko v pozdrav.

Antonija se je obrnila proč in se ni zmenila zanjo.
Prískila je razočarano spustila roko. Mladenki ni mogla 

zameriti. Kdo bi si želel, da ga prepoznajo na takem kraju? 
Še zlasti, če si neporočena nečakinja cesarja Klavdija.

Prískila ne bi mogla reči, da je Antonija njena prijatelji-
ca, bili sta le znanki. Ko je bil njen oče še živ, jo je včasih 
peljal na prireditve, ki so jih prirejali rimski plemiči. Anto-
nijo je srečala dvakrat ali trikrat, čeprav je bila Prískila 
preveč nepomembna, da bi se lahko po uradni predstavitvi 
pogovarjala z njo. A njen orlovski, edinstveno ukrivljeni 
nos, je bil nezgrešljiv.

S pobešenimi rameni se je Prískila vrnila k umazani 
klopi, sedla ter se naslonila na steno. Spraševala se je, ka-
kšna nesreča je pripeljala Antonijo v to hišo bolečine. Tako 
lepotico s pomembnimi poznanstvi bi si gotovo vsak moški 
želel za ženo. Kar pa ni veljalo zanjo.
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Pomislila je na trenutek, ko je prvič videla temnolasega 
Apija in njegov prikupni nasmešek. Risal je na papirus in 
jo lakomno gledal, kot bi bila zrela sliva.

Ker je bila od očetove smrti pred dvema letoma prikraj-
šana za vse družabne stike in družbo, je nameravala uživa-
ti v vsakem trenutku gostije, na katero je prišla z dovolje-
njem brata. Tisti gost, čigar imena tedaj še ni poznala, ji že 
ne bo preprečil, da ne bi uživala v takšni redki priložnosti.

»Kaj počnete?« ga je vprašala in se zvijala od zadrege, 
ker jo je požiral s pogledom.

»Rišem najlepše bitje, kar so jih uzrle moje oči.«
Prískila je zavila z očmi in se delala, da je ne zanima. 

Nazadnje ni več prenesla njegovega motrečega pogleda. 
Stopila je k njemu in mu pogledala prek rame, da bi videla, 
kaj riše. ob pogledu na risbo je planila v smeh.

»To je ptič,« je rekla.
»To je labodka,« ji je pojasnil užaljeno. »Čudovita labodka.«
Morala je priznati, da je narisal lepo labodko. Na njeni 

drži, njenem dolgem vratu, ki je bil obrnjen proti opazoval-
cu, njenem svetlem kljunu in črnih potezah njenega obraza 
je bilo nekaj veličastnega.

»Prelepi ste, da bi vas narisal v človeški obliki.«
Prískila se je našobila, kot bi bila nezadovoljna, a srce ji 

je poskočilo in zardela je. »Kaj je to?« ga je vprašala in po-
kazala na škrlatno rdečo krono na labodkini glavi.

S prstom je pobožal pramen rdečih las na njeni rami in 
odgovoril: »Čudovite lase imate. Nisem še videl tako lepih. 
lepši so kot krona boginje Here.«

Ker so Prískilo vse življenje dražili zaradi rdečih las, je 
bila njegova hvala zanjo kot opojno vino.

»Apij sem,« je rekel in se priklonil.
»Priska.«
»Si morda v sorodu s slavnim generalom?«
generala je bistroumno povezal z njenim imenom. »ge-

neral Prisk je bil moj oče,« je potrdila, ni pa omenila, da je 

Hči Rima prelom.indd   10 10. 11. 2020   14:22:16



11

bila njena mati zgolj sužnja, ki jo je general pripeljal iz ger-
manije. Poročil se je z rdečelaso zapeljivko, ki mu ni prine-
sla ne zlata ne pomembnih poznanstev. Vsega tega je imel 
že na pretek zaradi svojega porekla in zaradi prve žene, ki 
mu je vdano rodila sina in dediča. Ko mu je rojevala še ene-
ga, je umrla.

Kaj bi oče rekel, če bi jo videl zdaj? Vrgel bi jo na cesto 
in ji sam prerezal zapestja. To bi bilo bolje kot ta sramota. 
Vse se je zgodilo le zato, ker je neki moški narisal neumno 
podobo labodke. Pred nekaj tedni, ko ga je po obupnem is-
kanju končno našla, je Apij že risal drugo labodko. Videti 
je bila ravno takšna, kakršno je narisal njej, le da je imela 
zlato krono tako kot mladenka, ki naj bi bila navdih zanjo. 
Prískila je brez besed v dekletovo naročje spustila risbo, ki 
jo je narisal zanjo in jo je vedno in povsod nosila s seboj 
kot dragoceno ljubezensko pismo. »le to zna narisati,« je 
rekla v upanju, da ji bo prihranila bolečino, da bi morala 
na lastni koži spoznati, kakšen goljuf je.

Tedaj so se nad njima zaloputnila vrata. Prískila je dvi-
gnila glavo in zagledala staro gostiteljico, ki je iz sobe pri-
peljala žensko. Jokala je, telo se ji je treslo in negotovo se je 
opotekala. gostiteljica je šibko bolníco napol privlekla, na-
pol prinesla po stopnicah.

»Sem sedi,« je ukazala. »Prinesla ti bom nekaj za želo-
dec.« Žensko je grobo potisnila na kavč, nato pa izginila v 
ozek hodnik.

To že ni ženska, je spoznala Prískila, ko je uzrla njen 
okrogli obraz. Bila je skoraj še deklica.

Na dekličini tuniki je bilo več velikih madežev. Prískila 
je težko pogoltnila, ko je spoznala, da je zamazana s krvjo. 
Kako bo tako mlada deklica sploh lahko preživela to moro? 
Ne da bi pomišljala, je skočila na noge in se deklici pribli-
žala. »Vse bo še dobro,« ji je rekla. Pokleknila je h kavču in 
jo pobožala po tankih, od znoja mokrih laseh. »Vse bo do-
bro,« je ponovila, ne da bi z gotovostjo vedela, ali bo res 
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tako. Bo ta otrok v ženskem telesu lahko izšel iz tega in oz-
dravel?

Deklica se je vrgla Prískili v objem in potožila: »Boli!«
Prískila jo je stisnila v objem. »Saj bo minilo. Name se 

nasloni. Kmalu bo minilo.« Upala je, da ji ne daje praznih 
obljub.

Njihova gostiteljica se je vrnila z lončeno skodelico in 
oguljeno odejo. oboje je dala Prískili. »Naj spije to,« je 
rekla osorno in odšla na drug konec dvorišča. »Na vrsti 
si,« je rekla Antoniji z glasom, ki ni izražal nikakršne to-
pline. 

Antonija je brez oklevanja vstala in molče sledila žen-
ski. Prískila je gledala, kako se je vzpela po stopnicah in 
izginila v zdravnikovo sobo. Nehote je občudovala njeno 
mirnost in njeno vzravnano držo. Videti je bila, kot bi šla v 
kopališče in ne pod mesarski nož. Bolečina ni imela obla-
sti nad njo, niti se ni bala muk ob tem, kar naj bi izgubila. 
Prískila si je želela, da bi lahko v teh okoliščinah pokazala 
vsaj pol njene prisebnosti.

Na silo je misli znova posvetila deklici, ki se je je še ve-
dno mlahavo oklepala. »Poslušaj, ljubica. Pij iz te čaše. Bo-
lje se boš počutila.«

Deklica je previdno srknila požirek in se skremžila. 
»Vse popij,« je rekla Prískila in ji čašo nežno nagnila.

Ubogala jo je in spila do zadnjega požirka, čeprav jo je 
sililo na kašelj. Napitek je tako odurno zaudarjal, da se je 
Prískili skoraj obrnil želodec. Nič čudnega, da je deklica 
kašljala. Prískila je sedla bliže in ji okrog drobnega telesa 
ovila odejo. Čez nekaj trenutkov je deklica že spala in se 
Prískile oklepala še, ko je utonila v nemiren sen.

Čas je mineval mučno počasi, kot potuje oblak v brezve-
trju. Iz sobe v prvem nadstropju ni bilo slišati krikov. Kar 
je Antonija prestajala, je počela molče. Težka tišina je bila 
uničujoča. Prískila je skušala zatreti misli o tem, kaj je 
zdravnik v tistem trenutku počel. Znova je pomislila na to, 
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da bi zbežala skozi tista obledela škrlatna vrata, zbežala in 
se ne bi vrnila.

In kaj bi bilo potem? Po očetovi smrti je njen brat postal 
edini dedič njegovega bogastva. Volero Prisk nikoli ni od-
pustil očetu, da je omadeževal spomin na njegovo plemeni-
to mater s tem, da jo je nadomestil z nevedno sužnjo iz Ve-
like germanije. Nikoli ni odpustil generalu, da je sužnjo 
odel v dragoceno svilo in blago ter z njo imel otroka.

Ta otrok je bil Volerova rana, ki se ni zacelila. Prískila je 
bila zanj trn v peti, ne sorodnica. Takoj ko je njun oče umrl, 
je odpustil učitelja, ki ga je ta najel za Prískilo, ji odvzel te-
denski štipendij in jo ponižal na položaj, na katerem ni bila 
vredna veliko več od hišnih sužnjev.

Bratov prezir se je ob najmanjšem povodu izražal tudi v 
krutem obnašanju. Niti najmanj ni dvomila o tem, da bi 
njeno truplo kmalu plavalo po umazani Tiberi, če bi odkril 
njeno skrivnost. 

Na izbiro je torej imela le Tibero ali pa sobo v gornjem 
nadstropju.

Zvesta sužnja lolija, ki je zanjo skrbela od rojstva, ji je 
nevede povedala vse informacije, ki jih je potrebovala, da 
je našla ta kraj. Povedala ji je za prijateljico, ki je služila v 
Kasijevi hiši. Svojo gospodarico, je povedala lolija, je že 
večkrat pripeljala k istemu zdravniku. lolija je želela 
Prískilo le pomiriti, da še zdaleč ni prva Rimljanka iz do-
bre družine, ki se je znašla v takšni zadregi. Antonijina 
navzočnost je bila dokaz, da ima prav.

Vendar pa lolija, ki je imela zaradi judovskih prednikov 
trdna moralna načela, ni imela namena predlagati, naj tudi 
sama sprejme usluge tistega zdravnika, ampak jo le potola-
žiti v viharju brezupa, ki jo je zajel. Prískila je nazadnje 
sem prišla na skrivaj, ker ni želela, da bi bila lolija še bolj 
v skrbeh.

Vrata sobe v zgornjem nadstropju so se z oglušujočim 
truščem odprla. Prískila je poskočila in še bolj stisnila mla-
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denko, ki je počivala v njenem naročju. Ko je Antonija pri-
šla iz sobe, jo je gostiteljica skušala prijeti za roko, da bi ji 
pomagala po stopnicah. Antonija je grobo zamahnila z 
roko, da bi se je otresla. Ker se je za trenutek zazibala, se je 
morala z dlanjo opreti na steno, da je ujela ravnotežje. Na 
njenem mrtvaško belem obrazu ni bilo čustev. globoko je 
zajela zrak, se zravnala in se začela spuščati po stopnicah. 
Hodila je počasi, a ponosno. Videti je bila kot vladarica, ne 
grešnica.

Njena ponosna drža je izražala nekaj mogočnega, govo-
rila je o tem, da ničemur ne bo dovolila, da bi ji stalo na 
poti. Šla je mimo Prískile in proti vhodnim vratom.

»Antonija,« je šepnila Prískila, »je bilo grozno?« glas se 
ji je zlomil.

»Ne trapaj. To je obisk pri zdravniku kot vsak drug. In 
če še enkrat izrečeš moje ime, ti bom táko prisolila, da ne 
boš več potrebovala zdravniških uslug.«

Antonija ni počakala, da bi dobila smrdljivi napitek ali 
prišla k sebi od zdravnikovega mesarskega orodja. Hodila 
je naprej. le za trenutek je postala, da je odprla težka vra-
ta, in že je izginila na ulico.

»Ti si na vrsti,« je Prískili rekla sivolasa ženska, ki je zdaj 
stala ob njej in ji je podbradek plapolal kot jadro v vetru.
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