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Resnična ljubezen 
premaga vse ovire

Izjemna lepota ima svojo ceno. To ceno je Rahába iz Jerihe plačala, 
ko jo je 15–letno njen oče, ki mu je popolnoma zaupala, 
prodal za prostitutko. Razočarana, a vendar odločena, 
da ji bo uspelo preživeti, se odloči, da ne bo nikoli več 

zaupala nobenemu moškemu. 

A Bog je imel drugačne načrte. V njeno življenje je prišel Salmón, 
ugledni vodja Judovih plemen, človek časti in ponosa, sovražnik 

njenega ljudstva. Ali je lahko nekdanja kanaanska vlačuga 
primerna za ženo izraelskemu vodji? Ali lahko človek vere 

ljubi žensko, kakršna je ona? 

Bitka za Jeriho je šele začetek. Resnična bitka za Rahábo 
se bo bíla v njenem srcu. 

Ljubezenski roman, ki ga nikoli ne boste pozabili!

Roman temelji na resničnih dogodkih, ki so opisani v Svetem pismu: na 
opisu bitke Izraelcev za mesto Jeriha, pri kateri sta ključno vlogo odigrala 
vlačuga Rahába in veliki božji čudež. Stara zaveza razkriva, da se je Rahá-
ba po uničenju Jerihe za stalno naselila med Izraelci. V Novi zavezi pa se 
Rahábina sijajna usoda razkrije v Matejevem evangeliju: Rahába in 
Salmón sta zapisana v Jezusovem rodovniku. 

TESSA AFSHAR se je rodila v Iranu 
v muslimanski družini. Ko so se nje-
ni starši ločili, se je pri 14-ih letih pre-
selila v Anglijo. Študij je nadaljevala 
v ZDA, ki je kasneje postala tudi njej 
dom. Pri dvajsetih se je spreobrnila v 

krščanstvo in študirala teologijo. Svoje znanje zdaj 
uporablja kot voditeljica bibličnih skupin za ženske. 

Avtorica na spletu: www.tessaafshar.com
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Za sestro Emi,
ki je moja prijateljica 
in moje veliko veselje
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SPREMNA BESEDA AVTORICE

Naslov romana in omemba draguljev v zgodbi sta sad ume-
tniške svobode. Egipčani so v tem obdobju v zvezi z dragu-
lji uporabljali besedo biserovina, arheoloških dokazov za 
uporabo draguljev pa potem več stoletij ni. Biserovina v 
pesku žal nima enakega zvena.

Sveto pismo nam razkriva, da je bila Rahába vlačuga 
(svetopisemski izraz za prostitutko, krčmarica pa je bil 
olepševalni izraz za prostitutko). Sveto pismo razlikuje 
med dvema vrstama prostitutk. Prva je tempeljska, druga 
pa običajna. V naši zgodbi se pojavita obe vrsti prostitutk, 
zato je pomembno vedeti, da je Rahába sodila med slednje.

V obeh svetopisemskih zavezah je ob omembi Rahábe 
velikokrat dodana tudi beseda vlačuga (vlačuga Rahába), 
kar pomeni, da Izraelci nikoli niso povsem pozabili njene-
ga izvora. Čeprav ima večina opisov Rahábe pozitivni 
predznak, ta vzdevek nakazuje, da je v novem domu goto-
vo doživela mešan sprejem. Kljub temu da so jo sprejeli in 
občudovali, nikoli niso povsem pozabili njene preteklosti.

Kjer je bilo mogoče, knjiga temelji na svetopisemskih in 
arheoloških virih. Za prizor v sedemnajstem poglavju, kjer 
je primerjava Rahábine izkušnje z izraelsko izkušnjo v 
Egiptu med prvim praznikom opresnikov, sem dobila nav-

Dragulj v pesku_prelom.indd   7Dragulj v pesku_prelom.indd   7 7.5.2015   13:58:587.5.2015   13:58:58



8

dih v enem od poglavij knjige Reading the Women of the 
Bible (New York: Schocken Books, 2002, str. 297–300) pi-
sateljice Tikve Frymer–Kensky. Vendar pa je to roman – le-
poslovna pripoved o zgodovinski ženski, ki ima zelo po-
membno vlogo za Jude in kristjane. Stara zaveza razkriva, 
da se je Rahába po uničenju Jerihe za stalno naselila med 
Izraelci, čeprav nadaljnjih podatkov o njenem življenju ni 
(Joz 6,25). V Novi zavezi se Rahábina sijajna usoda razkri-
je v delu vrstice: »Salmónu je Rahába rodila Boaza …« (Mt 
1,5). Salmón se je torej poročil z Rahábo in imela sta sina.

Sveto pismo nam z nekaj rodovniki (1 Krn 2,11; Rut 
4,20–21) daje malo vpogleda v Salmónov izvor. Salmón 
očitno prihaja iz zelo ugledne Judove hiše. Njegov oče 
Nahšon je poglavar Judovega rodu in očetova sestra je Aro-
nova žena (4 Mz 2,3–4). Ničesar ne izvemo o Salmónovih 
dosežkih in delih, osupne pa nas vrstica iz Matejevega 
evangelija. Kako se je lahko človek, ki je bil pripadnik 
judov ske aristokracije in tako pomemben, da so njegovo 
ime zapisali v Svetem pismu, poročil s Kánaanko, ki se je 
preživljala z zabavanjem moških? Velik del tega romana 
obravnava to vprašanje. Ni treba poudarjati, da je ta vidik 
zgodbe čisto leposlovje. Vemo le, da se je Salmón poročil s 
kánaansko vlačugo Rahábo in z njo imel sina, in da Jezus 
med svoje prednike šteje tudi njo. O tem, kako je do tega 
zakona sploh prišlo oziroma katere ovire je moral preiti, 
Sveto pismo molči.

Sveto pismo boste najbolje preučevali, če ga boste brali, 
zgolj branje romana ne bo dovolj. Ta zgodba v ničemer ne 
more nadomestiti moči spreobračanja, ki jo bralec sreča v 
Svetem pismu. Svetopisemsko pripoved o Rahábi boste na-
šli v Jozuetovi knjigi 1–10, v Rutini knjigi in v Matejevem 
evangeliju 1,1–17.
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PRVO POGLAVJE

Še preden se je pričelo daniti, je Rahábo že nekdo budil z 
nepotrpežljivo kretnjo. »Ne bodi leno, dekle. Brata in oče 
so že skoraj pripravljeni na odhod.« Mati je Rahábo še en-
krat čisto brez potrebe dregnila.

Rahába je zastokala in opustila upanje na nadaljnji po-
čitek. Krmežljava in z razbolelim telesom je na silo vstala 
iz postelje. Že dva meseca je opravljala moško delo, se zbu-
jala pred zoro in vse dneve prekopavala prst ob skromni 
hrani, vodi in počitku, ki bi ji vrnili moči. Kljub svojim pet-
najstim letom in dejstvu, da je bila še deklica, je vedela, da 
je njihov trud nesmiseln. Na njihovi zemlji ni uspevalo nič, 
le prah. Tako kot v drugih delih Kánaana je tudi v Jerihi 
vladala strahotna suša.

Čeprav je vedela, da so njihovi napori zaman, se je vsak 
dan gnala skoraj do skrajnosti, kajti dokler so delali, je njen 
očka še imel upanje. Ni prenesla misli na to, da bi obupal.

»Pohiti, otrok,« je revsknila mama.
Rahába, ki je že zvila ležišče in je bila skoraj oblečena, 

je z enakim ritmom nadaljevala tihe priprave. Ne bi šlo hi-
treje, tudi če bi pred vrati stala kraljeva vojska.

V sobo je vstopil oče, ki je odsotno žvečil kos suhega 
kruha. Njegov bledi in upadli obraz se je svetil od znoja. 

Dragulj v pesku_prelom.indd   9Dragulj v pesku_prelom.indd   9 7.5.2015   13:58:587.5.2015   13:58:58



10

Rahába si je s hitrim gibom zavezala še prepasnico in po-
grabila trd ječmenov kolač, ki naj bi bil njen zajtrk in kosi-
lo. Očeta je močno objela in ga pozdravila: »Dobro jutro, 
očka.«

Izvil se ji je iz objema. »Ne morem dihati, Rahába.« Obr-
nil se je k ženi in dejal: »Odločil sem se. Če semena danes 
ne bo iz zemlje, bom odnehal.«

Rahába je sunkovito zajela sapo ravno v trenutku, ko 
je mati vznemirjeno potožila: »Imri, ne! Kaj bo potem z 
nami?«

Oče je skomignil in stopil iz hiše. Njegovemu zanikanju 
je očitno bíla zadnja ura. Priznal je poraz. Rahába mu je 
omotično sledila. Vedela je, da se tistega dne ne bo zgodilo 
nič presenetljivega. Ob misli na očetovo nesrečo je kar le-
zla vase.

Njena brata Jona in Karem sta že čakala zunaj. Karem 
je grizljal rozinov kolač, razkošje, ki ga je mati hranila za 
najstarejšega sina. Njegova žena Zora, s katero je bil poro-
čen leto dni, je stala tik ob njem in pretiho govorila, da bi 
jo Rahába lahko slišala. Kljub zaskrbljenosti se je Rahábi 
uspelo nasmehniti, ko je videla, kako se držita za roke. Po-
ročila sta se iz ljubezni, kar je bila v Kánaanu redkost. Če-
prav je starejšega brata ob vsaki priložnosti dražila, se je 
njeno srce topilo ob misli na tak zakon. Včasih je pod okri-
ljem teme, ko so drugi že zdavnaj pospali, sanjala, da bi 
imela moža, ki bi jo ljubil, tako kot njen brat ceni svojo 
Zoro. V zadnjem času pa so bile njene misli preveč polne 
skrbi, da bi ji ostalo še kaj časa za prijetno sanjarjenje.

Jona, najmlajši otrok v družini, ki jih je imel štirinajst, je 
stal na drugem koncu njihovega malega vrta in strmel v 
prazno. Rahába že tri dni ni slišala, da bi naenkrat izrekel 
tri besede. Zdelo se ji je, kot bi suša v njem uničila tudi dar 
govora. Pod njegovimi očmi je opazila temne kolobarje in 
njegova visoka postava je bila videti mršava. Iz hiše je naj-
brž stopil brez grižljaja hrane v želodcu. Iz svojega pasu je 
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vzela kruh, ga razpolovila in nesla Jonu. Kruha ni bilo do-
volj niti zanjo, zdaj pa ga je moralo biti dovolj za oba.

»Pojej to, mladenič.«
Jona se ni zmenil zanjo. Zavzdihnila je. »Saj ne bi rad, 

da tečnarim vso pot do kmetije, kaj?«
Nejevoljno se je zasrepel vanjo, nato pa razprl dlan. Po-

mudila se je pri njem, da bi kruh res pojedel, nato pa poča-
si stopila za očetom.   

Živahno so šli proti mestnim vratom. Rahába je opazi-
la, da je bil celo Karem, ki se je redko vdajal čemernosti, 
videti mrtvaško bel od skrbi. Končno je prekinil tišino, ki 
je vladala med njimi. »Oče, šel sem k Ebrumu na tržnico, 
kot si mi ukazal. Ni mi hotel prodati olja in ječmena po 
ceni, ki si jo predlagal. Ali je podvojil ceno po tistem, ko si 
nazadnje kupoval pri njem, ali pa si se zmotil glede cene.«

»Potem pa pošlji Rahábo. Ona se je pogajala nazadnje.«
»Rahábo? Lahko bi rekel,« je zategnil Karem in v očeh 

se mu je zasvetilo nekaj dobrodušnega. »Takoj ko Ebrum 
zagleda njen lepi obraz, ne zna več računati in pozabi na 
dobiček.«

»Sploh ni tako!« je Rahába ugovarjala s povišanim to-
nom, ker je bila nejevoljna. »To ni povezano z mojim obra-
zom, hvala lepa. Bolje znam barantati kot ti, to je vse.«

»Temu praviš barantanje? To je bolj mežikanje s trepal-
nicami.«

»Če ne boš pazil, kaj govoriš, ne bom več mežikala, am-
pak te bom naklestila z metlo.«

»Tiho,« jima je ukazal oče. »Zaradi vaju me boli glava.«
»Oprosti, očka,« je rekla Rahába in se takoj umirila. Kot 

da njen oče potrebuje še več težav. Morala se bo obvladova-
ti. Oče je na svojih ramenih nosil tako veliko odgovornost, 
da mu je želela biti v uteho in ne v breme.

Ni se mogla spomniti besed, ki bi ga potolažile. Name-
sto tega je nagonsko segla proti njemu in ga prijela za dlan. 
Nekaj trenutkov se ni zavedal njenega dotika, nato pa se je 
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obrnil in se s praznim pogledom zazrl vanjo. Šele tedaj je 
spoznal, da ga drži za roko. Pomirjujoče se mu je nasmeh-
nila, on pa je iztrgal roko iz njene.

»Prestara si, da bi se držala za roke.«
Zardela je in skrila roko v gube na obleki. Upočasnila je 

korak in sama nadaljevala pot za možmi.
Ko so prišli na kmetijo, so pregledali vsa polja, kjer so 

kaj posadili, da bi odkrili znake življenja. Razen nekaj hro-
ščev s trdim oklepom niso našli ničesar. Opoldne je bila 
Rahába že tako potrta, da ni mogla več nadaljevati. Sedla 
je, možje pa so polja skrbno pregledali do konca. Ko so se 
vrnili, je oče sam pri sebi momljal: »Kaj naj storimo? Kaj 
naj storimo?«

Rahába je odvrnila pogled. »Pojdimo domov, očka.«
Doma je odmaknila oguljeno zaveso, ki je služila kot 

vhodna vrata, in se zvlekla v hišo. Mati je zamahnila z 
roko, češ naj gre ven. »Z očetom bi se rada na samem pogo-
vorila.«

Rahába je pokimala in stopila iz hiše. Sesedla se je ob 
krušljivem, blatnem zidu, družbo so ji delale le vse daljše 
sence. Srčno si je želela, da bi se spomnila, kako bi poma-
gala družini, a niti Karem in Jona v mestu nista mogla naj-
ti dela. Jeriha, kjer je bilo vse polno obupanih kmetov, ki so 
potrebovali delo, ju ni prijazno sprejela. Kako bi lahko kaj 
storila ona, ubogo dekle? Tedaj je skozi okno zaslišala svo-
je ime in se spet zbrala.

»Že lani bi jo morala dati Jamu za ženo, namesto da sva 
čakala na boljšo ponudbo,« je rekla mati.

»Kako pa naj bi vedela, da nas čaka suša, ki nas bo uni-
čila? Sicer pa bi z odkupnino zanjo zdržali le dva meseca.«

»Bolje kot nič. Govori z njim, Imri.«
»Če ti povem, da je noče. Vprašal sem ga že. Ravno tako 

je lačen kot mi.«
Rahába je zadrževala dih, da ne bi preslišala besedice 

njunega pogovora. V običajnih okoliščinah ji niti na misel 
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ne bi prišlo, da bi vlekla na uho, zdaj pa je zaradi pridiha v 
očetovem glasu njena želja po prisluškovanju premagala 
obžalovanje, da prisluškuje. Kot kuščar se je stisnila k zidu 
in poslušala.

»Imri, če bova to storila, poti nazaj ni.«
»Kaj pa še lahko storimo? Povej mi.« Očetovemu izbru-

hu je sledila mučna tišina. Ko je spet spregovoril, je bil nje-
gov glas tih in utrujen. »Nimava izbire. Ona je naše edino 
upanje.«

Rahábi je srce začelo razbijati. Kaj načrtuje oče? Mati in 
oče sta pogovor nadaljevala tako tiho, da ju ni več slišala. 
Razočarano je stopila na drugi konec vrta. V razpadajoči 
staji sta dve kozi žvečili konice ovenelega grmička, ki je bil 
že povsem oglodan. Ker so možje in Rahába vse dni delali 
na polju, staja ni bila počiščena. V njene čute je udaril oga-
ben smrad, prikladen spremljevalec za njena razburkana 
čustva, je pomislila. Starši so se o njej pogovarjali kot o 
sredstvu, s katerim bi rešili družino, vendar ni šlo za poro-
ko. Kako bi petnajstletnica še lahko služila denar? Rahába 
je nenadoma sunkovito zajela sapo in se prijela za glavo. 
Očka me nikoli ne bi prisilil v kaj takega. Nikoli. Raje bi 
umrl. To je bil le nesporazum. A napetost v njenem trebu-
hu je naraščala iz trenutka v trenutek.

»Z materjo sva se pogovarjala o tvoji prihodnosti, Rahá-
ba,« je spregovoril oče naslednje jutro, ko je Rahába vstala. 
»Pomagaš lahko vsej družini, hči, čeprav ti bo težko. Žal 
mi je …« Vzelo mu je glas, kot da ne bi vedel, kako nadalje-
vati.

Ni mu bilo treba nadaljevati. Prevzela jo je takšna gro-
za, da ji je skoraj vzelo dih. Vse bolj prestrašena je spozna-
la, da so se uresničili njeni največji strahovi. Nočna mora, 
ki se je je skušala otresti prejšnji večer, je bila resnična. 
Oče jo je imel namen prodati v prostitucijo. Nameraval je 
žrtvovati njeno prihodnost, njeno blaginjo, njeno življenje.
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»To so morale storiti že mnoge in še mlajše od tebe,« je 
dejal.

Rahába ga je pogledala z grozo v očeh. Rada bi zakriča-
la. Hotela se ga je okleniti in ga rotiti. Izmisli si kaj druge-
ga, očka. Prosim, prosim! Ne sili me v to! Mislila sem, da 
sem tvoja ljuba deklica! Mislila sem, da me imaš rad! Vede-
la pa je, da bi bilo zaman. Oče se je že odločil in s prošnja-
mi ga ne bi mogla odvrniti od sklepa. Besede in prošnje so 
se ji zataknile v grlu. Izgubila je upanje. Nikoli več ne boš 
moj očka, je pomislila. Od trenutka, ko se je naučila govo-
riti, ga je klicala očka, z otroško naklonjenostjo je izražala 
ljubezen do njega, ki ga je imela najraje. Njeno otroško za-
upanje je za vedno izgubil. Žalost ob tem spoznanju jo je 
skoraj bolj prevzela kot dejstvo, da bo morala svoje telo 
prodajati za zaslužek.

Kot bi slišal njene neizgovorjene besede, je bevsknil: 
»Saj nimam izbire!« Rahába se je obrnila stran, da ji ga ne 
bi bilo treba pogledati. Človek, ki ga je ljubila najbolj na 
vsem svetu, ki mu je zaupala in ga oboževala, jo je bil pri-
pravljen žrtvovati za dobro družine. 

V Kánaanu to ni bilo nič nenavadnega. Mnogi očetje 
so morali svoje hčere prodati v prostitucijo, da so lahko 
preživljali družine. Vseeno je ni niti malo pomirilo, da je 
oče zanjo izbral nekaj običajnega. Spoznanje, da od nje 
pričakujejo, da bo živela kot vlačuga, ni bilo prav nič vsak-
danje. 

Oče je dihal plitvo in hitro. »V templju boš deležna časti. 
Lepo bodo ravnali s teboj.«

Rahába je zajela sapo, kot bi jo udaril. »Ne. Ne bom šla 
v tempelj.«

»Ubogala me boš!« je zakričal oče. Nato pa zmajal z gla-
vo in nadaljeval z milejšim glasom: »Denar potrebujemo, 
otrok. Sicer bomo vsi, s teboj vred, umrli od lakote.«

Rahába je zadušila krik, ki se je skušal izviti iz njenih 
prsi, in se prisilila ostati mirna. »Nočem reči, da te ne bom 
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ubogala, oče. Le v tempelj ne bom šla. Če že moram to sto-
riti, ne vpletajmo bogov.«

»Bodi pametna, Rahába. Tam boš varna. Spoštovali te 
bodo.«  

»Temu, kar počno tam, praviš varnost? Nočem niti spo-
štovanja, ki ga daje tempelj.« Obrnila se je in ga pogledala 
naravnost v oči. Njenega pogleda ni zdržal. Vedel je, kaj 
misli s tem. Leto prej je Rahábina starejša sestra Iza žrtvo-
vala prvega otroka bogu Molohu. Rahábi je ob detetu igra-
lo srce. Takoj ko je izvedela, da je sestra noseča, je začutila, 
da je z njim globoko povezana. Nekaj minut po rojstvu ga 
je že držala v naročju, tesno ovitega v plenice; njegova maj-
cena, popolna usteca so se odpirala in zapirala, kot bi jo 
želelo poljubiti. V tistem neomadeževanem trenutku jo je 
prevzela ljubezen do njega. A njena sestra si je želela denar-
ne varnosti. Sita je bila revščine. Zato sta z možem Gerazi-
mom sklenila, da bosta sina žrtvovala Molohu v zameno za 
njegov blagoslov.

Nista se menila za Rahábo, ki ju je rotila, naj si premisli-
ta. Trdno sta bila odločena. »Dobila bova drugega dojenč-
ka,« sta ji dejala. »Ravno tako ljubek bo. In imel bo vse, kar 
si bo želel; ne bo odraščal v revščini in pomanjkanju.«

Na dan žrtvovanja je šla Rahába z njima v tempelj, ker 
je upala, da ju bo le pregovorila. Nobena beseda, nobena 
prošnja ju ni ganila.

Tistega dne niso žrtvovali samo njenega nečaka. Otrok 
je bilo vsaj dvanajst. Tempelj je bil nabito poln ljudi, ki so 
spremljali obrede. Nekateri so s klici opogumljali duhovni-
ke, ki so stali pred visokimi plameni, od glave do peta oble-
čeni v bela oblačila, in molili. Rahába se je zdrznila ob po-
gledu na dogajanje in se spraševala, kakšen bog obljublja 
lepo življenje za neprecenljivo življenje dojenčka. Kakšno 
srečo bi si človek lahko kupil za tako ceno? Ljubega sestri-
nega fantka je držala v naročju vse do zadnjega in ljubko-
vala njegovo zvijajoče se telo. Dišal je po sladkem mleku in 
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medenih kolačkih. Rahába ga je še zadnjič stisnila k sebi in 
ga poljubila v slovo. Dojenček je zakričal, ko so ga grobe 
roke iztrgale iz njenih rok, a to ni bilo nič v primerjavi z 
njegovim zadnjim krikom, ko je duhovnik stopil k peklen-
sko vročemu ognju …

Rahába se je opotekla proti Gerazimu in spoznala, da se 
Iza sključena stiska k njemu.

Tistega dne si je Rahába obljubila, da se ne bo nikoli kla-
njala takim bogovom. Zasovražila jih je. Kljub njihovemu 
bleščečemu sijaju je spoznala njihovo pravo naravo: bili so 
požiralci človeštva.

Zdaj je bila Izina in Gerazimova zemlja ravno tako opu-
stošena kot Imrijeva. Moloh jima je naklonil res velik bla-
goslov. Ona ga zanj ne bo prosila. Ne, tempelj ni bil zanjo.

»Rahába,« jo je rotil oče in si grizel že tako nazobčan 
noht. »Pomisli na to, kako boš živela zunaj templja. Mlada 
si in tega še ne razumeš.«

Ni šlo za to, da je ne bi bilo strah. Življenje prostitutk 
zunaj templja je bilo trdo, tvegano in sramotno. A bala se 
ga je manj kot služenja kánaanskim bogovom.

»Oče, prosim. Ne vem, ali bom lahko preživela tempelj-
sko življenje.« Hčere naj bi brez oklevanja ubogale starše. 
Njeno ugovarjanje in prošnje bi si lahko razlagal kot neu-
bogljivost. Na silo bi jo lahko odpeljal v kateri koli tempelj 
in jo prodal, ne da bi lahko kaj izbirala. Rekla si je, da se 
njen oče ne bi zatekel k takšnemu ravnanju, potem pa se je 
spomnila, da si je ravno prejšnji večer zagotavljala, da je 
nikoli ne bi prosil, naj bo prostitutka. Tla pod nogami so se 
ji dodobra zatresla. Gotovosti ni bilo več.

Karem, ki je vstopil v hišo sredi pogovora, je izbruhnil: 
»Oče, tega ji ne moreš narediti. Uničilo jo bo!« 

Imri je nepotrpežljivo zamahnil z roko. »Si se morda ti 
spomnil česa, s čimer bomo lahko družino preživljali pozi-
mi? Si se dogovoril za delo? Si podedoval kaj po bogatem 
stricu, za katerega še nismo slišali?«
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»Ne, vendar še nisem izčrpal vseh možnosti. Še druge 
službe so, druge možnosti.« Ko je brat podprl Rahábo, ji je 
v upanju poskočilo srce, a to upanje je hitro zamrlo, ko se 
je oče odzval na njegove besede.

»Ko boš spoznal, da nimaš razloga za samozavest, bosta 
tvoja lepa nevesta in nerojeni otrok umrla od lakote. Rahá-
ba je naše edino, gotovo sredstvo za preživetje. Naše edino 
sredstvo,« je ponovil z okrutno gotovostjo.

Karem je pobesil glavo in obmolknil.
Rahába se je sesedla na tla, ulile so se ji solze. Imri je šel na 

drugo stran sobe, sedel v kot in se odsotno zazrl predse. No-
beden ni več spregovoril, neizrečene besede pa so jih ločeva-
le. V tisti tišini je Rahába začutila, kako med njo in očetom 
raste nevidni zid, neosvojljiv kot obzidje njihovega mesta.

Zazdelo se ji je, da sta z očetom obtičala v občutku sra-
mu. On zato, ker se ji je izneveril kot oče, kot zaščitnik, ona 
pa zaradi tega, kar naj bi postala. Njegova izdaja jo je po-
vsem ohromila. Njeno srce je zajel občutek osamljenosti, 
ki je bil mračnejši od vsega, kar je izkusila v življenju. Po-
čutila se je, kot bi jo zaprli v grobnico in jo zapečatili.

Na koncu Imri ni mogel odkloniti hčerine edine pro-
šnje. Vendar pa ga je Rahábino zavračanje, da bi šla v kate-
rega od templjev, postavilo v kočljiv položaj. Kako naj bi ji 
našli stranke? V templju je bilo to preprosto. Ker pa je 
Rahába to želela storiti drugače, nobeden izmed njih ni ve-
del, kako bi se tega lotili.

»Za vogalom živi ženska, ki je včasih uvajala tempeljska 
dekleta,« je rekla mati. »Zdaj pomaga dekletom, ki delajo 
na svoje.«

»Vem, katero misliš,« je zašepetal Imri. »Trdosrčna se mi 
zdi.«

»Tudi jaz jo poznam.« Rahába je videla, kako je tista žen-
ska pretepala eno svojih deklet, dokler ji ni iz ušesa bri-
zgnila kri. »Morda to ni ravno najboljši predlog.«
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»Vsemu nasprotuješ, vsemu, kar predlagam,« jo je poka-
rala mati, in glas se ji je očitajoče tresel. »Ali veš, kako to 
boli mene? Ali veš, kako to vpliva na materino srce, da 
mora prenašati hčerino bolečino?«

»Ne, najbrž ne,« je odvrnila Rahába, njene besede so 
bile trde kot kamen. Preudarila je, da bo zase zadržala vse 
besede, ki bi se nanašale na njeno lastno bolečino, ki bi 
materi povzročile še večji občutek krivde in trpljenje. Ni pa 
bila sposobna tolažiti mame, ko je sama žalovala za sanja-
mi, ki so se ji razblinile.

»Poslušajte, zakaj bi dajala polovico zaslužka ženski, 
ki me bo najbrž ogoljufala? Če želimo s tem podvigom za-
služiti za preživetje, si ne moremo privoščiti nepoštenega 
partnerja.«

»Rahába, ne vemo, kako bi … kako se tega lotiti,« je od-
vrnil oče in s pestjo udarjal po majavi mizi.

V grlu je začutila okus po žolču. Ne da bi se zmenila 
zanj, je zarežala: »Pelji me k zlatarju Cedeku. On bo vedel, 
kaj storiti.« Oče je tu pa tam za Cedeka opravil kako delo. 
Cedek je bil bogataš, kraljevi zlatar in je imel med aristo-
krati Jerihe veliko poznanstev. Zadnjega pol leta je tako 
zelo poželjivo gledal za Rahábo, ko jo je videl na ulici, da 
celo ona ni mogla tega napačno razumeti. Vedela je, da je 
noče za ženo, ker bi sicer že vprašal očeta. Pripravljena pa 
je bila dati roko v ogenj, da bi dobro plačal za kaj drugega. 
In nameravala mu je mastno zaračunati. Če bo morala pre-
stajati to grozodejstvo, bo v tem sušnem letu zaslužila še 
kaj več kot le kruh za družino. Osvobodila se bo očeta. Še 
vedno ga je imela rada in še vedno je bila popolnoma pre-
dana svoji družini, odločila pa se je, da nikoli več ne bo ži-
vela pod njegovim varstvom.

»Kaj ima Cedek s tem?« jo je vprašala mati.
Imri ji ni odgovoril. Povesil je oči, se s hrbtno stranjo 

dlani pogladil po glavi in dejal: »Kot želiš.« 
Rahába se je izmuznila na vrt, da bi v samoti točila solze.
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»Koliko denarja bi potrebovali, da bi imeli hrane za leto 
dni?« je Rahába vprašala očeta, ko sta bila na poti k Cede-
kovi trgovini. Noge so se ji tresle ob vsakem koraku, a stra-
hu ni dovolila, da bi jo ohromil, čeprav je preveval vse pore 
njenega telesa.

»Zakaj?«
»Prosi ga za toliko. Poleg tega pa še za zlato ogrlico, uha-

ne in nekaj zapestnic zame.«
»Dekle, res si res lepa, ampak tako pa spet ne. Noben 

moški pri zdravi pameti ne bi toliko plačal za eno noč, niti 
zate.«

Ali je dovolj privlačna, da bi zamikala Cedeka, da bi od-
prl svojo debelo denarnico? Zadnji dve leti je videla, kako 
moške oči gledajo za njo, kajti njeno telo se je razcvetelo in 
njeni temno rjavi lasje so izgubili divjo najstniško upor-
nost ter postali mehki in skodrani. Ali bo dobra za Cede-
ka? »Ne za eno noč,« je odvrnila odsotno. »Za tri mesece. 
Dobil me bo, dokler sem še mlada in sveža … pred vsemi 
drugimi …« Glas ji je zamrl. Ni prenesla misli na to, da bi 
vsako noč prestajala isto, da bi različni moški prihajali in 
odhajali iz njenega življenja. Resen ljubimec bi morda sča-
soma postal znosen.

»Vprašal ga bom, a ne pričakuj, da bo ponudbo sprejel.«
»Ponudba je zelo dobra. Sprejel jo bo. Ne pozabi, tri me-

sece in niti dneva več.« Oče jo je gledal, kot bi jo videl pr-
vič. Morda jo je res. Še sama se je komaj prepoznala.

Cedek je bil obilen mož s štrlečimi prednjimi zobmi. Bo-
gato se je oblačil in njegovo telo je krasilo zlato, prstani na 
bradi in elegantni pasovi na tkanih čevljih. Ko je videl, da 
sta v njegovo trgovino vstopila Rahába in njen oče, je takoj 
prišel k njima in odrinil svojega delavca na stran. »Dober 
dan, Imri,« je pozdravil Imrija ter pri tem strmel v Rahábo.

V njegovih temnih šarenicah je videla odsev svojega 
obraza – ozkega nosu, polnih ustnic, velikih, svetlorjavih 
oči, zabuhlih od joka. Izpod tančice so ji kukali lasje, ki si 
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jih je za ta obisk umila, neukrotljiva gmota svetlih kosta-
njevo rjavih kodrov, ki so ji obkrožali obraz in ji padali po 
hrbtu. Ko je pomislila, zakaj si jih je umila, je zardela od 
sramu in obupa – in vzdržala Cedekov pogled.

Oče se je odhrkal. »Lahko govorim z vami, gospod? Na 
štiri oči?«

Zlatar se je trdo pogajal, a Imri ni popustil, kar mu je 
štela v dobro. Cedek je strmel v Rahábo, si s prsti gladil 
ustnice in izdavil zadnjo vsoto. Ko je Imri zmajal z glavo, 
je zlatar odkorakal. Rahába je očeta prijela za roko in 
vstala, da bi odšla. Prestrelil jo je s trpečim pogledom, a 
ga je močno potegnila, da je vstal. Cedek je spoznal, da 
sta neomajna, se vrnil in sprejel ponudbo. Rahába je opa-
zila osuplost na očetovem obrazu. Čeprav na njenem ni 
bilo znakov čustev, je bila tudi ona presenečena. Tako kot 
oče je tudi ona komaj verjela, da je pripravljen toliko pla-
čati zanjo.

Tri mesece je bil Cedek njen gospodar. Všeč mu je bilo, 
da ni vedela ničesar. Všeč mu je bilo, da je prvi teden po 
dejanju vedno jokala. Všeč mu je bilo tudi, da jo je lahko 
potolažil. Do nje ni bil krut. Nikoli je ni udaril ali zlora-
bljal. In če jo je kdaj stresalo od gnusa do sebe ali njega, mu 
tega ni pokazala.

Ko so minili trije meseci, ji je dal vrečo, polno zlata. Po-
leg vsega, kar je zahtevala, ji je navrgel še par nožnih obroč-
kov. Ko je preštela zlatnike, je spoznala, da ji je plačal pre-
več. Sklepala je, da se je zmotil. »Gospod,« je dejala, »preveč 
si mi dal.«

»Ali moja mala Rahába zavrača denar?«
»Svojih strank ne goljufam.«
»Strank?« je zavil z očmi. »Saj si imela šele eno. In ne 

boš me ogoljufalo, dekle. To ti poklanjam.«
Rahába se mu je v zahvalo priklonila in pograbila de-

nar, na pol v upanju, da jo bo prosil, naj še ostane. Prav je 
imel. Ni poznala drugih moških, razen njega. Njegov dotik 
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ji ni bil ljub, raje pa bi bila spremljevalka enega moškega 
kot igrača mnogih. A Cedek ni kazal nikakršnega zanima-
nja za to, da bi še sodelovala. Očitno je je imel vrh glave.

Vrnila se je domov in očetu podala vrečo zlata. »Od Ce-
deka. Plačilo za tri mesece.«

Oče je pogledal v vrečo in zajel sapo. »Toliko denarja! 
Nisem si mislil, da nam bo dal toliko!«

»To pa je tudi vse. Z mano je opravil. Noče me več.« 
Rahába je močno mežikala, da bi laže zadržala solze.

»Kaj si pa pričakovala?« Imri jo je ošinil s pogledom, 
nato pa pozornost spet usmeril v vrečo. »Pravi čudež je, da 
je ostal s tabo tako dolgo, Rahába. Cedek je svetovljan. Na-
vajen je na najboljše.«

Kar je pomenilo, da ona ni bila najboljša. Rahába se je 
sesedla na blazino. Oče ji je s svojimi besedami v glavo vbil 
resnico, ki si je sama ni upala priznati: ko jo je moški zelo 
dobro spoznal, je ni več hotel. Gotovo ni vredna poželenja 
ali nekako ne dovolj dobra. Njen oče je to vedel. Cedek je 
to vedel. Zdaj je to vedela tudi ona. Zmrazilo jo je. Glavo je 
položila na kolena, se objela okrog nog in se začela zibati. 
Oče je šel v sosednjo sobo materi in bratom pokazat zlato. 
Če jim Cedek ne bi občasno poslal daril v obliki pšenice in 
olja, bi do tedaj že pomrli od lakote. Imeli so dovolj zlata za 
preživetje do konca leta in za seme za naslednje leto.

Skozi tanko zaveso, ki je ločevala sobi, je Rahába slišala 
pridušena glasova staršev, ki so govorili. »Imri, kaj bo zdaj 
z njo?« je vprašala mati s tankim, slabotnim glasom. »Ne 
moreš pregovoriti Cedeka, da bi jo obdržal?«

»Kako pa naj to storim? Naveličal se je je in noče je več.«
»Kaj pa naj potem storimo z njo? Zdaj se nihče ne bo ho-

tel poročiti z njo.«
»Odgovor na to poznaš že od prvega dne, žena. Iz tega 

bo morala potegniti najboljše. Vsi bomo. Videz ji bo dobro 
služil. Gotovo so še drugi moški, ki si je želijo. Vsaj za ne-
kaj časa.«
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Rahába se je še bolj zvila v klopčič in zajezila stokanje. 
Brez obotavljanja je z obema rokama zgrabila bogato svilo 
svoje obleke in blago stisnila, tako kot prestrašen otrok 
zgrabi odejo. Od strahu jo je dušilo, ko je razmišljala o svo-
ji prihodnosti – na vse Cedeke, ki bodo prišli v njeno življe-
nje in odšli iz njega, ki bodo prišli v njeno posteljo in odšli 
iz nje.

Žalovala je za sanjami, ki se nikoli ne bodo uresničile, 
usodo, ki se nikoli ne bo izpolnila. Žalovala je za odločitva-
mi, ki so bile zanjo izgubljene. Nazadnje je izčrpana od joka 
in bremena izgube zaprla oči ter legla na hladna tla. Sredi 
brezupa se ji je porodila zamisel. O nečem pa lahko odloča. 
Čeprav ji je ostalo le to, da svoje telo prodaja za denar, bi 
lahko sama izbirala ljubimce. Lahko bi začela in končala 
vsako zvezo, kadar bi sama želela. Okusila je Cedekovo za-
vrnitev, ki je bila izjemno grenka. Vsaj tej grenkobi se lahko 
izogne. Postala bo gospodarica svojega srca. Nikogar ne bo 
spustila k sebi in vsakogar bo zavrgla, še preden bo spoznal, 
kar je spoznal Cedek, da ni vredna ljubezni.

V mesecih, ko je bila pod Cedekovo zaščito, je spoznala 
nekaj njegovih znancev, vplivnih mož. Več jih ji je namigni-
lo, da bi z veseljem prevzeli Cedekovo mesto, ko bo opravil 
z njo.

Rahába je ljubimce skrbno izbirala in vedno je imela le 
enega. Njenih strank je bilo malo, a te so bile radodarne. 
Zaradi neobičajne izbirčnosti je njena priljubljenost med 
možmi iz višjih slojev zelo zrasla. Vsak je hotel, da izbere 
njega pred drugimi. Rahába je postala zelo iskana trofeja.

»Rahába, ti si najlepša ženska v Jerihi,« ji je dejal več kot 
le eden. »Niti kralj na svojem dvoru nima ženske, ki bi se 
lahko primerjala s teboj,« so ji šepetali v uho.

Včasih so ji takšne besede na obraz privabile nasmešek, 
čeprav je bilo to veselje plitko in minljivo. V srcu je verjela, 
da bi se je vsak od teh moških, ki so ji zatrjevali, da je edin-

Dragulj v pesku_prelom.indd   22Dragulj v pesku_prelom.indd   22 7.5.2015   13:58:587.5.2015   13:58:58



23

stvena, naveličal najpozneje po treh mesecih in bi jo zavr-
gel, kot po gostiji zavržemo smeti.

Včasih se je po obisku moškega na svoji žimnici zvila in 
se nezadržno tresla. Bili so tudi dnevi, ko je ljubimca v slo-
vo poljubila, zaprla vrata za njim in bruhala. Sovražila je 
svoje delo, a opravljala ga je naprej. Prepričana je bila, da 
nima druge možnosti. Kaj drugega bi lahko še postala, po-
tem ko je že bila to, kar je bila? Njena usoda je bila zapeča-
tena.

Ko je Rahába dopolnila sedemnajst let, je imela dovolj 
srebra, da je na mestnem obzidju kupila krčmo. Od doma 
je odšla laže, kot si je predstavljala. V dveh letih nočne od-
sotnosti in osramočenih dni je vedela, da je najbolje, če se 
oddalji od družine. Telo je sledilo srcu, ki že dolgo ni bilo 
več doma. Domačih ni imela nič manj rada kot prej. V svo-
ji mali krčmi jih je pogrešala, a spoznala je, da jih v njihovi 
družbi pogreša še bolj. Zato je vse več časa posvečala zah-
tevam krčme.

Večina krčmaric v Kánaanu je bilo tudi vlačug, zato je 
beseda krčmarica pomenila tudi vlačugo. Rahába pa je svo-
ji službi ločevala. Ni bil vsak gost v njeni krčmi dobrodošel 
tudi v njeni postelji. Trudila se je, da je krčma dobila sloves 
preproste elegance in udobja. Opremila jo je z vezenimi ta-
piserijami in bogatimi preprogami in se izognila neokusne-
mu okrasju, ki je bilo pogosto v drugih krčmah. Krčma je 
imela tudi odlično lego. Obzidje Jerihe je bilo prvovrsten 
prostor za domovanje in navkljub neizogibni majhnosti 
teh prebivališč in gospodinjstev, ki so bila del zidu, je bilo 
tam nekaj najbolj zaželenih posesti. Ko je Rahába dopolni-
la šestindvajset let, je bila njena krčma prav tako priljublje-
na kot ona sama, čeprav je bila tako kot njeno telo pogosto 
sama. Prav zaradi svoje izjemnosti je bila zelo iskana.
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DRUGO POGLAVJE

Rahába je za Izrael prvič slišala od gosta. Zleknjena pod 
površno pogrnjeno laneno rjuho je skozi priprte oči opazo-
vala ljubimca Jobaba, ki je korakal po sobi. Njegovo čelo je 
bilo tako nagubano, da jo je spomnilo na orehovo lupino. 
Vedela je, da je razburjen, a je potrpežljivo čakala, da bo 
pripravljen spregovoriti. Moški občudujejo ženske, ki zna-
jo biti v pravem trenutku tiho. Ko se je končno naveličal 
korakanja po sobi kot ujet lev, je spregovoril.

»Rahába, Hebrejci so sinoči porazili kralja Sihóna in 
njegove sinove. Velikega kralja Amorejcev je premagala 
truma nomadov. Zdaj je ves Kánaan v nevarnosti.«

»O čem pa govoriš?« ga je vprašala, si okrog telesa ovila 
rjuho in sedla. »Sihóna ni mogoče premagati.« Sihón, eden 
izmed velikih kraljev vzhodno od reke Jordan, je nad svo-
jim kraljestvom bedel s sokoljimi očmi. Slišala je može, ki 
so ga označili za nepremagljivega in njegovo kraljestvo var-
no za vse čase.

»Porazili so ga, če ti rečem. Hebrejci so ga porazili. Nji-
hov poglavar, starček po imenu Mojzes, je Sihónu poslal 
sporočilo s prošnjo, da bi lahko v miru potovali po kraljevi 
glavni cesti. Sihón jim ni le prepovedal prehoda, ampak je 
celo zbral vojsko in jih napadel pri Jahacu. Gotovo je mi-
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slil, da ima zmago že v žepu. Vendar pa ni trajalo dolgo, da 
so Hebrejci obrnili bitko v svoj prid.« Jobab je umolknil in 
se zastrmel v prazno, kot bi ga besede pustile na cedilu. 
»Srdito se bojujejo, čeprav sploh nimajo pravega orožja. Ko 
se je torej Sihónova vojska pognala v beg …«

Rahába se je zravnala na postelji. »Sihónova vojska je 
bežala?«

»Kaj pa ti govorim? Zmleli so jih v prah. In tisti, ki so 
preživeli, so zbežali. A Hebrejci so brez orožja tekli hitreje 
in jih dohiteli. Nekatere so ubili celo s pračami. Sihónovo 
sijajno glavno mesto Hešbon so porušili s pračami. Kdo bo 
lahko zdaj mirno spal?«

Rahába ga je nejeverno gledala. Ti dogodki so se njej, 
tako kot vsem, ki so prvikrat slišali zanje, zdeli čudni. Ne-
mogoči. »Kdo so ti Hebrejci? Še nikoli nisem slišala zanje. 
Kako imajo lahko v rokah tako moč?« Lastni glas ji je zve-
nel predirljivo.

»Prav to je osupljivo. Nič posebnega niso. Truma pobe-
glih sužnjev.« Jobab je ob steni zlezel na tla in se naslonil 
nanjo. »Pred štiridesetimi leti so ušli iz Egipta in od tedaj 
tavajo po puščavi. Nimajo mest niti obzidij, polj, ki bi jih 
obdelovali, niti vinogradov, kjer bi obirali grozdje. Nihče 
se ni zmenil zanje.«

»To je nesmiselno. Kako bi lahko vojska sužnjev ušla iz 
Egipta? Faraon tega nikoli ne bi dovolil. To so prazne mar-
nje.« Pogledala ga je, ni je bilo več strah. Prekrižala je roke 
in se naslonila na blazino.

Jobab je v obupu dvignil roke. »Rahába, premlada si še, 
da bi to poznala. V Egiptu je izbruhnil upor, ki ga je vodil 
isti človek, Mojzes. Faraonu je rekel, da mora osvoboditi 
Izraelce, ker tako želi njegov bog. Faraon sprva tega ni hotel 
storiti, vendar se je nato zaradi hebrejskega boga nad Egip-
čane zgrnilo toliko nadlog, da jih je faraon moral izpustiti. 
Egipt je bil v ruševinah. V zadnji minuti pa si je premislil. 
Ko so Hebrejci odhajali, je zbral vojsko, ki je šla za njimi.«
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»Samo ne reci, da so sužnji uničili faraonove vozove s 
svojimi pračami,« se je namuznila Rahába.

Jobab je zavzdihnil. »Nič tako običajnega se ni zgodilo. 
Pot jih je pripeljala do slepe ulice ob morju. Zasledovala jih 
je faraonova nepremagljiva vojska. Pred njimi je ležala 
gmota vode, ki jo je bilo nemogoče prečkati. Pogubljeni so 
bili. Nato pa je njihov bog razdelil morje.«

Rahába ga je začudeno pogledala. »Ne šali se.«
»Razdelil je morje, če ti povem! Po sredi ga je razdelil. 

Izraelci so ga prečkali po suhi zemlji in prišli na drugo 
stran, na obeh straneh pa jih je obdajala voda. Potem jim je 
skušal slediti še faraon z vojsko, vendar so ga valovi zalili. 
Vsi do zadnjega so pomrli.«

Ko je Jobab pripovedoval, se je Rahába spomnila, da je 
nekoč že slišala za skrivnostno smrt enega izmed egipčan-
skih faraonov in njegove vojske. To se je zgodilo, ko so bili 
njeni starši še mladi. Po tisti izgubi si Egipt še vedno ni po-
vrnil nekdanje moči. Kakšen bog je imel v rokah tako moč? 
Če je bilo vse to res, kdo bi se takemu bogu lahko zopersta-
vil? Razumela je, zakaj je Jobaba prevzel tak strah.

Sklonila se je, s tkane preproge pobrala srajco in si jo 
potegnila čez glavo. »Bi prespal tukaj? Lahko ti skuham 
večerjo, če želiš.« Raje se bo posvetila svojim hlapčevskim 
opravilom kot pa delom kraljev in bogov. Kaj ima ona, ubo-
ga krčmarica, s takimi velikimi dogodki?

Vendar si Jobabovih zgodb ni mogla izbiti iz glave. Zju-
traj so vojaki ob mestnih vratih potrdili njegove besede, 
vsaj glede uničenja kralja Sihóna. Mesto Hešbón je res pa-
dlo v roke Hebrejcem. Že to je bilo dovolj strašljivo, ne da 
bi sploh še omenjali magično moč tega ljudstva.

Tako kot vsi Kánaanci je tudi Rahába kmalu slišala še 
več skrb vzbujajočih novic o Hebrejcih. V mesecih, ki so 
sledili porazu Sihóna, so slavili zmago še v drugih osuplji-
vih bitkah. Oblegali in zavzeli so obzidana mesta Nofah, 
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Médeba in Dibón ter pobili vse prebivalce. Z vsakim pora-
zom so bili Kánaanci bolj prestrašeni. Razširile so se govo-
rice, da so Hebrejci velikani, da jih je kot listja in trave, da 
je njihovo orožje skovano iz nelomljive kovine in da imajo 
njihovi konji krila. Z vsako zmago so bile govorice bolj ne-
verjetne.

Rahába ni verjela tem pretiranim pripovedim o hebrej-
skem ljudstvu. Spomnila se je Jobabovih besed o uničenju 
Sihóna. Nič posebnega niso bili. Niso imeli izbranega orož-
ja, nobenih oklepov, nikakršne zemlje in nobenega boga-
stva. To je bila zanjo prava podoba Hebrejcev. Pa vendar so 
osvajali mesto za mestom, premagovali vojsko za vojsko. 
Kaj je bilo takega na njih?

Nad vsem tem so se zamislili celo meščani Jerihe, ki je 
bila obdana s starodavnim obzidjem in je imela odlično 
usposobljeno vojsko. Kánaan se je ponašal z mnogimi ob-
zidanimi mesti, a nobeno se ni moglo primerjati z Rahábi-
nim domom. Zidovi Jerihe so bili pravo čudo. Tako debeli 
so bili, da so ljudje znotraj njih zidali domovanja in trgovi-
nice. Če so v Kánaanski deželi želeli poudariti, kako je 
nekdo močan, so rekli, da je grajen kot Jeriha. A celo prebi-
valci Jerihe so bili vznemirjeni zaradi osupljivih zmag He-
brejcev vzhodno od Jordana.

V tistih mesecih se je povečalo število žrtvovanj, ker so 
se ljudje želeli zavarovati pred grožnjami tega strah vzbuja-
jočega novega sovražnika. Rahába je vohala meso, ki se je 
žgalo v templjih le nekaj kilometrov stran. Duhovniki so 
bili vse bolj izčrpani in sivi, ker ni bilo časa za spanje. Lju-
dje so tako množično drli v templje in k oltarjem na hribih, 
da je kralj nazadnje odločil, da bodo vojaki vzdrževali red. 
Govorilo se je, da tempeljske prostitutke delajo noč in dan. 
Rahábi so se smilile. Upala je, da so preveč izčrpane, da bi 
še lahko mislile ali kaj čutile.

Vratolomno malikovanje njenega ljudstva Rahábe ni 
privlačilo. Več konkretnih dejanj njihove vere je videla, ve-
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čje sovraštvo je čutila do nje. Niti strah niti obup je ne bi 
mogla voditi v roke Ašere, Báala ali Moloha.

Kljub prevratnemu dogajanju zunaj zidov njenega doma 
je nemoteno živela naprej. Zapustila je Jobaba in že dolgo 
sta bili njena krčma in postelja prazni. Tiste dni je bilo 
manj popotnikov, ker so se bali plenilskih tujcev. Rahába 
je privarčevala dovolj zlata, zato je ni skrbelo, ker ni imela 
dohodka. Na očetovi zemlji je vedno prišel prav dodaten 
par rok, zato je svoje dneve preživljala na polju in opravlja-
la trdo kmečko delo. Njena koža je porjavela in njeni prsti 
so bili uničeni. To bo slabo vplivalo na moj posel, je pomi-
slila, ko si je nekega popoldneva pod vročim soncem ogle-
dovala neurejene konice nohtov. Ob tem spoznanju se je 
nasmehnila. Čeprav bi si pri petnajstih z veseljem izbrala 
takšno življenje, je zdaj vedela, da si kruha ne bi mogla slu-
žiti z ročnim delom. Življenje kmeta je bilo kratko in daleč 
od tega, da bi bilo sladko, in zanj ni imela moči.

Nekega večera je prejela povabilo na gostijo, ki jo je pri-
rejal daljni kraljev sorodnik. Počasi je postajala vse bolj 
priljubljena gostja na sprejemih, ki so jih prirejali vplivni 
možje, ki so si želeli posebne zabave zunaj zakona. Šla je 
na gostijo, ker je vedela, da si ne more privoščiti, da bi jo v 
bogatih krogih pozabili.

Izbrala je obleko iz gladke svile krem barve, obrobljeno 
s srebrno vezenino. Iz njenih oblačil se ni dalo razbrati, da 
je vlačuga. Oblačila se je kot vse imenitne dame v Kánaa-
nu, le da se je nagibala k preprostosti in ne visokemu slogu. 
Spoznala je, da so obline ženskega telesa, ki se razodevajo 
z modro skromnostjo, moškim veliko privlačnejše kot tiste 
v načičkanih oblekah. Za razliko od tedanjih modnih tren-
dov, ki so zahtevali, da so ženske spenjale skodrane lase v 
izbrane majhne pramene, je imela Rahába spuščene po 
hrbtu. Na sebi je imela dolge, gugajoče se uhane in pripada-
joče zapestnice na golih rokah. Ni nameravala dolgo osta-
ti, želela je le narediti vtis.
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»Rahába!« je vzkliknil gostitelj, ko je opazil, da je vsto-
pila. Njegov obraz se je razširil v nasmešek. Odmaknila je 
njegovo roko z boka in se mu ljubko priklonila. »Tvoja slu-
žabnica.«

»Lepo bi bilo.«
Nasmehnila se mu je in ga pogledala v oči. »Vaša vila 

danes prav žari, gospod.«
»Zdaj, ko si tukaj, je res tako.«
Zasmejala se je. »Nevarni kraljevski šarm.« Vedela je, da 

vsakemu daljnemu sorodniku kralja godi, če mu rečeš, da je 
kraljevski. Kraljevska dlan se je preveč bližala spodnjemu 
delu Rahábinega hrbta, zato je hitro stopila stran in se zale-
tela v nekaj trdega. Obrnila se je in vzkliknila: »Oprostite.«

Tistega moškega je navidez poznala. V vojski je služil 
kot general in je bil eden vodilnih vojskovodij v Jerihi. 
Kako mu je že ime? Debír, se je spomnila.

»Manever izogibanja,« je rekel resno. »Razumem.« Okrog 
oči so se mu pokazale majhne smejalne gubice. Rahába je 
zardela in se obrnila, da bi na hitro pogledala gostitelja, ki se 
je že pogovarjal z nekom drugim.

»Prijateljski spopad,« je odvrnila.
Zarežal se je. »Jaz sem Debír.«
»Vem. Tvoj sloves seže daleč, gospod. Jaz sem Rahába.«
»Vem. Tudi tvoj sloves seže daleč.«
Nagnila je glavo. »Torej bo najin pogovor zelo zanimiv.«
»Prazno govoričenje mi ne ugaja.«
»Tudi meni ne. Raje imam inteligentne pogovore, čeprav 

v svojem poklicu tega ne srečam pogosto.«
»Tudi jaz ne.« Zasmejala sta se. Tistega večera je med nji-

ma zraslo medsebojno razumevanje, ki je mejilo na spošto-
vanje. V prvih urah njunega poznanstva se je Rahába odlo-
čila, da bo Debírja sprejela za ljubimca.

Debír je bil vesel, da je lahko postal njen spremljevalec. 
Rahába je vedela, da k njej ni prišel iz poželenja ali čustve-
ne navezanosti, ampak iz preproste želje, da bi se za nekaj 
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