Az elbűvölően szép és lenyűgözően okos Skye O'Malley, a „tengerek
asszonya” nem arra rendeltetett, hogy békés boldogságban élje életét szerettei
körében… Sorsa egyre különösebb kalandokra ragadja, Tudor Erzsébet
reneszánsz Angliájából francia partokra, onnan Észak-Afrikába – ahol nem
főúri pompa várja, hanem egy keleti kényúr háremének megpróbáltatásai –, és sok
veszéllyel dacolva, sok boldogtalanságon győzedelmeskedve jut el végül az „édes
holnapok” küszöbére – annak a férfinak a karján, akit sokszor elutasított, de aki
mindvégig hűségesen kitartott a hányatott sorsú, gyönyörű asszony mellett…
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E könyvet sok szeretettel és nagy tisztelettel ajánlom
az én legelső hősömnek, apámnak, David Roger Williamsnek.
Még most is hősöm vagy, papa!
*
Legyűrte a világ
és a szél
mint hamut fútta el
Alexandroszt, Caesart s valamennyi
hívüket,
Tarát fű lepi,
s nézd Tróját, mi most:
az angolokra is
tán ráköszönt
a vég!*
(Ismeretlen ír szerző,
17-18. század)

*

Kiss Zsuzsa fordítása
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A szereplők
AZ ÍRORSZÁGI INNISFANA-SZIGETI O'MALLEYK
SKYE O’MALLEY

/ az O'Malley nemzetség feje
/ Skye idős nagybátyja, Connaught püspöke
ANNE O’MALLEY / Skye özvegy mostohaanyja
EIBHLIN O’MALLEY / Skye nővére, apáca és orvos
MOIRE, PEIGI, BRIDE ÉS SINE / Skye többi nővére
MICHAEL O’MALLEY / Skye öccse, pap
BRIAN, SHANE, SHAMUS ÉS CONN / Anne fiai, Skye féltestvérei
SEAMUS O’MALLEY

SKYE O'MALLEY FÉRJEI
DOM O’FLAHERTY/

az első, Ballyhennessey ura
(Diego Indio Goya del Fuentes) / a második, „Algír
Bordélyfejedelmeként” ismert, muzulmánná lett spanyol
LORD GEOFFREY SOUTHWOOD / a harmadik, Lynmouth grófja, az „Angyalgróf”
LORD NIALL BURKE / a negyedik, egyben Skye első szerelme
KHALID BÉG

SKYE O'MALLEY GYERMEKEI
EWAN O’FLAHERTY

/ született 1556. március 28-án
/ született 1557. január 15-én
WILLOW MARY SMALL / született 1560. április 5-én
ROBERT SOUTHWOOD / született 1563. szeptember 18-án
JOHN SOUTHWOOD/ született 1564. december 15-én, meghalt 1566. április 15-én
DEIRDRE BURKE / született 1567. december 12-én
PADRAIC BURKE / született 1569. január 30-án
MURROUGH O’FLAHERTY

SKYE O'MALLEY FOGADOTT GYERMEKEI
SUSANNE SOUTHWOOD

/ Lord Trevenyan jegyese
/ ikrek, Ewan és Murrough O'Flahertynek, Skye fiainak

GWYNHTH ÉS JOAN SOUTHWOOD

jegyesei
SKYE BARÁTAI
/ Skye üzlettársa
úrasszony / Sir Robert Small özvegy nővére
ADAM DE MARISCO / Lundy-sziget ura
SIR ROBERT SMALL
CECILY SMALL
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/ Skye komornája és hűséges bizalmasa
SIR RICHARD DE GRENVILLE / Skye régi barátja, tengerészkapitány
DAISY

AZ ÍREK
uraság / Niall Burke apja
/ az O'Malley-flotta első kapitánya
BRAN KELLY KAPITÁNY / a flotta egyik kapitánya
CLAIRE O’FLAHERTY / Dom O'Flaherty nővére
BŰNBÁNÓ MÁRIA NŐVÉR / előzőleg Darragh O'Neill, Niall első felesége; a házasságot
érvénytelenítették
MACWILLIAM

SEAN MACGUIRE KAPITÁNY

AZ ANGOLOK
TUDOR ERZSÉBET/

Anglia királynője, 1558-1603
/ miniszter, a királynő legfőbb bizalmasa
ROBERT DUDLEY, LEICESTER GRÓFJA / a királynő legrégebbi barátja és kegyence
SIR CHRISTOPHER HATTON / a királynő egy másik kegyence, a testőrség kapitánya
LETTICE KNOLLYS, ESSEX GRÓFNŐJE / a királynő unokahúga
WILLIAM CECIL, LORD BURGHLEY

AZ ALGÍRIAK
/ híres csillagjós, Skye régi barátja
Oszmán francia felesége

OSZMÁN
ALIMA/
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Előhang

– Ez az egész a maga lelkén szárad, vén bajkeverő! – rivallt rá apósára, MacWilliamre,
Connaught urára Skye O'Malley Burke. Kékeszöld szeme szikrákat szórt, kibontott, dús
fekete hajának rakoncátlan fürtjei a válla körül repdestek, miközben dühösen fel-alá
járkált a szobában. – Maga miatt lettem özvegy! Nem volt elég, hogy az álnok
mesterkedésével annyi éven át elszakított Malitól? Most maga miatt lettem özvegy! Az
Isten verje meg magát érte, vénember! Sose fogom megbocsátani magának! Soha! –
Aztán zokogva rogyott le a kandallónál álló faragott tölgy karosszékbe.
Az öregember megriadt a heves kirohanástól, s egészen kicsire húzta össze magát,
mintha így akarna védekezni a súlyos szavakkal szemben. – Ugyan mit tehettem volna,
Skye kedves? Niall felnőtt ember – hangja megremegett –, nem hallgatott volna rám.
Ugyan mit tehettem volna?
Skye megvetően nézett rá, s szúrós tekintetétől az öregember még jobban összehúzta
magát. – Maga pontosan tudta, hogy Darragh O'Neill minden vallási hevületével együtt
csak egy elmebeteg nő! Mégis hagyta, hogy az uram elmenjen hozzá, hogy a vesztébe
rohanjon! – Skye egy pillanatra behunyta a szemét, újabb könnyek csordogáltak végig az
arcán. – Ó, Niall! – sóhajtott fel keservesen. Niall! Niall! Niall! visszhangzott agyában
fájdalmasan.
Az öregember szánalomra méltóan szipogott, miután ingujjába törölte az orrát, majd
így szólt: – Legalább a gyerekek megmaradtak nekünk, Skye kedves! Itt van nekünk
Niall kicsi fia és lánya!
– Magának ugyan nem! – vetette oda Skye ridegen. – Elmegyek innen, és magammal
viszem a gyerekeimet. Hazatérek Innisfanára. Világéletemben utáltam a Burke-kastélyt,
csak Niall kedvéért laktam itt. Most, hogy az uram meghalt, egy percig sem maradok
tovább!
Az öreg MacWilliam hirtelen haragra gerjedt, egyszeriben olyan erélyes lett, mint
hajdanán. – Niall gyermekeit nem fogod elvinni! – mondta parancsolóan. – Ők az én
örököseim, főleg a fiúcska. Nem viheted el őket!
A szép arc lángolt a dühtől, s az öregember megesküdött volna, hogy a csillogó kék
szempár valódi szikrákat szór. – Csak nem gondolja, hogy átengedem magának az én kis
csöppségeimet? –sziszegte mérgében Skye. – Hamarabb kerül maga a pokolba!
– Nincs más választásod, Skye kedves! Miután az apja meghalt, Padraic az én első
örökösöm, s aztán a kicsi Deirdre. Nem hagyom, hogy elvidd őket innen! – Az
öregember egy pillanatig újra erősnek érezte magát.
– Hisz úgysem tudja megakadályozni, hogy azt tegyem, amit akarok! – jelentette ki
Skye O'Malley. Aztán felpattant és kiviharzott a szobából, nem is látta, hogy az
öregember még jobban összeroskadt a tudattól: semmit nem tehet, ha Skye úgy dönt,
elviszi magával az ő kisunokáit.
Rátört a köhögés, s az asztal felé fordulva sötét színű, alvadt vért köpött az óntálkába.
Ez a vérzés már jó néhány hete nem múlt el. Ösztönei azt súgták, hogy nem sok lehet
hátra az életéből. Eladdig ez nem különösebben nyugtalanította, mert a fia erős, okos,
korához mérten megfontolt ember volt. Niall azonban meghalt, s az egyetlen élő fiú utód
csupán hathetes. Egészséges kisbaba, de bármi megtörténhet. Ha a gyermek meghalna,
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még mielőtt nagykorú lenne, az angolok lecsapnának a birtokaira, ahogy oly sok esetben
előfordult az elmúlt évek folyamán.
Hogy rohan az idő, töprengett az öreg MacWilliam. Mintha csak tegnap lett volna,
amikor életerős fiatalemberként tüzes vérű menyecskékkel bújt ágyba. Lám, most
megtört öregember, halványuló emlékei és szertefoszlott álmai úgy borulnak rá, mint egy
viseltes, ócska köpönyeg; dús haja, erős válla már rég a múlté.
Az öreg MacWilliam szomorúan sóhajtott fel. Az Isten segítse meg Írországot – más
úgysem teszi. Az íreket nem védi meg senki, egyik oldalán Anglia, a másikon a nyílt
tenger. Bizonyos fokig magukra vethetnek, mert ahelyett, hogy egyetlen uralkodó
irányítaná őket, a számtalan, egymásra acsarkodó kiskirály mind féltékenyen őrzi
birtokát, s amikor szövetséget köt, inkább nézi a maga, mint Írország érdekét. Nem csoda,
ha az angolok az ő erős kezű uralkodójukkal az írek fölibe tudtak kerekedni.
MacWilliam uraság arcára ekkor fanyar mosoly ült ki, mert arra gondolt, hogy az ő
szépséges menye nő létére milyen erős akaratú, önálló, elszánt teremtés. Írországban
Skye tartja kézben az innisfanai gazdag hajósfamília, az O'Malleyk ügyeit. Az O'Malley
fiúk már rég fölnőttek, mégsem akaródzik magukra vállalniuk a család irányításával járó
felelősséget, hanem néhai apjukhoz hasonlóan ők is szívesebben járják a tengereket.
Egyedül Skye-ban van meg a kellő üzleti érzék. Angliában özvegyi jogon a patinás
Lynmouth grófnői cím birtokosa. A jelenlegi gróf az e házasságból született fiú. Igaz
ugyan, hogy az aranyszőke kisfiú mindössze hatéves, de keresztanyja maga az angol
királynő, aki igencsak kedveli. Már most is az udvarban nevelkedik Tudor Erzsébet
dédelgetett apródjaként. A királynő gyengéi a szép fiúk, még az ilyen kicsik is. Igen,
gondolta keserűen MacWilliam uraság. Történjék bármi, Skye O'Malley túléli. Mindig a
talpára esik, akár a macska!
Egy könnycsepp gördült végig megtört, ráncoktól barázdált arcán. Ha a fiát ugyanúgy
kegyeibe fogadja a szerencse, mint a menyét, még ma is élhetne. Darragh O'Neill!
Magában elátkozta a napot, amikor a fiát arra kényszerítette, hogy vegye el azt a lelketlen
teremtést! Niall eredetileg Darragh nővérét, Ceitet jegyezte el. A leányt elvitte egy
járványos betegség, de miután az O'Neill és a Burke család egyaránt szorgalmazta a két
família közti frigyet, a kisebbik leányt visszahozták a zárdából, hogy ő lépjen a nővére
helyébe. Darragh O'Neill, a született apáca akkor közvetlenül felszentelés előtt állt. Nem
akart Niall Burke felesége lenni. Egyáltalán nem akart férjhez menni, de mivel az apja
kezelésbe vette, azt tette, amit mondtak neki.
A házasság persze balul ütött ki. Niall egyre csak Skye O'Malley után epekedett, aki
akkor Ballyhennessey ura, Dom O'Flaherty felesége volt; miután megözvegyült, Niall
nem tudta tovább titkolni iránta érzett szerelmét. Az ő házasságát szerencsére
érvénytelenítette Skye nagybátyja, Connaught püspöke, Darragh pedig boldogan tért
vissza a zárdába. Niall és Skye ekkor el is jegyezte egymást, de a sors megint csak
közbeszólt. Skye berber kalózok fogságába esett, elvesztette emlékezőképességét, és
sokat szenvedett, mielőtt újra találkozhattak. Addigra azonban már ismét valaki másnak a
felesége volt, még csak fel sem ismerte Niallt. Ő pedig időközben elvette a szerencsétlen
sorsú Constanzát, aki fiatalon meghalt. Skye úgyszintén megözvegyült, elveszítette hőn
szeretett angol férjét. Ekkorra már ugyan ismét emlékezett Niallra, de szívében hű maradt
az ő Geoffreyjéhez, amiért MacWilliam uraság nagyra becsülte. Őszintén sajnálta, hogy a
fia és ez a nem mindennapi teremtés oly sok éven át nem lehetett egymásé.
Skye és Niall házassága végül is megköttetett. No nem ám annak rendje-módja szerint
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fényes esküvő keretében, hanem a távolból. Skye továbbra is angol férjét gyászolta angol
várkastélyában, még csak nem is tudott róla, hogy furfangos nagybátyja, Connaught
püspöke egy régi törvény adta lehetőséggel élve magára vállalta a családfő szerepét, s
eme hatalmát arra használta fel, hogy kiházasítsa unokahúgát. MacWilliam uraság
kuncogott magában, amikor eszébe jutott, miként mesterkedtek ők Seamus O'Malleyvel,
hogy végre összehozzák a vonakodó párt. A fia meleg fogadtatásra számítva indult
Angliába, de nagyot kellett csalódnia. A makacs nőszemély alaposan megtáncoltatta, kis
híján baj lett a dologból.
Végül aztán mégiscsak győzött a szerelem, miután Niall beletörődött, hogy a felesége
nem az a naiv kislány, akit annak idején olyannyira csodált, hanem intelligens és
szenvedélyes nő, akit már más férfi is szeretett. Skye eleget élt magára hagyatva ahhoz,
hogy megtanuljon megbirkózni a reá háruló nagy felelősséggel, s nem volt hajlandó
alávetni magát senkinek, még egy olyan férjnek sem, akit szeret. Ami az övé, azt meg is
tartja magának. Házasságuk akkor lett boldog, amikor Niall elfogadta Skye-t olyannak,
amilyen, s ennek két, tizenhárom hónapnyi különbséggel született erős, egészséges
gyermek lett a gyümölcse.
MacWilliam uraság szomorúan ingatta a fejét. Minden olyan jól ment. A Burke család
biztosította hűségéről Anglia királynőjét, a békesség és a fennmaradás reményében. Sok
ír nemesi család tette ugyanezt, hogy megmenthesse birtokait és háza népét. Sokukat
becsapták, mert az angolok nemcsak rettentően erőszakosak, de csillapíthatatlan vágyat is
éreznek Írország pompás, zöldellő földjei iránt. Eladdig a Burke családnak meghagyták
azt, ami az övé. A kis Padraic öröksége csorbítatlan, és MacWilliam uraság bizton
számíthatott rá, hogy a menye meg is fogja őrizni. Milyen harciasan védelmezte meg
angol kisfia jogait és vagyonát! Kétségtelenül ugyanilyen elszántan fog küzdeni ír fia
érdekeiért.
Skye O'Malley… Ez a szépséges és bátor teremtés talán soha nem lel majd nyugalmat.
Mintha az volna a sorsa, hogy amint megtalálja a szerelmet, önhibáján kívül már el is
veszti. Az az átkozott Darragh O'Neill! Szálljon átok a beteg lelkére! Az öregemberre
rátört a köhögés, sötét bíborszín vére csak csordogált a fényes ón-tálkába, megfáradt
szíve pedig mind hevesebben vert. Az ő szép, okos fia halott, a család jövőjének a
letéteményese pedig az a pöttöm kis csecsszopó, aki még a fejét sem képes fölemelni.
Újabb köhögésroham rázkódtatta meg az öreg testet, s egy időre annyira erejét vette,
hogy meg sem hallotta, amikor ismét nyílt a szobája ajtaja. Zihálás hallatszott, majd Skye
szelíden dorgáló hangja: – Ejnye, öreg, hát mindent kitalál, csak hogy marasztaljon? Még
képes itt meghalni nekem!
MacWilliam uraság komoran nézett föl Skye-ra: – Én is mindig a magam útját jártam,
akárcsak te, kedvesem.
Skye nevetett volna ezen, ha nem veszi észre a fényes vérrögöt a tálkában, de a
látvány megdöbbentette: – Jaj, Rory! – sóhajtott fel. Ritkán fordult elő, hogy
keresztnevén szólította apósát. – Miért nem szólt nekem erről?
– Ha most kell meghalnom, ám legyen – felelte amaz beletörődőén.
– Elküldök valakit Eibhlin nővéremért – mondta Skye halkan, majd fölsegítette és
ágyához kísérte apósát, aki közben azon igyekezett, nehogy arckifejezése elárulja
gondolatait, hisz a menye láthatóan őszintén aggódik miatta. A sors az ő kezére játszik;
Skye most semmiképp nem viszi el a gyerekeket, bármit is mond, egy haldoklót nem
hagyna magára.
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Eibhlin O'Malley, a Szirti Szent Bride-kolostor apácája Connaught-szerte híres volt
bábaasszonyi és gyógyító tevékenységéről. Rengeteg dolga akadt, s ha gazdagokon
segített, nagyban hozzájárult a kis zárda fenntartásához. Amikor szegényeket gyógyított,
márpedig rengeteg volt a szegény, úgy érezte, még száz Eibhlin sem győzné a munkát. A
vallásgyakorlás és egyre kiterjedtebb gyógyító tevékenysége mellett általában csak napi
három-négy óra alvásra futotta. Épp rövid pihenőre tért meg a kolostorba, amikor Skye
üzenetét megkapta, de a viharos tenger sem tartotta vissza, hogy nyomban húgához
siessen.
– Csoda, hogy még él – mondta Skye-nak, miután alaposan megvizsgálta az
öregembert.
– Semmit sem tehetünk? – Skye elbizonytalanodott. Még mindig haragudott Roryra,
de úgy szerette, akár annak idején az édesapját.
– Gondoskodj a kényelméről – mondta Eibhlin –, és ígérd meg neki, hogy nem viszed
el a gyerekeket Innisfanára.
– Azt mondta neked, hogy el akarom vinni őket? – szegezte a kérdést Skye a
nővérének.
– Hát nem ezzel fenyegetőztél? – vágott vissza Eibhlin.
– Ezt a kastélyt Niall nélkül nem bírom elviselni. Sose szerettem, de Niall nélkül
képtelen vagyok itt maradni – zúgolódott Skye.
– Ez Padraic öröksége, kishúgom.
– Fölösleges emlékeztetned rá, nővérkém – csattant fel Skye. – Meg is marad neki.
Talán nem őriztem meg Lynmoutht Robinnak? Niall fiáért ugyanazt meg fogom tenni!
– Tudtál már sírni, Skye? – Eibhlin a húga arcát fürkészte.
Skye azonban mintha álarcot viselt volna. – Igen, sírtam – felelte –, csak tudnám,
minek, ha semmivel se lett jobb tőle. Már igazán hozzászokhattam volna, Eibhlin. Hány
férjet temettem el? Négyet! Nem, ez így nem igaz. Csak hármat. Niall holttestét nem
találták meg. A tengerbe veszett, abba a tengerbe, ami gazdaggá tette az O'Malley
családot. – Harsány kacaj tört elő belőle. – A mi könyörtelen tengeristenünk, Mannanan
MacLir bizony nagyon nagy árat fizettetett velem, Eibhlin. Túl nagy árat! – Hangja
megremegett.
– Skye! – Eibhlin gyöngéden átölelte húgát; de hogy is nyújthatna vigaszt a
testvérének, akit ekkora csapás ért?… Niall Burke Skye első nagy szerelme volt, s amikor
végre egybekeltek, mindenki azt remélte, egyben az utolsó is.
– Darragh O'Neill kíméletlenül megölte, Eibhlin! – mondta Skye. – Meggyilkolta a
férjemet, és tudod, miért?
– Nem tudom, Skye – felelte Eibhlin szelíden. – Semmit nem tudok, csak azt, hogy
Lord Burke meghalt, s tragikus módon épp Bűnbánó Mária nővér keze között.
– Bűnbánó Mária nővér! – Skye hangja a dühtől remegett. – Darragh O'Neill! Az én
uramnak Darragh O'Neill a gyilkosa! Darragh O'Neill az ő vallási elhivatottságával!
Azzal csalta el magához Niallt, hogy halálán van, s szeretne megbékélni vele. Aztán meg
agyonszúrta, s ezzel örök kárhozatra ítélte a saját lelkét. Szántszándékkal tett engem
özveggyé, két gyermekem pedig miatta lett árva! Legszívesebben a puszta két kezemmel
ölném meg, Eibhlin, de a zárda a védelmébe vette, azt mondják, megőrült! Csakhogy ezt
én nem hiszem el! Nem hiszem, de nem engedik, hogy beszéljek vele. Azt mondják, már

8

Bertrice Small

Édes holnapok

a nevem említésére is rohamot kap. Még hogy rohamot! Az a perszóna pontosan tudja,
mit tett. Az egészet csak megjátssza, hogy ne kelljen találkoznia velem. Uramisten!
Képes volnék az angolokat ráuszítani a zárdára!
– Skye! – hüledezett Eibhlin. Az angolok Írországban épp akkoriban igyekeztek
minden eszközzel felszámolni az egyházi közösségeket, miután korábbi uralkodójuk,
VIII. Henrik már tönkretette az ilyen intézményeket a saját hazájában. Írországban azért
ez nem ment olyan könnyen, mint Angliában. Az írek csöppet sem kedvelték angol
uraikat, s az egyházuk ellen irányuló támadás egységes fellépésre késztetett parasztot és
nemest egyaránt.
– Ugyan, Eibhlin – visszakozott Skye –, ha szeretném is, persze hogy nem teszem,
Seamus bácsi még a fejemet venné!
– Seamus bácsihoz fogok fordulni segítségért – mondta Eibhlin. – Mint Connaught
püspöke, el kell rendelnie a vizsgálatot Lord Burke halála ügyében. Megkérem, hogy
engem bízzon meg a kihallgatással.
– Darragh rendje kolostorában él – mondta Skye. – A bácsikánk semmit sem fog elérni
a rendfőnöknőnél, aki azelőtt Aigneis O'Brien volt, és több büszkeség szorult belé, mint
az összes O'Neillbe együttvéve. Semmi mást nem fog mondani, mint hogy Bűnbánó
Mária nővér őrült, hogy Bűnbánó Mária nővér szigorú felügyelet alatt áll, s hogy a zárda
minden apácája naponta imádkozik Lord Burke lelki üdvéért.
Eibhlin halványszürke szeme izzott a dühtől, indulatos hangja pedig inkább vallott
harcias O'Malleyre, mint szelíd apácára. – Akár Seamus bácsi segítségével, akár anélkül,
én mindenképp be fogok jutni a Mária-zárdába – mondta –, és kiderítem az igazságot.
Nem fér a fejembe, hogy ennyi év után Darragh miért akarta volna megölni Lord Burkeöt, hiszen ő nem ártott neki. A házasság mindkettejük számára szenvedés volt, s Darragh
épp Niall közreműködésével térhetett vissza szeretett zárdájába. Nem látom be, miért
érezte volna úgy egyszer csak, hogy meg kell ölnie Lord Burke-öt, de ki fogom deríteni,
Skye. Ki fogom deríteni!
A testvérek átölelték egymást, s Skye hirtelen fájdalmas, erős és heves zokogásban tört
ki. Eibhlin vigasztalni próbálta, de az ő szeme is könnyes lett. Egyszer csak Daisy, Skye
hűséges angol komornája nyitotta rájuk az ajtót.
– Asszonyom! Az öregúr haldoklik! – hadarta. – Sietnie kell, mert magát hívatja! –
Ezzel sarkon is fordult, szaladt kifelé a szobából.
Skye és Eibhlin gyorsan összeszedte magát, és a kastély hideg folyosóin át követték
Daisyt abba a fűtött szobába, ahol Rory Burke, MacWilliam uraság haláltusáját vívta. A
kastély papja már ott térdepelt mellette, az utolsó kenetet adta fel. A bíborszín
bársonydrapériás ágyában fekvő öregember ködös tekintete még ekkor is felcsillant Skye
láttán, erőtlen mozdulattal odaintette mayához, a csodálkozó papot pedig türelmetlenül
elzavarta.
– Ugye, Skye, kedves, most nem mégy haza Innisfanára? – próbált tréfálkozni vele az
apósa.
– Nem, Rory papa, most nem megyek – felelte szelíden Skye. Juj, kérlek, kisöreg, ne
halj meg, gondolta. Mi marad nekem Niall-ból, ha te is meghalsz? Persze, Niall fia, de
hát ő még csak kisbaba, vele nem lehetnek róla közös emlékeink. Ne hagyj itt engem,
öreg! Maradj velem!
– Emlékszel rá, mikor találkoztunk először? – kérdezte az öregember.
– Emlékszem – felelte Skye. – Vízkeresztkor. Maga minden alattvalóját

9

Bertrice Small

Édes holnapok

összecsődítette ünnepelni. Én akkor alig pár hónapja voltam Dom felesége, de már az
első gyermekével viselős. Ugye, Rory, amikor meglátott, már bánta az O'Neillházasságot? – Skye mosolygott egykori önmagán, gyerekes hiúságán.
– Bizony – ismerte el az öreg –, de Skye kedves, végül mégiscsak Niall felesége lettél,
s az én örököseim anyja. Vigyázz rájuk, Skye! Ne hagyd, hogy az angolok megfosszák
Padraicot a jussától. Egy napon ő lesz a MacWilliam nemzetség feje, s addig neked kell
megvédelmezned azt, ami az övé. Ígérd meg, Skye kedves!
Mintha csak tegnap történt volna, hogy haldokló édesapja őrá, az épphogy felserdült
lányra bízta az egész innisfanai O'Malley családot. Az összes hajót, az öt öccsét, a
javaikat, a raktárakat, az embereket – ez mind az ő személyes felelőssége lett. Azóta is
minden megmaradt.
Azután neki kellett gazdálkodnia második férje, Khalid bég hatalmas vagyonával,
később pedig harmadik férje, Geoffrey Southwood, Lynmouth grófja pénzével és
birtokaival, miközben Deirdre és Padraic Burke-ön kívül még négy gyermekéről is
gondoskodott. Most, hogy Niallt hirtelen elszakították tőle, a haldokló még további
terheket ruház rá. Túl sok ez egy embernek, mégsem tagadhatja meg a kérést. Hogy is
tehetné? Megadatik-e neki valaha is, hogy egyszerűen csak nő lehessen? Belefáradt ő már
mindebbe, még sincs más választása.
– Megteszek minden tőlem telhetőt, Rory – felelte Skye beletörődően.
Az öregember megnyugodva mosolygott rá, tudta, hogy megbízhat benne. Aztán
behunyta a szemét, és örökre elaludt. Skye csüggedten ment ki a szobából, miközben
rózsafüzért morzsolgató nővére és a pap letérdepelt imádkozni. Daisy szorosan úrnője
mögött haladt, csak akkor került elébe, amikor odaértek Skye lakosztályához, hogy
kinyissa az ajtót.
– Kérek egy kis bort – mondta Skye, miközben a kandallónál álló karosszék felé
tartott. Leült, s az izzó fahasábokat nyaldosó lángocskákat nézegetve azon töprengett,
mitévő legyen. Vajon mennyi ideje van addig, míg az angolok meg nem próbálnak
lecsapni az ő kicsi fia vagyonára? Az öreg MacWilliam halála bizonyára remek ürügy
lesz nekik, mert az agyafúrt kisöreg világéletében ügyelt rá, nehogy bármibe is
beleköthessenek. No nem mintha az angoloknak szükségük volna ürügyre, ha el akarnak
bánni az írekkel. Ha pedig ez bekövetkezik, senki sem fog az ő segítségére sietni, de ezt
meg is lehet érteni. Sokkal valószínűbb, hogy egyik-másik ír szomszéd szintén
megpróbál valamennyit megszerezni a Burke-földekből. Ezek a gyáva nyulak mind azt
hiszik, egy nő és két kisgyermek könnyű préda lesz. – Hát nem, nem fognak hozzájutni! –
mondta Skye, miközben Daisy átnyújtotta neki a pohár bort.
– Sem az átkozott dublini angolok, sem ír szomszédaink. Nem fognak hozzájutni a
Burke-kastélyhoz és a Burke-földekhez. Nem hagyom, hogy elvegyék Padraictól, ami őt
illeti.
– De mit tud tenni, asszonyom? Ha Angliában volnánk, a királynőhöz fordulhatna, de
Anglia messze van, London meg még messzebb.
– Angliába megyek, Daisy!
– Jaj, asszonyom, ezt nem teheti! Ha odamegy, újra becsukják a Towerba! – Daisy
szeme tágra nyílt az őszinte kétségbeeséstől. Már hét éve szolgált úrnőjénél, nagyon
megszerette, alaposan meg is ismerte. Tudta, ha Skye valamit a fejébe vesz, attól
semmiképp sem tágít.
– Az udvarból valóban kitiltottak, Daisy, de ez nem jelenti azt, hogy egész Angliából –
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magyarázta Skye. – Lynmouthba megyek, onnan írok a királynő miniszterének, Lord
Burghleynek. Ha Tudor Erzsébet hajlandó segíteni, megkapom az engedélyt a Londonba
utazásra. Ha nem, akkor majd Devonból fordulok hozzá. Daisy, én képtelen vagyok itt
ülni, és tétlenül nézni, hogy az angolok lecsapnak Padraic örökségére. Amikor
Southwood meghalt, megvédtem a fiát, s ugyanezt kell tennem Niall fiával is. Az
O'Malley-vagyonból ő nem részesül, mert ugyan a család ügyeiben én döntök, de az a
vagyon öcséimet és leszármazottaikat illeti. Ha nem tudom megmenteni a Burke-kastélyt
és birtokot jogos tulajdonosa számára, szegény Padraic név és vagyon nélkül marad.
Ezernyi Burke-ős szelleme kísértene az idők végezetéig, ha hagynám, hogy ez
bekövetkezzék.
– Mikor indulsz? – Sem Daisy, sem úrnője nem hallotta, hogy nyílik, majd csukódik
az ajtó, de Eibhlin mégiscsak ott állt a szobában.
– Most – felelte Skye. – Nincs vesztegetni való időm, nővérkém. Rory Burke
halálának híre oly gyorsan eljut Dublinba, hogy még a temetést se várhatom meg, viszont
nála jobban senki sem értené meg, miért sietek ennyire.
Eibhlin bólintott. – Én pedig máris indulok a Mária-zárdába, hogy megtudjam amit
lehet, Niall haláláról. Seamus bácsi biztosan helyeselné. Kire bízod az itteni ügyeket?
– Connor FitzBurke-re – felelte Skye.
– Niall fattyú testvérére? Bölcs dolog ez, Skye?
– Connornál megbízhatóbb embert nem is ismerek, Eibhlin. Derék, becsületes fickó, ő
aztán valóban nem fog szemet vetni Padraic örökségére. Ha kell, az élete árán is megvédi
a gyerekeket és az örökségüket. Nagyon gyorsan kell elutaznom, nem tudom magammal
vinni a gyerekeket. – Skye ezután komornáját szólította.
A komorna elmosolyodott: – Egy órán belül, asszonyom? – kérdezte, bár pontosan
tudta a választ.
Skye szintén mosolyogva bólintott. – Jaj, Daisy, már-már kezdtem azt hinni, vége a
kalandoknak, s megint útra kelünk!
Daisy nem állta meg huncut megjegyzés nélkül: – Nem mondhatnám, asszonyom,
hogy szomorú volnék. Kezdtem itt már egy kicsit unatkozni.
– Jóságos ég! – kiáltott fel Eibhlin. – Egyre jobban hasonlít hozzánk!
– És nem is akármilyen teremtés – mondta Skye, miután Daisy kiment. – Nagy kincs
az olyan komorna, aki lóháton is győzi az iramot velem. – Aztán így szólt: –
Foglalkoznál helyettem a cselédekkel, Eibhlin? Össze kell szednem a gondolataimat,
mielőtt beszélek Connorral.
– Persze, máris – hangzott a rövid válasz, és Skye újra magára maradt.
Felállt, odament az ablakhoz, nézte a sötétbe borult vidéket. A fogyó hold halvány
sugarai vetültek a szelíd dombokra. Az jutott eszébe, hogy Rory Burke e világból való
távozásához valahogy sokkal jobban illett volna egy vad, viharos éjszaka, mint ez a
nyugodt, szélcsendes idő. Hiába szövi át az írek világát annyi misztikus legenda, ezúttal
semmi jele nem volt annak, hogy a halál szelleme készül elragadni Rory Burke lelkét.
Mélyen hallgatott a családi kísértet is. Skye kinyitotta az ablakot, s egy bagoly
zsákmányául esett nyúl utolsó, kétségbeesett nyüszítését hallotta; aztán minden újra
elcsendesedett. Az élet megy tovább, gondolta. Történhet bármi, az élet megy tovább.
Skye O'Malley nagyot sóhajtott. A gyászra most nincs idő.
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Első rész
Anglia

1

Az O'Malleyk legendás előérzete súgta Seamus O'Malleynek, hogy el kell mennie
unokahúgához még annak Angliába utazása előtt. A Burke-kastélytól pár mérföldnyire
lévő püspöki rezidenciáján, az éjszaka kellős közepén riadt fel arra, hogy Skye
bizonyosan várja. Nyomban föl is kelt, gyorsan felöltözött, s már indult is, hogy a
segítségére siessen.
Seamus O'Malley ugyanúgy látta a helyzetet, mint unokahúga. Egyetértett vele, hogy
Angliába kell mennie a királynő támogatását kérni. A püspök nem járt a fellegekben: az
angolokat ugyan nem szerette, de belátta, hogy ők diktálnak. Azt javasolta, egyelőre ne
hozzák nyilvánosságra MacWilliam uraság halálát, temessék el titokban. Ez nem okozott
gondot, mert a kastélyban még mindenki aludt, a várfalakon strázsáló őrök pedig nem
láthatták, mi történik odabenn. A családi pap és Rory Burke inasa segítségével a
holttestet felravatalozták a családi kriptában, a gyászmisét pedig kora hajnalban mondták
el, amikor Skye már rég útnak indult az éj leple alatt.
Ezek után Seamus átköltözött a Burke-kastélyba, s a pap, az inas és Connor FitzBurke
közreműködésével valóban titok maradt Rory Burke halála, hogy Skye így idejében
megszerezhesse az angoloktól a kis Padraic Burke öröksége megóvásához szükséges
támogatást.
A kastély úrnője, akiről azt mondták, a gyengélkedő MacWilliam uraság mellett
virraszt, valójában lóháton vágott át Írországon Waterford kikötője felé, ahol több hajója
is horgonyzott. Annyira számított minden perc, hogy Skye és Daisy napi tizennyolc órát
lovagoltak, s csak lovat váltani, némi meleg ételt enni és egy rövid ideig megpihenni
álltak meg. Csakis a legmegbízhatóbb barátokhoz fordultak, s inkább huzatos istállókban
pihentek le pár órára, mintsem hogy kíváncsi emberek kíváncsi kérdésekkel
ostromolhassák őket.
Waterfordban Skye mostohaanyja Ködkirálynő nevű hajójára szállt. A kapitánynak
csak akkor adta meg az úti célt, amikor már elhagyták a kikötőt: – Kelly! Vegye az irányt
Lundy-sziget felé!
Aztán komornájával együtt el is vonult a parancsnoki kabinba.
Daisy föllélegzett, amint kiérlek a nyílt tengerre és a tél végi hideg szél
belekapaszkodott a vitorlába. – Asszonyom, én egész úton idefelé folyton azt hittem,
rögtön utolérnek bennünket a dublini angolok!
Skye is megkönnyebbülten kacagott fel. A szárazföldön mindig sebezhetőnek érezte
magát, de a vízen legyőzhetetlen. – Daisy, ez úgy hangzik, mintha te is ír volnál –
incselkedett komornájával. – Netán kezded már írnek érezni magadat?
– Angol vagyok, asszonyom, szentigaz, de devoni angol, s az nem ugyanaz, mintha
dublini angol volnék. Mi, devoniak barátságos népek vagyunk, de a dublini angolok –
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akár a kiéhezett farkas!
Skye egyetértéssel bólintott, majd így szólt: – Jó erős hátszelünk van. Némi
szerencsével három nap alatt megtesszük az utat.
– Örülni fog magának – jegyezte meg Daisy halkan, mert jól tudta, mi kell most az
asszonyának. Az úrnőjük bizalmát élvező cselédek módjára alaposan ismerte Skye
magánéletét. Jó néhány éve volt már mellette, s miközben Skye egyre csak szépült, ő egy
szemernyit sem változott. Az alacsony, pirospozsgás lány melegbarna szeme elárulta
szeretetét Skye iránt, másokat pedig éberen figyelt. Daisyt a tömérdek szeplőjével
szépnek igazán nem lehetett nevezni, de barátságos, derűs mosolya kedvessé tette az
arcát.
– Mindenképp szeretnék vele találkozni – felelte Skye. – Nincs is már nekem más
barátom rajta kívül, csak Robert Small, de Robbie leghamarabb egy hónap múlva ér
vissza. Beszélnem kell Adammel. – Összekuporodott a nagy parancsnoki ágyon, magára
húzta a takarót. – Uramisten, Daisy, de fáradt vagyok! Fogd a pótágyat, aludj te is. Jó
nagy utat tettünk meg az elmúlt három nap alatt.
Daisynek nem kellett kétszer mondani; kihúzta a pótágyat a nagy ágy alól, kibontotta
selymes, barna haját, lefeküdt, s nyomban álomba is merült. Úrnője azonban, bármilyen
kimerült volt, éberen feküdt és töprengett. Miközben Daisy aprókat horkantott, majd
csendesen szuszogott, Skye az elmúlt néhány évre gondolt vissza, s arra, hogyan ismerte
meg Adam de Mariscót, Lundy-sziget urát.
Skye harmadik férje, Geoffrey Southwood, Lynmouth grófja azon a tavaszon halt meg
egy járvány során a kisebbik fiukkal együtt. Idősebbik fiukat, Robint a királynő
kegyence, Robert Dudley, Leicester grófja gondjaira bízták. Dudley viszont helyzetével
visszaélve erőszakkal magáévá tette Skye-t, s amikor ő azt elpanaszolta a királynőnek,
Erzsébet csupán annyit mondott, hogy ha ezzel boldoggá tette Dudleyt, akkor nincs
semmi baj. A mélységesen felháborodott Skye elhatározta, hogy bosszút áll Tudor
Erzsébeten úgy, hogy kifosztja azokat a hajókat és naszádokat, amikre Angliának oly
nagy szüksége van a kincstár feltöltéséhez. A haszonból részt kínálva megnyerte
magának Lundy-sziget kalózkodó urát. Adam de Marisco beleszeretett Skye-ba, de abban
a meggyőződésben, hogy Skye sosem tudná viszontszeretni, s megmaradt a barátjának.
Skye egy rövid ideig a szeretője volt.
Aztán amikor Tudor Erzsébet a kalózkodása miatt letartóztatta Skye-t, Adam de
Marisco eszelte ki a Towerból való kiszabadításának tervét. Hiába tagadja Adam, Skye
tudta, hogy még mindig szereti. Talán nem is volna szabad így rárontania. Bár Skye
gyakorta írt neki, jóval több mint egy éve nem találkoztak, s azóta oly sok minden történt;
de Adam meg fogja érteni, miért fordul hozzá. Hisz oly nagy szüksége van rá! Hallania
kell Adam mélyen zengő hangját, amikor „kicsi lánynak” szólítja, éreznie kell
nekifeszülő férfiasságát. Bárcsak ugyanúgy szeretné, ahogyan Adam szereti őt kezdettől
fogva! Nem, nem, így van jól. Már négyszer lett özvegy. Csak bajt hoz azokra, akik
feleségül veszik. – Többet nem megyek férjhez – határozta el félálomban.
Nem is mérte fel, valójában mennyire kimerült. Padraic születése után Niall
meggyilkolása, majd MacWilliam uraság halála következett, aztán pedig a fárasztó út
Írországon át a tengerig. Mindez nem múlik el nyomtalanul. Mielőtt mély álomba merült,
utolsó gondolata az volt, vajon sikerült-e Eibhlinnek bejutni a Mária-zárdába.
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Igen, sikerült, Eibhlin ott állt az Aigneis O'Briennek született Aidan tisztelendő anya, e
zömök, kis termetű, jelentéktelen arcú nő előtt. – Nagyon köszönöm, hogy fogadott,
tisztelendő anya – mondta nyájasan Eibhlin. Tisztában volt vele, hogy nem látják
szívesen a Mária zárdában.
– A püspök úr kérése számunkra parancs. – A rendfőnöknő arca nem árulta el
idegességét, de szünet nélkül ropogtatta gyűrűkkel ékes, hófehér ujjait.
– Ugye tudja, miért vagyok itt?
– Igen, de nem értem, mit óhajt, nővér. Lord Burke halála kétségtelenül súlyos
tragédia, de a kihallgatás ezen már mit sem változtat.
Két kezét összekulcsolva próbálta leplezni zavarát. Szóval fél, gondolta Eibhlin, de
vajon mit takargat?
– A püspök úr azt szeretné tudni, miért csábította ide Lord Burke-öt Bűnbánó Mária
nővér, és miért ölte meg – tért a lényegre Eibhlin.
– Nem csábította! – vágta rá Aidan tisztelendő anya. – Jóságos ég, hogy beszélhet úgy
Bűnbánó Mária nővérről, mint egy könnyűvérű nőről! – Lángvörös lett, amikor észbe
kapott, milyen szavakat használt.
– Tisztelendő anya, lehet, hogy a „csábítás” szó nem helyénvaló, de mégiscsak
valamilyen hamis indokkal hívta ide. – Eibhlin majd összerogyott a fáradtságtól; egész
éjszaka úton volt.
– Erre nincs bizonyíték – mondta a rendfőnöknő, mint aki maga sem biztos benne,
hogy így van.
– De igen. A püspök úr tulajdonában van Bűnbánó Mária nővér Lord Burke-nek szóló
levele. Azt írja, halálán van, s szeretne megbékélni vele, mielőtt megtér Istenhez. Értse
meg – Eibhlin igyekezett úrrá lenni türelmetlenségén –, Lord Burke még csak nem is
találkozott Bűnbánó Mária nővérrel azok után, hogy ő eljött a Burke-kastélyból, s ide
visszatért. Azt a házasságot egyikük sem akarta, mindketten egyformán szenvedtek tőle.
Lord Burke nem neheztelt rá, ő viszont nyilvánvalóan igen, különben nem ölte volna
meg. Nem elmebetegség ez, hanem bosszú.
– De ő igenis elmebeteg, nővér – a tisztelendő anya hangja remegett –, s ami még
ennél is rosszabb, átok ül rajta. Tartok tőle, hogy az egész zárdát átok sújtja. – A
zárdafőnöknő elsápadt, s halkan zihálva vette a levegőt.
Nocsak, gondolta Eibhlin, ez valami új. – Tisztelendő anya, elmondaná, miről van
szó? A püspök urat módfelett érdekelné, engem nemkülönben.
– Foglaljon helyet, nővérem – javasolta végül a tisztelendő anya, s Eibhlin le is ült.
Aztán a rendfőnöknő belefogott a történetbe: – Bűnbánó Mária nővér már kislány korától
fogva a többieknél nagyobb buzgalmat tanúsított. Rajongása szinte hisztérikus volt.
Emellett azonban engedelmes és szelíd, hű gyermeke az egyháznak. Nagy örömmel
fogadtuk, amikor házassága érvénytelenítése után visszatért hozzánk; bár nyugtalanabb
volt, mint azelőtt, látszólag hamar beilleszkedett zárdánk egyszerű életébe.
Egészen addig semmi szokatlan nem történt, míg néhány hónappal ezelőtt Mary Claire
nővér meg nem érkezett. Mintha kiválasztotta volna magának Bűnbánó Mária nővért,
egyre csak az ő társaságát kereste. Az a szegény teremtés meg lassan már minden apró
neszre összerezzent, örökké sírva fakadt. Mi megpróbáltuk kipuhatolni, mi bántja, de ő
azt mondta, semmi. Lord Burke halála után Mary Claire nővér eltűnt, azóta nem láttuk,
nem hallottunk felőle. Attól félünk, hogy szegény Bűnbánó Mária nővér őt is… megölte,
de hogy miért, azt nem tudjuk, az Isten legyen irgalmas mindkettejükhöz. – Aidan
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tisztelendő anya zavarában rózsafüzérét morzsolgatta.
– Mondja, tisztelendő anyám, honnan jött ez a Mary Claire nővér? Biztosan nem fogad
be idegent a zárdába. – Eibhlin máris gyanút fogott.
– Azt mondta, Ballycarrickben lévő testvérzárdánkból való, amelyet néhány hónappal
ezelőtt pusztítottak el az angolok. Mi úgy tudtuk, egyetlen nővér sem maradt életben,
mert mindannyian a templomukba zárkóztak, s a lángok martalékává lettek, miután az
angolok rájuk gyújtották. Mary Claire nővér azt mondta, ő épp egy idős hölgyet ápolt a
közeli faluban, amikor jöttek az angolok. Az emberek bújtatták, míg el nem jutott
hozzánk. Ez elképzelhető, nővérem. Írországban az idén számtalan hasonló eset fordult
elő.
Eibhlin szíve mind hevesebben vert, ahogy a történetet hallgatta. Mary Claire nővér!
Ez nem lehet igaz! Márpedig Dom O'Flaherty Claire nővérére vall, hogy a bosszúállás
érdekében ilyen álnok cselhez folyamodik. – Tisztelendő anyám, megmondaná, hogy
nézett ki ez a Mary Claire nővér?
– Kék szemű, fehér bőrű, szőke hajú – hangzott a válasz.
– Szőke, tisztelendő anyám? – Eibhlin egyre biztosabbra vette, hogy csakis ő lehet az.
– Úgy mondta, még egy éve van hátra a nagy napig, a felszentelésig.
Claire O'Flaherty! Ez az ördögi perszóna már megint Skye és Niall ellen tört. –
Tisztelendő anyám, feltétlenül beszélnem kell Bűnbánó Mária nővérrel, kérem, engedje
meg!
A rendfőnöknő megadóan sóhajtott, majd kis ezüstcsengettyűjével berendelt egy
apácát. – Vezesse el, kérem, Eibhlin nővért, a püspök úr képviselőjét Bűnbánó Mária
nővérhez.
Eibhlin követte az apácát a kolostor folyosóin és termein át, míg egy egyszerű cellához
nem értek. Amint beljebb lépett, a saját zárdájabeli cellákhoz hasonló helyiség tárult fel
előtte. A fehérre meszelt fal egyetlen dísze a feszület, az egyetlen bútordarab pedig a
rozoga vaságy volt. Darragh O'Neill imába merülve térdepelt a kereszt előtt. Eibhlin
türelmesen várt egy ideig, majd halkan megszólította:
– Bűnbánó Mária nővér, én Eibhlin nővér vagyok, a püspök úr képviselője. Lord
Burke halála ügyében kell beszélnem magával.
Eibhlin először azt hitte, Darragh nem is hallotta, de aztán mégis keresztet vetett, és
fölállt. Eibhlin ekkor találkozott először Darragh O'Neill-lel, aki csöppet sem hasonlított
nagynénjére, a Szent Bride kolostor főnöknőjére. Ethna O'Neill arcáról sugárzott a derű,
unokahúgáé szenvedésről árulkodott. Eibhlin a szemmel láthatóan elgyötört teremtés
vállára tette a kezét, odavezette az ágyhoz, s miután ő is leült melléje, figyelmesen
megnézte az arcát. Tekintetéből kiolvasta, hogy épp eszénél van, de tudta, igyekeznie
kell, mert nem tudni, mikor borul el újra az elméje.
– Bűnbánó Mária nővér, én Eibhlin nővér vagyok, a püspök urat képviselem – mondta
ismét halkan.
– Szóval egy O'Malley – felelte Darragh csüggedten –, a püspök úr őméltósága is
O'Malley. Ugye azért jött, hogy bosszút álljon rajtam?
Eibhlin hirtelen megsajnálta ezt a félelem rabságában vergődő szerencsétlen teremtést.
– A büntetés nem a mi dolgunk, nővér – mondta. – Isten annak a tudója, hogy mi lakozik
a maga szívében-lelkében, ám azt a püspök úrnak is tudnia kell, miért követte el ezt a
szörnyű tettet. Miért ölte meg Lord Burke-öt, Bűnbánó Mária nővér? Miért vetette a
tengerbe a testét?
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Darragh O'Neill Eibhlin O'Malleyre emelte tekintetét. Halványkék szeméből áradt a
szenvedés, a bűntudat és a végső elkeseredés.
– Nem akartam én megölni – kezdte akadozva –, de Mary Claire nővér azt mondta, ha
nem teszem, Lord Burke erőnek erejével újra rá fog kényszeríteni, hogy odaadjam
magam neki. Nem tehettem mást, meg kellett ölnöm, különben visszavitt volna! Mary
Claire nővér megmondta! – Darragh hangja elcsuklott a félelemtől.
– Hogy hihetett el ilyesmit, nővér? – kérdezte szelíden Eibhlin. – Hiszen azóta, hogy
eljött a Burke-kastélyból, Lord Burke-nek a színét sem látta. A házasságuk idején sem
úgy éltek, mint valódi férj és feleség. Miért hallgatott annak a vadidegen nőnek a
rágalmaira?
– Mert ő tudta az igazságot! – jelentette ki Darragh O'Neill.
– Ballycarrick kolostorából jött hozzánk. Azon a vidéken köztudomású volt, hogy
Lord Burke féktelen, kéjsóvár ember, megszerez magának minden nőt, aki megtetszik
neki. Mary Claire nővér elmondta, hogy még két novíciát is megerőszakolt a zárdájukból!
Annyira megbabonázta őket, hogy Ballycarrick rendfőnöknője kénytelen volt elkergetni a
zárdából ezeket a szerencsétleneket, mert Lord Burke olyan rettenetes, alantas ösztönöket
hívott elő belőlük, hogy szörnyű dolgokat műveltek magukkal és egymással, mégpedig
ártatlan társaik szeme láttára! Iszonyatos volt! A kolostorból távozóban egyikük azt
kiáltozta, hogy Lord Burke-nek az apácák kellenek, az első felesége is az volt, s addig
nem nyugszik, míg újból meg nem szerzi és az ágyába nem viszi! Nem hagyhattam, hogy
ezt művelje velem! Maga, aki ugyanúgy Isten szolgálóleánya, mint én, biztosan megért
engem.
Eibhlin egyre kíváncsibb lett, vajon mi mást mondhatott Claire O'Flaherty ennek a
szegény Darraghnak, amivel rá tudta venni a gyilkosságra, így hát meg is kérdezte tőle.
Darragh halványkék szeme tágra nyílt, elfúló hangon folytatta:
– Nem azzal, amit mondott, hanem inkább, hogy meg is mutatta. Többször bejött
hozzám a cellámba éjnek idején, és megmutatta nekem, mit művelt Lord Burke azzal a
két novíciával, merthogy velem ugyanazt akarja tenni! Addig szívta, harapdálta a
mellbimbómat, míg az egészen megkeményedett, aztán meg ott lent belém dugta a hosszú
ujjait, s ugyanúgy mozgatta ki-be, ahogy ő tette a hatalmas szerszámával akkor, amikor
arra kényszerültem, hogy a felesége legyek. Istenem! Hogy gyűlöltem, amikor rám
mászott! Nem is engedtem, hogy újból megtegye! Soha többé!
Darragh egész testében remegett, s Eibhlin igyekezett haragját eltitkolni, nehogy még
jobban megriassza a szerencsétlen teremtést.
– Hogy hihetett neki, Bűnbánó Mária nővér? Lord Burke-nek szép felesége, két
gyönyörű gyermeke van. Miért kellett volna neki más nő? Előfordult-e annak idején,
amikor maga is a Burke-kastélyban élt, hogy Lord Burke megkörnyékezett akár egyetlen
paraszt- vagy cselédlányt? Miért hitt inkább annak a nőnek, aki Mary Claire nővérnek
nevezte magát?
– Lord Burke felesége meghalt – mondta Darragh. – Mary Claire nővértől tudom,
hogy belehalt a gyerekszülésbe.
– A húgom szerencsére él – felelte Eibhlin.
Darragh ingatta a fejét. – Nem, Skye O'Malley igenis meghalt, Lord Burke pedig buja,
kéjsóvár férfi volt. Nem hagyhattam, hogy megint rám kényszerítse azt a borzalmas
dolgot.
Darragh O'Neill ekkor ismét belemerült háborodott világába.
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– Miért vetette bele a holttestét a tengerbe? Mi történt Mary Claire nővérrel? Kérem,
mondja el! – sürgette Eibhlin, s Darragh ettől egy pillanatra ismét észhez tért. – Azért
tettük a partra, mert tudtuk, hogy jön a dagály. Ott minden csupa vér volt, csupa vér.
Amikor utoljára ránéztem, a víz már elérte a lábát. Az a nyomorult kéjenc többé nem tud
értem jönni.
– És Mary Claire nővér? – faggatózott tovább Eibhlin.
– Már nincs itt? Hisz együtt jöttünk vissza a partról, ő a barátnőm. – Darragh tekintete
ismét elködösült, felállt, s rózsafüzérét szorongatva újból letérdepelt a falon függő
feszület elé. – Azért imádkozom, hogy az ördög ne bánjon túl kegyetlenül Lord Burkekel – mondta kötelességtudó hangon. – Hiába oly bűnös lélek, az én dolgom könyörögni
érte.
Eibhlin fölmérte, hogy egyebet már nem tud kiszedni belőle, de a lényeget úgyis
kiderítette. A bosszúvágyó Claire O'Flaherty ezt a szerencsétlen teremtést belehajszolta
Niall Burke meggyilkolásába. Milyen kár, hogy Niall nem ölte meg Claire-t még akkor
Londonban, pedig a királynő jóváhagyásával megtehette volna, de ő csak a városból
kergette el. Niall fejében meg sem fordult, hogy Claire még egyszer bajt fog hozni rá.
Claire O'Flaherty! Eibhlin felállt, és kiment a sivár kis cellából. Claire O'Flaherty!
Skye épp azért döntött úgy, hogy elhagyja első férjét, Domot, mert a sógornője a tulajdon
bátyjával követett el vérfertőzést. Claire O'Flaherty! Eibhlin nem ismert nála gonoszabb,
elvetemültebb, megátalkodottabb embert. Ha az ördög valaha nemzett gyermeket, az
csakis Claire O'Flaherty lehet.
– Asszonyom! – költögette Skye-t Daisy. – Ideje volna fölébrednie!
Skye lassan kinyitotta csodás szemét, s hanyatt fordulva nézett rá komornájára: –
Mióta alszom?
– Majd két teljes napja, asszonyom. Kelly kapitány szerint még napnyugta előtt
megérkezünk Lundyra. Gondoltam, előbb még rendbe akarja hozni magát.
Skye-t elfogta az undor, ahogy lovaglószoknyája sáros szegélyére és csupa mocsok
gyapjúharisnyájára nézett. Mitől lett ilyen piszkos, hisz csizma is volt rajta? Ez utóbbi
már megtisztítva állt az ágy mellett. Gyorsan kipattant az ágyból. Selyeminge
összegyűrődött, hónalja izzadságfoltos. – Jaj, Daisy, szörnyen nézek ki? – borzadt el
önmagától.
Daisy kuncogott. – A fürdő majd csodát tesz, asszonyom. Még Waterfordban hoztak a
fedélzetre egy hordó vizet külön e célra, már javában fortyog is odafönn. Kelly kapitány
körültekintő volt, mint mindig. Mindjárt kerítek valakit, aki behozza a vizet meg a dézsát.
– Szerezz valami harapnivalót, Daisy, éhen halok!
Míg Daisy étel és a fürdő után nézett, Skye sétát tett a fedélzeten, s üdvözölte a
legénység arra járó tagjait. Továbbra is csípős, tiszta, kora tavaszi szellő fújdogált. A
távolban már látni lehetett Lundy-sziget sötét sziklacsúcsait. Két órán belül odaérnek, s
Adam megvigasztalja, mint már annyiszor. Skye visszatért a parancsnoki kabinba, a
tölgyfa dézsa, benne a forró vízzel készen állt.
Skye kibújt piszkos holmijából, s odaadta Daisynek. Meztelenül lépett be a dézsába,
kinyújtózkodott a vízben. – Ó, Daisy, eddig észre se vettem, hogy sajog minden
porcikám. – A dézsa mellé készített rózsaillatú szappannal dörgölni kezdte magát.
Eközben Daisy föltűzte úrnője dús, ébenfekete haját. Aztán átvette tőle a szappant, hogy
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megmossa Skye hátát, majd arra kérte, álljon fel, s ekkor formás hátulja és hosszú lába
következett. A szappanhab leöblítése után így szólt úrnőjéhez: – Hideg van itt, nem
maradhat tovább a vízben, most aztán igazán nem hiányzik, hogy megbetegedjék! – Skye
engedelmesen kilépett a dézsából, s Daisy azonnal ráterítette a vastag fürdőlepedőt,
megtörölgette, majd ráadta a Skye hamvas bőréhez illő rózsaszín köntöst. – Bújjon vissza
gyorsan az ágyba, míg újból át nem melegszik! Barna sört, friss kenyeret és finom sajtot
hoztam, jó étvágyat!
Skye nyomban hozzá is látott az egyszerű, de tápláló reggelihez. – No, én már tiszta
vagyok, de most annál rosszabb lesz visszavenni az elpiszkolódott ruhát.
Daisy elmosolyodott. – Sejtettem én, asszonyom, hogy mielőtt Devonba mennénk,
bekukkant Lundyra. Az inas épp most keféli le a sarat a szoknyájáról és a harisnyájáról,
nekem meg volt annyi sütnivalóm, hogy hozzak tiszta inget és fehérneműt.
Skye hálás pillantást vetett komornájára. A falatozást befejezvén lesöpörte a
morzsákat Kelly kapitány ágyáról, majd fölkelt, s öltözködni kezdett. Jó érzés volt
belebújni a patyolattiszta, krémszínű selyem alsóneműbe. Sötétzöld, finom szövésű
gyapjúharisnyáján és lovaglószoknyáján a sárnak nyoma sem maradt. Daisy fölsegítette
rá térdig érő csizmáját, Skye pedig eközben karcsú derekára csatolta a széles bőrövet.
Daisy ezután kifésülte úrnője hosszú fekete haját, hátul összefogta, s egyetlen vastag
fonatot formázott belőle, azt pedig fekete gyapjúszalaggal kötötte át.
A kopogtatás Kelly kapitány érkeztét jelezte. A lángvörös hajú, melegbarna szemű
férfi volt a legifjabbik az O'Malley-flotta kapitányai közül. Vékony fiatalember, Skye-nál
alig magasabb, de éles eszű és született tengerész. – Nemsokára befutunk Lundy
kikötőjébe, úrnőm. Nekem mi lesz a dolgom, míg ott időzik?
– Azonnal menjen tovább Lynmouthba. Daisy magával marad. Lymnouthban várja
meg, kérem, az újabb utasítást. – Aztán Daisy-hez szólt: – Gondoskodj róla, hogy a
kastély készen álljon, holnapután érkezem. Valaki menjen el Wren Courtba, odavárom
Cecily úrasszonyt és Willow leányomat.
– Addig nem megyek tovább, úrnőm, míg épségben partot nem ér, és el nem jut Lord
de Mariscóhoz – mondta Kelly kapitány. – Különben MacGuire még képes engem
elevenen megnyúzni!
– MacGuire mostanában kezdi túlzásba vinni az aggodalmaskodást – morgolódott
Skye, de valójában persze örömmel nyugtázta, hogy flottája rangidős kapitánya, Sean
MacGuire így kézben tartja a többieket.
– Nem lenne jobb, ha mégis magával mennék? – kérdezte Daisy.
– Nem, Daisy. Lundy nem az ilyen tisztességes lánynak való hely.
– Nem bizony! – kuncogott Kelly kapitány. – Hál' istennek egyetlen lány se
tisztességes azon a szigeten!
– Nahát, Kelly, meg vagyok döbbenve! – ugratta Skye.
– Én ugyan nem – szólt közbe Daisy –, mindig gyanítottam, hogy nagy szoknyapecér!
– Ejnye, Daisy kisasszony! – tiltakozott Kelly, de azért el is röstellte magát. Ahogy
Skye egy-egy pillantást vetett mindkettejükre, azonnal felmérte, hogy Daisy csöppet sem
közömbös Bran Kelly számára, s Daisy is hasonlóképp érez a jóképű fiatalember iránt.
– Tudod, Daisy, az a tengerész, akit nem terelnek a házasság révébe, mindig új
kalandra vágyik, arról pedig nem szól a fáma, hogy Kelly kapitány már lehorgonyzott
volna valaki mellett!
– Nem is fog kelleni senkinek, amíg ilyen csélcsap marad! – élcelődött Daisy.
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Skye mosolyát leplezve kérte meg Daisyt, hogy vigye föl a fedélzetre a táskáját, mert
máris indul. Daisy úrnőjétől illendően, a kapitánytól hetykén elköszönve sietett a dolgára.
Bran Kelly tekintete egyértelműen elárulta érzelmeit.
– Csak udvaroljon neki bátran, Kelly, de melegen ajánlom, becsülje meg magát, és
gondolja meg, mit tesz, mert Daisy rendes lány, ráadásul a védelmem alatt áll.
– Tudom én, hogy ideje megállapodnom, már betöltöttem a harmincat – felelte Kelly.
– Aztán ha valóban eldöntötte, hogy komoly szándékai vannak vele, én nem leszek
semmi jónak elrontója. Addig viszont tartsa féken a szerszámát, Kelly!
Bran Kelly belenézett úrnője és kenyéradó gazdája mélykék szemébe, és fülig pirult. –
Nekem most odafönn volna tennivalóm. Mint asszonyom is tudja, Lundyn nem olyan
egyszerű kikötni.
Skye rámosolygott. – Megyek én is, és köszönöm, hogy átengedte nekem a kabinját.
Együtt mentek föl a fedélzetre, s miközben Kelly kapitány ellenőrizte, eresztik-e már a
horgonyt a matrózok, Skye gondolataiba merülve nézegette Lundy hatalmas
gránitszikláit, a világítótornyot a sziget egyik végén és Marisco szemközt magasodó,
félig romos kastélyát. Gondterhelten sóhajtott fel. Több mint egy éve nem járt a szigeten,
azt hitte, már soha nem tér ide vissza, hogy ismét Adam de Marisco karjaiban keressen
vigaszt – de hát mit tegyen, ha kerek e világon Adam az egyetlen ember, aki valóban
megérti?
– A csónak készen áll, úrnőm – jelentette Kelly. Nagyméretű hajókkal nem volt
tanácsos a sziklás-köves öbölben a parthoz közelebb merészkedni.
– Mindent köszönök – búcsúzott el Kellytől Skye, miközben beszállt a csónakba.
– A táska, asszonyom! – hajolt át a korláton Daisy.
– Most nem lesz rá szükségem – mondta Skye mosolyogva, aztán odaszólt a
csónakban várakozó matróznak, hogy indulhatnak.
A kis csónak sebesen szelte a habokat, s egy szempillantás alatt a kikötésre szolgáló
hosszú kőmólóhoz értek. A bíborvörösen izzó napkorong épp akkor készült nyugovóra
térni a látóhatáron, amikor Skye kilépett a partra, és sietve indult a romos vár felé.
Amonnan szintén futva közeledett egy óriás termetű férfi.
Adam de Marisco rakoncátlan, fekete fürtjeit meg-meglibbentette az enyhe szellő. Aki
így meglátta combközépig érő bőrcsizmában, őzbőr zekében, kihajtott gallérú ingben,
bizony nem gondolta volna róla, hogy ifjúkorát a Tudor- és a francia udvarban töltötte.
– Adam! Adam! – kiáltotta Skye.
– Csak nem te vagy az, kicsi lány? – Adam öblös hangja mennydörgésként hatott az
esti csendben, aztán máris izmos karjaiba vette Skye-t, magába szívta édes illatát, s kék
szemében öröm csillogott. Skye föllélegzett: tudta, most már minden rendben lesz.
– Nagyon sajnálom, ami Niall-lal történt, kicsi lány.
Skye kibontakozott az ölelésből, s meglepetten nézett Adamre:
– Honnan tudod?
– Pár napja járt erre egy hajó, annak a kapitányától tudom. Összefutottak egy
O'Malley-hajóval, onnan ered a hír. – Adam átkarolta Skye vállát, s elindultak a mólótól
a várhoz vezető úton.
– A baba fiú lett?
– Igen, hála az égnek – felelte Skye.
– Akkor legalább van örököse az öreg MacWilliamnek. – Közben beértek a vár
meglehetősen piszkos és elhanyagolt földszintjére. Skye üdvözölte Marisco nem valami
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bizalomgerjesztő cselédei közül azokat, akiket ismert, köztük a nem épp szűziességéről
híres Glynnist, akinek vaskos bájait a Lundyn megforduló férfiak zöme jól ismerte. Skye
csak akkor szólalt meg ismét, amikor magukra csukták Adam egyetlen épen maradt
toronyban berendezett kétszobás lakrészének ajtaját: – MacWilliam uraság meghalt. A
Burke-birtok az én kicsi fiamra, Padraicra szállt.
Adam felsóhajtott. – Ugye ez egyelőre titok?
– Igen. A dublini angolok már jó ideje fenik a fogukat a Burke-uradalomra, de amíg
Niall és az öreg élt, tudták, hogy nincs esélyük. Azonkívül Tudor Erzsébetnek
szerencsére szüksége volt az O'Malley-hajókra, ezért velem sem mert ujjat húzni. Az a
tervem, hogy Lynmouthból üzenek Lord Burghleynek; remélem, hajlandó fogadni.
Mindenképp el kell nyernem a királynő jóindulatát, különben hiénák kaparintják meg a
fiam jussát. Az angol flotta napról napra gyarapszik, s ha a királynő már nem szorul rá az
én hajóimra, egy pillanat alatt elosztogatja a Burke-földeket az udvaroncainak, Padraic
pedig rang és birtok nélkül marad.
Adam odament a tölgyfa pohárszékhez, és bíborvörös, édes, zamatos bort töltött két
nehéz, vésett ezüstserlegbe. Miközben az egyiket átnyújtotta Skye-nak, így szólt: – Ezek
szerint, kicsi lány, megint ugyanolyan védtelen lettél, mint három évvel ezelőtt, Geoffrey
halála után. Csakhogy időközben még Tudor Erzsébetnek is támadt elszámolnivalója
veled, arról nem is beszélve, hogy további két apróság gondját kell viselned.
Skye bólintott, zafírkék szeméből előtörtek a könnyek, és fekete szempillái alól vég
nélkül csordogáltak sápadt arcán. – Az ördögbe – suttogta –, nem tudom, mi van velem,
de mostanában örökké sírva fakadok!
– Skye, édes, kedves Skye! Ugyan mi volna? Csupán az, hogy te is ember vagy. Ha
bármilyen erős, de mégiscsak ember. Tíz év alatt négy férjet temettél el, közülük hármat
őszintén szerettél. Hét gyermeknek adtál életet, s az egyiket elragadta a halál. A Tower
börtönébe zárva küzdöttél meg Anglia királynőjével, és győztél. Mindez nem múlhat el
nyomtalanul. Most pedig ismét védtelen vagy, egyedül kell harcolnod a gyermekeidért.
Drágám, még csodálkozol, ha netán sírva fakadsz? Én ugyan nem. Inkább azt csodálom,
hogy ennyi megpróbáltatást ép bőrrel átvészeltél.
Skye a könnyein át nézett föl rá. – Szükségem van rád, Adam – mondta halkan. –
Nincs jogom hozzád fordulni, de nagyon nagy szükségem van rád.
– Rám számíthatsz, Skye. Így volt ez eddig is, eztán is mindig így lesz. – Adam
gyöngéden maga felé fordította az asszony arcát, majd ajkával épp csak végigsimította az
övét. – Fáradt és megviselt vagy, kicsi lány. Megvigasztalhatlak-e úgy, mint akkor régen?
– Ó, Adam, miféle nő vagyok én? – suttogta Skye. – A férjem alig egy hónapja halt
meg, s Isten a tudója, mennyire szerettem, mégis kívánlak.
Adam látta rajta, hogy minden ízében remeg. Most még túlságosan feszült és kimerült
a szeretkezéshez, gondolta, s talán soha többé nem jön el az a pillanat. Szereti, mindig is
szerette, de ő józan ember. Skye egyszer arra kérte, vegye el feleségül, de ő, bármilyen
boldogan megtette volna, nemet mondott, mert úgy vélte, nem tudja megadni Skye
O'Malleynek az őt megillető hatalmat és rangot. Erős karjaiba vette Skye-t, és átvitte a
hálószobába. Miközben óvatosan befektette hatalmas ágyába, így szólt: – Szeretném, ha
most aludnál, kicsi lány. Majd mindent megbeszélünk, de előbb pihend ki magad, és
nyugodj meg. – Aztán gondosan betakargatta.
Skye készségesen engedelmeskedett, bár azt hitte, nem fog elaludni. Adam a borát
iszogatva várta meg, míg álomba merül, pedig minden porcikájával kívánta. Újra töltött

20

Bertrice Small

Édes holnapok

magának, s gyorsan visszament őrhelyére. Adam de Marisco igen jóképű férfi volt, hat és
fél láb magas, arányos testalkatú. Dús, koromfekete haja selymes fényű, egykor nyíratlan
szakállát most oly szabályosra, elegánsra vágatta, hogy az udvarban is megállta volna
vele a helyét, bajusza pedig hangsúlyozta érzéki száját. Szürkéskék szemére sűrű
szempilla és dús szemöldök vetett árnyékot. Keskeny, hosszú, arisztokratikus orrát
normann őseinek köszönhette.
Miután a serleg kiürült, amúgy ruhástul dőlt le az ágyra. Skye egyszer nyöszörögni
kezdett álmában, s Adam ekkor bebújt mellé a takaró alá, átölelte, és addig nyugtatgatta,
míg el nem csitult. Maga is újból mélyen elaludt, s a kissé édeskés rózsaillat ezernyi, soha
el nem halványult emlékképet idézett fel benne. Csodálatos érzéssel töltötte el a tudat,
hogy ismét a karjaiban tarthatja Skye-t.
Adam de Mariscónak fantasztikus álma volt. Kicsiny, tarka pillangók egész hada
rajzotta körül meztelen testét. Ott röpködtek csupasz combja és hasa fölött, időnként
megpihentek mellkasa dús, fekete szőrén. Ágyékába beléhasított a vágy fájdalma,
felnyögött, és kinyitotta a szemét. Ekkor látta meg, hogy Skye föléje hajol, s rögtön
rájött: az álombeli pillangók az ő apró csókjai voltak.
– Kelta boszorkány – súgta, s fölemelte Skye fejét, hogy láthassa az arcát.
Skye gyönyörű kék szemével kissé szégyenlősen nézett rá, s elpirult, amikor azt
mondta: – Kívánlak, Adam!
Adamnek a lélegzete is elakadt. Skye meztelen volt, feszes kis melle, halvány
rózsaszín mellbimbója éppoly gyönyörű, ahogy az emlékeiben élt. Ujja hegyével
cirógatta Adam combját, aki meglepetten tapasztalta, hogy ő is szinte teljesen meztelen.
Csodálkozását látva Skye pajkosan kuncogott: – Tisztelt uram, ön oly mélyen alszik,
hogy ha én volnék az ellenség, már rég bevettem volna Lundy várát. Miközben ön az
igazak álmát aludta, én könnyedén megfosztottam ruháitól, csupán az inge fogott ki
rajtam. Adam fölült, és levette az engedetlen ruhadarabot. – Hölgyem, ön szégyentelen,
gátlástalan perszóna, de ez nem tart vissza attól, hogy magamévá ne tegyem! Ekkor Skye
magához ölelte, és Adam de Marisco azt tette, amit egész éjjel szeretett volna.
Megcsókolta Skye-t, ajkai oly hevesen és követelőzőén tapadtak az övére, mint soha
azelőtt. Skye szorosan átfogta a nyakát, testük annyira összesimult, hogy annál közelebb
két emberi test nem is kerülhet egymáshoz. Miközben Skye a nyelve hegyével cirógatta
Adam ajkát, és melle édes kis domborulatai a férfi mellkasának feszültek, Mariscónak
egyszer csak lelkiismeretfurdalása támadt. Amikor annak idején felmérte, hogy Skye
soha nem lehet egészen az övé, megfogadta, hogy többé nem szeretkezik vele, de most az
éjjel rájött, hogy ezt az ígéretet képtelen betartani.
Utat engedett Skye incselkedő nyelvének, szétnyitotta ajkait, hogy az felfedezhesse a
szája minden zugát. Aztán magához ragadta a kezdeményezést, visszaterelte Skye nyelvét
a szájába, s ott folytatódott az édes küzdelem, míg Skye félre nem fordította a fejét, s
gyönyörű testén borzongás futott végig, a fokozódó vágy jeleként pedig mellbimbói
megkeményedtek.
Adam de Marisco elmosolyodott, ahogy Skye arcára nézett. Soha életében nem ismert
nála érzékibb nőt, soha senki nem bízott meg benne ennyire, nem adta át magát neki ilyen
önfeledten. – Kicsi lány, oly kívánatos vagy, hogy az ember azt sem tudja, hol kezdje a
lakomát.
Egy ideig gyönyörködött a világ legszebb domborulataiban, aztán gyöngéden
harapdálni kezdte az egyik rózsabimbót, a másikat pedig mind mohóbban markolászta.
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Csókjaival borította el Skye arcát, karcsú nyakát, puha vállát, feszes mellét. Ajka
továbbsiklott a hasára, nyelve elidőzött a köldökénél. Skye teste a keze minden
mozdulatára, az ajka minden érintésére válaszolt. – Ó, Adam? – suttogta.
Milyen őszinte még ilyenkor is, gondolta Adam. – Emlékszel, kicsi lány, mit mondtam
neked? A szeretkezés művészet, nem szabad elhamarkodni, az örömöt nem szabad
siettetni.
– Adam! – Skye megpróbált fölülni, de Adam nem hagyta, és mélyen a szemébe
nézett.
– Nem leszek a szeretőd, Skye O'Malley. A férjed sem lehetek, mert nem tudom
megadni azt, ami megillet. Nincs számomra drágább lény kerek e világon, s ha kell, a
hétfejű sárkányt is legyőzöm a kedvedért, de a szeretőd nem leszek!
Skye nem firtatta az okot, hisz nagyon is jól tudta. Szeretik ők egymást, de nem az a
fajta szerelem ez, ami házastársakat fűz össze. Robert Small mellett Adam az ő legjobb
barátja, s nagyon csúnya dolog volt idejönni hozzá, olyat kérni, pontosabban kicsikarni
tőle, amilyen szolgálatot a csődör tesz a ménes kancáinak. Skye fülig pirult szégyenében.
– Adam, kérlek, bocsáss meg nekem. Hadd keljek fel, elmegyek most rögtön, nem lett
volna szabad idejönnöm.
– Ejnye no. – Adam gyöngéden visszanyomta az ágyra. – Fölébreszted az alvó
oroszlánt, aztán faképnél hagynád? Azt mondtad, szükséged van rám. Nos, nekem is rád.
Most elég a szavakból, majd később beszélgetünk. – Ajkaival oly gyorsan vette birtokba
Skye egész testét, hogy neki még a lélegzete is elakadt.
– Adam! – suttogta.
– Most ne beszélj, drágám! – felelte Adam, s miközben Skye ajkainak mézét
kóstolgatta, a vágy tüze mindjobban kezdett felizzani az asszonyban is. Amikor pedig a
női test legrejtettebb zugát hódította meg a férfi mohó szája, Skye olyan élvezetet élt át,
amilyenben már rég nem volt része. Legutóbbi terhessége ötödik hónapjától fogva e
gyönyörű testtől megtagadtattak a szeretkezés örömei, így aztán minden porcikája, mint a
száraz rőzse, úgy fogott lángot.
Adam de Marisco boldogan nézte, hogyan izzik fel a tűz Skye-ban, s amikor már
egész teste remegett a vágytól, ő felült, a már majdnem elalélt asszonyt magához vonta.
Miután Skye-t már eljuttatta a csúcsra, hanyatt fektette, fölé hajolt, és teljesen birtokába
vette azt az édes, lüktető barlangot. Miután ő is kielégült, elnyúlt az ágyon, és átölelte
Skye-t.
Mély álomba merültek, s akkor ébredtek fel, amikor a hajnal fényei már beszűrődtek a
toronyszoba egyetlen ablakán. Skye egy ideig mozdulatlanul feküdt, hátha Adam még
alszik; különben sem tudta, mit is mondhatna neki. E nehézséget Adam hidalta át, mert
halkan így szólt: – Hogy képes nő ekkora örömöt szerezni? Menynyire szeretném, ha
feleségül vehetnélek, kicsi lány!
– Én is azt szeretném, ha összeházasodnánk, Adam. Nem ismerek nálad erősebb férfit,
aki mellett nagyobb biztonságban érzem magam. Különben is, mindig azt mondtad
nekem, ha nincs mellettem férfi, a vagyonom meg a szépségem kiszolgáltatottá tesz.
Röstellem, hogy idejöttem, de olyan nagy szükségem volt rád.
– Skye, nincs mit röstellni azon, ha egy nő megkíván egy férfit, de ez még nem elég ok
a házasságra, ezt te is tudod. – Adam nevetéssel próbálta oldani a feszültséget. –
Szerintem nem akad férfi Erzsébet udvarában, aki ne adná el a lelkét az ördögnek, ha az
én helyemben lehetett volna az elmúlt éjjel! – Felkönyökölt, úgy nézett Skye-ra. – Ugye
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tudod, hogy miért nem fogom mégsem komolyan fontolóra venni az ajánlatodat?
– Tudom, Adam.
– Barátok vagyunk, s ahhoz ragaszkodom, hogy rosszul értelmezett hűségből ne
utasítsd majd vissza azt a férfit, akit valóban tudsz szeretni.
– Nem lesz többé ilyen – jelentette ki Skye határozottan. – Az ég szerelmére, Adam!
Tizenöt év alatt négy férjet éltem túl. Jó, azért a disznó Domért nem kár, de Khalid,
Geoffrey és Niall egészen más. Őket szerettem, és nem tudnám elviselni még egy
szeretett férfi halálát. Kezdem azt hinni, bajt hozok arra, akit szeretek. Nem lesz több
férjem, épp elég fölnevelni a hat gyermekemet. Mostantól fogva szabad leszek, a magam
életét élem, én választom meg a társaságomat.
– És a szeretőidet – mondta halkan Adam.
– Valószínűleg. – Skye elpirult. – Attól tartok, én nem tudok meglenni férfi nélkül.
Olyan nagy baj ez, Adam?
– Ha akarsz, igenis meg tudsz lenni férfi nélkül, kicsi lány. Az elmúlt éjszaka más
volt. Egyszerűen csak olyan barátra volt szükséged, aki szeret és meg tud vigasztalni.
– Ó, Adam, nálad jobban senki nem tud megvigasztalni – hízelkedett Skye.
Tekintetük összetalálkozott; mindkettejüknek az jutott eszébe, amikor először találtak
egymásra. Skye akkor is bajban volt, épp Geoffrey és legkisebb gyermekük, Johnny
elvesztését kellett átélnie. Amikor Adam karjaiban kitört belőle a zokogás, ő így szólt
hozzá: – Hadd vigasztaljalak meg, kicsi lány! – Azóta ez szállóige lett közöttük, most is
jót nevettek rajta.
– Meddig maradsz Lynmouthban?
– Az Ceciltől függ. Üzenek neki, aztán meg kell várnom a döntését, betehetem-e a
lábam az udvarba, hogy a királynőhöz folyamodjam Padraic birtokai ügyében.
– S ha nem térhetsz vissza az udvarba?
– Akkor Lynmouthból folyamodom a királynőhöz. Robbie nemsokára visszajön, ő tud
szólni az érdekemben, ha én nem találkozhatom a királynővel.
Adam bólintott. – Hol vannak most a gyerekek? Gondolom, nem mind együtt.
– Nem, Adam. Ennél több eszem van. Legidősebb fiam, Ewan O'Flaherty
Ballyhennesseyben lévő birtokain él. Nagybátyám a legidősebb öcsémet, Michaelt küldte
oda, hogy vigyázzon rá. Ewan tizenhárom éves, szinte már kész férfi. Három év múlva
feleségül veszi Geoffrey első házasságából származó leányát, Gwyneth Southwoodot.
Ewan öccse, Murrough O'Flaherty Lincoln gróféknál apród. Neki megfelelő
kapcsolatokra kell szert tennie, mert én pénzt ugyan tudok neki adni, de birtoka sajnos
nincs, azt magának kell megszereznie.
Legidősebb lányom, Willow, Cecily Small úrasszonynál van. Valószínűleg az apjára
ütött, nem szereti Írországot, jobban érzi magát enyhébb éghajlatú vidéken. Mivel Robbie
úgyis távol van, megengedtem neki, hogy Cecily úrasszonynál maradjon; jól megvannak
egymással, s Willow még a háztartás művészetét is elsajátíthatja. Robbie és a nővére hála
istennek hivatalosan örökbe fogadta és örökösének tette meg. Az ő nevüket is viseli, ami
sokkal előnyösebb számára, mint egy spanyol családnév. Így ráadásul titokban maradhat
az is, hogy Willow apja egykor Algír bordélyfejedelme volt. – Skye megborzongott. –
Nagyon szerettem Khalidot; a lánya ezt soha nem tudhatja meg róla. – Ekkor
elmosolyodott. – Jót nevetne Khalid, ha látná, milyen igazi angol kislány lett az ő
gyermeke, és Robert Small neve majd segíti a boldogulásban. Sokan azt hiszik, tényleg
Robbie rokona.
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Lynmouth kicsi grófja apród az udvarnál. Én ugyan be sem tehetem a lábam oda, de
Robin Erzsébet kedvence. Azt mondják, egyre jobban hasonlít Geoffreyre. Az apját
Angyalgrófnak nevezték, Robint pedig Kerubnak becézik az udvarnál. Geoffrey nagyon
büszke volna rá. A Burke gyerekek biztonságban vannak a kastélyukban.
Nem, Cecil a gyerekeimet nem tudja ellenem fölhasználni. Csak Robin hozzáférhető
számára, ő viszont Anglia egyik legfontosabb nemesi családja sarjaként védettséget
élvez. Cecilt hál' istennek különben sem vinné rá a lélek, hogy gyerekeket bántson. Hiába
Tudor Erzsébet teremtménye, e szempontból mégiscsak tisztességes ember.
– Ugye, a királynőnek azóta sem bocsátottál meg, Skye?
– Nem, és soha nem is fogom neki megbocsátani, amit velem tett, sem azt, hogy annyi
időt elvett Nialltól meg tőlem, főleg most, hogy Niall… meghalt.
– Édes, kedves Skye! – Adam átölelte és magához szorította. – Ígérd meg nekem,
hogy többé nem szállsz szembe Erzsébettel!
– Megígérem, Adam. Nem vagyok én már az a forrófejű teremtés, aki a királynő
szeme láttára fosztotta ki a hajóit. Beérem azzal, hogy Erzsébetnek sose sikerült ezt rám
bizonyítani. Az ördögbe is, Adam, éhen halok! Micsoda házigazda az olyan, aki nem
kínálja meg a vendégét?
– Azt hittem, megkaptál tőlem mindent, amit kívántál, de hogy lásd, kivel van dolgod,
közbenjárok az érdekedben Glynnisnél. Remélhetőleg hoz némi harapnivalót.
Amikor aztán Glynnis megérkezett a hatalmas tálcával, az roskadozott a
finomságoktól. – Mindenből hoztam egy kicsit, asszonyom. Ha ezeket végigkóstolgatja,
ma már nem is fog megéhezni – mondta barátságos mosoly kíséretében, majd bókolt és
távozott. Két tálkában zabkása gőzölgött körtekompóttal, az ezüstedény fedele tejszínes
tojásrántottát rejtett, de helyet kapott a tálcán egy üveg száraz spanyol bor, egy tányéron
hajszálvékonyra szeletelt falusi sonka, lenvászonba bugyolálva egy darab forró
búzakenyér, vaskos csuprokban édes vaj és sűrű méz. Teli kancsó barna sör egészítette ki
a lakomát.
Skye szeme felcsillant a sok csemege láttán. – Adam, ha egyszer útilaput kötsz
Glynnis talpára, mondd meg neki, hogy nálam lesz munkája. – Sem a zabkását, sem a
rántottát nem hagyta kihűlni, s miután már a sonkaszeleteket is megtizedelte, hátradőlt a
széken, kinyújtotta hosszú lábát, majd felhajtott egy kupa barna sört. Ezek után
következett a vajjal és mézzel megkent szelet kenyér.
Adam gyönyörködött benne, milyen farkasétvággyal, jóízűen eszik. Mindig
idegesítették azok a nők, akik csak finnyáskodva csipegetnek abban a hiszemben, hogy
úgy illik. – Elviszlek én Lynmouthba. – Skye teli szájjal bólintott. – Maradjak ott veled,
míg meg nem érkezik Cecil válasza?
Skye lenyelte a falatot. – Nem, jobb, ha Cecilnek nem jut eszébe, hogy létezel. Viszont
lehet, hogy sietve kell indulnom, s erre Lundy kikötője igazán alkalmas.
– Mindig a rendelkezésedre áll, kicsi lány.
Akkor szálltak hajóra, amikor a nap megjelent a látóhatáron, és hála a délnyugati
szélnek, hamar megérkeztek Lynmouthba.
Adam a hajót a parti sziklák rejtekében meghúzódó kis öbölbe kormányozta, melyet
titkos alagút kötött össze a várral. Lynmouth grófjai évszázadok óta erre menekültek, ha a
sors úgy hozta.
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– Délre szélcsend lesz, nekem meg nem volna ínyemre tizenegy mérföldet evezni,
úgyhogy jobb, ha máris indulok. – Adam átölelte és gyöngéden megcsókolta Skye-t. –
Vigyázz magadra, kicsi lány, ha pedig szükséged van rám, a szokott módon jelezz. Egy
fiú éjjelnappal őrt fog állni.
Skye-nak könnyek szöktek a szemébe, ahogy a kék vízen távolodó hajó után nézett, de
nem vesztegette az időt sírásra. A titkos folyosón át a vár legrégebbi részébe jutott, onnan
pedig saját lakrészébe. Daisy már várt rá.
– Kerítsd elő nekem Wat Masont, Daisy. Sürgős üzenetet kell vinnie Lord
Burghleynek a Whitehallba.
– Lord Burghley itt van Devonban, asszonyom. Sir Richard de Grenville-nél szállt
meg.
– Vajon mi szél hozta erre? Nemigen szokott kimozdulni az udvarból.
– A lázadás híre – felelte Daisy. – Azóta rebesgetik, hogy lázadás van készülőben,
mióta a skót királynő tavaly Angliába menekült. Állítólag az északi határ menti grófok
szeretnék visszahozni a régi vallást, már bocsásson meg, hogy így mondom.
– Igen, Daisy, valóban római katolikusnak születtem, és nem is szándékozom áttérni,
de annak se látom értelmét, hogy az ember vallási csetepatékba bonyolódjon. Szerintem a
vallás Isten és ember magánügye. Azok az idióták majd csúfosan pórul járnak, ha azt
hiszik, hogy Stuart Máriát ültethetik Erzsébet trónjára. Elvesztik mindenüket, az egyház
pedig nem fogja őket kárpótolni. Nagy butaság a vagyoni meg a vallási ügyeket
összekeverni. No, hívd gyorsan Wat Masont!
Daisy sietve távozott, és Skye máris hozzálátott, hogy megírja a királynő
miniszterének és legbefolyásosabb emberének, Lord Burghleynek szóló levelet. Afelől
nem volt kétsége, hogy William Cecil hajlandó lesz vele találkozni, de azt nem tudta,
segít-e majd neki. Cecilnek semmi esetre sem érdeke, hogy újabb bajok legyenek
Írországban, már csak az esetleges angliai lázadás miatt sem. Ismeretlenül is hálával
tartozom ezért Stuart Máriának, gondolta Skye. Csak pár sort írt; arra kérte Lord
Burghleyt, fogadja, mielőtt visszatér az udvarba. Szívesen elmegy hozzá, de örömmel
látná vendégül is Lynmouthban.
Mire Skye befejezte az írást és lezárta a levelet az O'Malley-címer sárkányait ábrázoló
pecséttel, Wat már meg is érkezett. – Vidd el ezt a levelet Sir Richard Grenville-hez, de
csakis Lord Burghleynek add át, senki másnak, és várd meg a választ. Megértetted?
– Igenis, úrnőm, értem. – És Wat futva távozott.
A játszma tehát elkezdődött, gondolta Skye. Nem is kellett sokáig várakoznia, mert
Wat még aznap este hozta a választ. Skye izgatottan nyitotta ki a levelet.
Megkönnyebbült, mert az állt benne, hogy Cecil két napon belül megérkezik
Lynmouthba, s egy éjszakát ott tölt, mielőtt visszamegy Londonba. Skye azon töprengett,
vajon mit kér majd cserébe a segítségéért. Bizonyára nem keveset, de Padraic jövőjéről
mindenképp gondoskodnia kell.
– Asszonyom! Megérkeztek! – viharzott be Daisy a szobába.
Skye-nak nem kellett sokáig találgatnia, ki lehet az, mert a kislánya, Willow futott
egyenesen a karjaiba. Skye felkapta és magához szorította. – Drága kicsikém! Mennyire
hiányoztál! – Elérzékenyült a fekete hajú, sűrű szempillájú, csillogó szemű kislány láttán,
aki oly nagyon hasonlított az apjára, Khalidra.
– Ugye, mama, itt maradsz a születésnapomra? – Willow igen komoly pillantást vetett
anyjára.
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– Már április volna? – Skye úgy tett, mint aki meglepődik.
– Bizony, mama! Öt nap múlva kilencéves leszek!
– No hiszen, rövidesen férjet kell neked keresnem, Willow.
– Köszönöm, de inkább én szeretném kiválasztani!
Mintha magamat hallanám, gondolta Skye. Lehet, hogy külsőre olyan, mint az apja, de
legalább annyira az én lányom is.
– Csak ahhoz mégy férjhez, akit szeretsz – ígérte meg legidősebb lányának.
– Szabad így elkényeztetni? – szólt közbe egy ismerős hang, Skye Cecily úrasszonyt
látta belépni a szobába.
– Bizonyára nyomós oka van, hogy Angliába jöttél – mondta Cecily, és leült a
kandalló mellé. Skye vele szemben foglalt helyet, ölében Willow-val.
– Az öreg MacWilliam meghalt, s így Padraic öröksége komoly veszélybe került.
Erről még senki sem tud, titokban temettük el szegényt. A Burke-kastélyt Seamus
bácsikámra bíztam, én meg azért jöttem, hogy Lord Burghley közbenjárásával forduljak a
királynőhöz. Nem tudom, mit teszek, ha Cecil nem hajlandó segíteni. Talán Dickon de
Grenville szól majd az érdekemben, vagy Robbie, ha a jövő hónapban visszatér.
– Ha kell, majd elmegyek én a királynőhöz – ajánlotta fel Cecily úrasszony, és
együttérzően szorította meg Skye kezét. – Nagyon sajnálom, ami Niall-lal történt.
– Ugye szerzel nekem új apukát? – szólt közbe Willow. – Az édesapámat sajnos nem
ismertem, de Geoffreyt és Niallt nagyon szerettem.
– Nem hinném, kicsikém. A mamának négy férj is épp elég volt, és több gyerekre se
vágyom. Még nem is láttad Padraic öcsédet. Eljössz velem a nyáron Írországba, hogy
megnézd?
Willow álmosan pislogva bólintott; elfárasztotta a hosszú út. Skye intett Daisynek, s ő
elvitte a kislányt vacsorázni és lefeküdni.
– Kapott hírt Robbie-tól? – érdeklődött Skye.
– Igen! Az első hajó a múlt héten futott be Plymouthba. A portugálok ugyan azt hiszik,
övék a Fűszer-szigetek, de Robbie-t sem kell félteni. A flotta alaposan meg van rakva
szegfűszeggel, szerecsendióval, borssal és fahéjjal. Azt üzente, neked különösen szép
drágaköveket hoz.
– Akkor megint jókora haszonra teszünk szert. Még úgy is marad bőven, ha a királynő
megkapja a részét. Nekem már csak ez maradt meg, Cecily. A gyerekek és a vagyon.
– Leszel te még szerelmes, kedvesem.
– Nem én! Ha sikerül újból elnyernem a királynő kegyeit, már nem lesz szükségem
más védelmezőre.
– Elfelejtetted, Skye, legutóbb épp a királynő hozott olyan helyzetbe, hogy csak férj
védhetett meg – figyelmeztette Cecily úrasszony.
– Viszont a királynő azzal is tisztában van, hogy ezt még egyszer nem teheti meg
velem, mert ugyanúgy bosszút állok, mint amikor kiraboltam a hajóit.
– Ne hamarkodj el semmit, gyermekem. Majd meglátod, mit mond Lord Burghley.
Bár a királynő jobbkeze, azért becsületes ember.
– Igen, ez igaz – bólintott Skye.
Ezen gondolkozott, miközben készült a vendégek fogadására. A távollétében
Csipkerózsika-álmát alvó várba hamar visszaköltözőit az élet. A cselédek mindent
leporoltak, fölmostak, kifényesítitek. Friss virág került a szobákba, illatos, ropogós
ágynemű a hálószobákba. Amikor William Cecil, Sir Richard de Grenville és kíséretük

26

Bertrice Small

Édes holnapok

két nap múlva megérkezett, gondosan nyírott gyep és színpompás kert fogadta őket.
Skye formás kis mellét is sejtető, mélyen kivágott, legyező alakú csipke állógallérral
díszített fekete bársonyruhában üdvözölte a vendégeket. Perzsa lazúrköves ezüst
nyakláncot viselt, dús, fekete haját pedig ezüstszállal átszőtt háló fogta össze.
– Jóságos ég! Skye, te semmit sem változtál. Mint hallom, a jó öreg MacWilliamet is
megajándékoztad a rég várt örökössel. – Sir Richard de Grenville hatalmas csókot
nyomott Skye arcára, aztán észbe kapott: – Borzasztó, ami Niall-lal történt.
– Nem ezt a sorsot érdemelte – állapította meg William Cecil.
– Asszonyom, örömmel üdvözlöm ismét Angliában.
– Amíg itt vagyok, ugyebár biztosan nem szítok lázadást Írországban – hangzott Skye
csípős megjegyzése.
A királynő minisztere vakkantásszerűen felnevetett. – Lady Burke, mint mindig, mi
most is értjük egymást. Miben lehetek a szolgálatára?
– Beszélhetnénk négyszemközt?
Miközben Sir Richard és a többiek hozzáláttak, hogy leöblítsék az út porát, ők a
kellemes és barátságos könyvtárszobába mentek át. Skye mindkettejüknek töltött a
különleges burgundiból, s így szólt: – A királynő egészségére!
– A királynő egészségére!
– Az öreg MacWilliam meghalt, és az én újszülött kisfiam lett az új Lord Burke –
mondta Skye.
– Erről én nem is értesültem! – Cecilnek tetszett, hogy Skye nyomban a lényegre tér.
A legtöbb nő ilyenkor úgy kerülgeti a témát, mint macska a forró kását. De mi lehet az ő
ír kémeivel?
– Ne hibáztassa írországi hírforrásait, uram. – Skye élvezte, hogy olvas a
gondolataiban. – Apósomat titokban temettük el, – s most nagybátyám viseli a kastély és
a birtok gondját. A maga dublini angol barátai meg az én drágalátos ír szomszédaim úgy
tudják, Rory Burke haldoklik, de már ugrásra készen várják, hogy lecsapjanak a
birtokára. Ezért nem hoztuk nyilvánosságra a halálát, és ezért fordulok önhöz. A kis
Padraic Burke érdekeit csak a királynő támogatásával tudom megvédeni. Arra kérem,
tegye lehetővé, hogy személyesen adhassam elő ügyemet őfelségének. A hajóim épp elég
borsot törnek a spanyolok orra alá, az O'Malley-flotta kereskedelmi hasznából pedig a
kincstárnak is jut bőven. Nem magamnak kérem, hanem a fiamnak, a Burke-birtokok
törvényes örökösének.
William Cecil elgondolkodva nézegette az italát. Északon Lumley, Arundel,
Northumberland és Westmoreland grófja máris sok gondot okoz az átkozott skótok
királynője, Stuart Mária miatt. Biztosra vette, hogy vallási okokból támogatni fogják
trónigényét.
Isten a tudója, milyen engedékeny volt Erzsébet a katolikus földesurakkal. Tudor
Erzsébet ugyan nem a pápa, hanem a maga kedve szerint értelmezi a vallást, de nem
háborgatja katolikus alattvalóit, míg azok Angliát előrébb valónak tekintik Rómánál.
Lord Burghley arra gondolt, ha a királynő nem védi meg a kis Padraic Burke érdekeit,
bizonyosan bekövetkezik az, amitől Skye tart. A dublini angolok és a hasonlóképp kapzsi
ír szomszédok mindenáron meg akarják majd szerezni a Burke-birtokot. Az írek persze
az angolok ellen fordulnak, az angol-ír földesurak meg a királynőtől kérnek pénzt és
katonát, ő pedig ezt nem tagadhatja meg tőlük. Nem, a Koronának most végképp nem
hiányzik az újabb felfordulás, az újabb ellenség Írországban. Szükségük van az O'Malley-
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flottára is, ami egyet jelent azzal, hogy Skye jóindulatára úgyszintén.
William Cecilnek esze ágában sem volt olcsón adni, amit Skye kért. – Asszonyom –
mondta –, a Korona hajlandó megvédeni a kisfia jogait, de cserébe meg kell tennie
valamit.
– Nincs más választásom – felelte Skye. – Mi lenne az?
– Van Franciaországban egy Provence és Languedoc közé ékelődött kis hercegség. A
neve Beaumont de Jaspre. A jelenlegi herceg nemrégiben előnyös kereskedelmi
megállapodásokat javasolt, és biztonságos kikötőt kínált az angol kereskedőhajók
számára. Szívesen elfogadnánk az ajánlatát, mert így megfelelő földközi-tengeri
kikötőhöz jutunk, ahonnan szemmel tarthatjuk Franciaországot is.
A herceg viszont angol feleséget szeretne, mert van ugyan egy fia, de az állítólag nem
egészen épelméjű. A királynő eddig még nem talált alkalmas jelöltet. Egy kis fruskával
nem sokra mennénk, mert annak csak a szerelmen járna az esze. Magának, asszonyom,
nem lennének illúziói, és tudná, mi a kötelessége Anglia iránt. Ha erre rááll, én
személyesen gondoskodom arról, hogy a kisfia jogait ne érje sérelem, ő maga pedig a
királynő védelme alatt nőne fel.
Skye arcára kiült a döbbenet. Ez az ember megőrült. – Én nem hagyhatom el
Írországot és Angliát, minden ideköt! Itt vannak a birtokaim, a javaim, a gyerekeim!
Azonkívül megfogadtam, hogy soha többé nem megyek férjhez. Nem akarok még egy
olyan embert elveszteni, akit szeretek. Ilyet nem kérhet tőlem!
– Asszonyom, ön sohasem látta Beaumont de Jaspre hercegét, következésképp nem is
szeretheti. Ha tehát a herceg eltávozik az élők sorából, önnek az nem okoz nagy
fájdalmat. A hírek szerint beteg, de minden vágya, hogy gyermeke szülessék. Maga
feltehetően egy-két éven belül megözvegyül, de addigra Anglia már megvetheti a lábát a
francia partokon.
– Ez kegyetlenség! Kérjen bármit, csak ezt ne! Ilyet nem kérhet tőlem!
– De igen! Csak akkor veszem védelmembe a fiát, ha hajlandó feleségül menni
Beaumont de Jaspre hercegéhez. – Sötétbarna szemét Skye-re szegezte.
– Egyenesen a királynőhöz fordulok!
– Csakhogy nem teheti be a lábát az udvarba. Ha odamegy a királynő engedélye
nélkül, újból a Towerba zárják, onnan pedig nem tud segíteni a fián. Egyébként a
királynő hallgatna rám ez ügyben, s kell-e egy védtelen kisgyereknek befolyásosabb
pártfogó, mint a királynő? Gondolkozzék, asszonyom!
Skye azonnal felmérte, hogy az egyetlen, amit tehet: elfogadja az ajánlatot. Ellenkező
esetben akár addig viaskodhat a dublini angolokkal és az ír szomszédokkal, míg a fia fel
nem nő, és ő folytathatja a harcot. Bármennyire idegen tőle a házasság gondolata, nincs
mit tenni. Legfeljebb annyit, hogy ő is szab bizonyos feltételeket.
– Ugyanolyan házassági szerződést akarok, mint amilyet Southwooddal és Lord
Burke-kel kötöttem. Ami az enyém, maradjon meg nekem. Nem óhajtok olyan
kiszolgáltatott lenni, mint ebben a férfiak irányította világban a nők többsége.
– Nem lesz könnyű – felelte Lord Burghley –, de ha elég szép hozományt visz a
házasságba, a herceg valószínűleg elfogadja a kikötést, meg lehet győzni róla, hogy a
földbirtok valójában az ön gyermekeié. Ami pedig a gyerekeket illeti, ők itt maradnak.
Skye bólintott. Megszakad a szíve, hogy el kell válnia tőlük, de itt mégiscsak nagyobb
biztonságban lesznek. – Szeretném, ha továbbra is nagybátyám, Connaught püspöke
viselhetné gondját a fiamnak és a Burke-földeknek.
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– Rendben van – egyezett bele William Cecil. Az öreg Seamus O'Malley ugyan
pápista, de becsületes és népszerű, ő biztosan nem fog okoskodni. Sokkal több veszélyt
hordozna magában, ha egy angolt vagy egy angol-írt tennének meg a Burke gyerekek
gyámjának.
– A többi gyermekem pedig maradjon ott, ahol most van – mondta Skye.
– Akkor tehát hamar fel tud készülni az útra. Én holnap indulok vissza a királynőhöz,
ön egy hét múlva kövessen. Amint megérkezik Londonba, értesítsen, s én elintézem,
hogy újra beléphessen az udvarba. Hol szándékozik megszállni?
– Greenwoodban. A Lynmouth-ház hatalmas, nem érdemes kinyitni egy embernek
ilyen rövid időre.
Lord Burghleynek mindig is tetszett Lady Burke takarékos szemléletmódja. Jobban
sáfárkodik a vagyonával, mint sok férfi, ügyesen bánik minden fillérrel, a gazdagság
szerinte nem arra való, hogy szétszórjuk, hanem hogy gyarapítsuk. – Akkor tehát
megállapodtunk. Viszontlátásra az udvarban.
Skye ezután fölkísérte Lord Burghleyt a vendégszobába, ő pedig lakosztályába sietett.
Nem tudott napirendre térni a történtek felett. Megfogadta, hogy többé nem megy férjhez,
s most mégis egy idegen felesége lesz. Az az ember gyereket akar, s ő e tekintetben már
bizonyított. Borsódzott a háta a gondolatra, hogy bebújjon egy vadidegen ágyába. Lord
Burghley azt mondta, a herceg beteg. Talán mire ő odaér, az állapota annyira leromlik,
hogy nem lesz képes házastársi kötelességeit teljesíteni. Mindig van remény.
A Lord Brughley és kísérete távozását követő napokat Skye javarészt ügyintézéssel és
levélírással töltötte. Lynmouth leggyorsabb lovai vitték a leveleket a címzettekhez, mert
Skye még indulása előtt tudni akart mindenkiről a családban. Elhatározta, hogy
O'Malley-hajó fedélzetén teszi meg az utat, ezért a hónap végére a londoni kikötőbe
rendelte a Sirályt. Ragaszkodni fog hozzá, hogy kapjon megfelelő tengeri kíséretet,
hiszen kalózokra mindig lehet számítani. Még így is veszélytelenebbnek látszott a tengeri
utazás, mert Franciaország épp igen zűrzavaros időket élt át.
Londonba indulása előtt nem sokkal kapta meg Eibhlin nővére levelét, aki többek
között ezt írta: „Darragh valóban őrült. Az az elvetemült Claire olyan titokzatos módon
tűnt el, ahogy felbukkant.” – Légy átkozott, Claire O'Flaherty! – sziszegte haragjában
Skye. – A puszta két kezemmel öllek meg, csak kerülj még egyszer a szemem elé!
Skye elhatározta, hogy magával viszi Willow-t Londonba, így több időt tölthet
legidősebb lányával, Willow pedig találkozhat szeretett féltestvérével, Robinnal.
Részletesen elmagyarázta lányának a helyzetet, az éles eszű Willow pedig azonnal
megértette, hogy birtok és vagyon nélkül az ember kiszolgáltatott, de még ha ezekkel
rendelkezik, mint az ő anyja, akkor is lehet kiszolgáltatott egy felette álló hatalomnak.
– Nem mehetnék én is, mama? – hangzott Willow egyetlen kérdése.
– Nem, drágám, mert még semmit sem tudok a hercegről. Lehet, hogy úriember és
szereti a gyerekeket, de lehet, hogy nem, akkor pedig ti nagyobb biztonságban vagytok
itt. Érted, mire gondolok?
– Azt hiszem, igen. Ha nem rendes ember, és én is ott vagyok veled, esetleg engem
használ fel arra, hogy téged rávegyen olyasmire, amit különben nem tennél meg, ahogy
Lord Burghley.
– Jóságos ég! – kiáltott fel Cecily úrasszony. – Kilencéves, és már ennyit ért a
világból!
– Így legalább majd kevesebb csalódás éri – mondta Skye. – Igazad van, kislányom.
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Kerek egy héttel William Cecil távozása után Lynmouth grófnője is elindult
Londonba. A Southwood család címerével díszített nagy hintó tavaszi esők áztatta utakon
haladt. A kényelmes, vörös bársony bevonatú ülések, a lószőr és gyapjútakarók azonban
kellemessé tették az utazást Skye, Cecily úrasszony, Willow és Daisy számára. A
négylovas hintó előtt és mögött hat-hat fegyveres vigyázta az utasok biztonságát, egy inas
pedig mindig előrement a következő lóváltó állomásig, hogy ott már meleg étel és vetett
ágy várja őket.
Négynapos út után érkeztek meg a fővárosba, pontosabban az ahhoz közeli Chiswick
nevű, csendes kis Temze-parti településre. Előkelő paloták tőszomszédságában,
közvetlenül egymás mellett állt Skye kétemeletes, vörös téglás háza, Greenwood, és a
Lynmouth-ház, melynek gazdája most a kis Robin.
Ahogy a hintó bekanyarodott a szélesre tárt vaskapun és elhaladt az őket köszöntő
cselédek sorfala előtt, Skye-nak eszébe jutott, milyen elhanyagolt volt az épület és a park
hét éve, amikor először járt itt. De jó érzés hazajönni, gondolta. Greenwood neki a
boldogság kis szigetét jelentette.
Már várta Lord Burghley üzenete. Nyomban a könyvtárszobába sietett. Alighogy
levette halványkék glaszékesztyűjét és hermelin-szegélyű sötétkék bársonyköpönyegét, a
főkomornyik ezüsttálcán át is nyújtotta a levelet. Skye csak a személyzet távozása után
nyitotta ki.
Tisztelt Asszonyom! Örömmel üdvözlöm Londonban. A királynő ma este nyolckor
fogadja a Whitehallban. Kérem, ne gyászruhában, hanem rangjához és vagyonához illő
öltözékben jelenjék meg, mert Beaumont herceg unokaöccse is ott lesz.
Lám, ő csak a szívében gyászolhatja Niallt, de az már nem adatik meg neki, hogy az
öltözékével is kifejezze fájdalmát. Nem, a Korona elvárja tőle, hogy a legszebb ruhájában
parádézzon a herceg képviselője előtt. Cecilben föl sem merült, hogy ő esetleg nem jön
Londonba, hanem Írországba menekül, és meghúzza magát a Burke-kastélyban! Nem,
Cecil még azt is pontosan tudta, mikor érkezik. Elmosolyodott magában, ahogy
belegondolt, milyen tragikomikus ez az egész. Aztán fölment a lakosztályába, s
megmondta Daisynek, mit vesz föl estére.
Skye városi hintója nyolc óra előtt néhány perccel érkezett meg a Whitehall palotához.
Mintegy féltucatnyi fiatalembernek esett le az álla a csodálkozástól, amikor az inas
lesegítette Skye-t a hintó lépcsőjén. Meseszép, sötétlila ruhája mély, szögletes kivágása
fölött merészen kidomborodott halcsonttal merevített fűzővel megemelt melle. A
könyékig bő, alul szűk ruhaujjat fölül levendulakék selyembetét, lent finom hímzés
díszítette, akárcsak az aranyszállal átszőtt, apró igazgyöngyökkel ékes levendulakék
alsószoknyát. Lila selyemharisnyája szintén aranyhímzéstől csillogott, keskeny kis lábán
pedig magas sarkú, lila selyemcipőt viselt.
Középen elválasztott haját a tarkóján a francia divatot követő laza kontyban fogta
össze, melyet Franciaországból hozatott, selyemből készült pármai ibolyák és hófehér
gyöngyvirágok díszítettek. Nyakéke aranyba foglalt, rendkívül értékes gyémántokból és

30

Bertrice Small

Édes holnapok

ametisztkövekből készült, fülében a híres, ritkaságszámba menő, körte alakú gyémántok
függtek. Bal keze gyűrűsujjára csak egyetlen gyűrűt húzott fel, melyen szív alakú zafírkő
ékeskedett.
Szempillájára némi kék festéket tett, ajkára pirosítót kent, de arcszínéről kizárólag az
izgatottság, a düh és a nyugtalanság gondoskodott.
Egy ifjú léhűtő szemtelenül útját állta, földig hajolva fejezte ki hódolatát, de Skye
ingerülten utasította vissza a bókjait. Nem sokkal később régi ismerősbe botlott: az
öntelten vigyorgó Leicester gróf ragadta meg a kezét. – Dudley! – sziszegte Skye.
– Édes Skye! El sem tudja képzelni, mennyire örültem, amikor Erzsébet említette,
hogy visszatér körünkbe, ismét özvegyen. – A félreérthetetlen célzást Robert Dudley
azzal tette még egyértelműbbé, hogy nyomban átfogta Skye derekát, s azt duruzsolta a
fülébe:
– Gyorsan fogyasztja a férjeket, édes Skye. Jöjjön feleségül hozzám, én bizony állnám
a sarat!
Skye dühösen lökte el magától. Megvetően mérte végig Leicester grófját, aki
változatlanul jóképű és elegáns, emellett bántóan tolakodó modorú volt. – Azonnal
eresszen el, Dudley! Azért vagyok itt, mert a királynőnek tervei vannak velem, s ha maga
nem hagy békén, olyan botrányt csapok, amilyet nem látott még az udvar! Ezúttal Lord
Burghley védelme alatt állok!
– Miféle tervei, édes Skye? – Leicester grófját majd szétvetette a düh.
– Rövidesen megtudja, de most eresszen, a királynő vár.
– Odakísérem – ajánlkozott Dudley. Skye ezt nem utasította vissza, mert amint
nyilvánosságra hozzák az eljegyzést, Dudley úgyis kénytelen lesz békén hagyni. Egyetlen
szó nélkül tették meg az utat Tudor Erzsébet magánlakosztályáig, ott pedig a királynő
testőrei tárták előttük szélesre az ajtót. Odabenn Skye csak két ismerős női arcot látott:
Lettice Knollysét és Lady Elizabeth Clintonét. Ez utóbbinál, Lincoln grófnőjénél
apródoskodott Skye másodszülött fia, Murrough.
Egyszer csak halványkék bársonyruhába öltözött fiúcska lépett elő. – Jó estét, mama!
– mondta.
– Jó estét, Robin! – Skye legszívesebben átölelte volna kisfiát, de ennyi ember szeme
láttára nem tehette meg. Lettice Knollys úgy üdvözölte, hogy közben le sem vette a
szemét Dudleyról, Skye-t viszont jobban érdekelte Lady Clinton véleménye
Murroughról.
– Kifogástalan modorú és tüneményes kisfiú, nagyon örülnénk, ha nálunk maradhatna.
– Azt írta, remekül érzi magát, úgyhogy semmi akadálya, sőt boldoggá tesz, hogy
ilyen jó kezekben van – felelte Skye. – Remélem, láthatom, amíg itt vagyok; nem
maradok sokáig.
– Csak üzenjen érte bármikor – mondta Elizabeth Clinton készségesen.
– Drága Skye! – Mindenki felkapta a fejét Tudor Erzsébet hangja hallatán, Skye pedig
kecses bókkal adta meg a királynőnek kijáró tiszteletet. – Köszöntjük ismét az udvarban,
drága Skye.
– Hálás vagyok, hogy jöhettem, felség. – Skye megállapította, hogy a királynő csinos
és elegáns, de kissé megöregedett.
A királynő ekkor külön könyvtárszobájába hívta át, s miután leült, Skye-nak a
szemközti szék felé intett.
– Felséged bizonyára tudja, miért vagyok itt – kezdte Skye.
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– Persze hogy tudom. Azt kívánja tőlem, erősítsem meg a kis Lord Padraic Burke
jogait, hogy a dublini angolok ne szerezhessék meg a Burke-birtokot, mivel nincs felnőtt
férfi leszármazott a családban, aki megvédhetné. Skye bólintott.
– Hajlandó nekem segíteni cserébe? – kérdezte a királynő.
– Mindig is felséged legalázatosabb szolgája voltam.
– Akkor is, amikor kifosztotta a hajóimat?
– Senki sem bizonyította rám.
– Az a szépséges vadember, Marisco akkor kihúzta a csávából, azért én mégis tudom,
hogy maga volt az. Csak nőnek juthat eszébe ilyen ravasz fondorlat. A férfiak nyíltabban
támadnak, drága Skye. – A királynő szúrós tekintettel nézett rá. – Van kedve Beaumont
de Jaspre hercegéhez feleségül menni?
– Kedvem nincs, felség, de hozzámegyek. Amennyiben felséged valóban megvédi a
fiam jogait.
– Tudja, hogy számítunk minden olyan, Franciaországgal, Spanyolországgal, a pápai
államokkal és a Szentszékkel kapcsolatos értesülésére, ami fontos lehet.
– Tudom, felség.
A királynő bólintott. – Akkor megerősítem a fia jogait, asszonyom. Cecil úgy
tájékoztatott, hogy idős nagybátyját, Connaught püspökét kívánja megtenni a fiú
gyámjául.
– Igen, felség, ő igen jólelkű, s ugyanakkor bölcs is.
– Rendben van, semmi kifogásom – felelte a királynő. – Beaumont hercege meg fog
lepődni, micsoda szépséget küldök neki. Bizony sok érdekházasságban okoz csalódást a
vőlegénynek a menyasszony.
– Akárcsak a menyasszonynak a vőlegény – vágta rá Skye.
A királynő nevetett. – Emlékszem, amikor szegény Cleves-i Anna, atyám negyedik
felesége megérkezett. A portré alapján senki se gondolta volna, hogy ennyire kövér, a
bőre pedig az idegeskedéstől csupa pattanás. Első látásra kölcsönösen megutálták
egymást. Atyám szörnyen dühös lett az udvari festőre, Hans Holbeinre, hogy így
becsapta a képpel. Persze az én korosodó, igencsak elhízott apám se volt épp
főnyeremény, de ő másképp látta önmagát. Jobb lábát köszvény kínozta, s különben is
nehéz természetű lévén, főleg akkor lett ingerlékeny, amikor fájdalmai voltak, mint Anna
érkezésekor is. A hercegnő aztán szerencsére gyorsan beleegyezett a válásba. – A
királynő arcára mosolyt csalt az emlék. – No, de most már itt az ideje, hogy megkezdjük
a táncot. Ma este bemutatjuk magát a herceg unokaöccsének, Edmond de Beaumont-nak.
Érdekes embernek fogja találni.
– Felség, nem hagyhatom el Londont, míg Sir Robert Small vissza nem tér. Még e
hónap folyamán megérkezik, mert már kikötött Plymouthban. Igen sikeres útja volt, a sok
fűszerből pedig felséged konyhájára is jut bőven.
Tudor Erzsébet elmosolyodott. – Nincs ok a sietségre, várja csak meg Sir Robertet,
intézze el nyugodtan az üzleti ügyeit.
Ezután a királynő és kísérete átvonult a Whitehall palota hatalmas báltermébe.
Erzsébet elfoglalta helyét az aranyozott, vörös bársony bevonatú trónuson, Skye-nak
pedig az udvarhölgyek számara fenntartott zsámolyok egyikére kellett ülnie. Sorra
járultak az uralkodó színe elé a meghívott előkelőségek. Skye, mint az udvarban mindig,
ezúttal is unatkozott. Már szinte mindenki sorra került, mire a főudvarmester bejelentette:
– Monsieur Edmond de Beaumont.
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Skye-nak kissé elkerekedett a szeme a csodálkozástól, de más jelét nem adta
meglepetésének, mert a trón felé közeledő férfi lélegzetelállítóan jóképű, ugyanakkor
szabályos törpe volt. A törpék zömével szemben azonban arányos testalkatú, a legújabb
divatot követő öltözéke pedig választékos ízlésre vallott. Amikor üdvözölte Tudor
Erzsébetet, még az is kiderült, hogy termetéhez képest igen mély, erős a hangja.
– Üdvözöljük Angliában, Edmond de Beaumont – mondta Erzsébet. – Remélem, jól
érzi magát országunkban.
– Az angol vendégszeretet joggal híres, felség.
– Jöjjön közelebb, Lady Burke! – Amikor Skye odaért a trón mellé, a királynő így
szólt: – Monsieur de Beaumont, bemutatom Lady Skye Burke-öt, aki kész az ön
nagybátyjához feleségül menni. Körülöttük mindenki felkapta a fejét. Skye némiképp
zavarba jött, mert amikor Edmond de Beaumont-t a szokásosnál mélyebbre hajolva
üdvözölte, kebleiből az illendőnél valamivel többet mutatott meg. – A nagybátyám
módfelett szerencsés, felség – mondta a férfi. Ekkor Skye felfigyelt rá, hogy bármilyen
komolyan és udvariasan viselkedik Edmond de Beaumont, ibolyakék szeme közben
folyton nevet.
– Csak reménykedhetem, hogy a nagybácsi éppoly elragadó, mint az unokaöcs –
mondta Skye.
– Nem hinném, hogy bárkinek is eszébe jutna elragadónak nevezni Fabron
bácsikámat.
– Jézusom! – szaladt ki Skye száján, s ijedtében beharapta az ajkát.
Edmond de Beaumont felkacagott. – Mondja, Lady Burke, maga mindig ilyen őszinte?
– A mi kedves Skye-unknak ami a szívén, az a száján. Nemde, Dudley? – jegyezte
meg a királynő.
– Valóban, felség – felelte Dudley. – Lady Burke bizony sosem rejti véka alá a
véleményét.
Edmond de Beaumont figyelmét nem kerülte el, milyen nyílt ellenszenvvel néz Skye
Dudleyra. Vajon miért utálja ennyire? Netán Leicester grófja kikosarazta? Nem, gondolta
Edmond, ez a nő nem úgy fest, mint akinek efféle piperkőc tetszik.
– Drága Skye, bizonyára számtalan kérdést szeretne feltenni Monsieur de Beaumontnak jövendő otthonával kapcsolatban – nyájaskodott a királynő.
A termen egymás mellett végighaladó sudár termetű Skye és az alig három és fél láb
magas Edmond de Beaumont meglehetősen komikus látványt nyújtott, de senki nem mert
nevetni, mert a királynő igen szigorúan vette a jó modort.
– Valóban szeretne nekem kérdéseket feltenni, Lady Burke? – szólalt meg Edmond de
Beaumont, miután egy csöndes ablakfülkébe félrehúzódva már hűtött fehér bort
iszogattak.
– Igen, monsieur. Jóformán semmit nem tudok a nagybátyjáról.
– Szeretne hozzá feleségül menni?
– Nincs más lehetőségem, mint alávetni magam a királynő óhajának.
– Esetleg valaki mást szeret?
– Nem, uram. A férjem mindössze két hónapja halt meg, őt fogom gyászolni egész
életemben.
Edmond megkönnyebbült, hogy nem szeret mást. Van rá esély, hogy megkedveli a
nagybátyját, és boldogok lesznek. Isten a tudója, mekkora gondot venne így le az ő
válláról. Mivel a kis Garnier de Beaumont féleszű, a nagybátyja őt tette meg az
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örökösének. Ha viszont ő lesz az uralkodó, meg kell nősülnie, de ugyan ki megy hozzá
feleségül? Mit számít, hogy az intelligenciát nem rőffel mérik, ha mindenki csak a törpét
látja benne? Ez a gyönyörű szép nő azonban, úgy tűnik, ügyet sem vet a termetére. –
Együttérzek önnel – mondta, majd másra terelte a szót: – Vannak gyermekei?
Skye arca földerült e kérdésre. – Négy fiam és két lányom.
– Remekül fogják magukat érezni Beaumont de Jaspre-ban. Az év java részében enyhe
az idő, és lehet fürödni a tengerben.
– A gyerekeim nem jönnek, uram.
– Ugyan miért? – Edmond arra gondolt, szomorúságának valószínűleg ez az egyik
oka. Skye ezután elmondta, melyik gyermeke hol van, s miért tanácsos ott is maradnia.
– Be kell vallanom, Lady Burke, nem értem, miért állt rá erre a házasságra. Fájó
szívvel hagyja itt apró gyermekeit, s mint hallom, annyi birtoka, akkora vagyona van,
hogy nem szorul máséra.
– Ha rajtam állna, többé az életben férjhez nem mennék. Csak, tudja, én ír vagyok. Az
angolok évszázadok óta szorongatják népemet, és sajnos az írek egymás közt is örökké
torzsalkodnak. Ha nem teljesítem a királynő feltételeit, az angolok és az írek egyszerre
vetik rá magukat legkisebb fiam birtokaira. Felelős vagyok a gyermekeim jövőjéért, meg
kell őriznem számukra azt, amit az apjuk rájuk hagyott. Négy család öröksége bízatott
rám, nem beszélve a számtalan kereskedelmi érdekeltségről és egy hatalmas flottáról.
– Asszonyom, alig hiszem, hogy ön volna a nagybátyámhoz leginkább illő feleség.
– Miért? Mert nem köntörfalazok?
– A nagybátyámnak eddig nemigen volt szerencséje ilyen határozott hölgyekhez.
– Monsieur, ha úgy tájékoztatja a királynőt, hogy nem felelek meg a nagybátyjának –
fordította komolyra a szót Skye –, Erzsébet az fogja hinni, hogy én valamivel magamra
haragítottam önt, s akkor a kisfiam kerülne bajba. Megígérem, hogy pontosan olyan
feleség leszek, amilyet a nagybátyja kíván. Úgy mondják, idős és sokat betegeskedik.
Esküszöm, a lehető leggondosabban fogom ápolni.
– Ki az ördög mondta ezt magának? – döbbent meg Edmond de Beaumont. – Fabron
bácsikám csupán negyvenöt éves, és kiváló egészségnek örvend. Szent ég! Képesek
voltak hazudni magának csak azért, hogy meggyőzzék?
Skye hirtelen elsápadt, keze remegett. – Lord Burghley mondta, s azt is, hogy egy-két
éven belül már haza is jöhetek. Uram Isten! Lehet, hogy soha többé nem látom a
gyerekeimet?
– Felháborító! Magam beszélek a királynővel! Nem szakíthatják el így a gyermekeitől!
– Könyörgök, monsieur, ne tegye! Kérem, senkinek ne szóljon arról, ami itt
elhangzott, különben mindent elveszítek! – Skye kétségbeesetten ragadta meg a férfi apró
kezét.
– Asszonyom, tekintsen a barátjának. Minden úgy lesz, ahogy óhajtja.
– Annak tekintem, így hát azt javaslom, szólítson Skye-nak. – Már meg is nyugodott, a
férfi bizalmat ébresztett benne.
– Örömmel, Skye, ha maga pedig Edmond-nak szólít.
A terem túlsó végében Robert Dudley tartotta szóval a királynőt. – Nézze, hogy
sutyorog Skye azzal a törpével! A gyomrom forog! Netán a herceg is törpe? Ketten
együtt tennének ki egy Geoffrey Southwoodot vagy Niall Burke-öt – vihorászott Dudley.
– Csak nem féltékeny, Robert? – mondta ingerülten Erzsébet. –Azt hittem, már túltette
magát Lady Burke iránti érzésein. Igen elnéző voltam magával szemben, ne éljen vissza a
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türelmemmel!
– Királynőm, imádom! Ezt maga is tudja, mégsem hajlandó hozzám jönni feleségül.
– Hé, Rob! Hátrább az agarakkal! Ami pedig a kérdését illeti, a herceg nem törpe. Sőt,
a portréból ítélve, amit az unokaöccse hozott magával a menyasszonynak, kifejezetten
jóvágású úriember. Lady Burke feltehetően nem is lesz olyan boldogtalan Beaumont de
Jaspre-ban.
– És főleg nem fog itt okvetetlenkedni. Átlátok én a szitán, királynőm. A lelke mélyén
mindig is ellenségnek tekintette Skye-t, s így most megszabadul tőle.
– Miközben szert teszek egy használható kémre, aki majd fontos hírekkel szolgálhat
nekünk a franciák, a spanyolok és mások viselt dolgairól.
Skye és Edmond épp a táncba bekapcsolódó királynőt és Lord Dudleyt nézte, amikor
William Cecil telepedett le melléjük.
– Úgy látom, máris sikerült összebarátkozniuk. Mit gondol, monsieur, elégedett lesz a
nagybátyja a mi különleges ajándékunkkal?
– Minden bizonnyal, Lord Burghley.
– A királynő úgy döntött, hogy április végén induljon, Lady Burke. Monsieur de
Beaumont csatlakozni fog önhöz és kíséretéhez.
– A királynő hozzájárult, hogy megvárjam Sir Robertet, uram. Mi végre ez a nagy
sietség? Május közepén fogok indulni, nem hamarabb. Még a ruhatáramat is fel kell
frissítenem, az Angliában és Írországban megfelelő holmi teljességgel alkalmatlan a jóval
enyhébb éghajlaton.
Edmond de Beaumont kis híján elnevette magát, látván a királynő minisztere és
főkincstárnoka feszengését. – Ne nyugtalankodjék, Lord Burghley. Holnap elküldök egy
Lady Burke-öt ábrázoló kis portrét a nagybátyámnak, az majd meggyőzi, hogy érdemes
várnia. Amúgy Beaumont de Jaspre-ban épp júniusban a legjobb esküvőt tartani.
– Igen… értem. – William Cecil leforrázva távozott.
– Ez igazán kedves volt öntől – hálálkodott Skye. – Mondja, miféle portrét említett?
– Gondoltam, még ma este készítek egy vázlatot.
– Maga szokott festeni?
– Csak portrékat. Ha szánna rám pár percet, egy gyors vázlattal hamar elkészülnék.
– Örömmel. Szívesebben töltöm az időt magával, mint ezzel a sok udvari léhűtővel.
A királynő lelkesen fogadta a portrékészítés tervét, de miközben két vendége
elköszönt tőle, azon morfondírozott, vajon mit forgat a fejében Skye, hogy ilyen gyorsan
beletörődött ebbe a házasságba.
Edmond a Whitehallban rendelkezésére bocsátott lakosztályba vezette Skye-t, s
nyomban hozzá is látott az arckép elkészítéséhez. Skye gondolatai közben elkalandoztak.
Micsoda szívtelen alak ez a Cecil! Nem elég, hogy visszaél szorult helyzetével, céljai
érdekében még hazudni sem átall. Ámbár ha a herceg viszonylag fiatal és egészséges, és
az sem lehetetlen, hogy nem is rossz ember, talán idővel legalább a két legkisebb
gyermekét magához veheti.
– Ilyen gyönyörű archoz nem illenek a gondterhelt ráncok – szólalt meg Edmond de
Beaumont. – Szívesebben örökíteném meg a maga bájos mosolyát.
Skye rámosolygott. – Meséljen nekem Beaumont de Jaspre-ról!
– Kis tündérország. Egészen aprócska birodalom, de olyan remek a föld, hogy szinte
minden megterem. Ezért sikerült megőriznünk a függetlenségünket, bár a franciák
nagyon fenik a fogukat a mi kis hercegségünkre. Az anyakirályné, Medici Katalin azt
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szerette volna, ha a herceg az ő Marguerite lányát veszi feleségül.
– Akkor hogy lehet az, hogy a herceg inkább az angol királynőtől kért feleséget?
– Az ajánlat nem volt tisztességes. Fabron bácsi is tudta, hogy a Valois hercegnőt
eredetileg Navarrai Henriknek szánták.
– Milyen a nagybátyja?
– Igen művelt, komoly ember. Őszintén szólva azt hiszem, papként boldogabb lenne.
Terhére van a hercegség irányításával járó óriási felelősség. Maga a harmadik felesége
lesz. Az első, Marié de Breil egyetlen gyermekét sem tudta kihordani, a sokadik vetélésbe
halt bele. A második, Blanche de Toulon akkor, amikor a herceg fiát, Garnier-t a világra
hozta. Szegénykének jobb lett volna, ha ő is meghal. A nagybátyám idestova öt éve
özvegy, de csak most tudta rászánni magát, hogy újra nősüljön. Jobb híján engem tett
meg örökösének, de végül is belátta, hogy nem volna jó, ha a hercegség az én törpe
fiaimra szállna.
– Magának nincs testvére?
– De igen: négy egészséges és hozzám képest kifejezetten magas leány. Én születtem
ötödiknek, s a szüleim úgy gondolták, nem kockáztatják meg, hogy még egy hozzám
hasonló jöjjön a világra. Így Fabron bácsikámon, Garnier-n és rajtam kívül nincs más
törvényes férfi örökös a családban. Ezért oly fontos, hogy a nagybátyám újra nősüljön és
fia szülessen. Drága Skye, magában van minden reményünk!
Skye megborzongott. – Ne mondjon ilyet, Edmond! Rágondolni is rossz, hogy a
hercegség jövője függ tőlem.
Ahogy Skye ránézett a barátságosan, bátorítóan mosolygó Edmond-ra, az jutott
eszébe, milyen kár, hogy nem őhozzá kell feleségül mennie.
– Min gondolkodik? – kérdezte Edmond.
– Legyek egészen őszinte?
Edmond bólintott.
– Hogy bárcsak magához mehetnék feleségül.
Edmond-nak időbe tellett, mire meg tudott szólalni: – Nekem ilyen szépet még soha
nem mondtak. – Szenvedélyesen megcsókolta Skye kezét. – Életemben ez az első eset,
hogy valóban bánt a termetem.
– Edmond, én igazán nem akartam fájdalmat okozni.
– Nem is okozott. – Csillogó ibolyakék szemében Skye látta, mennyire kívánja őt, de
hamarosan újból a nagybátyjára terelte a szót: – Mit szeretne még tudni a hercegről,
Skye?
– Külsőre milyen?
– Alig hasonlítunk. Tudja, az én édesanyám kasztíliai volt, én az ő mézszínű haját,
ibolyakék szemét, lágy vonásait örököltem. A nagybátyám édesanyja Firenzéből
származott, Fabron tőle örökölte fekete haját, fekete szemét és markáns vonásait. Ha
megbocsát, Skye, én most befejezném a portrét, meséljen egy kicsit maga is. Elárulná, ki
az a Sir Robert Small, akit annyira vár?
– Robbie? – derült fel Skye arca. – Robbie az egyik legjobb barátom. Üzlettársam, és
nagyszerű ember. Agglegény; a nővére, Cecily úrasszony pedig gyermek nélkül maradt
özvegyen. Az én spanyol származású második férjem meghalt, mielőtt egyetlen
gyermekünk, Willow megszületett. Robbie és a nővére örökbe fogadta a kislányt.
Tekintettel az Anglia és Spanyolország közti feszült viszonyra, Willow-nak angol
vezetéknévvel több esélye van a boldogulásra.
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– Mikorra várható Sir Robert érkezése?
– Már kikötött Plymouthban, legkésőbb a hónap végén itt lesz.
Skye legnagyobb meglepetésére Robbie már másnap kora reggel betoppant.
Mennydörgő hangja betöltötte fél Greenwoodot, ahogy Skye-t szólította, ő pedig
kócosan, álomittasan futott a karjaiba.
– Robbie! Csakhogy megérkeztél!
– Mi újság, kedves? Niall is itt van?
– Ó, Robbie! Niall meghalt. Az első felesége, az apáca ölte meg, de az az elvetemült
Claire O'Flaherty az igazi bűnös. Valahogy beférkőzött a kolostorba, és azzal vette rá azt
a szerencsétlen, megháborodott Darraghot a gyilkosságra, hogy elhitette vele, Niall
visszaköveteli magának. Darragh bevallotta a rendfőnöknőnek, hogy leszúrta Niallt, aztán
Claire-rel elvonszolta a tengerpartig. Darragh akkor látta utoljára, amikor már a lábáig ért
a dagály. Mire a főnöknő és a többi apáca kiért a partra, már hűlt helye volt.
Skye ekkor zokogásban tört ki, és Robbie vállára borult. Robbie először alig tudott
úrrá lenni indulatain, de aztán gyöngéden vigasztalni próbálta Skye-t: – Most már itt van
a jó öreg Robbie bácsi, nem lesz semmi baj!
– Az öreg MacWilliam is meghalt, Robbie. Titokban temettük el, s én a királynőtől
kértem védelmet újszülött kisfiam, Padraic számára. Cserébe feleségül kell mennem
Beaumont de Jaspre hercegéhez; május közepén indulok.
– Vérlázító! Esküszöm, ez csak William Cecil agyában születhetett meg! Fogadni
mernék, az az álnok gazember még a gyerekeidtől is képes elszakítani!
– Beaumont de Jaspre most politikai okokból kulcsfontosságú Anglia számára, s a
herceg Erzsébettől kért feleséget.
– Még csak nem is gyászolhatod Niallt! Nekem ez az egész nagyon nincs ínyemre.
Egyáltalán, van fogalma róla a királynőnek, hogy kihez ad feleségül?
– Csak tegnap este ismertem meg a herceg unokaöccsét, őt egész biztosan meg fogod
kedvelni, Robbie. Valódi törpe, de nagyon intelligens és megértő.
– Uramatyám! Csak nem törpe a herceg is?
– Nem, Edmond azt mondja, legalább fél arasszal magasabb nálam. Robbie! A többit
majd később. Én ma még nem ettem egy falatot se, éhen halok. Mit szólnál egy kis
sülthöz?
– Nekem is kopog a szemem az éhségtől. Ma hajnalban kötöttünk ki Londonban, és én
rögtön iderohantam. Különben is, hónapok óta szárított-füstölt koszton élek.
Ezek után fölmentek Skye lakosztályába, s miközben Daisy a reggeli után nézett, ők
letelepedtek a kandalló elé.
– A hercegnek nincs gyermeke? – kérdezte Robbie.
– Van, de gyengeelméjű szegény. Az unokaöccsét tette meg örökösének, míg ép
fiúgyermeke nem születik.
– Szóval a királynő tenyészkancának küld oda? Ez felháborító!
– Nem hiszem, hogy a királynőt érdekelné, lesz-e a hercegnek utóda, számára az a
fontos, hogy én minél több információt gyűjtsek be és továbbítsak neki Franciaországról,
Spanyolországról és a pápai államokról.
– Már értem. Egy kis fruska csak a férjével meg a gyerekekkel törődne, aki viszont
már átélte a szerelmet, nem is egyszer, ráadásul friss özvegy, nem az ura meghódításával
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foglalatoskodik. Meg aztán, ha jól sejtem, a herceget csak az utód érdekli. Jól kifundálta
ezt a királynő és Cecil, érett nő kellett nekik.
– Tán nem vagyok az? Nemsokára huszonkilenc éves leszek – fordította tréfára a
dolgot Skye, de aztán ismét komolyan folytatta: – Egyetlen porcikám se kívánja ezt a
házasságot, Robbie. A királynő ezúttal is visszaélt a helyzetemmel és a hatalmával.
Mégsem volt más választásom, a legerősebb szövetségest választottam, még ha nem
bízhatom is meg benne teljesen.
Robert Small bólintott. Belátta, ebben a helyzetben Skye nem tehetett volna
okosabbat. – Veled megyek – jelentette ki.
– Micsoda? – hüledezett Skye.
– Veled megyek. Beaumont de Jaspre kiválóan alkalmas rá, hogy az ember onnan
induljon kereskedni Észak-Afrikába, Spanyolországba, sőt akár Isztambulba. Nem foglak
magadra hagyni, legalábbis addig biztosan nem, míg ki nem derül, miféle ember az a
herceg.
– Robbie, hisz ez csodálatos!
– Pár napja találkoztam Adam de Mariscóval. – Robbie észrevette, hogy szomorú fény
csillan Skye szemében. – Szóltál neki erről a házasságról?
– Nem.
– Okvetlenül tudasd vele, Skye. Bizonyára szeretne látni, mielőtt elmégy.
– Nem akarok neki újabb fájdalmat okozni, Robbie. Ha találkozunk, úgyis az ágyban
kötünk ki. Én boldogan lennék a felesége, de ő azt mondja, nem tudja nekem megadni
azt, amire szükségem van, meg hogy a szeretőm nem akar lenni.
– Ne tedd ezt vele, Skye. Képes vagy elmenni egy földközi-tengeri kis hercegségbe, ki
tudja, mennyi időre, és el se köszönsz tőle?
– Jól van, még ma írok neki.
Ekkor nyílt az ajtó; Daisy érkezett meg néhány szolgáló kíséretében. Hatalmas
tálcákon hozták a legkülönfélébb ínycsiklandozó falatokat, melyek mellől a jóféle bor és
sör sem maradhatott el.
Úgy fogtak hozzá a sonkához, tojáshoz, frissen sült húshoz, mint akik egy hete nem
ettek, aztán Skye mégiscsak megkérdezte: – Akarod látni azt a kis portrét a hercegről,
amit Edmond hozott nekem?
– Persze.
Skye ovális, gyöngyberakásos aranykeretbe illesztett kis arcképet adott át Robbie-nak,
s ő figyelmesen megnézte. Fekete hullámos hajú, fekete szemű, magas homlokú, hosszú,
keskeny orrú, napbarnított markáns férfiarcot látott rajta. A tekintetét szúrósnak,
arckifejezését ridegnek találta. A szája vonala mintha kegyetlen embert sejtetne, de
bizonyosan nem az a fajta, akit gyöngédséggel, szeretettel befolyásolni lehet. Ez az
átkozott Erzsébet! Nő létére Anglia egyik legnagyszerűbb uralkodója, de mintha kő volna
a szíve helyén. Madzagon rángatja az embereket, akár a bábfigurákat, mindenkinek azt
kell tennie, amit ő diktál. Átgázol bárkin, ha az érdekei úgy kívánják. Szomorú ez a
királynőre nézve, mert alapjában véve jó lélek volna, de még szomorúbb, hogy Skye-t,
akit ő a lányaként szeret, ilyen döntésre kényszeríti.
– Nos? – kérdezte Skye kíváncsian.
– Ha mosolyog, talán barátságosabb. Valószínűleg zavarta, hogy portré készül róla,
azért ilyen merev.
– Van valami nyugtalanító a tekintetében – vallotta be Skye. – Ez persze mellékes; ha
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tetszik, ha nem, feleségül kell mennem hozzá.
A beszélgetés itt félbeszakadt, mert megérkezett az ifjú Robin Southwood. Skye
meghatottan állapította meg, hogy a fiúcska szinte napról napra jobban hasonlít az apjára.
– Robin, drága kicsi fiam! De jó, hogy itt vagy, nagyon hiányoztál. Mondd, jól érzed
magad az udvarnál, nem volna kedved inkább Lynmouthban élni? Vagy esetleg eljönnél
velem Beaumont de Jaspre-ba?
– Az meg hol az ördögben van? És mi a csudának mégy oda, mama? – Robin épp nem
volt a teremben, amikor a királynő előző este bejelentette az eljegyzést.
– Egy kis hercegség Provence és Languedoc között. A királynő azért küld oda, hogy a
herceg felesége legyek.
– Ez képtelenség! – A kisfiú arca lángolt a dühtől. – Még jóformán ki se hűlt szegény
mostohaapám teste, és a királynő férjhez adna? Ez lehetetlen, biztos félreértettél valamit,
a királynő ilyet sose tenne!
Skye nem akarta kiábrándítani a gyereket, mert hiába a grófi cím és a vagyon, ha nem
lojális a Koronával szemben, elveszett ember. Ezért az ölébe vonta Robint, és tovább
magyarázta neki a helyzetet: – A királynőnek nagyon nagy szüksége van a segítségemre,
Robin. Beaumont de Jaspre biztonságos földközi-tengeri kikötőt kínál az angol hajók
számára. Azonkívül én ott sok mindent megtudhatok Franciaországról és
Spanyolországról. A herceg pedig csupán feleséget kért cserébe Angliától. Büszke
vagyok rá, hogy a királynő méltónak talált a bizalmára, s hidd el, Niall is, az édesapád is
és Willow apja is büszke volna rám.
– Erre én nem gondoltam, mama. – Robin szeme megtelt könnyel, kicsi szája
remegett. – Soha többé nem foglak látni?
– Dehogynem, kicsikém. Idővel te is és a testvéreid is utánam jöttök.
– Mikor mégy el? – kérdezte remegő hangon Robin.
– Egy hónapon belül. Ejnye, no. Tavaly ősz óta Írországban voltam, fogadni mernék,
mégse hiányoltál. A gróf úrnak szerintem nagyon jó dolga van az udvarnál!
Robin végre elmosolyodott. Ekkor lépett be az ajtón Willow, s anyjuk legnagyobb
örömére a két gyerek szemmel láthatóan őszinte lelkesedéssel üdvözölte egymást.
– Engem már észre se vesz senki? – hallatszott egy kamaszhang. Ahogy Skye
felpillantott, magas, fekete hajú fiút látott maga előtt. – Murrough!
– Az bizony, mama. Lady Clinton mentesített kötelezettségeim alól, míg el nem
utazol. – Skye némi lelkiismeret-furdalással, de megkönnyebbülten állapította meg, hogy
másodszülött fia viszont a legkevésbé sem hasonlít az apjára.
– Lady Clinton igazán nagylelkű, hálás vagyok neki, hogy elengedett. Murrough, te
nagyon sovány vagy. Mondd, eszel rendesen, alszol eleget?
– Persze, mama, csakhogy tavaly félarasznyit nőttem. Majd még többet fogok enni,
hogy ne aggódj értem. Hogy van Ewan?
– Remekül! Nagyon hiányzik neked?
– Nagyon, ő is meg Írország is.
– Ugye tudod, miért kell ennek így lennie?
– Tudom, mama. Nekem nincs birtokom, anélkül pedig semmire sem megy az ember.
– Joan Southwoodra is gondolnod kell; az a lány igazán szép otthont érdemel.
– Hogy van Joan?
– Egyre szebb. Az a gyönyörű aranybarna haja már a csípőjéig ér, a szeme színében
pedig van valami Geoffreyéből. Persze ugyanolyan kedves, mint azelőtt, és szorgalmasan
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készíti a kelengyéjét. Anne azt mondja, nagyon ügyes a kézimunkában, már félig
elkészült egy Szent Györgyöt és a sárkányt ábrázoló falikárpittal. Meglásd, jó feleség
válik belőle.
– Tudom, és én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen rendes, hozzám való lányt találtál
nekem.
Skye ezután Murroughnak is elmagyarázta, miért kell férjhez mennie. A tizenkét éves
O'Flaherty fiú mindent azonnal megértett; kissé koraéretté tette őt mindaz, amit már átélt.
Kétéves korától egészen hatéves koráig még csak nem is látta az anyját. Kilencéves volt,
amikor mostohaapja, Geoffrey meghalt, és tízévesen került apródnak Lincoln grófja
családjához.
Robbie, aki mindeközben egy szót sem szólt, csak gyönyörködött a gyerekekben,
végül megkérdezte Skye-t: – Mikor jön Edmond de Beaumont?
– Hétre.
– Csak azért kérdem, mert volna még némi elintéznivalóm.
Skye pontosan tudta, hogy az „elintéznivaló” színhelye valamelyik bordélyház lesz. –
Menj csak a dolgodra nyugodtan, Robbie. – Aztán a gyerekeihez szólt: – Ki jön velem
lovagolni? Aki bújt, aki nem, én megyek, és negyedóra múlva készen leszek! – A
gyerekek üdvrivalgásban törtek ki.
Gyönyörű, Angliában szokatlanul meleg nap volt, sehol egy felhő az égen. A fák már
kilombosodtak, zöldellt a fű a réten. Skye a gyerekekkel a folyó mentén lovagolt, s aztán
a ház mögötti kertben telepedtek le falatozni. A gyerekek élvezték a tavaszt, a
természetet, s hogy anyjukkal lehetnek, de idővel mind elbóbiskoltak. Daisy úgy talált
rájuk, hogy a két fiú Skye két oldalán, Willow az ölében szundikált.
A hűséges komorna egy ideig könnyes szemmel nézte a békés idillt; elszorult a szíve,
mert arra gondolt, nem tarthat sokáig. Ugyan mit tudhat az anyai érzelmekről a
gyermektelen királynő?
Azután önmaga miatt sírdogált tovább. Vajon mi lesz vele és Bran Kellyvel? A férfi
már kis híján elszánta magát, hogy megkérje a kezét, így meg talán többé nem is láthatja.
– Daisy, nem kell velem jönnöd Beaumont de Jaspre-ba! – Skye pontosan tudta, miért
sír Daisy.
– Akkor ki viselné gondját asszonyomnak?
– Van még idő, betaníthatsz egy ügyes lányt, mielőtt elindulok.
– Erről szó sem lehet, asszonyom! Ki tudja, miféle hely az a Beaumont de Jaspre,
csupa idegennel lesz körülvéve, szüksége lesz rám.
Ez nagyon jólesett Skye-nak, hiszen teli volt szorongással; legalább az ő félig már
barát komornája vele lesz. – Attól jobb lesz a kedved, Daisy, ha elárulom, hogy Kelly
kapitány majd gyakran meglátogat bennünket?
– Bizony, sokkal jobb – derült fel Daisy arca, s már fülig érő szájjal bökte ki,
valójában miért jött: – Ideje lenne visszamenni és átöltözni a vacsorához. Monsieur
Beaumont nemsokára megérkezik.
így is tettek, összeszedegették a holmijukat, s ki-ki ment fürödni. Skye elnyújtózott a
tölgyfa dézsában, élvezte a forró, rózsaillatú vizet. Még reggel elküldött egy inast az
Adam de Mariscónak szóló pár soros levéllel, melyben megírta, hogy a királynő politikai
házasságra kényszeríti, s ő rövidesen indul. Mindenképp szeretné látni, mielőtt elutazik.
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Drága Adam! Adam, aki azért nem akarja feleségül venni, nehogy ezzel megfossza
egy új, nagy szerelem lehetőségétől. No hiszen! A kép alapján cseppet sem úgy néz ki,
mintha a herceg lenne az. Talán úgy lett volna a legjobb, ha összeházasodnak, mielőtt ő
elment Cecilhez. Adam mégiscsak a barátja, benne meg lehet bízni, jól érzi magát vele.
Milyen igaza volt Adamnek, hogy attól félt, Lord Burghley ki fogja használni szorult
helyzetét!
Nem akart tovább morfondírozni azon, mi vár rá. Hívta Daisyt, kiszállt a dézsából,
öltözni kezdett. Ezúttal nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy mit vesz föl; különben
is rá lehet bízni a választást Daisyre. A fekete, ezüstszalag díszítésű selyembrokát
ruhához már csak az ékszerek hiányoztak.
– A rózsaszín dupla gyöngysort, a hozzá tartozó fülbevalót és hajdíszt kérem, Daisy.
Miután a gyöngysor és a fülbevaló a helyére került, Skye még kiválasztott egy fekete
gyöngyös, egy szív alakú rubinköves és egy nagy kerek gyémántot magába foglaló
gyűrűt. Daisy kifésülte, majd az úrnője által kedvelt, laza francia kontyba tűzte
ébenfekete haját. Skye tett egy kevés rózsavizet a csuklójára és a füle tövébe. Edmond de
Beaumont épp akkor lépett be a kapun, amikor ő lefelé ment a lépcsőn.
– Asszonyom, ha létezik ilyen egyáltalán, ma még szebb, mint tegnap! – Edmond
kezet csókolt neki.
– Isten hozta, Edmond! – Skye bevezette Edmond-t a fogadószalonba, s legnagyobb
meglepetésére Robbie már ott volt. – Ó, Robbie, ilyen hamar visszaértél? Egyik legjobb
barátom és üzlettársam, Sir Robert Small. Robbie, ez Edmond de Beaumont, Beaumont
de Jaspre hercegének unokaöccse.
A két férfi némiképp feszengve üdvözölte egymást, majd Edmond így szólt: – Hála az
égnek! Tudja, Skye, amikor említést tett nekem erről az úrról, én megijedtem, hogy a
szeretője.
A szeretőm? Skye először sértésnek vette a megjegyzést, de hamar rájött, mi a
félreértés forrása, és elnevette magát. A helyzet azonban igazán attól lett komikus, hogy
Robbie semmit sem értett, és hirtelen haragjában már kis híján kardot rántott.
Szerencsére Edmond is gyorsan felmérte, hogy hibázott, de ő meg Robert Small
indulatos magatartását vette sértésnek. Skye-ra maradt, hogy föloldja a helyzetet: –
Edmond nem akart megsérteni, Robbie! – Aztán a fiatalabbik férfihoz szólt: – Nem
számítottam rá, hogy félreértheti a dolgot. – Közben az jutott eszébe, vajon mit fog
gondolni Edmond, ha majd Adam de Mariscóval találkozik.
– Bocsánatot kell kérnem mindkettejüktől – mondta Edmond. – Skye, maga azt a
kifejezést használta, hogy cher ami. Nálunk otthon a nő lehet szerető, feleség, anya vagy
cseléd, de barát nem. Ugye, értik, mire gondolok?
Robert Small a fejét csóválta. – Nem, Skye! Arról szó sem lehet, hogy odamenj
feleségnek! Most hallottad, hogy ott a nőt nem veszik emberszámba. Nem hagyhatom,
hogy tönkretedd magad, még ha a Burke-birtok forog is kockán!
– Robbie! Nem szegülhetek szembe a királynő akaratával. Én egyedül nem tudok
megküzdeni az írekkel és az angolokkal, erős szövetségesre van szükségem, az pedig
Tudor Erzsébet. Nagy árat fizettet velem, de nem lesz semmi baj, a herceg meg én majd
egyezséget kötünk.
Robert Small Edmond de Beaumont-ra nézett, akinek addigra már elszállt a haragja. –
Nos, Monsieur de Beaumont, mi a véleménye, meg tud majd egyezni Skye a herceggel?
– A nagybátyám kissé régimódi, Sir Robert, de okos ember. Először ugyan nagyon
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meg fogja lepni Lady Burke határozott egyénisége, de idővel bizonyosan tudomásul
veszi, sőt szerintem nagyra is becsüli. Az első felesége nagyon félénk, a második kis
butuska volt.
Maga, Skye egyikükre sem hasonlít. Legyen türelmes Fabron bácsikámmal, s
meglátja, előbb-utóbb csatát nyer, le fogja venni a lábáról a szépségével és az eszével.
Különben se féljen, lesz ott kéznél egy jó barátja: szerénységem.
– Én is ott leszek, Monsieur de Beaumont, és figyelmeztetem, nem állok jót magamért,
ha Skye-nak akár egy haja szála is meggörbül!
– Bennem megbízhat, Sir Robert. Ígérem, Skye boldog lesz Beaumont de Jaspre-ban.
Ebben a pillanatban nyílt a szalon ajtaja, Cecily úrasszony érkezett meg a gyerekekkel.
Mivel felkészítették rá, nem érte meglepetésként Edmond termete, így a bemutatkozás
szívélyesen zajlott.
– Az oroszlánüvöltésed az emeletig hallatszott, Robert – szólt Cecily a fivéréhez. –
Remélem, nem járattad le az angolokat Monsieur de Beaumont előtt?
– Épp ellenkezőleg, asszonyom – mondta Edmond. – A lehető legjobb benyomásom
támadt.
Ezek után Skye sorra bemutatta a gyermekeit Edmond-nak.
– Igazán jól sikerült gyerekek, bárcsak a nagybátyám is láthatná őket!
– Reméljük, édesanyánk házassága boldog lesz a herceggel, s akkor mindannyiunkat
megismerheti, uram – mondta udvariasan Murrough O'Flaherty.
Edmond de Beaumont-nak valóban nagyon tetszettek a gyerekek. Ez a fiú
egyértelműen a kisebb testvérek szóvivője, s bár mindannyian ódzkodnak édesanyjuk
házasságkötésétől, valószínűleg megértik a helyzetet. – Remélem, mihamarabb
találkozunk Beaumont de Jaspre-ban. Ott szinte egész éven át nyár van, és lehet fürödni a
tengerben. Tud úszni, Willow kisasszony? Nem? Majd én megtanítom!
– De jó lesz! – lelkendezett Willow.
– Engem is megtanít? – kérdezte Robin.
– Boldog örömmel – felelte Edmond.
– Én tudok úszni – büszkélkedett Murrough. – A bátyám meg én már rég
megtanultunk, tengerészcsalád a mienk!
– Hát vitorlázni tud-e, uram? – kérdezte Edmond.
– Igen.
– Akkor szintén jól fogja magát erezni Beaumont de Jaspre-ban, a mi környékünkön a
tenger erre is kiválóan alkalmas.
– Meglehet, uram, de nem hinném, hogy a mi ír tengerünkkel felvenné a versenyt.
– Murrough! – dorgálta Skye a fiát. – Légy szíves, azonnal kérj bocsánatot Monsieur
de Beaumont-tól!
– Ugyan miért? – lepődött meg a fiú. – Csakis az ír tengerek igazán méltók a mi
tengerésztehetségünkhöz. Azt mondják, a Földközi-tenger nem más, mint egy török
tavacska.
Edmond de Beaumont jóízűen felkacagott. – Mondja, ifiúr, nem akarná később majd a
saját hajójával megkergetni azokat a törököket?
Murrough szeme felcsillant. – De bizony, uram, azt igen! Elég mély ott a kikötő?
– Igen.
– Akkor talán nem is olyan unalmas hely az a Beaumont de Jaspre. Skye rosszallóan
nézett a fiára. – Fogalmam sincs, mi ütött belé – mondta Edmond-nak.
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– Aggódik az édesanyjáért, nem örül neki, hogy maga elhagyja Angliát – állapította
meg Edmond.
Murrough ezután csatlakozott testvéreihez, Robbie és Cecily a kandallónál mélyedt
beszélgetésbe, Skye hátradőlt fekete tölgyszékén, s Edmond de Beaumont letelepedett
melléje.
– Nem találok abban semmi kivetnivalót, hogy a fiú aggódik magáért, sőt szerintem ez
a természetes – mondta Edmond.
– Nagyon fognak hiányozni a gyerekeim, ezért megyek el oly nehéz szívvel.
– Nem fog hosszú időre elszakadni tőlük. A nagybátyám szereti a gyerekeket, őket is
hamar meg fogja kedvelni, aztán majd születnek közös gyermekeik is. Maga gyönyörű,
okos és egészséges, Fabron bácsinak épp magára van szüksége, Skye. Meglátja, nem
bánja meg, hogy eljön Beaumont de Jaspre-ba – mondta Edmond lelkesen.
– Remélem, nem, Edmond – felelte Skye halkan.
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Adam de Marisco elolvasta Skye levelét, és először arra gondolt, nem megy el hozzá.
Ha újból találkoznak, annak megint csak szenvedélyes szeretkezés lesz a vége. Elég volt
rágondolni, hogy Skye-nál jobban senki mással nem tudnak egymásra hangolódni az
ágyban, máris megkívánta.
– A fenébe! – dühöngött magában. Annyira forrón szereti Skye-t, mégsem élhetnek
együtt. Az ő kis birodalma csupán egy sziget, csak Lundyt tekintheti igazán a sajátjának.
Ó, persze, élt ő egészen másként is, nemcsak így, a világtól elzártan. Sok-sok évet
eltöltött az elegáns francia udvarban az ő drága francia édesanyja jóvoltából, de végül
visszatért erre a magányos kis szigetre, amit valóban magáénak tudhat.
Már jó néhány éve tisztában volt vele, hogy egy gyerekkori betegség következtében
magtalan, ezért is nem nősült meg. Soha nem vetette meg a nőket, de Skye volt az első az
életében, aki felébresztette benne a tartós kapcsolat igényét. Csakhogy ő kevés Skye-nak.
Nem mintha egy percig is szégyenkeznie kellene az ágyban, meg aztán az ő ereiben is
tiszta nemesi vér csörgedezik, de csak egy magányos remete, se hatalma, se befolyása.
Pedig lehetne. Megvan az ehhez szükséges vagyona, ő maga döntött úgy, hogy nem
vállalja a vele járó felelősséget. Az udvari intrikák világa nem neki való. Skye egészen
más eset, egy olyan gyönyörű nőnek, mint ő, sütkéreznie kell a fényben. Adam de
Marisco pedig jobban szereti annál, hogy ne tudná, igen hamar ráunna a békés életre.
A heves vágyakozás végül is a józan ész fölé kerekedett: Adam elutazott Londonba
búcsút venni Skye-tól. Valószínűleg többé már nem is látják egymást, ő visszatér a
szigetére, Skye pedig elmegy egy kis földközi-tengeri hercegségbe, s élete hátralévő
részét minden bizonnyal valami dúsgazdag uraság feleségeként éli le, akit a francia és az
angol udvarban egyaránt kedvelnek. Adam szíve hevesen vert, amikor belépett
Greenwood kapuján, és Skye máris a karjaiba vetette magát.
– Adam! Drága Adam! Tudtam, hogy eljössz!
– Mikor indulsz? – Adam már előre félt a választól.
– Néhány nap múlva. – Kibontakozott a férfi öleléséből, fölnézel I rá. – Csókot nem is
kapok?
– De igen – nyögte ki Adam; ezennel megadta magát, hiába minden ellenállás. – De
igen, azt hiszem, kapsz. – Az ígéretet nyomban be is váltotta, szenvedélyesen vette
birtokba Skye száját. – Boszorkány! – suttogta Skye fülébe. – Képtelen vagyok neked
ellenállni! – Gyöngéden simogatta Skye arcát.
– Annyira örülök, hogy eljöttél. Talán többé nem is látjuk egymást, nem tudtam volna
búcsú nélkül elmenni. – Könnyek szöktek Skye szemébe. – Miért vagy ilyen makacs,
Adam? Ha összeházasodtunk volna, nem kényszerülök rá, hogy feleségül menjek egy
vadidegen férfihoz, és a hazámtól, gyerekeimtől távol éljek!
– Mit adhatok én neked, Skye? – Adam harsányan felnevetett. – Lundyt! Te fényes,
ragyogó csillag vagy, de én nem tudom az egeket megostromolni. Te sokkal-sokkal
többet érdemelsz!
– Engem a tárgyak nem érdekelnek, Adam. Te azt adhatod meg nekem, ami számomra
a világon a legfontosabb: a szerelmet, drágám!
– Én viszont nem kaphatom meg ugyanazt cserébe! Ezerszer beszéltünk már erről, s
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mindig ugyanoda lyukadtunk ki. Én úgy szeretlek, ahogy nőt még nem szerettem. Igen,
tudom, te is szeretsz, de nem szerelemmel, hanem mint barátot, s nekem ez nem elég.
Belém is szorult némi büszkeség, kicsi lány!
– Hol itt a logika, Adam? Azért nem akarsz engem, mert mint barátot szeretlek, s
közben ölbe tett kézzel nézed, hogy feleségül megyek egy idegenhez, aki valószínűleg
soha életében nem szeretett senkit igazán?!
– Még az is megeshet, hogy hálás leszel nekem, amiért elengedtelek életed legnagyobb
szerelméhez.
– Szerintem inkább fogod bánni, hogy ilyen ostoba voltál – riogatta Skye, miközben a
férfi zekéje alatt kalandozott a keze. – Szeretném elérni, hogy megbánd a döntésedet. –
Adam az ingén át is érezte a kis kéz melegét. – Leszel a szeretőm még egyszer? – súgta a
fülébe Skye lábujjhegyen állva, csókot lehelve arra az érzékeny pontra a férfi füle
tövében.
– Hölgyem, ön menyasszony – tiltakozott Adam erőtlenül, de közben már magához
vonta Skyet-t, aki pedig nyelve hegyével cirógatta a fülét. – Miért teszed ezt velem,
Skye?
– Mert talán többé az életben nem találkozunk. Én négy nap múlva elhajózom egy
idegen helyre, feleségül megyek valakihez, akit nem ismerek, aztán bebújok az ágyába, ő
pedig meghág, mint egy állatot, mert csak arra kellek neki, hogy megszüljem a kis
hercegségének az örököseit. Az én erős, egészséges testemért cserébe a herceg
biztonságos földközi-tengeri kikötőt és megfigyelési pontot kínál Angliának. Ami engem
illet, bírom Anglia királynőjének adott szavát, hogy megvédelmezi Burke fiam birtokát
az angol-ír uraktól vagy másoktól, akik meg akarják kaparintani. Üzleti megállapodás ez,
Adam, nem szerelmi házasság. Nekem mindent itt kell hagynom, ami számomra fontos,
csak búcsúzóul kérek még egy kis gyöngédséget, szeretetet attól, aki fontos nekem.
– Az ördögbe, Skye! – ölelte át újra Adam. – Ilyen őszinte teremtést még nem hordott
hátán a föld. Néha komolyan megijedek tőled, drágám.
Edmond de Beaumont mindezt az emeleti lépcsőforduló korlátja mögül figyelte. Nem
hallhatta, miről beszél a két ember odalenn, de ahhoz nem férhetett kétség, hogy ez a jól
megtermett férfi fülig szerelmes Skye-ba, mégpedig nem is viszonzatlanul. Edmond az
épp arra járó Robintól kérdezte meg, ki az a férfi.
A kis Robin lepillantott a földszintre, s Edmond-t válaszra sem méltatva futott lefelé a
lépcsőn. – Adam bácsi! Hogy kerül Londonba?
Edmond de Beaumont utánaeredt, és szaporázta lépteit, hogy hallja az óriás válaszát: –
El akarok köszönni az édesanyádtól, ifiúr. Netán hasonló okból kaptál felmentést
udvarbéli kötelezettségeid alól?
– Mi már majd egy hónapja itt vagyunk, Adam bácsi! Willow, Murrough meg én.
Voltunk a mamával kirándulni meg lovagolni meg vásárolni. A mama rengeteg új ruhát
varratott, mert ahová megy, ott Edmond szerint egész éven át meleg van.
– És ki az az Edmond, ifiúr?
– Én vagyok, Edmond de Beaumont – szólalt meg valaki, de Adam hiába nézett körül,
senkit se látott.
– Földközelben keressen, uram.
Adam így is tett, s miután észrevette a hang gazdáját, kővé dermedt: – Hozzá fogsz
feleségül menni, Skye?
– Nem, ő Edmond, a herceg unokaöccse.
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– A herceg is… ilyen?
– Nem, uram, én vagyok a kivétel, aki erősíti a szabályt. Biztosíthatom, a herceg
átlagtermetű.
– Edmond, ez Adam de Marisco, Lundy-sziget ura. Emlékszik, azt mondtam, két
nagyon jó barátom van; ő a másik.
Adam egyszer csak lehajolt, könnyedén felkapta Edmond de Beaumont-t, s úgy
tartotta meg, hogy a szemük egy magasságba került: – Két férfinak így kell beszélgetnie,
monsieur.
– Egyetértek, Mr. Égimeszelő. Megkönnyíti a helyzetemet, mert ahogy elnézem, ön
körülbelül kétszer akkora, mint én.
Skye elragadtatással nézte, hogy Adam milyen zökkenőmentesen találta meg a
beszélgetésre legalkalmasabb módot. Hiába, Adam-nek érzéke van az ilyesmihez, nagy
kár, hogy a királyi udvar helyett a remeteéletet választotta.
Hosszú órák teltek el, mire Skye és Adam kettesben maradhatott. Skye a délután
folyamán megfürdött, és frissen mosott haját a napon szárította meg. Arra is odafigyelt,
hogy a cselédek Adam francia konyhán nevelődött ízlésének megfelelő szerény, de igen
gondosan összeválogatott ételekből álló vacsorát készítsenek be a szobájába. Előételnek
kagyló, utána gombás sült borda fejes salátával, retekkel, végül tejszínhabos eper. Nem
főúri lakoma, de Adamnek ízleni fog.
Persze azzal is Adam kedvében akart járni, hogy Algírból származó rózsaszín, bő,
hosszú ujjú, apró gyöngygombokkal díszített selyemkaftánját vette fel, színben hozzá illő
selyempapuccsal.
– Azt kértem a szakácstól, hogy ínyencnek való vacsorát készítsen – mondta
Adamnek, amikor az megérkezett.
– Én ma este csak rád vágyom, Skye.
– Kitör a botrány odalenn a konyhában, ha ezeket a finom falatokat érintetlenül kapják
vissza.
– Csak egy csókot kérek az én ír boszorkányomtól.
– Egy csók, és itt marad a vacsora. Már látom, úgy kell bánnom önnel, uram, mint a
gyerekeimmel. Ha nem eszi meg a vacsorát, nem is játszhat!
– Megadom magam!
Skye tálalt, majd bort töltött. Némán fogyasztották el az előételt, de amikor a gombás
szeletre került a sor, Adam már hangot is adott a szakács remeklése iránti elismerésének.
Miközben Adam jóízűen falatozott, Skye azon töprengett, vajon miért nem szereti őt
ugyanazzal a szenvedélyes szerelemmel, amit Geoffrey, Niall és Khalid iránt érzett.
Adam ugyanolyan okos, intelligens és remek szerető, mint amilyenek ők voltak. Annyi a
különbség, hogy Adamból hiányzik az az ambíció, ami mindhármukban megvolt. Adam
boldog a világtól elzárt kis szigetén, s akkor is ezt a csöndes életet választja, ha emiatt le
kell mondania a nagy szerelemről. Skye-nak sehogyan se fért a fejébe, miért döntött úgy
Adam, hogy kivonul a világból.
Egyszer csak észrevette, hogy Adam őt nézi. – Csak elgondolkodtam – mondta
zavarában.
– Rólam? Rólunk?
– Igen.
– Netán arra a következtetésre jutottál, hogy nem kellene megint szeretkeznünk?
– Nem erre gondoltam. Rájöttem, miért nem tudlak szeretni teljes szívemmel-
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lelkemmel. Te nem szeretsz engem annyira, hogy harcolj értem.
– Ez nem így van, Skye – mondta Adam elképedve.
– De igen, Adam. Azt mondod, szeretsz, de nem veszel el, mert úgy véled, a tiédnél
nagyobb hatalommal bíró férfit érdemlek. Hatalmat azonban pénzen lehet vásárolni,
abból pedig mindkettőnknek van bőven. Azt mondod, azért nem veszel el, mert nem
akarod, hogy rosszul értelmezett hűségből én elszalasszam a nagy szerelmet. Adam,
engem az elsőt leszámítva mind a három férjem szeretett, de azért még nem haboztak
feleségül venni, hogy később esetleg majd mást szeretek. Akadályokat győztek le azért,
hogy az övék lehessek. Te ezt nem vállalod.
Én néhány nap múlva itt hagyom Angliát. Cecil azt mondta, egy beteg, öreg emberhez
fogok feleségül menni. Beaumont de Jaspre hercege viszont sem nem beteg, sem nem
öreg. Lehet, hogy soha többé nem látlak sem téged, sem Írországot. Itt szó sincs szerelmi
házasságról. – Skye fölállt, egy fiókból elővette a kis portrét, odaadta Adamnek. –
Tessék. Nézd meg jól ezt az arcot. Ez a zord tekintetű ember volna az, aki engem lángra
lobbant? Tőle kapnám meg azt a bizonyos nagy szerelmet? Mindenesetre megyek, mert
mennem kell, de addig van még néhány napunk, használjuk ki. Tálán ez idő alatt
megtudom azt is, miért nem szeretsz annyira, hogy harcolj értem, ami miatt én sem
tudlak szívvel-lélekkel szeretni.
– Meg akarsz büntetni ezért?
– Nem, Adam. Ugyanúgy akarlak szeretni, mint eddig, s ha ez nem elégíti ki a
hiúságodat, magadra vess. Mindenki annyit kap egy kapcsolatban, amennyit ő maga
belead.
– Vidd el ezt innen gyorsan! – mutatott Adam a portréra.
Skye visszarakta a fiókba, s végre elmosolyodott. Sikerült Adamnek az elevenébe
vágni. A kettejük házassága szempontjából ugyan most már késő, állnia kell Tudor
Erzsébetnek adott szavát, de így talán bogarat ültetett Adam fülébe; esetleg talál majd
valakit, akit valóban szeret. Skye irtózott a gondolattól, hogy Marisco ott él egyedül az ő
kis szigetén, bár az is igaz, hogy olyan lány, aki megfelel Adamnek, nem terem minden
bokorban.
Adam is a gondolataiba mélyedt, de egyszer csak elkezdte kigombolni Skye kaftánját.
Nagy keze ügyetlennek bizonyult az apró gyöngyszemekhez, de nagy nehezen sikerült
annyira kinyitnia, hogy hozzáférjen Skye melléhez. A kis bimbók az első érintésre
megkeményedtek. Eközben Skye is derékig meztelenre vetkőztette Adamet, hosszú
ujjaival végigcirógatta bozontos mellkasát, nyakát.
A kaftán selymes suhogással hullott alá, addigi viselője anyaszült meztelen lett. Adam
beletúrt Skye dúsan leomló ébenfekete hajába, csak addig várt, míg Skye leengedi seprű
szempilláit, aztán csókolni kezdte, olyan hevesen és követelőzőn, mintha ez lett volna
életük első csókja. Mindkettejükben egyszerre lobbant lángra a vágy.
– Siess, drágám! – suttogta az asszony. – Nem szégyellem bevallani, hogy nagyon, de
nagyon kívánlak!
– Ez fantasztikus, egyszerűen hihetetlen. Kívánsz engem, és ezt ki is mered mondani!
Nos, tudd meg, kék szemű kelta boszorkányom, én is kívánlak téged, és nem egy-két
éjszakát akarok veled tölteni, hanem egy életet! Mit szólsz ehhez?
– Majd később megbeszéljük – mondta Skye, s karját a férfi nyaka köré fonva húzta le
magához.
Amikor Adam egy kis sikolyból megtudta, hogy Skye nagyon közel jár a csúcshoz, a
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hátrelevő utat egyelőre könyörtelenül elzárta előle. Skye szitkozódott, ő dorgálta: – Nem
szabad sietni!
– Utállak! – sziszegte Skye.
– Hát hiába próbállak megtanítani rá, hogy az igazi örömhöz türelem kell?
– Könyörületért esedezem! – rimánkodott Skye. Válaszképpen Adam belehatolt; Skye
teljes erejéből szorította magához, s miközben Adam heves csókja szétfeszítette ajkait,
hogy a nyelvét is birtokba vehesse, ő hegyes körmeivel szántotta végig a férfi hátát.
Skye úgy érezte, menten meghal. Majd mindkettejüket egyazon pillanatban érte el a
már alig elviselhetően izzó vágy alól feloldozó remegés.
Aléltan nyúltak el az ágyon, de Skye rövidesen ismét odabújt Adamhez, ő karjába
zárta és gyöngéden simogatta a pihegő testet, majd felsóhajtott: – Tudod, hogy nekem
soha nem lehet gyermekem; egy súlyos gyermekkori láz következtében lettem magtalan.
Hála istennek, ez soha nem zavart meg abban, hogy örömömet leljem a szeretkezésben.
Húszéves koromban tudtam meg, hogy egyetlen nőt sem tudok gyermekkel
megajándékozni, amikor már épp készültem feleségül venni azt a lányt, akibe szerelmes
voltam. Megtehettem volna, hogy egy szót sem szólok, a lány valószínűleg azt hitte
volna, ő nem fogan meg, én viszont bevallottam neki meg a családjának. Az apa azt
mondta, inkább kolostorba küldi a lányát, mint hogy ne legyen gyereke. Az én szerelmem
pedig azt mondta, ha nem vagyok teljes értékű férfi, neki nem kellek. Mint később
kiderült, annyira szegények voltak, hogy a lányt be se fogadták a kolostorba. Már rég
nem szeretem őt, Skye, de máig a fülembe cseng, amikor a fejemhez vágta, hogy nem
vagyok teljes értékű férfi.
Akkor jöttem el Franciaországból, visszatértem Lundyra. A szigetet apám hagyta rám,
tízéves korom óta az enyém Apa halála után egy évvel anyám, két húgom és én
visszamentünk Franciaországba. Tizenkét éves voltam, amikor anya újra férjhez ment, s
még több gyermeke született. Az eljegyzésem felbontását követően Lundy lett a
menedékem, ott nem tudják, vagy nem törődnek vele, hogy képtelen vagyok a
gyermeknemzésre.
Ott én vagyok Lundy nőfaló ura, s némely hölgyek szerint az ő zabigyerekük apja. Szó
nélkül fizetek nekik, de tudom, mi az igazság. Nos, ezek után léptél az életembe te, Skye,
és egészen mostanáig még magamnak sem mertem bevallani, hogy szerelmes vagyok
beléd.
Mindig fényes, ragyogó csillagnak neveztelek, drágám. Körülbelül egyforma nagy
vagyonunk van, földbirtok tekintetében én alulmaradok, de nagyon jól tudod, hogy az
ilyesmi engem nem érdekel. Te mindegyik férjedet megajándékoztad gyermekkel s
engem talán az zavart, hogy ha az én feleségem lennél, nem szülhetnél permeket.
– Csak nem attól féltél, hogy ezt a szemedre vetem? Én, aki már kétszer kértem, hogy
végy feleségül, s már jó ideje tudom, hogy magtalan vagy?
– Skye, ha Geoffrey halála után feleségül jössz hozzám, újból elszakadsz Niall Burketől, akkor nem születik meg sem Deirdre, sem Padraic.
– Ez igaz, Adam, csakhogy én nem vagyok meggyőződve róla, hogy a sors valóban
egymásnak rendelt bennünket Niall-lal. Éveken át minden ellenünk dolgozott, s amikor
végül mégis feleségül mentem hozzá, annak az lett a vége, hogy Claire O’Flaherty rajta
állt bosszút. Ha nem házasodunk össze, ez nem történik meg. Most pedig nekem újra
férjhez kell mennem, mert csak így tudom megvédeni a halott Niall élő gyermekeit.
Mennyivel jobb lett volna, ha te veszel el, drága, egyetlen Adam! Téged igazán tudtalak
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volna szeretni, ha hajlandó lettél volna harcolni értem, de te jobban feltel az újabb
sérelemtől, semhogy feleségül kérj.
– Ha most másképp döntenék, hozzám jönnél feleségül, Skye?
– Már késő. Nem szeghetem meg a királynőnek adott szavam. Megállapodást
kötöttünk, s én ahhoz tartom magam mindaddig, amíg a királynő megbízik bennem. Ha
már összeházasodtunk volna, el se kellett volna mennem Cecilhez, mert az én erőskezű
férjem – te, Adam – védelmezte volna a Burke gyerekeim jogait. Így viszont védtelenül
fordultam a királynőhöz, s ő persze ki is használta a helyzetemet céljai érdekében.
– Istenem, mennyire szeretlek, és milyen kötözni való bolond voltam! – suttogta Skye
fülébe Adam.
– Ez a néhány nap még csakis a miénk, s aztán, ha már elmentem, meg kell találnod
azt a nőt, aki igazán szeret. Ha az a francia lány valóban szeretett volna, nem hagy
faképnél, csak mert magtalan vagy. Amikor Khalid meghalt, én azt mondtam Robbienak, többé nem leszek szerelmes, mert az mindig bánatot hoz. Bánat nélkül viszont nincs
öröm. Adam, lehet, hogy sok-sok bánattal jár majd, mire megtalálod az igazi szerelmet,
de ígérd meg, hogy nem adod föl a keresést.
Adam magához ölelte Skye-t, aki nem láthatta, hogy csordogálnak a könnyek a férfi
kék szeméből. Adam tudta, hogy Skye-nak igaza van, és évek óta nem érezte magát ilyen
könnyűnek, mint most, hogy elmondta, ami a szívét nyomja. Lehet, hogy Skye-t
túlságosan szereti ahhoz, hogy valaki mást majd igaz szerelemmel tudjon szeretni, de erre
csak az idő adhatja meg a választ.
A következő két napot és két éjszakát beszélgetéssel, tréfálkozással és szeretkezéssel
töltötték, a délutánokat pedig a gyerekekkel…
– Miért nem mentél hozzá feleségül, mama? – kérdezte a már sok mindent értő
Murrough egy alkalommal, amikor kettesben maradtak.
– Mert nem kérte meg a kezemet idejében – felelte Skye.
– Nem lehetne rávenni őfelségét, hogy változtassa meg a döntését?
– Bármennyire szeretném, nem. Tudod, kisfiam, Edmond már elküldte a hercegnek a
rólam készült képet, nem hinném, hogy örülne, ha valaki más menne helyettem. De ne
félj, meglátod, nem lesz semmi baj!
Másnap a szokatlanul meleg időre való tekintettel Skye az egyik új ruhájában jelent
meg az udvarban. Amikor Adam de Marisco és Robert Small kíséretében megérkezett,
mohó férfiszemek falták, leginkább azt, ami kilátszott a könyékig érő, húzott ujjú, amúgy
a legújabb francia divatot követő, mélyen kivágott, halványzöld selyemruhából.
– Bizonyára a smaragdjaim keltik föl ennyire az urak érdeklődését – súgta oda Skye
két kísérőjének.
– Én eddig azt hittem, a hajadba tűzött kis rózsák – fűzte hozzá kuncogva Robbie.
A királynő aranyhímzésű vörös bársonyruhában fogadta őket. Elégedett mosollyal
nézett végig Skye-on: – A herceg bizonyára hálás lesz, amiért Anglia egyik legszebb
leányát küldjük neki.
– Felséged igazán kegyes – felelte Skye illendően lesütött szemmel.
– Nos, igen, e tekintetben is az apámra ütöttem – mondta Erzsébet még mindig
mosolyogva. – Drága Skye, bizonyára örömére szolgál, ha elmondom, megerősítettem a
kisfiát a jogaiban, és Connaught püspökét tettem meg gyámjául. Nincs oka aggodalomra,

49

Bertrice Small

Édes holnapok

drága Skye. A dublini tartomány angol és angol-ír urainak tudomására hoztam, hogy
személyesen velem gyűlik meg a baja annak, aki ellene bármit tesz. A maga kapzsi ír
szomszédaival már a nagybátyjának kell megbirkóznia.
– Köszönöm, felség. Nagyon hálás vagyok, és én is állom a szavam. – Skye ekkor a
mellette álló Willow-ra mutatott, és így folytatta: – Felséged két fiamat már ismeri, ha
megengedi, bemutatnám Willow lányomat.
Tudor Erzsébet rámosolygott az elragadóan bájos kislányra: – Mennyi idős,
gyermekem?
– Épp most töltöttem be a kilencet, felség.
– És a tanulmányaival hogy áll, Willow kisasszony?
– A franciával, latinnal, göröggel jól haladok, a matematikával, zenével és filozófiával
úgyszintén. A mama szerint ideje elkezdenem a spanyolt és az olaszt is. Egy napon majd
hatalmas birtokot kell irányítanom.
A királynő el volt ragadtatva Willow-tól. Ha volna saját lánya, ugyanilyen képzésben
részesülne. – Hát táncolni tud-e a kisasszony?
– Igen, felség. Hetente négyszer jár hozzám tánctanár.
– Tanulja-e a háztartás tudományát is?
– Igen, felség, de legjobban kertészkedni szeretek.
– Nos, ha a kisasszony továbbra is ilyen szépen halad, egy-két év múlva esetleg
beléphet udvarhölgyeim sorába. Volna kedve hozzá?
Willow csillogó szemmel nézett Skyre-ra: – Megengednéd, mama? – kérdezte
izgatottan.
– Persze, Willow. Ha őfelsége egy-két év múlva is igényt tart rád, természetesen
jöhetsz. Most pedig köszönd meg szépen a királynőnek a kedvességét.
– Nagyon szépen köszönöm, felség – mondta Willow kecses bók kíséretében.
– Nos, kedves Skye, kérem, adja át üdvözletünket Beaumont de Jaspre hercegének, és
mondja meg, Anglia nagyon hálás a biztonságos kikötési lehetőségért. Ami az egyebeket
illeti, tudom, hogy számíthatok magára. – Ez felszólítás volt a távozásra, de egyben
figyelmeztetés is.
Skye, Robbie és Adam ezek után sietve el is hagyta a Whitehall palotát, mert a
következő dagályig már nem sok idő maradt, a Sirály pedig útra készen várakozott a
kikötőben, fedélzetén Edmond de Beaumont-nal, aki már előző nap elbúcsúzott a
királynőtől.
Adam le sem vette a szemét Skye-ról, miközben greenwoodbeli szobájában a
halványzöld ruhát a hajóútra sokkal inkább megfelelő könnyű, fekete gyapjú
nadrágszoknyára, testszínű gyapjúharisnyára és krémszínű selyemblúzra váltotta fel, haját
pedig egyetlen vastag hajfonatba fogta össze.
– Jobb lenne, ha itt elköszönnénk egymástól – mondta Skye. Adam bólintott. – Majd
én visszaviszem Murrought és Robint a Whitehallba, holnap pedig elkísérem Cecily
úrasszonyt és Willow-t Devonba.
– Ugye, Adam, rajta tartod a szemedet a gyerekeimen? Az ír gyerekekre is gondolok,
tudod, Michael öcsém jó ember, de mégiscsak pap, Seamus bácsi pedig sajnos nagyon
idős már ahhoz, hogy ekkora felelősséget vállaljon. Ó, Istenem, a kicsik! – Zokogva
borult Adam vállára. – A többieket is nagyon nehéz itt hagyni, de ha rájuk gondolok,
végképp elszorul a szívem. Ugye, Adam, számíthatok rád?
– Írj nekem!
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– Megígérem.
– Fogok imádkozni is érted – mondta Adam halkan, s amikor Skye döbbenten nézett
rá, hozzáfűzte: – A férfiak nem szoktak beszélni ilyesmiről, de én valóban hiszek
Istenben.
Könnyek szöktek Skye szemébe. – Én is imádkozom érted. Kérni fogom Istent, hogy
megtaláld azt a nőt, akit majd szeretni tudsz.
Adam rámosolygott, és szájuk hihetetlenül édes, forró csókban forrt össze. Mindketten
arra vágytak, bárcsak így maradhatnának az idők végezetéig, de Adam egyszer csak
gyöngéden eltolta magától: – Ég veled, Skye O'Malley. Ég veled, míg újra nem
találkozunk. – Ezután Adam sietve távozott.
Skye percekig moccanni sem bírt. Úgy érezte, akkora veszteség érte, amit már nem
képes elviselni. Lehet, hogy Adam bolond volt akkor, de ő még nagyobb, mert neki
kellett volna ragaszkodni hozzá, hogy vegye feleségül.
– Búcsúzni jöttünk, mama. – Ahogy Skye fölkapta a fejét a hang hallatán, Murrought
és Robint látta maga előtt. – Lord Marisco visszavisz bennünket a Whitehallba.
Skye először Murrought ölelte át. – Tudom, jó fiú vagy, s én nagyon szeretlek. Ne
feledd, amiről beszéltünk, s aszerint cselekedj. Hiszem, hogy meg fogod szerezni
magadnak a birtokot, s én büszke lehetek rád.
Murrough szeme megtelt könnyekkel, de férfiasan nyeldeste őket. – Megteszek
minden tőlem telhetőt, hogy büszke lehess rám.
Robin is a sírással küszködve bújt anyja ölébe, de akárcsak néhai apja, ő is hamar
össze tudta magát szedni. – A papa biztosan nem helyeselné, amit a királynő tett, hogy
elszakít tőlünk, mama.
– Valóban nem helyeselné, Robin, de ő is elfogadná a döntését, mert mindig a királynő
hű alattvalója volt. A papa engedelmeskedne, és bízom benne, hogy te is ezt teszed.
Tudom, hogy képes leszel elrejteni az érzéseidet, mert akkor maradsz méltó a Southwood
névre, ha emelt fővel fogadod el a királynő döntését.
Skye kézen fogta és kikísérte fiait, búcsúzóul mindkettejüket megcsókolta, majd
amikor becsukta maga mögött az ajtót, nekidőlt, s öklét a szájára szorítva akadályozta
meg, hogy feltörjön belőle a zokogás. A fiúk nem hallhatják meg, mindketten oly bátran
viselkedtek, nem inoghat meg az önbizalmuk, és nem láthatják őt sírni.
A könnyei azonban még akkor is javában csordogáltak az arcán, amikor Robbie
belépett a szobába. Skye zokogva borult a mellére: – Nekem ez már sok, ennyit már nem
tudok elviselni!
Robbie cirógatta, csitítgatta, s amikor úgy gondolta, eleget sírt, erélyesen rászólt: –
Willow-ra nem gondolsz, Skye kedves? Nem kisbaba, észre fogja venni, hogy az anyja
itatta az egereket.
Skye nagyot sóhajtott: – Igazad van, Robbie, de annyira szeretem a fiaimat!
– Tudom, kedves – mondta Robbie, aztán kézen fogva átvezette Skye-t a hálószobába,
a mosdótálban lévő hideg vízre mutatott. – Mosd meg az arcod, Willow és Cecily a
könyvtárban vár. Az a kislány tisztára az apja, örökké a rakomány felől érdeklődik. Már
most többet tud a hajókról meg a kereskedésről, mint a fiaid, Skye.
– Ő a kedvenced, igaz?
– Nem tagadom – mondta Robbie kissé röstelkedve, s ezen Skye nem tudott nem
nevetni. Kicsit mindjárt jobban is lett. – Willow miatt sokkal kevésbé aggódom, mert ő jó
helyen van, de a fiúkat ugyan ki védi meg az udvarnál?
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– Adam. Mielőtt elment, azt mondta, ingajáratban fog közlekedni Devon, az udvar és
Írország között. Nagyon rendes ember, sose fogom megérteni, miért nem mentél hozzá
feleségül.
Miért van az, gondolta Skye, hogy mindenki azt hiszi, ő nem akart hozzá feleségül
menni. – A fenébe, Robbie, eddig nem akart elvenni, s mire elszánta magát, már késő.
Robbie-ba belefagyott a szó.
– Menjünk, Robbie – mondta Skye, s még egy utolsó pillantást vetett a szobájára. Ki
tudja, visszatér-e ide valaha?…
Amint belépett a könyvtárszobába, Willow odaszaladt hozzá: – Nagyon fogsz nekem
hiányozni, mama! Mikor láthatlak újra?
– Remélem, mihamarabb meglátogathattok mind Beaumont de Jaspre-ban. Jó lesz?
– Igen, ha aztán visszajöhetek Angliába, hogy a királynő udvarhölgye legyek!
– Persze, kislányom. Ha továbbra is szorgalmasan tanulsz és jól viselkedsz, nem lesz
semmi akadálya.
– Mama, ígérem, nagyon jó leszek és szorgalmasan tanulok, s ha majd az udvarba
kerülök, túlteszek még a királynőn is!
– Azt inkább ne! Én aztán megtanultam, mi vár arra, aki túltesz Tudor Erzsébeten. –
Skye nehéz szívvel vett búcsút kislányától, hiszen Willow – az elmúlt telet és azt az időt
leszámítva, amikor ő a Towerban raboskodott – mindig a közelében volt.
Willow igyekezett anyja elől eltitkolni könnyeit, de Cecily úrasszony arcán
leplezetlenül csordogáltak végig a sós cseppek. Skye megígértette öreg barátnőjével,
hogy ha a helyzet úgy alakul, és a gyerekek utánamehetnek, ő is eljön Willow-val együtt.
– Én ugyan nem vagyok az az utazós fajta, még fiatal koromban se jutottam tovább
Plymouthnál és Londonnál, de hát jobb későn, mint soha. Ígérem, elmegyek Willow-val,
ha úgy alakul.
A búcsúzkodásnak Robbie vetett véget, mondván: ha nem indulnak, lekésik a dagályt.
Skye-nak könnyek szöktek a szemébe, amikor még egy utolsó pillantást vetett a házra és
a parkra. Ezernyi szép emlék kötötte ide. Életének egy fejezete zárul most le, s ki tudja,
mi vár rá.
Szíve még akkor is hevesen vert, amikor megérkeztek a kikötőbe. A Sirály és a Sellő
egymás mellett horgonyzott az öbölben.
– Ugye, Robbie, a királynő gondoskodott kíséretről? – érdeklődött Skye.
– Bizony ám! Tíz hajóval kelünk útra. Isten legyen irgalmas a mórokhoz, ha eszükbe
jut bennünket megtámadni, mert a kíséretünk parancsnoka nem más, mint Francis Drake.
Én mondom, ha ez a mindenre elszánt devoni fiatalember nem hagyja ott a fogát valahol,
egyszer még igen sokra viszi.
Robbie elköszönt Skye-tól, hiszen a Sellő is útra készen várta kapitányát. Sean
MacGuire fogadta Skye-t a Sirály fedélzetén: – Csakhogy megérkezett, Skye O'Malley!
– Üdvözlöm, MacGuire, és köszönöm, hogy épségben meghozta a Sirályt.
– Annyira bízik bennem, hogy a nyakamra ültet egy másik kapitányt? – zúgolódott
MacGuire.
– Bran Kellyt tekintse utasnak; én kértem, hogy jöjjön. Fogalmam sincs, milyen a
helyzet Beaumont de Jaspre-ban, szeretném, ha kéznél lenne néhány emberem. Bizonyára
megérti.
– Ezt igen – morgolódott MacGuire –, csak az nem fér a fejembe, miért megy
feleségül egy vadidegenhez, Skye kisasszony.
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– Üzletet kötöttem a királynővel, MacGuire.
– Nekünk ugyan nem királynőnk!
– Írországnak se királya, se királynője – fortyant fel Skye. – Csak rengeteg kakas, és
mind a maga szemétdombján kukorékol. Egytől egyig azt rikácsolják, hogy
függetlenséget akarnak Angliától, de közben egy jottányit sem engednek a maguk
jogaiból annak érdekében, hogy az országnak erőskezű királya lehessen. Folyton jár a
szájuk, siratják a régi szép időket, de a széthúzásnak nem képesek véget vetni. Csoda-e,
ha Anglia uralkodik Írország felett? Ha viszont így áll a dolog, nekem kell észnél lennem,
nehogy a Burke-birtokot mások kaparintsák meg. A királynő azon az áron hajlandó
védelmet adni, ha én feleségül megyek ehhez a herceghez. Nagy árat kért, de én
megadom. Nem fogom hagyni, hogy ebek harmincadjára jusson mindaz, amiért Niall ősei
évszázadokon át harcoltak. Érti már, kíváncsi vénember?
– Jól van, no. Nem kell engem csúfolni, csak mert én emlékszem rá, amikor Skye
O'Malley még pelenkásan totyogott az apja után a fedélzeten!
– Akkor elindulunk ezzel a dagállyal vagy sem? – terelte a szót másra Skye, hogy ne
essék több csorba a tekintélyén. MacGuire igencsak benne jár már a korban, de a világ
minden pénzéért nyugalomba nem vonulna. Egyszer majd ő is itt fog összeesni a hajón,
mint az ő édesapja.
– Ha nem fecsegne annyit a kisasszony, látná, hogy már rég fölhúztuk a horgonyt –
kuncogott MacGuire.
Estére megkerülték a Margate-fokot, és a Doveri-szorosban haladtak. Másnap reggelre
elérték a La Manche csatornát; a párás, esős időben egyetlen idegen hajót sem láttak.
Mire néhány nap múlva a Vizcayai-öbölbe értek, már ragyogó kék ég alatt hajóztak. A
Finisterre-fokot megkerülve jutottak ki az Atlanti-óceánra. A St. Vincent-fok mélykék
tengerből kiemelkedő vörösesbarna sziklái láttán Skye-nak az jutott eszébe: szinte
hihetetlen, de már tíz éve annak, hogy először itt járt. Khalid, Geoffrey, Niall. Mind
halott. Mintha a sors rendelése volna, hogy egyedül marad. Talán eztán másképp lesz.
A Sirály, a Sellő és a többi hajó sorra átkelt a Gibraltári-szoroson, s a Földközitengerre érve északnak vették az irányt Beaumont de Jaspre felé. Egy hajó sem
keresztezte útjukat, semmi nem akadályozta meg Skye-t, hogy megérkezzen az idegen
földre, az idegen férfihoz, aki a férje lesz.
Skye épp Willow-nak írt levelet a hajó társalgójában, amikor Bran Kelly tudatta vele,
hogy fél órán belül kikötnek Villerose-ban. A hírre Edmond is elhagyta az ablak melletti
figyelőállását; általában nem szívesen szállt hajóra, de ezt az utat nagyon élvezte. –
Felállna, Skye? Hadd nézzem meg magát alaposan.
Skye ezúttal különlegesen szép, az itáliai divatot követő, orgonalila selyemruhát viselt,
hozzá igazgyöngyökkel ékes arany nyakláncot, ametiszt fülbevalót, hajába pedig
selyemből készült kis ibolyákat tűzött.
– Oly lélegzetelállítóan gyönyörű, Skye, hogy a nagybátyám egész biztosan beleszeret
magába – adott hangot elragadtatásának Edmond.
– Köszönöm a bókot, Edmond, de én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy
tetszem majd a nagybátyjának. Ritkán sikerül az olyan házasság, amit mások hoznak
össze, és a felek még csak nem is ismerik egymást. Tudja, engem már a bölcsőben
eljegyeztek, s az első házasságom rémálom volt. Azóta persze benőtt a fejem lágya, és a
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nagybátyja is biztos sok mindent átélt. Remélem, szót értünk majd egymással.
– Legyen nagyon türelmes a nagybátyámmal, és minden rendben lesz. Ha valaki tud rá
hatni, akkor az egyedül maga, Skye.
Skye-nak nem maradt ideje töprengeni e különös megjegyzésen, mert MacGuire
kapitány érkezett a hírrel: – Perceken belül kikötünk! Valami szépséges hintót látok a
parton; gyanítom, a vőlegénye már repesve várja.
Skye megrémült. – Hol van Robbie? Beszélnem kell vele, mielőtt elhagyom a hajót!
– Ejnye, no – csitította MacGuire. – Máris leadjuk a jelzést a Sellőnek. Úgy izgul, mint
a szűz lány a nászéjszaka előtt!
– MacGuire! – kiáltott rá Skye dühösen.
Az öreg tengerész egyetlen szó nélkül sarkon fordult és elment.
– Nyugodjon meg, Skye – mondta Edmond de Beaumont. – A nagybátyámnál
kedvesebb embert még nem hordott hátán a föld.
Skye nagyot sóhajtott: – Nem tudom, mi ütött belém, úgy viselkedem, mint egy kis
csitri.
– Én majd kimegyek a partra a nagybátyám elé, együtt visszajövünk, és itt mutatom be
magának. Sokkal jobb, ha meghittebb körülmények között látják egymást először. –
Ezzel Edmond el is sietett.
Skye egyedül maradt. Vajon mennyi ideje van még a szabadságból? És mi lesz
ezután? Lord Burghley megesküdött rá, hogy a herceg alá fogja írni a házassági
szerződést, mely kiköti, hogy ami eddig az övé volt, az övé is marad. Lord Burghley
persze arra is megesküdött, hogy a herceg öreg és beteg. Angliában Edmond már aláírta a
megállapodást, de az Fabron de Beaumont kézjegye nélkül nem érvényes. Ragaszkodni
fog hozzá, hogy még az esküvő előtt írja alá, másképp nem tudja bebiztosítani magát.
Végre megérkezett Robbie. – MacGuire jelzett, hogy szükséged van rám.
– Ugye, Robbie, itt maradsz velem? Nem tudom, mi ütött belém, de félek. Segíts
nekem, addig nem akarom elhagyni a hajót, míg nem lehetek biztos benne, hogy a herceg
aláírja a házassági szerződést.
– Nyugodj meg, kedves, itt leszek, segítek.
Kopogtattak a kabin ajtaján, s először Edmond, nyomában pedig Fabron de Beaumont
lépett be. Edmond valóban élethű portrét festett róla: a fekete, hullámos hajú, szúrós
tekintetű, arisztokratikus arc semmiféle érzelmet nem árult el. Amikor meglátta Skye-t,
mandulavágású szeme kissé tágabbra nyílt, de el nem mosolyodott. Edmond csak
annyiban tért el a valóságtól, hogy ecsetjével kissé meglágyította a markáns vonásokat.
Egy percre feszült csend támadt a kabinban.
– Lady Burke, hadd mutassam be a nagybátyámat, Beaumont de Jaspre hercegét.
Skye kecsesen bókolt.
– Fabron bácsi, hadd mutassam be Lady Burke-öt, a menyasszonyodat.
– Isten hozta Beaumont de Jaspre-ban, madame – mondta a herceg mély, de dallamos
hangon.
– Köszönöm, monseigneur.
– Bácsikám, ez Sir Robert Small, Lady Burke üzlettársa.
Fabron de Beaumont kissé fölvonta a szemöldökét. – Unokaöcsém úgy tájékoztatott,
hogy ön kereskedéssel foglalkozik.
– Így igaz, uram. – Skye Robbie-ra nézett, aki megköszörülte a torkát, majd azt
mondta: – Arról volna szó, hogy alá kellene írnia a házassági szerződést, monsieur.
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– Előbb el kell olvasnom.
– Hozom máris – mondta Robbie halkan. – A királynő utasítása értelmében Lady
Burke nem hagyhatja el a fedélzetet, míg ön alá nem írja a szerződést. Addig angol
felségterületen tartózkodik.
– De az esküvőt ma este készültünk megtartani – tiltakozott a herceg.
– Ebben a szerződésben nincsen semmi rendkívüli. Lady Burke igazán szép
hozománnyal érkezik, a szerződésben csupán az áll, hogy megtarthatja saját vagyonát, a
saját és a gyermekei földbirtokát.
– De hát ez felháborító!
– Mindazonáltal ez foglaltatik a szerződésben. Meglehet, az angol hölgyek önállóbbak
más országbélieknél, de felteszem, ön bizonyára épp ezért kért feleséget Tudor
Erzsébettől. – Robbie igyekezett barátságos hangot megütni. – Megjegyzem, az
unokaöccse nem talált semmi kivetnivalót a szerződésben, s abban a reményben írta alá,
hogy önnek sem lesz kifogása ellene.
– Ön úgy véli, asszonyom, hogy képes egyedül kezelni a vagyonát? – nézett Skye-ra a
herceg fürkésző tekintettel.
– Apám halála óta egyedül kell megbirkóznom a felelősséggel, mindent rám bízott,
míg az öcséim föl nem nőnek. Az ő kérésükre azonban továbbra is én irányítom a flottát,
intézem a vagyoni ügyeket.
– Mi egyebet irányít még, asszonyom?
– Legidősebb fiam, Ewan O'Flaherty, és a kisebbik fiam, Lynmouth grófja birtokait,
továbbá legkisebb fiam, Padraic írországi birtokait, ezenkívül kezelem Willow lányom
apjától, a második férjemtől örökölt vagyonát, valamint a saját vagyonomat képező
kereskedelmi érdekeltségeket. Ezekben társam Sir Robert.
– Nem túl nagy teher ez ilyen szépséges vállakon, madame?
– Meglehet, monseigneur, de azért megbirkózom vele.
– A nő legfőbb kötelessége, hogy gyermekekkel ajándékozza meg az urát, s felnevelje
őket.
– Alig hinném, hogy e tekintetben kudarcot vallanék, uram. Mindegyik férjemet
megajándékoztam gyermekkel, négy fiam és két leányom van.
A herceg bólintott. – Ha nem írom alá a házassági szerződést, nem is hajlandó hozzám
jönni feleségül?
– Nem, uram – jelentette ki Skye eltökélten.
– Annyi bizonyos, hogy ön igen határozott egyéniség, asszonyom. Kifejezetten
előnyös lenne, ha a fiaink ezt örökölnék. Bízom benne, hogy így lesz. – A herceg
hangjában először érződött némi oldottság.
– Igyekezni fogok – felelte Skye komolyan.
– Akkor nincs más hátra, mint hogy aláírjam a szerződést. – Ezzel a herceg átvette a
papírokat Robbie-tól, Edmond pedig gyorsan kezébe adott egy tintába mártott lúdtollat, s
az aláírás már oda is került a helyére.
Ekkor Skye vette át a tollat, ugyanis ő Angliában megtagadta az aláírást, mondván:
amíg a herceg nem fogadta el a feltételeit, addig semmi értelme. A herceg szóvá tette,
hogy a lánynevét használja.
– Nos, uram, nekem négy férjem volt, ha a sajátomhoz hozzáteszem mind a négyük
nevét, nem fér el a papíron. Lássa be, így egyszerűbb. – Égszínkék szemével a hercegre
nézett, akinek szája szegletében végre megjelent egy kis mosoly.
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– Miután a formaságokon átestünk, engedje meg, asszonyom, hogy elvezessem új
otthonába. – Skye némi habozás után rátette a kezét a herceg feléje nyújtott tenyerére.
Erőteljes kézszorítás volt a válasz. – Úgy terveztem, hogy az esküvőt nyomban
megtartjuk – mondta a herceg útban a hintó felé. Skye többször is hátrapillantott, jön-e
Robbie. – Talán fél tőlem, asszonyom, hogy folyvást Monsieur Robertet lesi?
– Eddig még soha nem mentem feleségül idegenhez – mondta Skye halkan.
– Megértem önt, s ámbár én sohasem vettem feleségül olyan nőt, akit ismertem, ezen
mégsem múlott semmi. Ők is kizárólag azért jöttek hozzám, amiért maga: hogy fiaim
szülessenek. Lichault atya szerint a Bibliában az áll, hogy „Megnyerte a jót, a ki talált
feleséget, és vett jóakaratot az úrtól.” Dávid király pedig azt írta az ő zsoltárában, hogy
„Ímé, az Úrnak öröksége: a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalma. Mint nyilak a hősnek
kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem
szégyenülnek meg…” Én viszont megszégyenültem, asszonyom. Egyetlen élő
gyermekem egy szerencsétlen kis félkegyelmű, aki ötévesen még a fejét is alig képes
megtartani. A többi gyermekem vagy még az anyja méhében halt meg, vagy nem sokkal
világra jötte után. Mindenképpen egészséges utódom kell hogy szülessen.
– De hiszen az unokaöccse remek ember!
– Igen, Edmond valóban derék ember, de nem akar megnősülni, nehogy olyan
gyermeke szülessék, mint ő. Különben is, ki tudna férjnek elfogadni egy ilyen
szörnyszülöttet? Ha úgy halok meg, hogy nincs kire hagynom a hercegséget, a franciák
bekebelezik. Beaumont de Jaspre hercegi dinasztiája Nagy Károly idejéig vezethető
vissza. Ezért szándékozom újra nősülni, és azért kértem Anglia királynőjétől nemesi
családból származó feleséget, mert úgy vélem, egészséges utódom csak vérfrissítéssel
lehet. Az utódnemzés pedig a házasság legfőbb célja.
– Az anyaszentegyház legalábbis erre tanít bennünket – felelte Skye.
– Maga katolikus? Én azt hittem, a Tudor-udvarban mindenki az új vallás híve.
– Csakhogy én ír vagyok, uram, nem angol. Mindazonáltal a királynő toleráns vallási
ügyekben, továbbá meggyőződésem, hogy abban a hiszemben küldött engem, hogy ön is
katolikus.
– Valóban annak születtem.
– Az unokaöccse semmit nem mondott nekem az ön vallásáról.
– Amikor ő elutazott, én még a régi vallás híve voltam, időközben keltették fel
érdeklődésemet André Lichault atya tanításai, sőt olyannyira meggyőződtem azok
igazáról, hogy át is tértem az új hitre. Ha megismerkedik e tanításokkal, ön is át fog térni.
– És az alattvalói is elfogadták Lichault atya tanításait?
– Nem, ragaszkodnak a régi valláshoz. Hiába kergettem el a papjaikat és téptem szét
festett bálványaikat, nem hallgatnak rám, de engedelmeskedniük kell, mert én vagyok az
uruk, én parancsolok nekik!
A herceg hintójának ablakából Skye megkönnyebbülten látta, hogy Edmond és Robbie
lóháton követi őket. Szent ég, gondolta Skye, a herceg nem csupán hugenotta, de még
fanatikus is.
– Mondja, ha a népe dolgos és istenfélő, nem mindegy, mi módon tiszteli az Urat?
– Maga igazán gyönyörű, madame, de csak egy asszony. Hogy is érthetné meg ezt?
– Nos, eddigi férjeim nem vonták kétségbe ilyetén képességeimet. Megeshet, hogy
nem fogom megérteni, de hogyan ítélkezik, ha meg sem előlegezi nekem a bizalmat? –
Skye bátorításképpen rámosolygott a hercegre. Nem szabad magára haragítania, mert
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akkor ez a házasság már eleve kudarcra ítéltetett.
– A katolikus egyház megmételyeződött, madame – magyarázta a herceg. – Pénzért
árulják a bűnbocsánatot! Hatalmas földbirtokokat harácsoltak össze, nem átallanak
kereskedni és arra méltatlan művészeket pártfogolni.
Korábban Lichault atya is közéjük tartozott, de egy látomásában megjelent neki a
fény, s ő most ezt a fényt akarja elvinni az emberekhez. Egyelőre nem figyelnek rá, de
idővel hinni fognak neki. Csak akkor nem fogunk elkárhozni, ha egyszerű életet élünk és
buzgón imádkozunk.
Skye-nak már ennyi is elég lett volna, de amit a herceg ezek után mondott, attól
meghűlt a vér az ereiben: – Magának is el kell fogadnia e tanításokat. Mint a férje
parancsolom meg! Isten csak akkor fog bennünket gyermekkel jutalmazni, ha már
megtisztultunk a bűneinktől.
Erre aztán Skye végképp nem számított, és gyanította, hogy a protestáns Lord
Burghley se tudott semmit a herceg hirtelen megtéréséről. Ez az ember alkalmatlan arra,
hogy Anglia megbízható szövetségese legyen, ő meg egy őrült kezébe került.
– Nem szól semmit, madame?
Skye igyekezett óvatosan fogalmazni: – Katolikus vagyok, a nagybátyám püspök.
Figyelmesen elolvastam és átgondoltam Luther Márton téziseit, de megmaradok annak,
ami mindig is voltam, bár egyházunk sok hívénél jóval szabadelvűbb vagyok. Több
barátom tért át az új hitre, nézeteiket tisztában tartom, de én nem követem a példájukat.
– Túlságosan kihívó az öltözéke – mondta a herceg, mint aki meg se hallotta Skye
szavait. – A többi ruhája is ennyire kivágott?
– Ez a divat, monseigneur.
– Mától fogva ilyet nem viselhet. Az efféle öltözék csak arra jó, hogy előcsalja az
alantas ösztönöket, és bujaságra csábítsa a férfiakat. Holnap majd méretet vesz magáról a
varrónő, és alkalmas ruhákat készít.
– A ruháimat én választom meg, de bármi lett légyen is a divat, én mindig hűséges
feleség voltam.
– Nem hajlandó engedelmeskedni nekem?
– Csak annyit mondtam, nem tűrök beleszólást olyasmibe, amihez ön nem ért,
monsigneur.
– De ennyi szépségtől az ember kísértésbe esik.
– Én nem mutogatom a bájaimat. Ha ön kísértésbe esik, arról csakis ön tehet, uram.
– Igaza van. – A herceg belátta, hogy alulmaradt, és hallgatásba burkolózott.
Skye kinézett a hintó ablakán, s miközben a Villerose nevű szép kis városon hajtattak
át, arra gondolt, hogy ez az ember semmiképp sem lehet szilárd jellem, ha ilyen könnyen
és gyorsan Lichault atya hatása alá került. Legalább az alattvalóinak több esze van. Lehet,
hogy ő azt hiszi, elkergette a papjaikat, de fogadni mernék, itt rejtőznek. Legalább egyet
meg kell találnom közülük.
Gyönyörű helyeken jártak, szép, vörös cseréptetős házak között, melyeket furcsa
módon mindenütt rózsaszínre festettek. Amikor Skye ennek okát tudakolta, azt a választ
kapta a hercegtől, hogy ez volt elődei kedvenc színe, s már három évszázada rózsaszín
minden ház.
A városka tele volt kis terekkel, mindegyiknek a közepén kristálytiszta vizű szökőkút
frissítette a levegőt. Mindenütt egészséges, jól táplált gyerekek szaladgáltak,
játszadoztak. Skye-nak az a benyomása támadt, hogy Beaumont de Jaspre igen kellemes
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hely lehet. Mindenre pontosan ráillett Edmond leírása, csak épp a hercegre nem.
A tengerre néző várkastély a város fölött, egy dombtetőn épült, úgyszintén rózsaszín
kőből, vörös cseréptetővel. Az épületet körülvevő vizesárkot szinte elborították a
rózsaszín és fehér vízililiomok. Amint a hintó áthajtott a felvonóhídon, Skye szeme elé
újabb szép látvány tárult: az udvar közepén virágágyásokkal körülvett, négyszögletes
medence, egyik sarkában egy delfinen lovagló fiúcskát ábrázoló kis bronzszobor, egyben
szökőkút.
– Csodálatos – lelkendezett Skye.
– Örülök, hogy tetszik. – A herceg mintha kissé megenyhült volna. Kiszálltak a
hintóból, közben Edmond és Robbie is megérkezett.
– Mit szól Beaumont de Jaspre-hoz, chérie? – kérdezte Edmond.
– Gyönyörű – felelte Skye, de Robbie érezte, hogy valami nincs rendjén, ezért
félrehívta, s megkérdezte, mi a baj.
– Robbie, a herceg hugenotta, ráadásul fanatikus; állítólag elkergette a papokat.
Szerinte kihívó a ruhám, szolidabbakat kell viselnem.
Robbie hüledezve hallgatta, de Skye egyebet már nem mondhatott, mert a herceg
figyelmeztette, fél óra múlva készen kell állnia az esküvőre. Mit volt mit tenni, követte a
herceget a különböző színekben pompázó zászlókkal díszített előcsarnokba, majd fel a
széles lépcsőn az emeletre, végig a virágos udvarra néző ablakoktól megvilágított
folyosón, egészen egy boltíves ajtóig, melyen aztán be is léptek.
Odabenn Daisy üdvözölte őket, Skye pedig bemutatta hűséges komornáját a
hercegnek.
– Pár perc múlva visszajövök magáért – mondta a herceg Skye-nak. – Ön gyönyörű
menyasszony lesz, s mivel oly gyönyörű, türelemmel fogok viseltetni kissé szokatlan
magatartása iránt. – Ezek után udvariasan meghajolt, és távozott.
Skye körülnézett a halványszürke kőfalú szobában, melynek mindkét végében egy-egy
kandalló állt, párkányukat aranyozott márvány oroszlánfigurák tartották. A falakon
körben különlegesen szép, színpompás, lovagi történeteket ábrázoló falikárpitok függtek.
Skye megpróbálta maga elé képzelni azokat a hajdanvolt hercegnőket, akik ezeket
hímezték, s akik talán szerették férjüket.
Sehol egy ablak. A szoba közepén hatalmas tölgyfa asztal állt, rajta egy ezüsttál, tele
erősen illatozó, barackszínű rózsával. Az egyik kandalló melletti ajtón át lehetett a
hálóhelyiségnek berendezett, kerek toronyszobába jutni. A kis franciaerkély ajtaján át
Skye rálátott a tengerre. Tőle balra hatalmas, faragott, sötétzöld bársonydrapériás
baldachinos ágy, szemben egy kis kandalló.
Alighogy Skye kezét-arcát megmosta és megtörülközött, máris kopogtattak. A máskor
vidám Edmond de Beaumont arcán látszott, hogy valami nagyon bántja. – Isten a tanúm,
Skye, nem tudtam, hogy hugenotta lett, korábban ilyesmi meg sem fordult a fejében. Az
az átkozott Lichault csak arra várt, hogy én kitegyem a lábam, s mint az álnok édenkerti
kígyó, beférkőzött a nagybátyám bizalmába.
– Igaz, hogy elkergette a papokat?
– Azt hiszi, de Henri atya, a család lelkésze már felkeresett. Nagyon is megérti a maga
nehéz helyzetét, azt mondja, felmentést fog adni, így katolikus létére is feleségül mehet a
nagybátyámhoz, mert bízik benne, hogy maga majd visszavezérli az igaz egyházhoz.
Skye bólintott. A vallást belső, személyes ügynek tekintette. Katolikusnak
keresztelték, második házasságára a muzulmán, a harmadikra az anglikán egyház adta
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áldását, s nem ettől függött, mennyire szereti a férjeit. Igazából az nem tetszett neki, hogy
a herceg akarja neki megmondani, mit tegyen. Amúgy a külsőségek nem számítanak,
nem esik folt az ő becsületén, ha a helyi papok kedvéért úgy tesz, mint aki megtért. Ha
meg aztán sikerül a herceget lebeszélni ezekről az ellenszenves tanokról, talán közelebb
kerül hozzá, és a zord álarc alól előcsalogatja a mögötte felsejlő humort.
Újabb kopogtatás hallatszott. Ezúttal a herceg érkezett, kezében illatos
narancsvirágból, fehér fréziából és rózsabimbóból álló, lila selyemszalaggal átkötött
csokorral. – Ezt magának hoztam. Lichault atya szerint az ilyesmi is az ördögi csábítás
eszköze, de én tudom, hogy a nők szeretik az efféle világi hívságokat, főleg az esküvőjük
napján.
Skye illendően megköszönte, majd így szólt: – Monseigneur, megengedné, hogy
Daisy is jelen legyen a szertartáson? Mind a kettőnknek nagy örömöt szerezne vele.
– Természetesen. – A herceg elégedetten nyugtázta Skye hangnemét.
A herceg mutatta az utat a családi kápolnához, Robbie, Sean MacGuire és Bran Kelly
már ott várakozott. Edmond felháborodottan vette észre, hogy a kápolnát
lecsupaszították. – Bácsikám, hova tűntek innen a falikárpitok, az oltárterítők? Hol
vannak a gyertyák? És a feszület, a festmények, a tabernákulum?
– Az ördögi csábítás e cifra eszközeit én vitettem el, Edmond.
– Hová? Ezek a tárgyak sok száz éves múltra tekintenek vissza, a család és az egyház
tulajdonát képezik!
– Lichault atya meg akarta semmisíteni, de megakadályoztam, s bár már nem lesz
szükség ezekre, mindent becsomagoltattam.
A herceg csöndre intette unokaöccsét, majd jelezte az oltárnál álló férfinak, hogy
kezdődhet a szertartás. A templomszolga rövidesen egy nagyon magas, nagyon sovány,
szokatlanul nagy orrú, elcsigázott tekintetű férfival tért vissza a sekrestyéből. Talpig
feketébe öltözött; kalapja alól csimbókokba tapadt ősz haj lógott ki. Skye felfigyelt rá,
hogy a körme piszkos, s amikor közelebb mentek hozzá, szörnyű bűz csapta meg az orrát,
még közelebbről pedig már a koszcsík is látszott a nyakán.
Miután a herceg bemutatta neki Skye-t, a pap undorító sárga és hiányos fogsorát
felvillantva mosolygott rá. Skye hátán a hideg futkosott, mert Lichault atya
félreérthetetlenül kéjsóváran vetkőztette le a szemével.
– No, essünk túl rajta – mondta az atya. – Óhajtod-é feleségedül ezt az asszonyt,
Fabron?
– Igen – felelte a herceg.
– Óhajtod-é férjedül ezt a férfit, Skye? Elfogadod-e uradnak és parancsolódnak?
– Férjemül fogadom. – Az atya csodálkozva nézett Skye-ra.
– Ezennel házastársaknak nyilvánítalak benneteket – hadarta a pap.
– Megeszem a kalapom, ha ez így szabályos – súgta oda Bran Kelly Robbie-nak. – Mit
gondol, nem csapják be az asszonyunkat?
– Nem tudom – csóválta a fejét Robbie –, de talán ha a hercegnek megfelel, akkor
rendben van.
– Az igaz egyház szemében ez nem szabályos – szólalt meg Edmond halkan, de
dühösen. – Fogalmam sincs, mi történt a nagybátyámmal. Bácsikám – fordult
nagybátyjához –, és a jegygyűrű?
– Arra semmi szükség, Edmond. A házasság Isten színe előtt, tanúk jelenlétében
megköttetett. Lichault atya szerint a jegygyűrű világi hívság, úgyhogy az árát inkább
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szétosztottam a szegények közt.
– De azért az örömödet megosztod népeddel, bácsikám? Ugye lesz ma este tánc és
mulatság Beaumont-ban?
– Az ilyesmi szükségtelen és pénzpocsékolás. A házasság Isten törvénye, és nincs mit
ünnepelni azon, ha valaki betartja.
– Ez is Lichault atya egyik magvas gondolata? – kérdezte Edmond gúnyosan.
– Azonnal kérj bocsánatot, öcsém!
– Eszem ágában sincs, ez az ember sarlatán!
– Edmond, tegye meg az én kedvemért – kérlelte Skye, mert nem akart több
bonyodalmat ezen a szörnyű napon.
– Jól van, chérie, de csakis a maga kedvéért – mosolygott rá Edmond. – Atyám,
bocsánatot kérek elhamarkodott szavaimért.
– Az új hercegné máris kedvező hatást tesz a családra, ez igen jó jel – vigyorgott rájuk
a pap a sárga fogaival.
A herceg a kastély ebédlőjébe vezette vendégeit. A hatalmas asztalnál Skye jobb
oldalán a herceg, balján Robbie, mellette Bran Kelly, tőle balra MacGuire kapitány ült, az
atya a herceg jobbján, Edmond pedig őmellette.
Az ezüsttel díszített azúrkék libériás inasok máris töltöttek abból a vörösborból, ami
Edmond szerint helyi különlegesség. Első fogásnak egy hatalmas, különféle zöldségekbe
ágyazott vörös márnát hoztak be. Skye-nak egy falat se ment le a torkán, mert eszébe
jutott, mi vár rá. Felfordult a gyomra a gondolatra, hogy egy vadidegen ágyába kell
bújnia. Ilyet ő még soha nem tett.
Dehogyisnem, hiszen Adam de Mariscóval aznap lefeküdt, amikor először találkoztak.
Azzal ment Lundyra, hogy a haszon két százalékát ajánlotta Adamnek a segítségéért
cserébe. Adam viszont egy százalékkal is beérte, de töltse vele az éjszakát. Skye
elképedt, de elfogadta a feltételeket; rászorult Adam segítségére, másképp nem tudott
volna bosszút állni Tudor Erzsébeten. Csak hát az egészen más volt. Adam az első látásra
megtetszett neki.
Skye félve pillantott arra a férfira, aki a kurtán-furcsán zajlott esküvői szertartás végén
meg se csókolta, de még a keresztnevét is csak egyszer ejtette ki a száján.
Már feltálalták a gyömbéres citromszószos kappant, a bárányhúst, az olívaolajon,
tárkonyos ecetben párolt articsókát, a zöldborsót és a friss kenyeret is. Skye alig nyúlt az
ételhez.
– Csak nem beteg? – kérdezte a herceg. Tekintete semmi érzelmet nem árult el, de a
hangja barátságos volt.
– Inkább csak fáradt vagyok, hosszú utat tettünk meg – mondta Skye.
– Akkor térjen nyugovóra, madame. Nemsokára megyek én is. Skye igyekezett
észrevétlenül távozni, csak Robbie-nak szólt, aki biztosította róla, hogy kéznél lesz,
üzenjen neki, amikor csak szüksége van rá. Daisy odafönn már előkészítette a fürdőt.
Skye hagyta, hogy Daisy vetkőztesse le, s miközben komornája a kedvenc hálóingét
kérésére egy jóval szolidabbra cserélte, ő gyorsan megfürdött. A haját még előző nap, a
hajón megmosta friss esővízben. Amint kilépett a dézsából és megtörülközött, Daisy
behintőporozta és ráadta az egyszerű, halványkék selyem, az alakját diszkréten elrejtő
hálóinget.
Daisy utasítására két inas jelent meg, és elvitték a dézsát. Skye alaposan
elcsodálkozott, hiszen az ő devoni születésű komornája egy árva szót sem tudott

60

Bertrice Small

Édes holnapok

franciául.
– Ó, asszonyom, engem ne féltsen. Ha kell, elmagyarázok én mindent kézzel-lábbal.
Különben sem olyan kacifántos nyelv ez, hamar megtanulom.
– Daisy, azt hiszem, nem lett volna szabad hagynom, hogy velem jöjj, inkább össze
kellene házasodnotok Brannel, és családot alapítanotok.
– Ráér az még, magának meg itt biztosan szüksége lesz rám. Ekkor nyílt az ajtó, s a
herceg lépett be fehér hálóingben. Daisy gyorsan elköszönt, és sietve távozott.
– Madame még nincs az ágyban? Nálunk az a szokás, hogy az asszony a nászágyban
várja a férjét.
– Megfürödtem. Hetek óta nem volt módom tisztességesen fürödni.
– Lichault atya világi hívságnak tartja a fürdést.
– Ezt bizonyára nagyon komolyan is veszi, mert nem lehet vele megmaradni egy
szobában, olyan förtelmesen büdös. Nem hinném, hogy Isten ragaszkodna a koszhoz.
– Hajlok rá, hogy igazat adjak magának, madame – felelte a herceg. Skye arra gondolt,
lám, a humor megint ott bujkál a hangjában. A herceg ezután odament hozzá, gyöngéden
kiszedegette hajából a hajtűket, és lerakosgatta a kandallópárkányon álló, virággal teli
váza mellé. Ahogy végigsimította dúsan leomló haját, Skye érezte, hogy a férfi
határozottan vonzódik hozzá, bár igazi vágyakozásnak semmi nyilvánvaló jelét nem adta.
– Gyönyörű a haja – mondta halkan a herceg –, a szép haj a nő egyik ékessége. –
Aztán megfordította Skye-t, hogy háttal legyen neki, derékig lecsúsztatta válláról a
hálóinget, így fogta meg a mellét. – Akárcsak a keblei, madame. Nagy örömömre fog
szolgálni, amikor majd gyermekeink ezekből szívják az anyatejet, mert Isten evégből
adott magának szép kebleket. – Ezután visszahúzta Skye vállára a hálóinget, majd kézen
fogta és az ágyhoz vezette. – Feküdjön hasra az ágyon, madame!
Skye riadtan meredt rá, szíve hevesen vert, mert nyomasztó emlék idéződött fel benne.
– Csak nem akar görög módra magáévá tenni, monseigneur?
– Maga honnan tud ilyesmit? – rivallt rá a herceg. – Micsoda nőszemélyt küldött
nekem Anglia? Tisztességes nő nem tud ilyen dolgokat! Feleljen, madame! – Szeme
szikrákat szórt hirtelen támadt haragjában.
– Az első férjem előszeretettel alázott meg… ilyen módon.
– Magának úgy nem tetszett? – A herceg fürkészőn nézett rá.
– Nem, az undor fogott el – vallotta be Skye.
– Megértem, madame. Nem kell attól tartania, hogy erre a szörnyűségre kényszerítem.
Bízzon bennem, mindazonáltal kérem, feküdjön hasra az ágyon. Engedelmeskednie kell,
mert Isten és ember előtt én vagyok a maga ura és parancsolója.
Skye megrettent. Azt mondja, nem alkalmazza Dom perverz módszerét, de akkor
miért kell hasra feküdnie? Mindenesetre a herceg hallgatásából arra következtetett,
szavakból ez nem fog kiderülni, úgyhogy nagyot sóhajtott, és ráfeküdt az ágyra.
– Csússzon be középre, madame! – Skye végrehajtotta a parancsot. Aztán döbbenten
látta, hogy a herceg selyemből font puha, de erős kötelet vesz elő, s az ő két kezét
hozzákötözi az ágy egy-egy faragott tartórúdjához. Skye-t újból elfogta a félelem, bár
igyekezett minél jobban uralkodni magán.
Ezek után a herceg Skye lábát is odakötözte egy-egy rúdhoz. – Mit művel velem? –
kérdezte riadtan Skye.
– Gondolom észrevette, hogy megkötözöm. – A herceg óvatosan kihúzta Skye feje
alól a párnát, majd megemelte a csípőjét, s a párnát a hasa alá csúsztatta.
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– Miért csinálja ezt? – Skye hangja már remegett a félelemtől. Szent ég, miféle
perverzióra készül ez az ember? De hát ha megöli őt, nem tud neki gyereket szülni.
– Mert most meg fogom verni. – Közben a herceg Skye selyem hálóingét a dereka fölé
tolva szabaddá tette a lábát és a fenekét.
– Micsoda? – kiáltott fel Skye.
– Meg fogom verni – ismételte nyugodtan a herceg.
– De miért? Mit követtem el? Még csak nem is ismerjük egymást! Elképzelni se
tudom, mivel haragítottam volna magamra annyira, hogy ilyen szörnyűséget tegyen
velem!
Fabron de Beaumont leült melléje az ágyra, s nyugodt hangon magyarázta: – Maga
gyönyörű, de mégiscsak egy ingatag lélek hordozója, melyet napról napra alakítani kell.
Lichault atya azt mondja, a rendszeres verés előbb-utóbb meghozza gyümölcsét, s a nő
feltétel nélkül engedelmeskedik az urának. Mielőtt idejöttem, hosszasan elbeszélgettünk
az atyával. Szerinte maga túlságosan erős akaratú ahhoz, hogy kötelességtudó
asszonyommá váljék. A nő ne merészelje magát a férfival egyenrangúnak tekinteni,
mindenkor vesse alá magát a férje akaratának. Most, hogy már összeházasodtunk,
elhatároztam, minél előbb megkezdem a jelleme formálását. Gyermekeinket majd abban
a szellemben kell felnevelnie, amit én tartok kívánatosnak, és ellenkezésnek helye nincs.
Skye, maga nagyon is rátarti, de én meg fogom menteni önmagától, ezt megígérem.
– Hogy alkothat rólam ítéletet ilyen gyorsan? Ha a nő nem volna egyenrangú a
férfival, Isten miért választott királynőt Anglia élére, aki mellett ráadásul még férj sem
áll? És Medici Katalin, a francia anyakirályné, aki Isten áldásával uralkodik kiskorú
gyermekei helyett?
– Túl sokat kérdez, Skye. Látja, már ebből is ítéletet lehet alkotni magáról. Lichault
atya szerint a nő nem arra született, hogy kérdéseket tegyen fel, hanem hogy zokszó
nélkül engedelmeskedjék. Ami pedig a két királynőt illeti, ki mondta, hogy Isten
áldásával uralkodnak? Talán inkább az ördög súg nekik.
– Monseigneur, könyörgök, ne verjen meg! – Skye már reszketett a félelemtől. Őrült
ez az ember? Csakugyan hiszi, amit itt összehordott? Ez a Lichault atya kétségkívül
kálvinista, aki szerint minden földi öröm bűn. Skye ismert néhány ilyet Angliában;
ugyanolyan veszélyesek, mint a fanatikus katolikusok.
– Madame, én ezt az ön érdekében teszem. Idővel, ha már a nevelés meghozza
eredményét, és felismeri múltbéli viselkedése miatt elkövetett hibáit, még hálás lesz
nekem.
– M… meddig fog így bánni velem? – Édes Istenem, fohászkodott magában Skye, ne
hagyd, hogy megöljön. Hadd győzzem le én, mind a kettőnk és a születendő gyermekeink
érdekében.
– Míg egy napon be nem látja, hogy nő lévén, nem alkalmas kereskedelmi
érdekeltségek és hatalmas földbirtokok irányítására. Amikor majd mindezek vezetését
rám bízza, tudni fogom, hogy olyan feleség vált magából, amilyet én óhajtok magamnak.
Addig viszont minden este megverem.
Ekkor valahonnan egy ujjnyi vastag nyírfavesszőt vett elő, majd Skye szája elé
tartotta: – Madame, a fenyítés eme eszközét csókjával illeti, s ugyanezt teszi, ha már
végeztem, továbbá köszönetet fog nekem mondani a büntetésért!
Skye elfordította fejét. Mindennek van határa, különben is mindegy, mit tesz, a verést
úgysem kerülheti el.
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– Eddig úgy gondoltam, kíméletesen bánok ma magával, de most már látom, hogy az
atyának teljes mértékben igaza van: maga arcátlan nőszemély!
– Monseigneur, könyörgök, ne tegye ezt velem – próbálkozott Skye –, különben
panaszt teszek a királynőnél, és ő nem fogja szó nélkül hagyni, ha megtudja, hogyan
bánik velem.
– Maga, madame, senkinél nem fog panaszt tenni. Mint férjének, jogom van magával
azt tenni, amit jónak látok. Azt mondta, szeretne engem megismerni. Nos, erre módot
adok magának. A következő hónap folyamán nem hagyhatja el a lakosztályát, és én is
csak akkor megyek el, ha az elkerülhetetlen. Ez idő alatt a lehető legtöbbször fogok
magával hálni, hogy mihamarabb teherbe essék, mert mindenképpen örökös kell nekem.
Ezt az időszakot az utódnemzéssel, imával és a maga átnevelésével töltjük. – A
következő pillanatban már ütött is.
Skye felsikoltott; nem számított rá, hogy a herceg ilyen hamar elkezdi verni, ő pedig
hosszan, kíméletlenül, szünetet sem tartva ütlegelte. Skye hiába kérte zokogva, hogy
hagyja abba, rá se hederített, sőt még erősebbeket ütött.
Skye még önmaga előtt is szégyellte, hogy könyörög, de már alig bírta elviselni a
fájdalmat. Érezte, hogy a combján felhasad a bőr, s csordogál a vér a sebből. Megpróbálta
kihúzni a kezét a kötélből, de a hasa alá dugott párna még jobban akadályozta a
mozgásban.
– Szajha! – sziszegte a herceg, és újabb ütéseket mért rá. – Vallja be a bűneit, ismerje
el, hogy a férfi az úr, és a nő csak arra teremtődött, hogy megfoganjanak benne a férfi
magvai! A nő csak esztelen asszonyi állat!
– Nem! Nem! – Egyik erős ütés a másikat érte. – A nő nem állat! Gondolkodó emberi
lény!
– Maga nagyon önfejű, de végül meg fog törni, én kimenekítem az ördög karmaiból,
mert az kerítette hatalmába a maga lelkét!
Skye már nem bírta elviselni a kínzást, lassanként békés csönd és sötétség telepedett
rá. Nem érezte az ütéseket, nem hallotta a herceg hangját. Ebben a furcsa lebegésben
Adam után kiáltott, s egyszer csak úgy érezte, mintha ő cirógatná. Mind hevesebb vágyat
érzett iránta, s hogy láthassa az ő kedves arcát.
Minden erejével igyekezett kinyitni a szemét, s amikor ez végre sikerült, legnagyobb
rémületére azt látta, hogy a herceg készül az ő kiszolgáltatott testébe hatolni. – Ne! –
sikoltotta Skye, s megpróbálta megakadályozni a herceget, de ez nem sikerült, mert
ugyan már a hátán feküdt, továbbra is meg volt kötözve.
A herceg nem vett tudomást ellenkezéséről, sőt lihegett a vágytól, és Skye mellét
markolászta. – Gyönyörű! Gyönyörű! – zihálta, aztán hol ujjai közt morzsolgatta, hol
szívta mindkét mellbimbóját. Miközben Skye hasát simogatta, azokról a kisbabákról
motyogott valamit, akiket ő fog nemzeni. Skye heves tiltakozása ellenére mélyen
belehatolt. – Skye! Magát arra teremtette az ég, hogy az enyém legyen! – suttogta saját
ritmikus mozgását követve.
Skye rémülten nézte. Ennek az embernek teljesen mindegy, hogy eszméleténél van-e
vagy elájult, csak az számít, hogy a testét fel tudja használni a vágya kielégítésére. Ami
még ennél is rosszabb, Skye rájött, hogy ő, a szenvedélyes, érzéki nő egyáltalán semmit
nem érez, csak azt, hogy testét-lelkét megalázzák.
A fölötte ziháló férfi kielégült, aztán legördült róla, s egy pillanat múlva már horkolt.
Ilyesmire még Dom se vetemedett, mert minden durvasága ellenére ő azért szerette a
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maga módján, büszke és féltékeny volt rá. Ez az ember viszont semmi mást nem akar
tőle, mint megtörni, kisajátítani, és annyi gyereket csinálni neki, hogy aztán végül belehal
a sok szülésbe. Sok ilyet látott maga körül, s talán vele is ez történik Dom feleségeként.
Ha Eibhlin nővére nem segít neki.
A herceg annyi fáradságot sem vett, hogy kioldozza, mielőtt elaludt. Kényelmetlenül
kellett feküdnie; ahogy hűlt le a levegő, egyre jobban fázott, sebei sajogtak. Így ővele
még sose bántak. Azon töprengett, vajon a herceg egy egész hónapon át megkötözve
akarja-e tartani. Vajon Fabron de Beaumont őrült, vagy csak megtévesztett ember? Vajon
így bánt-e korábbi feleségeivel is? Nem, biztosan nem. Edmond valószínűleg nem
hazudott neki, ő pedig mindig szeretettel beszélt a nagybátyjáról. Nem, inkább csak
ingatag jellem, aki ennek a szörnyűséges Lichault atyának befolyása alá került. Talán
korábbi feleségei halála miatt kínozza bűntudat. Esetleg valójában pap szeretett volna
lenni, de a családi kötöttségek ezt nem tették lehetővé. Akárhogy is, ez így nem mehet
tovább. Skye tudta, még egy ilyen verést nem bír ki.
A tetejébe még milyen szívtelen: az ő kétségbeesett könyörgése nemhogy megindította
volna, de még erősebb ütésekre sarkallta. Aztán meg amikor ő félig öntudatlanul feküdt,
úgy tette magáévá, hogy rá se hederített, jó-e neki vagy se. Hiába a férje, amit művelt
vele, nem egyéb, mint erőszak. Ez az ember – szörnyeteg!
– Fázik? – kérdezte a herceg már lecsillapodva.
– Nem oldozott ki, monseigneur.
– Bocsásson meg, madame. – A herceg kioldozta, aztán magához húzta Skye-t, és a
hálóingen keresztül simogatni kezdte a mellét. – Nem tudok betelni magával – mondta,
majd ismét rámászott. Skye összerezzent. – Nem tetszik magának, ha meghágom?
– Nem – felelte Skye őszintén, nem törődve azzal, hogy mi lesz a következménye, ha a
hiúságába gázol.
– Nem baj, a nőnek ezt nem is kell élveznie, csak a férfi öröme fontos. – A herceg
ezután újra belehatolt, gyorsan kielégült, és ismét elaludt.
Hála Istennek, bevettem az Eibhlintől kapott szert, gondolta Skye. Ennek a vadállatnak
én nem szülök gyereket! Az sem biztos, hogy ennek a törpéket, félkegyelműket, őrülteket
produkáló családnak fenn kell maradnia. Még az is jobb, ha a franciák bekebelezik a
hercegséget.
Írok a királynőnek. Nem, inkább Lord Burghleynek. Elmagyarázom, hogy ez a
házasság érvénytelen a katolikus, de valószínűleg az anglikán egyház szemében is. El kell
hitetnem a herceggel, hogy kezdek betörni, csak akkor tudok beszélni Robbie-val.
Erzsébet már igen kemény próbák elé állított, de ha megtudja, mi folyik itt, nem fog arra
kényszeríteni, hogy maradjak.
Oldalára fordult, kitapogatta sebeit, s arra gondolt, bosszút áll minden egyes ütésért.
Megfogadta magában, hogy nem hagyja magát még egyszer megverni, még akkor se, ha
a herceg elvágja ezért a torkát. Most még itt horkol mellette ez az ember gyanútlanul,
meg van győződve felsőbbrendűségéről, eszébe sem jut, hogy egy nő is lehet élet és halál
ura. Skye elmosolyodott a sötétben. Fabron de Beaumont bizony igen hamar meg fogja
tudni, hogy milyen Skye O'Malley ellenségének lenni. Valószínűleg nem sok örömét leli
majd benne. Skye mosolyogva aludt el.
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Második rész
Beaumont de Jaspre

4

Fabron de Beaumont arra riadt fel álmából, hogy az a nő, aki alig néhány órával
azelőtt lett felesége, a mellkasán ül félmeztelenül, és egy kicsi, de igen hegyes
gyümölcskést szegez a torkának. Döbbenten meredt feleségére, s hirtelen elfogta a
félelem.
– Ne mozduljon, monseigneur – mondta Skye negédesen –, mert esetleg megcsúszik a
kezem, és ne áltassa magát azzal, hogy nem ölöm meg abban a pillanatban, amikor
megmoccan.
Skye elégedetten állapította meg, hogy a herceg nyakán félelmében kidagadtak az
erek. – Miért? – kérdezte a herceg.
– Ön Anglia királynőjétől kért feleséget, monseigneur, s ő kegyeskedett megadni
magának. Feltételezem, tisztában volt vele, hogy mifelénk a nők önállóan gondolkodó
lények. Manapság már Franciaországban is felvilágosultak a nők.
Nem igavonó vagyok én, akit veréssel kell engedelmességre szoktatni, hanem
értelmes, vagyonos, nemesi családból származó nő. Ha még egyszer kezet emel rám,
habozás nélkül megölöm. Jó felesége s ha Isten is úgy akarja, a gyermekei anyja leszek,
de arra ne számítson, hogy áttérek a maga hugenotta hitére. Nem vagyok éppen
mintakatolikus, de megmaradok a vallásom mellett, miközben tiszteletben tartom a
másokét. – Skye szigorúan nézett rá. – Megértett engem, monseigneur? Több verés nincs!
– S akkor mi lesz, ha nem egyezem bele, maga arcátlan nőszemély? – A herceget majd
szétvetette a düh.
– Akkor itt, most rögtön megölöm, monseigneur – jelentette ki Skye határozottan. – A
testem csupa seb, elég, ha megmutatom az unokaöccsének és Henri atyának. Csak annyit
kell mondanom, hogy a maga papjának nem volt joga összeesketni bennünket, én pedig
hiába könyörögtem magának, hogy hívja el Henri atyát, s ő adjon össze minket az
egyetlen igaz vallás szertartásai szerint. Aztán meg elmondom, hogy nem óhajtok
magával bűnben élni, mert vegye tudomásul, monseigneur, az én becsületemen soha nem
esett folt, de maga minden tiltakozásom ellenére megerőszakolt, s amikor én védekeztem,
maga könyörtelenül megvert. Amikor pedig féktelen bujaságától és természetellenes
vágyaitól hajtva ismét magáévá akart tenni, én – mint az egyház igaz híve –, lelki
üdvömet féltvén a maga mocskos perverzitásától, megöltem. Csak nem képzeli, hogy
akár az egyház, akár a maga jólelkű unokaöccse engem tenne felelőssé végső
kétségbeesésemben elkövetett tettemért?
Skye pontosan tudta, hogy most ő a helyzet ura, és azt is, hogy a herceg nem ostoba,
tehát nem akar botrányt. – Döntse el, mit akar, élni-e vagy meghalni, mégpedig most
rögtön!
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– Honnan tudja, megbízhat-e bennem, madame? – A herceg tekintete önkéntelenül is
Skye gyönyörű mellére tévedt. – Esetleg most megígérem, aztán ha már félretette a kést,
felborítom a megállapodást. A kényszer hatására kötött megegyezés nem kötelez.
– Az unokaöccse szerint maga becsületes ember. Feltételezem, hogy az adott szó
tekintetében nem tesz különbséget férfi és nő között.
A herceget meglepte a logikus okfejtés. – Jól van, madame, megígérem, hogy nem
verem meg újból, magának viszont hozzá kell járulnia, hogy leendő gyermekeink az én
vallásom jegyében nevelkedjenek.
– Rendben van – felelte Skye habozás nélkül, tudván, hogy ha úgy dönt, szül neki
gyerekeket, Lichault atya ellenében is szeretetre fogja nevelni őket. Ezután leperdült a
herceg mellkasáról, és a gyertyatartó mellé tette a gyümölcskést. Hátát a párnának
támasztva ült vissza az ágyra, a szépen hímzett takaróval fedte el a mellét. A szemérem e
megnyilvánulása csak ingerelte a herceget.
Felült, és Skye-ra nézett: – Maga félelmetes nő, madame.
– A nevem Skye – mondta ő halkan. – Eddig csupán egyetlenegyszer mondta ki. Nem
szólítana legalább négyszemközt a keresztnevemen?
– Maga is csak egyszer szólított a nevemen, Skye.
– Furcsa név ez a Fabron.
– Errefelé gyakori. A mi családunkban emberemlékezet óta mindig voltak Fabronok.
Ekkor csend támadt, amit aztán Skye tört meg: – Mondja, miért haragszik ennyire a
nőkre?
A herceg elgondolkodott. – Mindmostanáig nem is jöttem rá, hogy haragszom. –
Felsóhajtott. – Azt hiszem, részben azért, mert hiába szerettem volna, nem lehettem pap.
Én vagyok a legidősebb törvényes fiú, és Edmond édesapja volt az egyetlen
édestestvérem, bár apám benépesítette a környéket balkézről való gyerekekkel; akad
köztük olyan is, akinek fiatal nemesi hölgy az anyja. Apám meglehetősen kicsapongó
életet élt, ugyanakkor elveiben hajlíthatatlan volt. Csak a legidősebb fiúra szállhat
minden felelősség, ez alól pedig csak a halál adhat felmentést.
Az első feleségem éveken át küszködött, hogy gyermeket szüljön nekem. Szegény
Marié, drága lélek, az életével fizetett a kitartó próbálkozásért. Én úgy éreztem, Isten
büntetése ez, amiért nem követtem lelkiismeretem hívó szavát. Aztán amikor a második
feleségem, Blanche világra hozta azt a fiamnak titulált félkegyelműt, és szintén meghalt,
már biztos voltam benne, hogy Isten így büntet.
Lichault atya azután meggyőzött róla, hogy e két asszony halála már lecsillapította
Isten haragját. Azt mondja, maga egészséges, életerős nő, s ha meg tudom zabolázni a
maga lázadó lelkét, Isten hozzásegít a gyermekáldáshoz.
– Az atya téved – mondta Skye halkan –, a nőnek szeretetre és gyengédségre van
szüksége. A szerelemtől kivirágzik, annak hiánya viszont bosszúvágyat és keserűséget
vált ki belőle. Különben is, csak erős egyéniség tud a leendő fiából erőskezű uralkodót
nevelni.
– Skye, szerette maga az előző férjeit? Ők nem akarták megtörni u maga erős akaratát?
– Hármat igen. Mind más-más egyéniség volt, de mind nagyon tudott szeretni. Igen,
szerettem őket, és ők is engem. Nem szóltak bele, hogy mit teszek. – Skye elmerengett, s
a hercegnek még a lélegzete is elakadt e hihetetlenül szépséges arc láttán.
Elragadtatásában megfogta Skye kezét, és megcsókolta. Skye-t ugyan ez hidegen
hagyta, de látta a hercegen az igyekezetet. Úgysincs más választása, gondolta, neki is
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meg kell próbálnia. Megérintette a herceg arcát, aki erre komoly pillantással válaszolt.
– Tudom, hogy a Biblia szerint nem helyes, ha az ember úgy mutatkozik, ahogy Isten
megteremtette, nekem most mégis leghőbb vágyam, hogy meztelenül lássam. Teljesítené
a kérésemet?
Skye kibújt a takaró alól, és felállt. – Nyilván Lichault atya mondta ezt magának,
Fabron, csakhogy ő ebben is téved. A Bibliában az áll, hogy Isten a maga képére és
hasonlatosságára teremtette az embert, akkor pedig miért ne volna rendjén való
megcsodálni azt, amit ő alkotott?
A herceget a könnyekig meghatotta Skye szépsége, a tökéletes kis mell, a karcsú
derék, a formás csípő és láb, a makulátlan bőr. Hz a női test maga a tökély, kivéve a verés
okozta sebeket. Bűntudata támadt. – Lichault atyának igaza van, a nők az ördög
teremtményei! Fedje el magát, madame!
Skye azonban nem így tett: meztelenül feküdt vissza a herceg mellé. Eltökélte, hogy
felveszi a harcot a hugenotta előítéletek ellen, nem törődik bele, hogy Lichault atya
tönkretegye a házasságát. – Nem, Fabron! A Biblia azt írja, hogy Isten az első ember,
Ádám oldalbordájából teremtette a nőt.
– Honnan tudja? Ki mondta ezt magának?
– Senki, magam olvastam, a Bibliát lefordították angolra.
– Azt még a maga egyháza is tiltja, hogy tudja, mi áll a Bibliában.
– Az egyház sok mindent tilt, Fabron, de mint mondtam, én nem vagyok
mintakatolikus. Érdekelt, mi áll a Bibliában, ezért elolvastam.
– Mindig azt teszi, amit akar, madame? – A herceg szigorúan nézett, de a hangjában
megint ott bujkált a humor.
– Ha rajtam áll, bizony azt teszem, ami nekem tetszik, Fabron. – Milyen furcsa ember,
gondolta Skye, szenved, kínozza a bűntudat, vele kegyetlenül bánt, ő mégis sajnálatot
érez iránta.
Tekintetük összetalálkozott, aztán a herceg egyszer csak végigsimította Skye csípője
ívét. – Biztosan nem helyes nappal szerelmeskedni – mondta a herceg halkan, s Skye látta
rajta, hogy kívánja.
– Ezt is Lichault atya mondta? – incselkedett vele Skye óvatosan.
– Sose beszéltünk róla. Nem tudja, Skye, mit ír erről a Biblia?
– Tudtommal semmit, monseigneur.
– Szerelmeskedett már nappal? – kérdezte a herceg, miközben Skye hátulját simogatta.
– Igen. – Skye észrevette, mennyire felajzotta a herceget a teste, a beszélgetésük és az
a kép, ami annak nyomán felidéződött benne. A herceg lefektette Skye-t a párnára,
játszadozott a mellével, s közben egyre azt motyogta: – Nem volna szabad, ez biztosan
bűn, nem volna szabad! – De nem sokat teketóriázott, hanem semmivel sem törődve
gyorsan kielégítette vágyait.
Legalább képes nemcsak kegyetlenül csinálni, gondolta Skye, behunyt szemmel.
Idővel majd megtanítom, hogyan járjon az én kedvemben, csak sikerüljön
megszabadítanom a félelmeitől. Milyen furcsa, gondolta, életemben először nekem kell
irányítanom a szeretkezést.
Miután a herceg aléltan nyúlt el az ágyon, Skye azon töprengett, hogy bármilyen
brutálisan bánt is vele, valójában végtelenül szomorú, félelmek és előítéletek rabságában
vergődő ember. Gyönge, aki vonzódik az erős egyéniségekhez, ezért kerülhetett Lichault
hatása alá. Mindenképpen ki kell vonnia férjét e káros befolyás alól, különben pokol lesz
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a közös életük, s ilyen légkörben ő nem fog gyermeket a világra hozni.
Skye és Fabron jó néhány napon át ki sem mozdult a szobából. Sokat beszélgettek, és
Skye megtudott egyet-mást új férjéről. Soha életében nem vette körül igazi szeretet,
őszinte érzelmeket valószínűleg egyedül csak unokaöccsétől, Edmond-tól kapott.
Édesanyja, a francia anyakirályné, Medici Katalin távoli rokona nem sokat törődött két
gyermekével, megszülte őket, aztán mások gondjaira bízta. Az édesapjától se kapott soha
egy csepp szeretetet sem, mert annak életét kitöltötték a hercegség irányításával járó
gondok és a számos szeretője kínálta örömök.
Emberi melegséget Fabron csak a család lelkészétől, Henri atyától kapott;
valószínűleg innen ered a papi hivatás iránti vonzódása. Az apa persze hallani sem akart
róla, hogy az egyház szolgálatába álljon – innen ered a keserűsége. Henri atya
mindkettejüket megértette, igyekezett tompítani a családi ellentéteket. Fabronnak azt
mondta, ha Isten valóban papnak szánja, akkor nem elsőszülöttként jön a világra, de ő két
felesége halála és azok sikertelen terhességei miatt egyre kevésbé tudott hinni Henri
atyának. Öccse belehalt egy lovagi tornán szerzett sebesülésébe, így miután apja meghalt,
rá hárult minden felelősség, mindenképpen újra kellett nősülnie.
Sérülékeny lelke ekkor vált fogékonnyá Lichault atya mesterkedéseire. Az atya azt
magyarázta a bűntudattal küszködő hercegnek, hogy ami eddig történt, valóban Isten
büntetése, de az új feleség új élet kezdetét fogja jelenteni, az. új élet záloga pedig az új
hit. A herceg annyira vágyott rá, hogy sikerüljön neki az, ami előző feleségeivel nem,
hogy hagyta magát meggyőzni, s ősei hitét az áttérők buzgalmával váltotta fel az újra.
A gyönyörű új feleség azonban erős kételyeket ébresztett benne. Skye megtestesíti
mindazt, amilyennek Lichault szerint a nőnek nem szabad lennie, ugyanakkor egyetlen
nőre sem hasonlít, akiket ő eddig ismert. Házasságkötésük után három héttel már úgy
érezte, Skye fogja jelenteni az első igazi szerelmet az életében. Gyönyörű nő, gyöngéd,
de erős akaratú, szelíd, de határozott, kedves, de nagyon okos. E vonások közül a herceg
egyedül a szépségre gondolt úgy, mint egy feleség kívánatos tulajdonságára. Előző két
felesége mindig csak kénytelen-kelletlen adta oda magát neki, aztán a lehető leghamarabb
ment a saját ágyába. Skye viszont, akinek minden oka megvolt, hogy megtagadja tőle a
testét, még hozzá is bújt. Fabron különösen azt szerette, amikor feje azokon a csodaszép,
tisztaság és rózsaillatot árasztó kebleken nyugodott.
Az egyik éjjel, szeretkezés után Skye így szólt hozzá: – Tudja-e, Fabron, hogy még
sose csókolt meg?
Fabron elcsodálkozott, mert nem volt csókolózós fajta, de mégis mindenképp örömöt
akart szerezni Skye-nak, törleszteni valamit abból a rengeteg gyöngédségből, amit a
gyalázatos kezdet ellenére tőle kapott; már kilelte a hideg, ha az a kezdet eszébe jutott. –
Örülne, ha megcsókolnám, Skye? – kérdezte föllelkesülve.
– Igen, nagyon örülnék, mon mari.
A herceg felkönyökölt, Skye fölé hajolt, s gyöngéden épp csak megérintette ajkával a
száját. Skye száját a férfiéra tapasztva viszonozta neki a csókot. Könnyű bizsergés járta át
Fabron testét, férfiassága újból ágaskodni kezdett.
– Nos, monseigneur, ez a csók. Ugye, nem is olyan kellemetlen?
– Gúnyolódik, madame? – A tekintete elárulta, hogy nem igazi szemrehányás ez.
– Talán egy kicsit igen, de a szerelemhez hozzátartozik a nevetés, mon mari.
– Tiszteletlen viselkedése büntetést érdemel, hölgyem. – Ezután átölelte és
megcsókolta Skye-t, olyan gyöngéden, de erőteljesen, ahogy addig még sosem. Skye az
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esküvő óta először érezte magában a vágy kis szikráját. Arra gondolt, talán mégis van
remény.
– Jólesik, ha simogatom? – kérdezte a herceg óvatosan.
– Igen – suttogta Skye.
– Jólesik, ha megcsókolom és cirógatom a gyönyörű mellét?
– Igen, nagyon jólesik, mon mari.
– Szeretném, ha magának is jó lenne, amikor szeretkezünk.
– Ó, Fabron, ha gyöngéd velem, akkor nekem is jó. – Skye úgy érezte, sikerült egy
kicsit közelebb férkőznie hozzá.
– Lichault atya azt mondja…
Skye kezét a szájára téve hallgattatta el. – Mit tud egy pap arról a szenvedélyről, amit
férj és feleség érez egymás iránt? Isten nemcsak azért teremtette a nőt, hogy társa legyen
a férfinak és a gyerekei anyja, hanem hogy örömüket leljék egymásban. Szeressen
engem, s akkor én is szeretni fogom. Mi ebben a rossz, mon mari?
Ezután Fabron úgy szeretkezett vele, ahogy eddig még egyszer sem. Először figyelt rá,
hogy örömöt szerezzen, s meglepetéssel tapasztalta, mennyire izgató ez az ő számára is. –
Je t'aime, Skye – suttogta.
Az idillnek azonban hamar vége szakadt. Másnap szokás szerint az erkélyen ülve
fogyasztották a Daisy által odakészített egyszerű reggelit. Az égbolton sehol egy felhő, a
tenger kékeszölden hullámzott a napfényben. Rövidesen megérkezett az a kis feketesárga énekesmadár, mely már napok óta Skye kezéből csipegette a morzsákat.
– Hogy lehet az, hogy magától nem ijed meg? – kérdezte Fabron.
– Ez a kismadár tudja, hogy tőlem nem kell félnie. Az állat is megérzi a szeretetet.
– Nem lehet más, csak boszorkányság! – A mennydörgésszerű hang a szoba felől
érkezett. A madárka megriadt, elszállt.
– Asszonyom, monseigneur, én nem akartam beengedni, de félrelökött – mondta
franciául Daisy, de aztán angolra váltott: – Vigyázzon, asszonyom, ez a gonosz vénember
már napok óta tajtékzik, amiért az úr nem kereste fel.
– Atyám, a barátság arra nem jogosítja fel, hogy megzavarjon bennünket, amikor
kettesben vagyunk a hercegnével – szólt rá szigorúan Fabron de Beaumont.
Lichault atya odament hozzájuk. Skye elfintorodott. Ez az ember soha nem mosdik?
Olyan büdös, mintha egyenesen a disznóólból jött volna. – Fabron, fiam, azért jöttem,
mert veszélyben van a lelked üdve! Amióta Isten szent törvénye nevében összeadtalak
ezzel a nővel, elhanyagoltad kötelességeidet, és Isten neheztel rád. Meg fog téged
büntetni, ez a nő ugyanúgy elvetél, mint az előző két feleséged! Térdre mindketten!
Könyörögjetek Isten bocsánatáért, míg nem késő!
A herceg egy pillanatra elbizonytalanodott, megriadt. Skye dühösen pattant fel az
asztaltól. – Nyomorult féreg! Maga térdepeljen le, és kérje Isten bocsánatát a
szörnyűséges tanításai miatt!
– Szajha! – Lichault atya mocskos ujjával Skye felé bökött. – Nézd meg, Fabron fiam,
ezt a közönséges ringyót, hogy hivalkodik a testével! – Le se tudta venni a szemét Skye
könnyű selyem hálóingén átsejlő melléről, önkéntelenül is megnyalta a szája szélét.
– Maga akar felfalni a kéjsóvár tekintetével – vágott vissza Skye –, amire pedig
gondol, csöppet sem méltó szent emberhez!
– Fabron fiam, elmulasztottad e nővel szembeni kötelességedet! A bőre makulátlan!
Nem verted naponta, ahogy meghagytam, s most még kevélyebb, mint amikor
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megérkezett. Ha te nem követed Isten akaratát, nekem kell megtennem helyetted a te lelki
üdvöd érdekében! – Döbbenetes erővel ragadta meg Skye-t, letépte róla a hálóinget, és
dühödten pofozni kezdte. Skye kiáltozva próbált kiszabadulni.
Fabron de Beaumont üvöltve vetette rá magát a papra, és elráncigálta Skye-tól. Ezután
öklével ütötte-verte, ahol csak érte, amannak meg egyszeriben inába szállt a bátorsága,
csak nyüszített, mint egy megfélemlített állat. – Megátalkodott gazember! Eltérített
engem az igaz hittől, kis híján tönkretette a házasságomat már a kezdet kezdetén! Csakis
a hercegné szilárd jellemének köszönhető, hogy ez nem sikerült! Remélem, Isten
megbocsátja szörnyű eltévelyedésemet.
Ezek után Fabron de Beaumont egyetlen mozdulattal a levegőbe röpítette Lichault
atyát, és kihajította az erkélykorlát fölött. Az atya halálfélelmében hatalmasat üvöltött,
aztán néma csend lett. Skye és Daisy kiszaladt az erkélyre, látták, hogy holtan fekszik
odalenn a sziklán, nyaka kificamodott, orrából, szájából patakzik a vér.
Skye gyorsan visszament, hogy megnyugtassa felindult férjét, s akkor vette észre,
hogy Fabron alig áll a lábán, szeme kidülledt, fuldokolva próbál levegőt venni,
megszólalni. Aztán egy kétségbeesett kiáltással összeesett.
– Orvost gyorsan! – mondta Skye Daisynek, miközben letérdelt a herceg mellé. – És
szólj Edmond-nak! Siess!
Daisy futott is, ahogy a lába bírta. Skye először azt se tudta, él-e még a herceg. Igen,
alig észrevehetően ugyan, de lélegzett. – Jaj, Fabron, ne hagyjon itt, ne haljon meg, ha
életben marad, én boldoggá teszem! – Egyebet nem tehetett Skye, mint hogy Fabron fejét
az ölében nyugtatva simogatta a holtsápadt arcot. Nem tudta, fogja-e valaha is
szerelemmel szeretni ezt a különös férfit, de hogy ő szereti, annak már tanújelét adta, hisz
megvédelmezte attól az átkozott paptól. Érte nem kár, szánalmat se érdemel, csak
félelmet és bajt hozott mindenkire, aki a közelébe került.
– Chérie! Mi történt? – kérdezte izgatottan Edmond de Beaumont, de Skye-nak nem
volt ideje válaszolni, mert az orvos is megérkezett. Daisy segítségével az ágyra fektette
az élettelen testet, és vizsgálni kezdte.
– Mi történt? – tette föl ismét a kérdést Skye-nak Edmond, miközben lenyűgözve
nézte Skye-nak a dulakodás óta fedetlenül maradt keblét, majd gyorsan kerített
valahonnan egy vállkendőt, és ráterítette. Skye röviden elmondta, mi történt, aztán így
szólt Daisyhez: – Hívd ide Henri atyát, Edmond bizonyára tudja, hol találod meg.
– A régi északi toronyban – mondta Edmond.
Daisy rövidesen az atyával együtt tért vissza. Skye rögtön kiolvasta meleg barna
szeméből, hogy csakis jó ember lehet ez az öregkor küszöbén álló, hullámos ősz hajú
pap. Arcvonásai arisztokrata származásra utaltak, beszéde viszont arra, hogy talán egy
nemesúr és egy parasztlány balkézről való frigyének gyümölcse. Őszinte aggodalommal
sietett a herceghez, megáldotta, majd az orvoshoz fordult: – Túléli, Mathieu?
– Talán, mon pere. Szélütés érte, de hogy milyen súlyos, azt csak akkor tudjuk meg, ha
magához tér.
Ezután Henri atya odament Skye-hoz és Edmond-hoz. Megáldotta Skye-t, majd kérte,
mondjon el mindent részletesen az esketéstől az imént történtekig. Azután így szólt
hozzá: – Az igaz keresztényi türelem jegyében cselekedett, leányom, visszavezérelt egy
szegény eltévelyedett lelket az anyaszentegyházhoz. Legyen nyugodt, gyermekem, a
hercegség törvényei értelmében ez a házasság érvényes.
A következő néhány nap folyamán a herceg időnként már visszanyerte öntudatát, Skye
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pedig azon kapta magát, hogy ő irányítja a hercegség ügyeit. Beaumont de Jaspre népe
föllélegzett Lichault atya halála után, mert az örökké csak a bűnről meg az elkárhozásról
rikácsoló pap félelemmel töltötte el a derék, jámbor, de azért az élet örömeit is kedvelő
embereket.
Aztán a herceg magához tért, de deréktól lefelé béna maradt, és nem tudott beszélni. A
további javulásban csak reménykedni lehetett, de két hónap is eltelt úgy, hogy változatlan
maradt az állapota. Egy napon megérkezett a francia udvar követe. A nekiszegezett
kérdésre Skye kénytelen volt bevallani, hogy nem viselős. Akkor tehát, állapította meg a
követ, alkalmas uralkodó híján Franciaországra száll a hercegség. A követ úr egyszer
csak a vendéglakosztályba zárva találta magát.
– Ebbe nem törődhetünk bele, ki kell találnunk valamit – mondta Skye Robbie-nak,
Edmond-nak és Henri atyának. – Kell, hogy legyen valahol egy rokon!
– Nicolas Saint Adrian – nyögte ki nagy nehezen Edmond.
– A herceg hallani se akarna róla – mondta Henri atya.
– Ő kicsoda? – kérdezte Skye.
– A herceg nemesi vérből való féltestvére – felelte Henri atya. – Az ön férjének
édesapja sok évvel ezelőtt beleszeretett egy poitou-beli elszegényedett nemesi család
egyetlen leányába. Giles de Beaumont élete nagy szerelmét találta meg Emilie Saint
Adrianban. Az, hogy nős volt, nem gátolta meg az ártatlan leány elcsábításában. Amikor
kiderült, hogy Emilie gyermeket vár, kénytelen volt bevallani, hogy nem veheti el
feleségül. Emilie közölte vele, hogy soha többé nem akarja látni, s ebben idős édesapja is
egyetértett vele. Giles de Beaumont szeretett volna hozzájárulni a fiú neveltetéséhez, de a
család soha semmit nem fogadott el tőle. Emilie édesapja fogadta örökbe a gyermeket, és
ráhagyta volna mindenét, de hát szegény volt, mint a templom egere.
Örök rejtély, hogy miből, de taníttatták Nicolas Saint Adriant, akire fényes jövő
várhatott volna az udvarnál, ha tovább tudják egyengetni az útját, mert igen eszes fiúcska
volt. Körülbelül hat évvel fiatalabb a maga férjénél, most a rég meghalt nagyapjától
örökölt romos várban él, s a kicsinyke földjén a parasztokkal együtt verejtékezve
gondoskodik szerény megélhetéséről. Nem nősült meg, mert nem tudná eltartani a
feleségét, s arra sincs módja, hogy egy udvarbéli gazdag özvegyet hódítson meg, pedig
igencsak jóképű.
– Ide kell hívni – jelentette ki Skye. – Nem is értem, Fabron már eddig miért nem őt
tette meg örököséül.
– Nézze, madame – monda a pap –, a herceg szigorú ember, soha nem tette túl magát
azon, hogy a féltestvére fattyú. Ráadásul úgy nőtt fel, hogy az apja örökké Nicolas után
sóvárgott, s mivel egy barátja folyamatosan hozta neki a híreket, tudta, hogy épp olyan,
amilyen fiúra ő vágyott. A herceg tehát bizonyos fokig joggal volt rá féltékeny.
– Beszélek a férjemmel. Be kell látnia, atyám, nincs más megoldás: vagy Nicolas Saint
Adrian, vagy a franciák. – Skye Henri atyával együtt bement a herceg hálószobájába.
Mióta Fabron de Beaumont ágyhoz kötötten tengette napjait, a lehető leggondosabb
ápolásban részesült. Skye-t, mint magához térése óta mindig, ezúttal is szinte gyermeki
hálától és szerelemtől sugárzó pillantással fogadta. Skye csókkal üdvözölte, majd
nyomban rátért mondanivalójára.
– A családot érintő igen fontos dolgot kell megbeszélnünk, Fabron. A franciák meg
akarják kaparintani a hercegséget. Van megoldás, de az engedélye nélkül nem tehetünk
semmit. Az egyetlen lehetőség Nicolas Saint Adrian.
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Fabron de Beaumont csak dühös szemvillanással és hörgéshez hasonló hangokkal
tudta kifejezni tiltakozását.
– Nincs más választása, Fabron. Vagy a féltestvérére bízza a hercegséget, vagy a
franciák csapnak le rá. Az elmúlt napokban tanulmányoztam Beaumont de Jaspre
történetét. Egy ilyen nagy és dicső múltú hercegség nem kerülhet a franciák kezére.
Nicolas Saint Adrian igazán nem tehet róla, hogy házasságon kívül született, de ne
feledje, az ő ereiben is Beaumont-vér csörgedezik. Fabron, én egyedül nem vehetem fel a
harcot a franciákkal, s nagyon jól tudja, hogy Angliától sem remélhetünk segítséget.
Henri atya a tanúm, hogy a franciák követe milyen harciasan lépett fel. Úgy döntöttünk,
addig nem engedjük visszatérni, míg Nicolas Saint Adrian meg nem érkezik.
Gondolja csak meg, Fabron, mi lenne szegény kis Garnier-vel, ha idejönnének a
franciák? Ki törődne vele? És Edmond? Bizony könnyen meglehet, hogy földönfutóvá
válna. Nekem ugyan valószínűleg akadna pártfogóm, de vajon lenne-e módom róluk is
gondoskodni? Sajnálom, Fabron, hogy ilyen kíméletlenül szembesítenem kellett a
valósággal, de nagyon sürget az idő. Kérem, tegye meg örökösének Saint Adrian bárót!
A herceg nagyot sóhajtott, szemében egy könnycsepp jelent meg, aztán beleegyezése
jeléül bólintott.
Henri atya közelebb hajolt hozzá: – Tehát hozzájárul, hogy idehívjuk a féltestvérét,
Nicolas Saint Adriant, és hajlandó reá bízni a hercegséget? – A herceg most már
határozottabb bólintással fejezte ki egyetértését.
– Egy papot kell elküldenünk érte – mondta Skye Henri atyának, miután magára
hagyták a szemmel láthatóan kimerült herceget. – A franciáknak biztosan nem jut eszébe,
hogy a törvénytelen fiút készülünk idehozni, de az ellenséget soha nem szabad
alábecsülni. Edmond távolléte gyanút kelthetne bennük. Ezenkívül meg kell szereznünk a
pápa támogatását is. Medici Katalin a látszat ellenére hívő lélek, a fia pedig hallgat rá. A
franciáknak mostanában semmiképp sem érdeke szembekerülni a pápával. Ha a
Szentatya megerősíti jogaiban Nicolas Saint Adriant, Beaumont de Jaspre megmenekül.
Aki majd Rómába megy, Kelly kapitány parancsnoksága alatt álló hajómon utazik, és
értékes ajándékot visz a pápának.
– Madame, csodálattal adózom bölcs előrelátásának – mondta Henri atya őszinte
elismeréssel.
Skye felkacagott: – Tudja, tizenhat éves korom óta tanít az élet, hogyan kell az ilyen
játszmákat sikerre vinni. Minden szervezés kérdése.
A Sirály Kelly kapitánnyal és a futárral a fedélzetén még aznap este útnak indult
Rómába. A futár Beaumont de Jaspre hercegnéje és Henri atya levelén kívül két
remekmívű arany gyertyatartót is készült átadni a pápának. Skye elmosolyodott,
miközben maga csomagolta vörös bársonyba az ezüst szőlőfürtökkel és indákkal, rubinés drágakövekkel díszített két arany gyertyatartót, s helyezte el a faragott elefántcsont
dobozban, mert az jutott eszébe, hogy a fukarságáról híres francia anyakirályné bizonyára
nem küldene ilyen pompás ajándékot.
Másnap reggel lóháton útnak indult Poitou-ba Nicolas Saint Adrianért a másik futár,
az a nemesi családból származó fiatal pap, aki szükség esetén karddal is tudott bánni.
Ezután nem maradt más hátra, mint várni.
Skye legnagyobb meglepetésére mindkét futár egy hónapon belül visszatért. A
Rómába menesztett futárnak hihetetlen nagy szerencséje volt. Miközben Bran Kellyvel
beszélgetett sok száz, a pápához folyamodni kívánó várakozó társaságában, egy arra
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elhaladó prelátus fülét ismerős hanghordozás ütötte meg. Mint kiderült, Őszentsége egy
korábbi ír származású titkára jóvoltából megkedvelte e népet. Soron kívül fogadta őket.
Miközben Bran Kelly akkurátusan elmagyarázta, miért van szüksége úrnőjének a
Szentszék támogatására, a pápa az ajándékba kapott, valóban szép és értékes
gyertyatartókban gyönyörködött.
Őszentsége arra gondolt, hogy Beaumont de Jaspre kétségkívül komoly veszélybe
kerül, ha ő nem ismeri el Nicolas Saint Adrian jogait. Ugyanakkor Medici Katalinnak az
utóbbi időben kissé fejébe szállt a dicsőség, nem árt a tudomására hozni, hogy csak azért,
mert honfitársak, a Szentszék nem fog úgy táncolni, ahogy ő fütyül.
– Eleget teszek a herceg kérésének, elismerem Nicolas Saint Adriant Beaumont de
Jaspre törvényes uralkodójának – szólt a pápa a lába előtt térdeplő Kelly kapitányhoz és a
futárhoz. – Cavelli titkár úr! Készítse el a szükséges iratot három példányban. Egyet a
herceg, egyet Katalin francia királyné, egyet a magunk számára!
– Nem is tudom, hogyan köszönjük meg, Szentatyám – mondta Claude atya, a futár. –
A herceget és egész népünket örök hálára kötelezi.
– Nagy örömünkre szolgálna, ha a Szentatya futára hajónkon tenné meg az utat
Beaumont de Jaspre-ig. Gondoskodnánk róla, hogy onnan mihamarabb eljusson
Franciaországba.
A pápa köszönettel fogadta az ajánlatot, hiszen így megtakaríthatja a futár útiköltségét.
No persze Bran Kelly sem puszta nagylelkűségből ajánlotta fel segítségét: így lehetett
biztos benne, hogy a futár a lehető leghamarabb adja át a pápai oklevelet Medici
Katalinnak.
A másik futár is meglepő gyorsan, már Claude atya hazatérése után néhány nappal
megérkezett, arra azonban végképp nem lehetett számítani, hogy Nicolas Saint Adrian
csapot-papot otthagyva már vele együtt eljön. Edmond apró lépteit szaporázva sietett
Skye-hoz, akit lázba hozott a váratlan fejlemény. Hamarjában átöltözött, s mélyen
kivágott, bő ujjú, apró gyöngyökkel kihímzett, haragoszöld ruháját vette fel, hajába pedig
halvány rózsaszín kaméliákat tűzött.
Beszaladt a herceghez, hogy megtudakolja, óhajtja-e ő is fogadni féltestvérét, de
Fabron hevesen tiltakozott. A könnyek már csak akkor törtek elő a szeméből, amikor
Skye nem látta.
Skye és Edmond az előcsarnokba sietett, mert ott várt rájuk a vendég. Edmond-nak
ezúttal is igaza volt, állapította meg Skye, Nicolas Saint Adrian arcán igen szerencsésen
ötvöződnek a két család legelőnyösebb vonásai, válla széles, csípője keskeny, mindent
egybevetve határozottan jóképű.
Ez a törpe volna az unokaöcs? – morfondírozott Nicolas. – Kár, mert különben igazán
megnyerő. Vajon szívesen lát-e itt? Nem tudni, de hamarosan kiderül. És ez a hercegné?
Valódi vagy csak álom?
– Isten hozta Beaumont de Jaspre-ban – üdvözölte Skye kecses bókkal. – Nagyon
hálásak vagyunk, hogy eljött.
Miközben Nicolas fölsegítette Skye-t, tekintetük összetalálkozott. Már a legelső
pillanatban mind a ketten tudták, hogy a másik ugyanazt érzi. Nicolas életében nem látott
még ilyen gyönyörű nőt, s biztos volt benne, hogy ő is nagyon tetszik a hercegnének. –
Madame, én tartozom hálával. Michel atya szavaiból azt vettem ki, hogy az ön javaslatára
készül féltestvérem az örökösévé megtenni, holott nem viselem a Beaumont nevet.
– Erről ön tehet a legkevésbé, báró úr – felelte Skye. – Engedje meg, hogy

73

Bertrice Small

Édes holnapok

bemutassam az unokaöccsét, Edmond de Beaumont-t.
– Meglehet, Skye örül, hogy eljött, de az én örömöm kétszeres. – Edmond főhajtással
üdvözölte.
– Ön nem óhajt Beaumont de Jaspre hercege lenni, Edmond?
– A világ összes kincséért sem! Nézzen rám! A természet tévedése folytán törpének
születtem. Gondolja csak meg, ki jönne hozzám feleségül, s ha valaki mégis, vajon
épkézláb gyermekem születne-e? A Beaumont famíliában ugyan soha nem volt előttem
törpe, de mint megtudtam, édesanyám családjában igen. Én tehát nem gondoskodhatom a
dinasztia folytatásáról, a feladat önre vár, s ahogy így elnézem, nyilván sokan szeretnék
önt ebben segíteni.
Nicolas Saint Adrian felkacagott. Eddig nem akadt olyan nő, akit feleségül szeretett
volna venni, de talán a vagyoni helyzete miatt nem foglalkozott komolyan a nősülés
gondolatával.
– A báró úr bizonyára elfáradt a hosszú úton – mondta Skye.
– Nem számítottunk rá, hogy ilyen hamar megérkezik, úgyhogy meg kell bocsátania,
ha arra kérem, kóstolja meg a mi finom borunkat, míg én előkészíttetem a lakosztályát.
– Maradjon csak, szórakoztassa a nagybátyámat, a cselédekkel én is elboldogulok –
felelte Edmond.
– Örömmel venném, madame, ha tájékoztatna féltestvérem állapotáról és a
franciákhoz fűződő viszonyról – mondta Nicolas Saint Adrian. – Francia vagyok, nem
szeghetem meg a királynak tett hűségeskümet.
Edmond de Beaumont arcáról nem lehetett leolvasni, mit gondol, amikor egy időre
elköszönt tőlük. Az jutott eszébe, hogy hiába ő a fiatalabb vagy tíz évvel, mégis újonnan
megismert nagybátyja a naiv. A Beaumont de Jaspre hercegi cím és a vele járó vagyon
egész biztosan nagyobb súllyal esik majd a latba, mint az a hűségeskü.
Skye minkettőjüknek töltött Beaumont híres vörösborából, s miután átnyújtotta az
ezüstserleget Nicolas Saint Adriannak, leült vele szemben. – Egészségére, Nicolas Saint
Adrian, és Beaumont de Jaspre jövőjére!
– Szívesebben innék a maga csodás, tengerkék szemére, madame! – Zavarba ejtő
merészen fürkészte Skye-t a maga zöld szemével.
– Az imént a féltestvéréről kérdezett – felelte Skye, mintha mi sem történt volna, pedig
oly hevesen vert a szíve, mint utoljára tizenöt éves korában, amikor először találkozott
Niall Burke-kel. Nagy erőfeszítésébe került, hogy leplezze érzéseit. – Nos, én a
féltestvére harmadik felesége vagyok, a herceget az esküvőnk után néhány héttel érte a
szélütés. A franciák mindenképpen bekebelezik Beaumont de Jaspre-t, ha nincs törvényes
örökös. Az ön féltestvére szívesebben tenné meg önt hercegnek, mint hogy ez
bekövetkezzék. Ha elfogadja az ajánlatot, már a jövő héten beiktatjuk a Szent Pálkatedrálisban. Mindössze annyit kérünk, hogy a féltestvére vagyona maradjon az övé,
amíg él, bár ön persze addig sem fog hiányt szenvedni semmiben. Továbbá Fabron halála
után is gondoskodnia kell a kisfiáról, Garnier-ről, és az unokaöccséről, Edmond-ról.
– És ön, madame? Magával mi lesz a bátyám halála után? Magának nem kellene
gondját viselnem?
Skye elpirult, mint egy süldőlány. Mély lélegzetet vett; minden erejét össze kellett
szednie, hogy ne árulja el, milyen hatással van rá ez a férfi.
– Én nem szorulok gondoskodásra, báró úr. – Skye büszke volt önmagára, mert úgy
vélte, a hangja semmit sem árul el abból, ami benne zajlik. – Nekem van saját vagyonom.
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Ha a szomorú eset bekövetkezik, visszatérek a hazámba. Apró gyermekeket hagytam
otthon, nagyon hiányoznak. Tudja, ez politikai házasság.
Mon Dieu!, valóban olyan sima a bőre, mint amilyennek látszik? – tűnődött Nicolas.
Bárcsak megcsókolhatnám azokat az érzéki ajkakat! – A királynőnek talán hasonló tervei
lesznek önnel, ha ismét megözvegyül.
– Uramisten, remélem, nem!
– Ha jól sejtem, ez a házasság nem volt ínyére?
– Bevallom, nem. A királynő csak úgy volt hajlandó védelmébe venni újszülött
kisfiam meggyilkolt apja után reá szállott birtokait, ha én feleségül megyek a herceghez.
– Szerette néhai férjét?
– Igen, báró úr, szerettem – mondta Skye dühösen.
Nicolas Saint Adrian úgy csókolta meg Skye kezét, hogy a tekintetét közben le sem
vette róla. – Bocsássa meg bárdolatlanságomat, madame! – Ezek után sem engedte el
Skye kezét.
Édes Istenem, gondolta Skye, hogy érezhetek ilyen heves vágyat olyan ember iránt,
akit nem is ismerek? – Edmond-nak bizonyára szüksége van a segítségemre. Magam
nézek utána, hogy áll a lakosztálya, báró úr.
Nekem ez a nő kell, nemcsak egy éjszakára, hanem egy életre. Megtaláltam azt, akit
feleségül akarok venni, nem hagyom, hogy elszökjön előlem, gondolta Nicolas Saint
Adrian. – Köszönöm, madame – mondta nagy komolyan, de továbbra sem engedte el
Skye kezét.
– Báró úr! – Skye igyekezett kiszabadítani a kezét.
– Javaslom, szólítson inkább Nicolas-nak, ha már e házasság révén rokonok lettünk. –
Újból szájához emelte Skye kezét, s mintha az illendőnél némiképp hosszabb ideig
érintette volna ajkaival.
Skye úgy érezte, menten elájul. Egyszerűen hihetetlen, micsoda erővel vonta őket
bűvkörébe a vágy. Miközben szinte futva távozott, eszébe jutott, milyen szerelmes volt
Niall Burke-be sok-sok évvel ezelőtt, amikor megismerkedtek. Aztán a Geoffrey és közte
kibontakozott nagy szerelemre gondolt. Ez az érzés hasonlított ama régiekre, mégis
egészen más volt.
Gyorsan összeszedte magát, és bement a férjéhez. Fabront röviddel ezelőtt etették
meg, s Daisy, aki önként segédkezett, ha csak lehette, épp Fabron száját és kezét
törölgette a rózsavízbe mártott kendővel. Daisy elképesztő gyorsasággal sajátította el a
francia nyelvet, s a herceg szemmel láthatóan érdeklődéssel hallgatta, amit Daisy mesélt
neki.
– Jó estét, mon mari – üdvözölte férjét Skye. – Szeretnék magának beszámolni a
féltestvéréről.
A herceg heves hörgéssel tiltakozott.
– De, de, meg kell hallgatnia, Fabron. Nicolas Saint Adrian tetszeni fog magának.
Jóképű férfiember, de ami ennél fontosabb, az a benyomásom, jó kezekbe kerül a
hercegség. Holnap idekísérem, hogy megismerkedjenek.
A herceg még hevesebben tiltakozott.
– Fabron, ha nem áll szóba vele, az emberek azt fogják hinni, hogy nem ért egyet a
dologgal, s akkor jönnek a franciák. – Skye a pápa jóváhagyását nem említette.
Fabron de Beaumont nagyot sóhajtott, majd gyönge ujjaival. Skye kezét megérintve
jelezte, hogy eleget tesz felesége kérésének.
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– Köszönöm, monseigneur, tudom, milyen nehéz, de meg kell tennie a hercegség
jövője érdekében. Most pedig bocsásson meg, de a vendégünk bizonyára megéhezett, a
vacsora után kell néznem. Jó éjszakát!
Fabron de Beaumont-nak összeszorult a szíve, valahányszor szépséges feleségére
nézett. Életében először ízlelte meg a boldogságot, de ez a nyomorult test megbéklyózta,
megfosztotta attól, amibe épp csak belekóstolt.
Mire Skye belépett hálószobája ajtaján, a fürdő már készen állt, Marié és Violette, a
két szolgáló pedig serényen tette a dolgát. Lesegítették a ruhát úrnőjükről, Daisy azonban
senki mást nem engedett Skye hajához nyúlni, úgyhogy ő vette ki belőle a virágokat és
hajtűket, majd kifésülte és feltűzte a dús fürtöket.
Skye kényelmesen elhelyezkedett az Angliából elhozott tölgyfa dézsában, élvezte az
épp megfelelő hőfokú, rózsaillatú vizet. – Hadd ejtőzzem kicsit! – Daisy értett a szóból, s
a két szolgálóval együtt gyorsan távozott.
Az erkélyajtó nyitva állt, látni lehetett, amint a lenyugvó nap aranyló sugarai táncot
lejtenek a tenger hullámain, és valahol a közelben énekesmadár dalolt. Az elmúlt félóra
során Skye-nak sikerült nem gondolnia a férje féltestvérére, de ekkor újra hatalmába
kerítette az a felkavaró érzés, amit ez az eddig soha nem látott férfi váltott ki belőle.
Ráadásul hiába nem árulta el magát egyetlen mozdulattal sem, tisztában volt vele, hogy
Nicolas Saint Adrian mindent tud. Vajon mit gondolhat róla? Talán sikerült hibátlanul
eljátszania a hercegné szerepét.
Különben is, nagyon meleg volt egész nap, és ez az egész csak az ő kelta fantáziája
műve. No meg amióta Fabron ágynak esett, nem tud jól aludni. Úgy aggódik miatta, mint
anya a gyermekéért. Nagyon sajnálja ezt a szegény embert. Milyen rosszul indult ez a
házasság annak a gonosz Lichault-nak köszönhetően! Aki burokban születik, bizonyára
nem ismeri fel ilyen gyorsan az emberi szenvedést, de őt, Skye O'Malleyt az élet
megtanította rá, hogy tudjon megbocsátani.
Az orvos megmondta neki, hogy Fabron nem fog sokáig élni. A roham igen súlyos
volt, s nem mutatkoznak a gyógyulás jelei. Megengedheti magának, hogy amíg Fabron de
Beaumont él, szerető felesége legyen. Ami pedig Nicolas Saint Adrian iránti felkavaró
érzéseit illeti, azoknak nincs jelentősége. Többször is előfordult már életében, hogy
hosszabb ideig nem volt férfival, mégis egész jól kibírta. Így lesz ez most is.
– Daisy! – kiáltotta. – Gyere, mosd meg a hátam!
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Nicolas Saint Adrian a vártnál hamarabb érkezett meg Beaumont de Jaspre-be. A ház
asszonya szabadkozott, amiért csak szerény vacsorával szolgálhat. Miközben a „szerény”
vacsorát feltálalták, Nicolas arra gondolt, neki otthon már az őzcomb és a barna kenyér is
főúri lakomának számít. Mivel Robbie rövid időre elutazott, aznap este csak hárman ültek
asztalhoz: Nicolas, Edmond és a hercegné.
Az úgynevezett szerény vacsora első fogásaként héjában főtt kagylót tálaltak fel dijoni
mustárszósszal, olívaolajban párolt fokhagymás, petrezselymes, köményes polipot,
főfogásként rozmaringos báránycombot fiatal hagyma- és répakörítéssel, nyúlpástétomot,
naranccsal és szőlővel töltött pacsirtát, valamint kappant tárkonyos barna szósszal,
köretnek sáfrányos rizst; a friss vegyes saláta és a gyümölcs sem hiányzott az asztalról, s
persze a vidék jellegzetes vörösborával rendre újra megteltek a serlegek.
Miközben jóízűen falatoztak, Edmond megjegyezte, hogy hiába ilyen jó az étvágya,
mégsem nőtt meg, Skye pedig ehet annyit, mint hat másik, mégis karcsú marad.
Vendégükről megállapította, hogy nem valami nagyétkű.
– Szegény embernek üres a kamrája – mondta Nicolas mosolyogva –, jobb, ha a
bugyellárisához méri az étvágyát. Sajnos még arra sincs módom, hogy a düledező várat
helyrehozassam. Talán a mesés hercegi vagyonból le lehetne csippenteni a rávalót, egy
másodszülött fiúnak igazán szép örökség lenne.
– Ezek szerint úgy döntött, hogy elfogadja féltestvére ajánlatát? – kérdezte Skye.
– Igen, de nekem is volnának feltételeim. Először is, nem akarok háborúskodni
Franciaországgal, köt a hűségesküm.
– Nincs is rá szükség – mondta Skye. – A férjem terveihez sikerült elnyernünk a pápa
támogatását, és beiktatásakor Beaumont de Jaspre minden eddigi hercegéhez hasonlóan
ön is hűségnyilatkozatot tesz majd, mégpedig Katalin francia királyné követe
jelenlétében, akit egyébként egyelőre nem engedtünk visszatérni.
– Ezt úgy értsem, fogva tartják?
– Inkább úgy mondanám, a vendégszeretetünket élvezi – szólalt meg Edmond. –
Ügyeltem rá, hogy a legszemrevalóbb szolgálóink gondoskodjanak kényelméről. A követ
úr bizonyára nem fog panaszkodni Katalin királynénak, ha majd visszatér Párizsba.
– Szerintem is inkább dicshimnuszt fog zengeni Beaumont de Jaspre
vendégszeretetéről – nevetett Nicolas. – Komolyra fordítva a szót, arra volnék kíváncsi,
milyen egyezmények vannak érvényben?
– A férjem megállapodást kötött Angliával, melynek értelmében az angol hajók
kiköthetnek Beaumont de Jaspre-ban.
– Tehát ennek fejében kellett feleségül mennie a féltestvéremhez
– nézett Nicolas Skye-ra. – Ezek szerint Anglia királynője ugyanúgy gyönyörű
hölgyeket használ fel a maga sakkjátszmáihoz, mint Medici Katalin, az én drágalátos
bátyám meg persze készséggel belement a játékba.
– Hogy merészel ítélkezni felettem, báró úr? – Skye szeme szikrákat szórt a dühtől. –
Mit tudhat maga a hatalmi játszmákról ott a világ végén, a düledező kastélyában?
Könnyű a szép elvekhez ragaszkodni, ha az embernek nincs vesztenivalója! Másképp
látna mindent, ha magának is hat gyermek jövőjéről kellene gondoskodnia. Nem vagyok
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hajlandó koldussá tenni őket holmi szép elvek jegyében. Igenis elfogadom a rám osztott
szerepet, ha annak eljátszásával a lehető legerősebb szövetséges, Tudor Erzsébet bíz meg.
A szép eszmékkel nem lehet jóllakni, báró úr! Most pedig bocsásson meg, hosszú nap
volt ez a mai, jó éjszakát kívánok! – Ezzel Skye elviharzott, a két férfi pedig szóhoz sem
jutott a megdöbbenéstől.
Végül Nicolas törte meg a csendet: – Rendkívüli teremtés? –mondta az elragadtatástól
csillogó szemmel.
– Sohasem ismertem hozzá hasonlót – vallotta be őszintén Edmond. – Négy férjet
veszített el, nem akart újabb házasságot, azt mondta, úgy érzi, csak bajt hoz azokra,
akiket szeret, mégis eljött ide, mert Erzsébet csak ezen az áron hajlandó megvédelmezni
legkisebb fia birtokait.
– És szereti a maga nagybátyját?
– Jóformán megismerni sem volt idejük egymást, de kedves hozzá, törődik vele, s már
eddig is sokat tett a hercegségért.
– Legyen nyugodt, a herceg halála után magának és a kis Garnier-nek is gondját
fogom viselni – mondta Nicolas, miután eltöprengett az Edmond-tól hallottakon.
– Efelől nem voltak kétségeim, de legelőször is meg kell nősülnie, Nicolas.
– Nocsak, a kisöcs akar tanácsot adni az öreg nagybácsinak? – tréfálkozott Nicolas.
– Mielőbb biztosítani kell a dinasztia folytatását. E feladatot én nem vállalhatom
magamra.
– Miért? Ha átlagtermetű szülőknek lehet törpe gyermeke, ugyanez fordítva is
megtörténhet.
– Nem, én nem kockáztatom meg, hogy ebben a családban még egy hozzám hasonló
szülessék. Akkor is mindig elfog a félelem, ha valamelyik nővérem gyermeket vár.
– És távol is tarja magát a nőktől, öcsém?
– Szó sincs róla, bácsikám! Ha nem veszi zokon, épp most készülök bemenni a
városba, hogy megünnepeljem az érkezését. A hölgyek körében meglehetősen nagy
népszerűségnek örvendek. Imádnak az ölükben dédelgetni, mint egy aranyos kisgyereket,
aztán meg nem tudnak betelni velem, amikor kiderül, hogy legalább olyan jól ülöm meg a
lovat, mint akármelyik égimeszelő. Csak arra vigyázok, nehogy kiscsikó legyen a
dologból. Nem volna kedve velem tartani, bácsikám?
– Nem, ma este nem, öcsém – felelte Nicolas mosolyogva. – Hosszú út áll mögöttem.
– Nos, akkor ne is várjon rám, bácsikám, mert ha jól sikerül az este, akár reggelig is
eltart. – Ezzel Edmond magára is hagyta Nicolas-t, aki maradék borát kortyolgatva
üldögélt tovább. Egyre csak Skye arca jelent meg előtte. Nem is ismeri, ráadásul a bátyja
felesége, mégis tudta, igazi nagy szerelem az, amit iránta érez. Aztán észrevette, hogy a
szegény inas az ásítással küszködik, megsajnálta, és fölment a lakosztályába.
Odafönn örömmel látta, hogy Paul névre hallgató újdonsült inasa a kandalló elé tett
tölgyfa dézsát már megtöltötte fürdővízzel. Gyakorlott mozdulattal segítette le uráról
poros-piszkos, de amúgy is szegényes öltözékét, s bejelentette, hogy a hercegné
utasítására a szabó már másnap méretet vesz.
– Paul, nekem nem telik új ruhára!
– Legyen nyugodt, uram, a költségeket a hercegné állja. – Miközben Paul tetőtől talpig
végigdörgölte Nicolas testét, arra gondolt, milyen kár, hogy az úrnőnek nem egy ilyen
egészséges, keménykötésű, jóképű férj jutott. Mindazonáltal igen nagy szerencse, hogy
az új herceg ez a daliás férfi lesz. Azt már hangosan is kimondta, hogy szerinte az úrnak
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mihamarabb egy olyan nagyszerű teremtést kellene találnia feleségnek, mint a hercegné.
– Attól tartok, Paul, az lehetetlen.
– A báró úrnak igaza van – felelte Paul –, a hercegnének nincsen párja. Oly gyöngéd
szeretettel veszi körül szegény Fabron urat, mint egy angyal, szomorú dolog, hogy nem
ajándékozhatta meg hercegünket egy egészséges fiúcskával.
Nicolas orrát kellemes illat csapta meg, s érdeklődésére az inas elmondta, hogy a
hercegné hozatott szegfűkivonattal készült szappant, mert szerinte a férfinak
virágillatúnak kell lennie. Paul ezután megtörölte urát, kikefélte és megszárította a haját,
csak akkor csodálkozott, amikor Nicolas nem akarta felvenni a selyem hálóinget,
mondván: ő a legnagyobb hideget leszámítva mindig meztelenül alszik.
Miután újdonsült inasa magára hagyta Nicolas-t, ő kényelmesen elhelyezkedett a
levendulaillatú ágyban, és szeretett volna elaludni, de sehogyan sem jött álom a szemére.
Mit volt mit tenni, kiment az erkélyre, s akkor látta meg Skye-t, amint kibontott hajjal,
könnyű, az alakja körvonalait sejteni engedő hálóingben álldogál a szomszédos balkonon,
s élvezi, hogy a langyos esőcseppek permetezik az arcát. Nicolas-t soha át nem élt érzés
kerítette hatalmába: ez a csodálatos nő most rögtön az övé kell hogy legyen!
Nyomban kitalálta, hogy az ágya melletti kis ajtó csakis Skye hálószobájába vezethet,
ám arra végképp nem számított, hogy az ajtógomb az első mozdulatra engedelmeskedik.
Ugyanígy járt a két szobát összekötő kis folyosó túlsó végén lévő ajtóval.
Skye a zajt hallván bejött az erkélyről. Nem akart hinni a szemének, amikor meglátta
az anyaszült meztelen Nicolas-t. Mielőtt azonban ijedtében felsikolthatott volna, a férfi
magához vonta, s először gyöngéden, majd mind hevesebben csókolta. Skye hiába
próbált meg kibontakozni az ölelésből, Nicolas nem eresztette. Nemcsak az izmos
férfikarokkal kellett felvennie a harcot, hanem a benne elemi erővel fellángoló vággyal is.
– Nem szabad, báró úr! Kérem, könyörgök, ne tegye! Nem szabad! – zihálta Skye,
amikor legalább a fejét sikerül félrefordítania.
– A nevem Nicolas. Azt akarom hallani, hogy a nevemen szólít. Rajta! – szólt rá
erélyesen.
– Nicolas! Kérem, engedjen el! – könyörgött Skye kétségbeesetten, de szavaira
rácáfolt a minden porcikáját átjáró forróság kiváltotta pihegés. Nem szabad hagynia, nem
szabad!
Nicolas gyöngéden átkarolta, mélyen a szemébe nézett, s egyszerűen csak annyit
mondott: – Kívánom! – Aztán egyetlen mozdulattal letépte Skye-ról a hálóinget, a
vékony anyag engedelmesen kettéhasadva hullott a földre. – Gyönyörű! – suttogta
elragadtatással Nicolas, amikor meglátta a vágyról árulkodó, megkeményedett kis
rózsabimbókat.
Skye mind reménytelenebbül küzdött érzéseivel: – Nicolas… Nicolas, én férjes
asszony vagyok! – Nicolas minden újabb érintésére tovább gyöngült ellenállása, már nem
azt kívánta magában, hogy Nicolas hagyja abba, hanem épp az ellenkezőjét.
Kívánsága teljesült. Nicolas a karjába vette, az ágyra fektette, melléje bújt, és így szólt
halkan, lágyan: – Skye, ne is próbálja tagadni, ugyanúgy érez, mint én, csak a bátyám
iránti szánalom készteti tiltakozásra.
Egy kicsit könnyebb volt úgy beszélni, hogy Nicolas épp nem szította tovább a tüzet
csodásan érzéki kezével, ajkaival. – Nem tudom. Ma találkoztunk életünkben először, s
maga úgy támadt rám, ahogy csak közönséges ringyóra szokás. Távozzék azonnal!
Elfelejti, hogy a bátyja felesége vagyok?
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Nicolas egy percig se vette komolyan a harcias szavakat. – Maga kedves kis hazug,
amikor először egymás szemébe néztünk, ugyanúgy megkívánt, mint én magát. Miért
tiltakozik, hiszen nem is szereti a bátyámat?
– Az igaz, de ő a férjem. Sok minden történt már velem életemben, de hűtlen még sose
voltam. Az önbecsülésemet veszteném el, lm megcsalnám.
– Van rá esély, hogy fölépül a betegségből, Skye?
– Nincs, rövidesen meg fog halni. Jaj, Nicolas! – suttogta. – Miért teszi ezt velem?
– Mert magamhoz akarom láncolni, mégpedig oly erősen, hogy ha Fabron meghal,
maga ne fusson vissza Angliába vagy Írországba. Maga az enyém attól a pillanattól
fogva, hogy egymás szemébe néztünk, és ezt ugyanolyan jól tudja, mint én.
Mielőtt még Skye tiltakozhatott volna, csókkal kényszerítette némaságra, majd becéző
szavakat suttogott a fülébe. Aztán ezernyi csókkal borította el Skye arcát, füle tövét,
kecses nyakát, az apró gödröcskét a vállán, majd az egész karját.
Skye-t szinte megbénította a benne felizzó szenvedély. Ennek a férfinak ugyanúgy a
legelső pillanatban a bűvkörébe került, mint annak idején Niallnak. Ugyanazt a
csillapíthatatlan vágyat ébresztette benne, mint egykor Geoffrey. A szomszéd szobában
Fabron de Beaumont magatehetetlenül fekszik. Az erkölcs és a vágy vívta csatáját Skyeban, miközben Nicolas forró ajkai hol egyik, hol másik mellbimbójára tapadtak. Az
erkölcs vesztette el a csatát, végérvényesen alulmaradt a küzdelemben, amikor Nicolas
érintése nyomán a vágy tüze nőisége legrejtettebb zugában is felizzott.
Nicolas lassanként, türelmesen vette birtokba a mind engedelmesebb testet. A ritmikus
mozgás addig alább nem hagyott, míg Skye el nem alélt.
Nicolas csókokkal, gyöngéd szavakkal élesztgette, s amikor Skye érezte, hogy a férfi
még mindig öleli, beleborzongott a forró vágyba.
Nicolas sem került még ilyen közel az ájuláshoz, mint amikor verejtékben úszva
legördült Skye-ról. Amikor már ismét szabályosan vette a levegőt és a feje kitisztult,
felkönyökölt, s nézte az ernyedten heverő asszonyt. Kézfejével gyöngéden cirógatta Skye
arcát, s azt suttogta: – Doucette, doucette! Je t'aime! Je t'aime! Szeretem, édes!
Skye hallotta e szavakat, és azt is tudta, Nicolas fölé hajol, de nem nézett föl rá. Hogy
is nézhetne a szemébe? Vele még nem fordult elő, hogy ne tudta volna megfékezni a
vágyait.
– Nyissa ki a szemét, doucette – mondta Nicolas szelíden, de ellentmondást nem
tűrően.
Máskor nem engedelmeskedett volna, de ez a férfi megtört benne minden ellenállást.
Kinyitotta a szemét, s az nyomban megtelt könnyel. Nicolas magához vonta, átölelte, s
így szólt: – Sírjon, ne szégyellje a könnyeit. – Skye-ból előtört mindaz a fájdalom és
szomorúság, ami azóta halmozódott fel benne, mióta Tudor Erzsébet elküldte Angliából.
Skye csak sírt, zokogott, áradtak a könnyei, míg egyszerre csak elapadtak, aztán
szótlanul, mozdulatlanul pihent Nicolas mellén. A férfi pontosan tudta a hallgatás okát.
– Nem szabad szégyenkeznie, doucette. Én már akkor biztos voltam benne, hogy így
lesz, amikor megpillantottam.
Skye-nak nem maradt ideje a válaszra, mert az ajtó felől kopogás hallatszott, és Daisy
szólongatta izgatottan asszonyát. Nicolas kipattant az ágyból, s gyorsan visszament a
szobájába. Aztán Daisy bedugta a fejét az ajtón, Skye azt remélte, hogy nem jön beljebb,
mert akkor észrevenné a kettéhasadt hálóinget, rajta pedig, hogy nem álmából ébredt.
– Alszik, asszonyom? Baj van, a herceg a végét járja!
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– Keltsd föl a báró urat, és szóljon Edmond-nak is.
– Igenis, asszonyom. – Ezzel Daisy behúzta az ajtót.
Skye gyorsan berugdosta a szakadt hálóinget az ágy alá, és másikat vett fel. A feldúlt
ágyneműben megtalálta köntösét, abba is belebújt. Sietve kikefélte a haját, s amúgy
mezítláb sietett át férje hálószobájába.
Amikor belépett, Henri atya épp az utolsó kenetet adta fel Fabronnak. Az orvos,
Mathieu Dupont is ott állt az ágy mellett, Skye tőle kérdezte:
– Doktor úr, mi történt a férjemmel?
– Madame, az következett be, amitől féltem: újabb szélütés. Már az is csoda volt, hogy
az első nem vitte el, s időközben kisebb rohamokon is átesett. Sajnos semmi kétség, ez
már a vég.
– Itt vagyok, mon mari – szólongatta Skye.
Fabron de Beaumont kinyitotta a szemét, szája szegletében pedig valami mosolyféle
jelent meg. Csontsovánnyá aszott, erőtlen kezét Skye felé nyújtotta, s neki csak nagy
önuralommal sikerült erőt vennie magán, hogy ne utasítsa vissza a jéghideg kéz érintését.
Mindenki legnagyobb meglepetésére a herceg megszólalt: – Nicolas…
– Hol a báró úr? Hívják ide gyorsan! – mondta Skye.
– Itt vagyok – lépett elő a szoba sötétjéből az akkor már sötétzöld bársonyköntöst
viselő Nicolas.
Fabron de Beaumont jó ideig csak nézte féltestvérét, majd annyit mondott: – Akkor jó.
Skye szeme megtelt könnyel, férje pedig úgy mondta ki utolsó szavait, hogy könyörgő
tekintetét Nicolas-ra emelte: – Viseld gondjai… a fiúnak… a feleségemnek… Edmondnak.
– Esküszöm az élő Istenre, hogy úgy fogom gondjukat viselni, ahogyan te tennéd,
bátyám.
Fabron de Beaumont halványan elmosolyodott, behunyta szemét, és visszatért az
öntudatlanság birodalmába. Mire a nap felkelt, Beaumont de Jaspre negyvenötödik
hercege békésen örök álomra szenderült felesége, féltestvére és utóda, az örömlányok
karjaiból hazahívott unokaöccse, a pap és az orvos körében.
Mathieu Dupont bejelentette a halál beálltát, Henri atya letérdelt imádkozni, a többiek
követték példáját. Miután az ima elhangzott, Skye szólalt meg: – Azonnal fel kell kennie
a báró urat, atyám. Beaumont de Jaspre egyetlen napig sem maradhat uralkodó nélkül,
nincs vesztegetni való időnk.
A pap fölállt: – Igaza van, hercegné. Nem volna ok a sietségre, ha a báró úr Fabron
herceg fia vagy unokaöccse volna.
– Vagy törvényes testvére – tette hozzá halkan Nicolas.
– Úgy van, báró úr – helyeselt Henri atya –, bár Őszentsége áldását adta, tehát senki
nem vonhatja kétségbe az ön jogait, egyetértek a hercegnével, és felkenem, amint
átöltözött. – Barátságosan mosolygott Nicolas-ra. – Nem tanácsos kísértésbe vinni a
franciákat, fiam.
Nicolas Skye-ra nézett: – Eljön?
– Természetesen, báró úr. Edmond és én is jelen leszünk tanúként. Sőt, arra gondolok,
atyám, hogy még e szomorú helyzetben is el kellene hívnunk Beaumont néhány jeles
családjának képviselőit. Ünneplésről persze szó sem lehet, de…
– Igen, minél több a tanú, annál jobb – mondta az atya.
– Máris intézkedem, egy órán belül itt lesznek – mondta Edmond, és elsietett.
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– A mise előtt gyónni szeretnék, atyám – mondta Skye. – Bejönne a szobámba?
– Természetesen – felelte Henri atya, majd kérdőn nézett Nicolas-ra: – Ugye, szintén
óhajt gyónni, fiam?
Nicolas ismét Skye-ra nézett, de tekintetéből nem lehetett semmit kiolvasni. Hosszú
hallgatás után válaszolt: – Igen, mon pere.
Skye életében nem élt át ilyen nehéz perceket. Szörnyű lelkiismeret-furdalás kínozta
az éjszaka történtek miatt, de tulajdonképpen nem érezte magát bűnösnek. Való igaz,
hogy nagyon kívánta Nicolas-t, de ha ő nem jön be hozzá, képes lett volna elfojtani
vágyakozását. Mindezt őszintén elmondta a papnak, s közben hatalmas könnycseppek
gördültek végig az arcán. – Látja, atyám, ez történik, ha az ember érdekből és nem
szerelemből házasodik, de nekem nem volt más választásom, meg kellett védenem a
gyerekeimet.
A papnak némi időre volt szüksége, hogy átgondolja, amit hallott, majd végül így
szólt: – Valóban bűnt követett el, leányom, ehhez nem fér kétség. E különleges
helyzetben érthető a test gyengesége, de mégiscsak megszegte Isten törvényét. Megadom
a feloldozást, de vezekelnie kell. A következő három éjszakát virrassza át a kápolnában
velem együtt, imádkozzunk sokat szenvedett férje lelki üdvéért.
Skye megkönnyebbülten vette tudomásul a kiszabott penitenciát. – Merci, mon pere!
Merci vraiment! Szívből köszönöm, atyám!
Henri atya megadta a feloldozást, de közben másra sem tudott gondolni, mint hogy
komoly bajok lesznek még abból, ha ez a két ember egy fedél alatt marad. Henri atya
soha életében nem látott még Skye-nál gyönyörűbb nőt – csoda-e, ha Beaumont de Jaspre
új hercege sem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy elcsábítsa? Szentséges Szűzanya,
bizony nehéz idők jönnek!
E gondolattal hagyta magára Skye-t, hogy átöltözhessen a szertartáshoz, és ment be
Nicolas Saint Adrian szobájába. Körülötte Paul tüsténkedett, s Nicolas már fekete
bársonyruhában térdepelt le gyónni. Egy percig sem tagadta, hogy elcsábította Skye-t, s
az is rögtön kiderült, hogy csöppet sem bánja.
– Nem érzi magát vétkesnek, amiért bűnbe vitt egy erényes asszonyt? – vonta kérdőre
Henri atya.
– Nem tekintem bűnnek a szerelmet, atyám.
– De hiszem a bátyja felesége volt, ez házasságtörés!
– Nekem teremtette az ég – jelentette ki Nicolas. – Annak rendje módja szerint egy
évig gyászolni fogjuk a bátyámat, akit én nem is ismertem, azután pedig feleségül
veszem Skye-t.
– Nem teheti, a bátyja felesége volt, ezt tiltja az egyház!
– Csak a féltestvérem, atyám. Egy közös apa minden kötelék köztünk, soha semmi
közünk nem volt egymáshoz. A pápa már áldását adta arra, hogy én legyek az új herceg,
kérni fogom hozzájárulását ahhoz is, hogy elvegyem a féltestvérem özvegyét. Ön is tudja,
atyám, nem olyan szokatlan kérés ez.
A pap felsóhajtott. Mit is mondhatna? Végtére is az új hercegnek tisztességesek a
szándékai. Feloldozta őt is, majd így szólt hozzá: – Három nap múlva Fabron herceg
megtér őseihez. A temetést követő három éjjel velem fog együtt virrasztani a kápolnában,
fiam.
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– Rendben – vágta rá Nicolas.
Henri atya sietve távozott, hogy felkészüljön a ceremóniára. Elégedetten mosolygott
magában, amikor arra gondolt, milyen remek büntetést eszelt ki a szerelmesek számára.
Jól ismerte az emberi természetet, tudta, hogy tartósan nem szakíthatja el őket egymástól,
de mit nem adna azért, ha láthatná az arcukat, főleg Nicolas-ét, amikor rájönnek, hogy hat
éjszakán át nem bújhatnak közös ágyba!
Beaumont de Jaspre hercegnéje krémszínű, aranyhímzésű szaténruhában jelent meg a
beiktatási szertartáson; ez alkalomból viselte először a gyémántokkal és zöld
jáspiskövekkel ékes hercegi aranykoronát. Gyászruhát nem ölthetett, mert az
balszerencsét hozna az új hercegre.
A hamarjában összehívott vendégeknek beszámolt Fabron herceg haláláról, s
elmondta, hogy a féltestvére, Saint Adrian báró az ő akaratából és pápai jóváhagyással
lép a helyébe. Azt is elmagyarázta, miért tanácsos mihamarabb beiktatni tisztségébe.
Nicolas Saint Adriant sorra bemutatták a meghívottaknak, s nem akadt köztük senki, aki
ne arra gondolt volna, milyen nagyszerű, hogy fiatal, életerős férfi lesz az új herceg,
egészséges utódokat fog nemzeni, s a leszármazottak évszázadokra bebiztosíthatják a
hercegség jövőjét.
Beáradt a napfény a kápolnának a szivárvány minden színében pompázó ólomüveg
ablakain, s az oltárra aranyló sugarakat szórtak a méhviasz gyertyák. Az egybegyűltek
jelenlétében Henri atya a hercegség törvényes uralkodójának nyilvánította Nicolas Saint
Adriant, majd felolvasta a pápa elismerő nyilatkozatát. Miután a pap felkente a térdeplő
Nicolas-t, unokaöccse illesztette fejére a hercegi koronát, s közben odasúgta neki: –
Jobban járnak magával, mint velem. – A zöld jáspiskövekkel díszített jogart Skye
nyújtotta át neki. Ezek után a már beiktatott új herceg felállt, és alattvalói felé fordult.
– Éljen Nicolas herceg! – kiáltotta Edmond és Skye egyszerre.
– Éljen Nicolas herceg! – visszhangozták a többiek. – Éljen a herceg! Éljen a herceg!
Ezután rövid gyászmisét tartottak a néhai Fabron de Beaumont lelki üdvéért. Ennek
végeztével Skye pohárköszöntőre hívta a vendégeket a kastélyba, majd miután ők
hazatértek, útnak indították a Beaumont család azúrkék és ezüst libériáját viselő
hírvivőket a kicsiny hercegség négy sarka felé, hogy tegyék közhírré Fabron de
Beaumont halálát és az új herceg beiktatását.
Beaumont de Jaspre hivatalos futára az időközben szabadon engedett és a beiktatáson
is részt vett francia követ társaságában kelt útra, hogy elvigyék Medici Katalinnak és IX.
Károly királynak a Fabron de Beaumont halálát bejelentő iratot, valamint az új herceg
Franciaországhoz való örökös hűségét kinyilvánító esküjének szövegét.
Mire minden hírnököt és futárt útnak indítottak és Fabron de Beaumont holttestét
felravatalozták a kis Szent Pál-székesegyházban, már majdnem beesteledett. Nicolas
vacsora közben tudta meg Edmond-tól, hogy azért kell nélkülözniük Skye társaságát,
mert a virrasztásra készül fel.
Nicolas szitkozódott magában, amikor megvilágosodott előtte, milyen büntetést eszelt
ki számukra Henri atya. Bizony régóta nem szabta meg neki senki, mit tehet, mit nem, és
amíg végtelenül szelíd édesanyja és kissé mogorva nagyapja élt, ők is elkényeztették, így
akarván kárpótolni mindazért, ami születése körülményei miatt sújtotta. Nos, Skye-ra
érdemes várni, de azért benéz hozzá most rögtön. Ám elkésett: Skye már átment a
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kápolnába.
Sejtette ő, hogy Nicolas be fog hozzá menni, épp ezért sietett annyira. Mert hogy is
lenne képes az imára összpontosítani, ha ott érezné az ajkán Nicolas csókja ízét?… Az
elmúlt éjjel Isten törvénye ellen vétett, bűnt követett el. Azt persze egy pillanatig sem
gondolta, hogy ez nem fog megismétlődni, de legalább három éjszakán át vezekel azért,
hogy megcsalta immár halott férjét. Nem számít, hogy ő erről mit sem sejtett, a tény attól
tény marad.
Nicolas ösztönösen megértette Skye lelkiállapotát, de a harmadik átvirraszott éjszaka
után a kápolna előtt várta. Jókor érkezett, mert Skye majd összecsuklott a kimerültségtől.
Nicolas ölben vitte fel a szobájába a már útközben mélyen alvó Skye-t, levetkőztette,
ágyba fektette, s ő maga is mellébújt.
Néhány óra múlva arra ébredt, hogy Skye nagy, szomorú szemekkel nézi. – Hogy érzi
magát? – kérdezte tőle Nicolas.
– Még mindig fáradt vagyok.
– Akkor aludjon tovább. – Nicolas magához vonta Skye-t, hogy fejét az ő vállán
nyugtathassa, de Skye nem aludt el újra. – Mi a baj, doucette!
– Azt reméltem, hogy majd kiimádkozom magamból, de nem sikerült – mondta Skye
szomorúan.
– Mit?
– Hogy kívánom magát, Nicolas.
– Ez már mindig így lesz, mert én nem mondok le magáról, doucette. Most pedig
aludjon. Délután lesz a temetés, aztán este én kezdem meg a háromnapos virrasztást.
– Szóval magára is ezt a büntetést rótta Henri atya? – Nicolas őrömmel nyugtázta,
hogy némi vidámság bujkál a hangjában.
Mire Skye fölébredt, Nicolas már nem volt ott. Sietve felöltötte a gyászruhát, lement
az udvarra, ahol kisebb ribillió fogadta. Dadája elhozta a kis Garnier de Beaumont-t a
temetésre, Nicolas és Edmond pedig épp azon vitatkozott az idős hölggyel, hogy a gyerek
részt vegyen-e a szertartáson. Skye ekkor látta először a kisfiút, s utólag megértette
Fabron érzéseit. A kövér, aránytalanul nagy fejű gyerek esetlenül, bizonytalanul mozgott,
értelmes szó nem hagyta el az ajkát.
– Hallgasson rám, dadus! Semmi értelme szegény gyereket elvinni a temetésre,
úgysem fogja fel, mi történik, ez a vita pedig csak nyugtalanná teszi. Sokkal jobb lenne
neki otthon, a megszokott környezetében. – Aztán megsimogatta a kisfiú arcát, és
rámosolygott. – Jól van, nincs semmi baj. – Majd ismét a dadushoz szólt:
– Maga is nyugodjon meg, Nicolas herceg úgy fog gondoskodni a gyerekről, mintha a
sajátja volna, menjenek csak szépen haza.
– Az öreg dadus ezek után kézen fogta Garnier-t, és megnyugodva távozott.
– Nos, uraim, indulhatunk? – Az inas fölsegítette Skye-t fehér lova nyergébe. Ő haladt
a gyászmenet élén, mint az elhunyt herceg özvegye. A városka Szent Pálszékesegyházában tartott szertartás végeztével Fabron de Beaumont-t a családi kripta
márvány főoltára alatt helyezték örök nyugalomra. Visszafelé a menetet már Nicolas
herceg vezette. Egy korszak lezárult, s elkezdődött az új. Beaumont de Jaspre népe
lelkesen üdvözölte új uralkodóját, aki erről alig vett tudomást, mert egyre csak a mellette
lovagló hölgyet nézte.
A nyomukban haladó Edmond de Beaumont azon csodálkozott magában, eddig hogy
nem vette észre azt, ami a napnál is világosabb: az új herceg fülig szerelmes Skye-ba.
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Most már értette, miért érdekelte Nicolas-t az angolokkal kötött egyezmény, s hogy neki
miért kell sürgősen Angliába utaznia Kelly kapitánnyal. Nicolas Saint Adrian feleségül
akarja venni a bátyja özvegyét. Egy pillanatra elfogta a szomorúság: ha nem törpe, talán
az övé lehetett volna Skye; de nem, butaság, rájuk kell nézni, őket teremtette egymásnak
az ég. Büszke lehetek, hogy barátomnak tudhatom, gondolta Edmond, mert Skye
O'Malley egészen rendkívüli ember.
A halálesetre való tekintettel a beiktatást nem követték mulatságok: majd ha az új
herceg megnősül. Ám a környékbeli nemesi családok hiába reménykedtek, hogy
eladósorban lévő lányuk esetleg felkelti a herceg érdeklődését, a jelekből ítélve annak
nem volt sietős a nősülés.
Edmond de Beaumont pár nappal a temetés után a Sirály fedélzetén útra kelt Angliába.
Skye legszívesebben már vele együtt ment volna, de tartozott annyival Fabronnak, hogy
legalább tavaszig gyászolja. Hálószobája erkélyéről nézett a távolodó hajó után. Daisyt
kivéve mindenki elutazott: Bran most a Sirállyal, Robbie pedig békésen hajókázik
valahol a Földközi-tengeren, nem is tud Fabron haláláról.
Egyszer csak Nicolas lépett oda, magához húzta, átölelte. – Szeretne ott lenni a hajón?
– Igen – vallotta be Skye.
– Talán egy férfi után fáj a szíve, akit ott kellett hagynia Angliában? – Némi
féltékenység érződött Nicolas szavaiban.
– A gyerekeimet kellett otthagynom! – Skye ekkor döbbent rá, hogy már hetek óta
nem gondolt Adam de Mariscóra. – Amikor eljöttem, a legkisebb fiam alig múlt el két
hónapos, a nővére pedig nincs még kétéves sem, Nicolas. Rajtuk kívül még négy
gyerekem van, nagyon hiányoznak.
– Soha nem fogom elengedni – mondta Nicolas halkan.
– Ezt nem teheti velem! – kiáltott fel Skye kétségbeesetten.
– Tudja, miért küldtem Edmond-t Angliába?
– Nem, nem árulta el, azt mondta, magát kérdezzem.
– Hogy tolmácsolja kérésemet a királynőnek, miszerint feleségül szeretném venni
magát, és biztosítani ugyanazokat a kedvezményeket Angliának, amiket a bátyám.
Skye felkacagott. – Én meg William Cecilnek írtam levelet, hogy hadd térjek haza,
most, hogy Fabron meghalt!
– Mit gondol, doucette, a királynő melyik kérést fogja előnyben részesíteni?
– Hogy lehet ilyen kegyetlen, Nicolas? Mindketten tudjuk, mennyire fontosak
Angliának Beaumont de Jaspre kikötői.
– Nekem meg maga a fontos! – Nicolas beletúrt Skye dús hajába, s a fülébe súgta. –
Skye! Édes Skye! Szeretem attól a pillanattól fogva, hogy megláttam. Legyen a
feleségem és a gyermekeim anyja!
– Ne akarjon engem feleségül venni! Én balszerencsét hozok azokra, akik szeretnek és
feleségül vesznek. Mindegyik férjem fiatalon halt meg, Niallt meggyilkolták. Még
Fabronra is bajt hoztam, pedig őt nem szerettem. Nem akarom magát is veszélybe
sodorni. Keressen inkább egy jó családból való fiatal lányt!
– Nem, nekem maga kell! – Maga felé fordította Skye-t, mélyen belenézett kék
szemébe: – Figyelmeztetem, doucette, engem nem lehet visszautasítani. Feleségül
vehetnék valaki mást, és magát megtarthatnám szeretőnek, de én nem ezt akarom.
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Döntöttem, mégpedig úgy, hogy feleségül veszem.
Skye-t majd szétvetette a düh, de fegyelmet erőltetett magára. – Nicolas, nekem kell
eldöntenem, feleségül megyek-e magához.
Helyettem nem szoktak férfiak dönteni, én a magam ura vagyok. Ha ezt megérti, talán
engem is jobban megért, és akkor esetleg lehetünk jó barátok. Butaság volna tagadni,
hogy vonzódunk egymáshoz, de a szeretőknek egyben barátoknak is kell lenniük.
Nicolas a karjaiba kapta Skye-t, és az ágyra hajította. Szétterpesztett lábbal állt meg
előtte, úgy nézett le rá. – Doucette, hogy lehet okos nő létére ilyen gyermeteg? Nincs
olyan nő a földön, aki a maga ura volna, mindenkinek diktál valaki. Magának például
Anglia királynője, ő pedig gondolkodás nélkül hozzám adja feleségül. Remélem, szelíd és
engedelmes feleségem lesz, Skye.
Skye tajtékzott a dühtől. – Még hogy szelíd és engedelmes felesége? Maga akar nekem
diktálni, maga pimasz, arcátlan gazember? Hamarabb engedelmeskedem az ördögnek!
Lehet, hogy Tudor Erzsébet feleségül ad magához, de az is lehet, hogy ezerszer meg
fogja bánni, Nicolas Saint Adrian!
– Jöjjön, doucette! Bújjunk az ágyba! – incselkedett vele Nicolas.
– Neeem! Maga lehetetlen alak! – kiáltotta Skye dühében. – Egyetlen szót sem értett
meg abból, amit mondtam! Nem megyek feleségül magához.
Nicolas megragadta, és leszorította az ágyra. – Maga csökönyös kis csacsi! Maga nem
értett egy szót sem abból, amit én mondtam. Úgy viselkedik, mint akinek tisztességtelen
ajánlatot tettek.
– Nekem elegem volt a férjekből! – kiáltott fel Skye. – Akit szeretek, akit nem, mind
meghal, s ha szeretem, csak annál rosszabb!
– Szóval szeret! – kiáltott rá Nicolas csillogó szemmel.
– Utálom! Szemtelen, pimasz, önfejű alak, és az égvilágon semmit sem ért!
– Szóval szeret! – Nicolas egészen közel hajolt Skye-hoz.
– Nem! – Skye megpróbált kiszabadulni a szorításból.
– Szóval szeret! – Nicolas szinte odaszegezte az ágyhoz.
– Soha! – A fenébe ezzel az alakkal, gondolta Skye.
– Szóval szeret! – mondta halkan Nicolas, és heves, szenvedélyes csókkal zárta le
Skye száját.
Skye egy ideig küzdött, aztán belátta, hogy ebben a testhelyzetben semmi esélye. Nem
baj, majd megmutatja ő, hogy nincs is úgy oda Nicolas-ért. Tetszik neki ez a férfi, sőt
annál többről van szó, de hát az ég szerelmére, úrrá kell lennie a vágyain! Balszerencsét
hoz a férjeire, különben is otthon a helye, a gyerekei mellett.
– Doucette, doucette – suttogta a fülébe Nicolas, s ő megremegett. – Aimes-moi,
doucette. Szeressen!
Skye félrefordította fejét, s a szeme máris megtelt könnyel. – Gonosz, rossz ember
maga, Nicolas. Azt mondja, szeret, s közben meg kínoz!
– Csak azt akarom, hogy hallgasson a szívére, Skye! – Nicolas gyöngéden simogató
keze már Skye mellén járt, a hatás nem is maradt el: a hihetetlenül érzékeny mellbimbó
nyomban megkeményedett, szinte fájt még az is, hogy a puha selyem hozzáér.
– Nem tagadom, hogy vágyakat ébreszt bennem, Nicolas, de ez még nem szerelem.
– Valóban, ez csak a kezdet. – Nicolas szép sorjában kibújtatta a hálóing apró
gyöngygombjait, s amikor Skye melle szabaddá vált, csókolgatni kezdte.
– Ne! – nyöszörögte Skye. Szent isten, szétfeszíti a vágy.
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– Csitt, szerelmem! – szólt rá türelmesen Nicolas, és forró csókokkal borította el Skye
ellenállást már nem tanúsító testét.
– Ó, doucette – nyögött fel a férfi –, ez az, amire magát teremtette az Isten: hogy
szeressen és viszontszeressék!
– Túl sok a beszéd, kevés a tett! – incselkedett vele Skye.
– A szemtelenségéért megfizet! – nevetett Nicolas.
– Nocsak! És hogy fog rajtam bosszút állni?
– Addig szeretem, míg könyörületért nem esdekel!
– Én soha nem esdekelek könyörületért. Nem szoktam csatát vesztem.
– Doucette, a nőnek nem az a dolga, hogy csatába menjen, harcoljon. Legyen szelíd,
gyöngéd, odaadó, és a férfi feladata, hogy megvédelmezze. Így van ez rendjén.
Skye lelökte magáról, s mivel a férfi nem számított e mozdulatra, hanyatt gördült.
Skye felült, s úgy mondta a szemébe: – Maga túl sok időt töltött a világ végén ott Poitouban, Nicolas. Nem vette észre, hogy közben alaposan megváltozott minden? Hogy
hozakodhat elő ilyen avitt sületlenségekkel? Ha nem tudná, Angliát egy nő kormányozza,
és Franciaországnak ugyan van királya, de a tényleges hatalmat ott is nő gyakorolja. A nő
nem oktalan kis állat. Ha én az volnék, feleennyire se érdekelném magát.
Maga nem ismer engem, Nicolas Saint Adrian, de azt elhiheti, hogy ha nem tud
olyannak elfogadni, amilyen vagyok, mi soha nem leszünk boldogok. Kissé
elhamarkodottan kérte Tudor Erzsébet engedélyét ehhez a házassághoz. Könnyen
meglehet, hogy nem olyan nő vagyok, mint amilyen magának kell, én pedig nem fogok
megváltozni.
Nicolas hirtelen összezavarodott, és Skye megsajnálta. – Figyeljen ide, Nicolas. Jobb,
ha megtudja, milyen nő az, akit megkívánt. – Skye ezután röviden elmondta házasságai
történetét, a maga és a gyerekei vagyona, birtokai eredetét. Végül így szólt: – Igaza van,
ha a királynő úgy dönt, menjek feleségül magához, alávetem magam az akaratának. Azt
viszont tudnia kell, hogy ugyan nem leszek szűkmarkú a hozománnyal, de a saját
vagyonomat nem viszem be a házasságba, és Erzsébet egy éven belül kétszer nem lesz
velem nagylelkű. Nem valami törleszkedő kiscica az, akit feleségül akar venni. Meg tud
békélni ezzel?
Nicolas nehezen kezdett mondanivalójába. – A nőkről alkotott képemet édesanyám
alakította ki. Nagyon jólelkű, szelíd teremtés volt, aki gyámolításra szorult. Apám
olyannyira megsebezte a szívét, hogy soha nem ment férjhez. Szerintem a nagyapám csak
azért élt olyan sokáig, mert ha ő nem áll mellette, anyám mások szabad prédája lett volna,
ahogy apámé is. Tizenhét éves voltam, amikor meghalt, nagyapám röviddel utána,
szerintem azért, mert úgy érezte, én már felnőttem, megállok a magam lábán.
– Soha nem került be az udvarba?
– Mindenre megtanítottak, ami ehhez kellett volna, csak a pénzünk nem volt meg
hozzá, hogy el is küldjenek.
– Azért a környékbeli nemesi házakhoz bizonyára bejáratos volt, nyilván
megismerkedett az eladósorban lévő gazdag lányokkal.
– Kölyökkoromban a parasztgyerekekkel játszottam, amikor pedig eljött volna az
ideje, hogy társasági életet éljek, a környékbeli nemesek nem hívtak meg. Két
szégyenbélyeg volt rajtam: a születésemé meg a szegénységé. Az előbbi felett még
szemet hunytak volna, az utóbbi azonban megbocsáthatatlan. Nem egy nemesi fattyú
vitte igen sokra, de szegény ember még soha.
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Skye megértette, mit akar mondani Nicolas. – A nagyapja tehát arra tanította, hogy a
nő gyámoltalan, oktalan, engedelmes kis teremtménye a földnek, akinek az a dolga, hogy
a férfi kedvében járjon. A maga szelíd édesanyja nyilván nem cáfolt rá erre az
elgondolásra. Fogadni mernék, mindig volt mellette egy megbízható, jólelkű komorna,
aki átsegítette azokon a nehézségeken, amiken a nagyapja nem tudta.
– Berthe a haláláig vele volt.
– Nicolas, maga semmit sem tud a nőkről.
– Tudom, hogyan kell szeretni őket. Ez nem elég? A magam társadalmi
osztályabelieket ugyan nem ismerem, de a parasztlányok igen sokfélék, s én bizony
gazdag tapasztalatokra tettem szert a köreikben. A nemeshölgyek talán mások volnának,
doucette?
– Őket szabadabb életre nevelik, s ugyan nem mindenki, de sokan élnek is a
lehetőségeikkel úgy, mint én. Ha szelíd, engedelmes féleséget szeretne, könyörgök, ne
engem vegyen el, hanem egy ártatlan, fiatal kislányt. Én már nem fogok megváltozni.
– Én viszont kész vagyok megváltozni, mert különben elveszíteném magát, chérie.
Szeretem, és maga nélkül nem lehetnék boldog, segítsen megismernem magam. –
Gyöngéd csókkal illette Skye ajkát. – Aimes-moi, doucette!
– A vagyonom az enyém marad, és a gyerekeimnek ide kell jönniük, legalábbis a
kicsiknek, nem nőhetnek fel úgy, hogy még csak nem is ismerik az anyjukat. A
nagyobbak már élik a maguk életét, ők csak meglátogatnának. Willow-nak itt a helye,
neki nagyon tetszene Beaumont.
– Skye, én szeretni fogom a gyerekeit, és lesznek majd közös gyerekeink is.
– Hát a vagyonom?
– Marad minden a magáé. Azt akarom, hogy boldog legyen, én meg amúgy se tudnék
mit kezdeni vele.
– Az ilyesmit meg lehet tanulni, Nicolas. A hatalmas Beaumont-vagyont eddig is
Edmond kezelte, ért hozzá, az ő segítségével majd szépen mindent megtanul.
– A maga kedvéért…
– Nem, nem az én kedvemért, hanem mert Beaumont de Jaspre-nak rátermett, bölcs
uralkodóra van szüksége. A vagyon komoly felelősséggel jár, Nicolas. Okos ember nem
herdálja el fölösleges dolgokra, meg kell tanulni jól sáfárkodni vele. Az első mindig a
család, de adódhat olyan helyzet, amikor alá kell rendelni az ország érdekeinek.
– Meggyőzött, doucette, sokat kell tanulnom, és ígérem, szorgalmas diákja leszek, de
ma még nem kezdem el a tanulást, most inkább szerelmeskedjünk. – Nicolas pajkosan
nézett rá.
– Akkor legyen maga a tanár, Nicolas! Ám eddigi tapasztalataim szerint elég nehéz
ilyesmit ruhában oktatni. – Ezek után Skye kipenderült az ágyból, s levette magáról, ami
még rajta volt. Vetkőzés közben Nicolas nem tudta levenni a szemét Skye-ról, hiszen
nem hasonlított egyetlen parasztlányra sem, akivel eddig hált. Életében még ilyen formás,
feszes kis melleket, ilyen karcsú derekat, finom vonalú csípőt, hosszú lábakat, ilyen
hibátlan testet nem látott.
Skye is vágyott mihamarabb beletúrni Nicolas dús, rakoncátlan fürtjeibe, hozzásimulni
ehhez az erőtől duzzadó testhez, bőrén érezni a mesterien cirógató ujjak érintését. Amikor
Nicolas immár meztelenül állt meg az ágy mellett, szemernyi kétség sem férhetett hozzá,
hogy rövidesen belépnek abba a birodalomba, ahová más nem nyer bebocsáttatást, csak
két, egymás minden rezdülésére válaszoló test, mely a végsőkig folytatja a gyönyörért
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vívott küzdelmet. A közösen diadalra vitt csata után Skye egyszer csak sírva fakadt. A
meglepett Nicolas átölelte, cirógatta, karjában ringatta, mint egy kisgyereket.
– Nagyon félek – hüppögte Skye –, nem akarom, hogy bármi rossz történjen, Nicolas.
Pedig tudom, hogy így lesz, ez történt mindenkivel, akit szerettem. Újabb csapást már
nem viselnék el.
– Tehát szeret! – suttogta Nicolas boldogan.
– Igen… nem… nem tudom! Csak azt, hogy nem szeretném, ha bármi baja esnék!
Nicolas bölcsen felmérte, hogy ezt a félelmet mihamarabb száműzni kell. – Doucette,
egy évig úgysem házasodhatunk össze, még a szándékunkat sem hozhatjuk
nyilvánosságra, amíg a gyászév le nem telik. Ha addig nem történik semmi rossz, az majd
meggyőzi, hogy később sem fog? Biztosan akadt az életében olyan férfi, aki fontos volt
magának, mégsem esett baja.
Skye abbahagyta a sírást. Igen, Adam. Neki nem esett bántódása, amiért szereti. Róla
azonban ösztönösen hallgatott, Nicolas valószínűleg féltékeny lenne rá. – Nem, senki –
mondta Skye halkan.
– Akkor megtiszteltetésnek veszem, hogy én lehetek az első. Én fogom bebizonyítani,
hogy nincs oka a félelemre, ma chérie. Bár fattyúnak születtem, mégis kegyeibe fogadott
a szerencse. Apa nélkül ugyan, de szeretetben nőttem fel, nagyapám még nevet is adott
nekem, és mindenét rám hagyta. Aztán a féltestvérem tett meg az örökösévé, és a pápa
jóváhagyásával lett belőlem herceg. Miért ne lenne szerencsém a szerelemben is? Egy év
múlva feleségül veszem, gyönyörű gyerekeink fognak születni. Aztán boldogan élünk,
míg meg nem halunk, akárcsak a mesében. Higgyen nekem, doucette! Meglátja, minden
rendben lesz!
Skye belenézett Nicolas szép zöld szemébe. A tiszta, őszinte tekintet azt mondta neki:
hisz a szavai igazában, bízik önmagában. Miért ne lehetne úgy, ahogy gondolja? – Hiszek
magának, Nicolas. Talán ez egyszer valóban nem úgy lesz, mint eddig.
A következő napokban úgy látszott, Skye helyesen döntött. Nicolas csodálatos szerető
volt, és mindig állta a szavát. Igyekezett mindjobban megismerni Skye-t, s egyre inkább
becsülte határozott egyéniségét. Így utólag már az is tudatosult benne, hogy annak idején
bizony sokszor zavarta az ő szelíd édesanyjának örökös bizonytalansága. Számtalanszor
még azt se tudta eldönteni, őz- vagy nyúlpástétom legyen-e vacsorára. Ezzel szemben
Skye mindig tudja, mit akar és hogyan lehet elérni.
Skye nagy örömére Nicolas-ról pedig az derült ki, hogy nemcsak pompás szerető, de
az esze is vág, mint a borotva. Nem az ő hibája, hogy eddig nem volt módja kitanulni a
kereskedés, a politika és a kormányzás mesterségét. Skye nagy élvezettel adta át tudását
rendkívül fogékony diákjának. Szinte észre sem vették, milyen gyorsan telnek a napok,
hetek, hónapok.
Skye Beaumont de Jaspre-beli élete egészen más volt, mint az addigi. A kis
hercegségben persze nem zajlott olyan nyüzsgő udvari élet, mint a politikát döntően
befolyásoló országok jóval nagyobb városaiban. A jóképű és jó kedélyű fiatal herceg
köré mégis lassanként mind több nemesember tömörült. Asszonyaik, leányaik hamar
rájöttek, hogy Nicolas Saint Adrian kit választott jövendőbelijének. A merészebb
hölgyeket azonban ez nem tartotta vissza attól, hogy ők is ne kísérletezzenek. Ez hízelgett
Nicolas hiúságának, de ő döntött már Beaumont-ba érkezése napján, és hűséges maradt
Skye-hoz.
A karácsony közeledtével Skye-t ismét szomorúság fogta el. Egy éve ilyenkor
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Padraickal volt viselős, és Niall még élt. Az ünnepeket együtt töltötték, a kicsi Deirdre, az
öreg MacWilliam, Niall és ő. A régi szép időkről beszélgettek, amikor Írország még
szabad volt, hősök vittek véghez nagy tetteket, és legendás szerelmek születtek.
Nicolas nyomban felfigyelt Skye hirtelen hangulatváltozására, s megérezte, hogy az
emlékek törtek rá. Kicsit abban reménykedett, hátha gyermeket vár, ez eggyel több indok
lenne a házasságra. Amikor azonban ezt nagy óvatosan szóba hozta, Skye olyan
határozottan állította, hogy amíg össze nem házasodnak, nem kerül áldott állapotba, hogy
Nicolas arra gondolt, netán valamely tiltott módon akadályozza meg a teherbe esést.
Rákérdezni azonban nem mert, úgy vélte, amíg nem a felesége, ezt nincs joga firtatni.
Nicolas csodálatos meglepetést készített elő; tudta, hogy ezzel valóban boldoggá teszi
Skye-t. Már bármelyik nap befuthat Villerose kikötőjébe Bran Kelly hajója, fedélzetén
Edmond-nal és remélhetőleg Anglia királynőjének a házasságukra áldását adó
engedélyével, valamint a meglepetéssel.
A Sirály karácsony előtt három nappal kötött ki Villerose-ban. Nicolas és Skye lóra
pattant, s a testőrök kíséretében indult el a vártól a kikötőhöz vezető kanyargós úton. A
rózsaszínre festett szép kis házak ablakában mindenütt tarka virágok, illatuk szétáradt az
utcán. Az enyhe időben sokan énekesmadaruk kalitkáját is kiakasztották, és vidám dal
hallatszott innen-onnan. Skye szívét a bánat emésztette: milyen jól éreznék itt magukat a
gyerekei, hogy élveznék a napsütést! Fájdalmát azonban magába fojtotta, nem akarta
elrontani Nicolas jókedvét, hisz annyira igyekszik őt boldoggá tenni, nem az ő hibája,
hogy nem tudja megadni neki azt az egyet, ami még a boldogságához hiányzik.
Beaumont de Jaspre legnagyobb kikötője élte a maga nyüzsgő életét. A
legkülönbözőbb országok zászlait lengette az enyhe decemberi szél, a messzi vidékekről
hozott fűszerek illatába halszag vegyült. Összeszámolni sem lehetett, hányféle nyelven
kiáltoztak egymásnak a hajókat terhüktől megszabadító emberek.
Skye az árbocok erdejében is hamar észrevette saját hajóján az O'Malley-zászlót.
Egészen odáig lehetett jutni lóháton, ahol a Sirályt kikötötték. Mire Nicolas lesegítette
Skye-t a nyeregből, Bran Kelly már észre is vette őket a parancsnoki kabin ablakából, és
nagy lelkesen integetett.
– Edmond-t is elhozta magával? – kérdezte Skye már odafönn a fedélzeten.
– Úgy ám, úrnőm, és a meglepetést is, nagyon el fog csodálkozni! – Bran Nicolas-ra
nézett: – Most, uram?
Nicolas elmosolyodott. – Igen, most.
– Lenne szíves befáradni a kabinba, úrnőm?
Amint Skye belépett a kabin ajtaján, földbe gyökerezett a lába, hinni sem mert a
szemének, fülének. Edmond de Beaumont mellől egy fekete hajú csöppség bámult rá
elkerekedett szemmel, egy dundi, kék szemű baba a dadus ölében ülve csodálkozott rá, s
egy szempillantás alatt még három gyerek szaladt felé nevetve, kiáltozva.
– Nem is örülsz nekünk, mama? – tette fel a gyakorlatias kérdést Willow.
Skye-ban benne rekedt a szó határtalan örömében, csak a karját tárta szét, hogy a
három idősebb gyerek mind elférjen. Nekik bezzeg be nem állt a szájuk, mind egyszerre
beszéltek. Uramatyám! Murrough már magasabb nálam. Lehet ennyit nőni hét hónap
alatt? Megcsókolta az ő gyönyörű kicsi lányát. Willow-nak nedves volt az arca, de
derűtől sugárzó mosolyával nézett anyjára. Szavakra nem volt szükségük. – Robin, drága
kisfiam! – ölelte át Geoffrey Southwood komoly, öntudatos fiát.
Skye egy ideig nem tudott betelni gyermekei látványával, de aztán Nicolas-ra nézett,
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és meghatottan mondott neki köszönetet. Nicolas rámosolygott, de egy szót sem szólt; a
beszéd itt fölösleges.
– Chérie – mondta Edmond de Beaumont –, ez a kicsi hölgy is szeretné üdvözölni
magát.
Skye letérdelt, úgy nyújtotta kezét Niall Burke leánya felé, akiben önmaga kicsinyített
mását látta. A zöldeskék szemű, fekete göndör hajú csöppség hüvelykujjával pici
szájában méregette őt gyanakvóan.
– Kis buta! – dorgálta húgát Willow. – Ez a mamánk!
Deirdre először Skye-ra nézett, aztán lelkesen bólogató nővérére, majd ismét Skye-ra.
Tett egy bizonytalan lépést, majd még egyet, aztán boldogan bújt oda anyjához. Skye kis
híján sírva fakadt. Az alig kétéves kislány ennyi idő alatt elfelejtette az anyját. Ahogy
Skye-nak eszébe jutott, hogy az apjára egyáltalán nem fog emlékezni, tovább már nem
tudta visszatartani könnyeit, s még nagyobb szomorúság fogta el, amikor a karon ülő
gyermekre nézett, aki legalább annyira hasonlított Niallra, mint Deirdre őrá.
– Ugye boldog, doucette? – Nicolas állt mellette.
– Nagyon boldog vagyok. Nem is tudom, hogy köszönjem meg.
– Papa! – szólította meg Nicolas-t Deirdre.
Nicolas-nak fülig szaladt a szája. – Remélem, az leszek, ha Anglia királynője is úgy
akarja. Nos, Edmond, öcsém, tekinthetem magam boldog vőlegénynek?
– A legteljesebb mértékben. Anglia áldását adta bácsikám frigyére.
– Én úgy tudtam, a mama már férjhez ment! – adott hangot csodálkozásának
Murrough.
Deirdre fészkelődni kezdett anyja karjában, és Nicolas felé nyújtotta pufók kis kezét, ő
pedig boldogan vette át Skye-tól a kislányt. – Papa! Papa! – hajtogatta eltökélten, idősebb
testvérei eltérő véleményére fittyet hányva.
– Az a herceg, akihez néhány hónapja feleségül mentem, nem sokkal később meghalt
– mondta Skye Murroughnak. – Ez az úr Nicolas Saint Adrian, Beaumont de Jaspre új
hercege. Tavasszal telik le a gyászév, utána ő lesz a nevelőapátok.
Murrough bátran Nicolas szemébe nézve üdvözölte, aztán Skye mutatta be sorra a
többi gyereket, akik mind illendően köszöntötték.
– Mind itt vannak, Skye? – kérdezte Nicolas.
– A legidősebb fiam kivételével. Ewan miért nem jött? – fordult Skye Murroughhoz.
– Úgy vélte, jobb, ha most nem hagyja ott Ballyhennesseyt.
– Csak nincs valami baj? – Skye-t elfogta az aggodalom a közel tizennégy éves fiú
miatt.
– Semmi komoly. Az angolok nagy tisztelettel viseltetnek Lynmouth gróf bátyja iránt
– kuncogott Murrough, majd komolyra fordította a szót. – Ewannak a szomszédaival
gyűlt meg a baja, elsősorban az öreg Hugh Kenneallyvel. Azt hitte, hogy mivel az ő
szavaival élve Ewan még kis pisis, kihasíthat egy darabkát a földjeiből.
– Mit tett Ewan? – kérdezte Skye izgatottan.
– Rágyújtotta azt a szép kis házikóját az öreg Hugh-ra, fölperzselte a földjeit és
elkergette a birkáit. Úgy tudom, mostanság a birkákról vitatkoznak. Az öreg Hugh
legalább a nyájat szeretné visszakapni, úgy véli, a porig égett ház és termés épp elég
büntetés neki. Én fogadni mernék, hogy Ewan a birkák felét biztosan megtartja.
– Nagyon helyes! Örömmel hallom, hogy a bátyád nem anyámasszony katonája.
Móresre kell tanítani a szomszédokat, különben elszabadul a pokol.
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Nicolas-t lenyűgözte az anya és a fia közt zajló beszélgetés, s hogy Skye milyen
elismerően nyilatkozott Ewan harcias magatartásáról. Olyan oldaláról ismerte meg Skyet, aminek eddig semmi jelét nem adta. Aztán rájött, hogy gyermeteg dolog volt azt
feltételeznie, hogy ennyi birtokot, ekkora vagyont lehet kezelni a kellő erély nélkül. Ezzel
a feladattal Skye csak akkor tud megbirkózni, ha keményen küzd.
– Még mindig biztos benne, Nicolas, hogy feleségül akar venni egy ilyen harcias
nőszemélyt? – incselkedett vele Skye, de aztán gyöngéd pillantást vetett rá.
– Amikor először megláttam, tudtam, ki az egyetlen nő a föld kerekén, akit feleségül
akarok venni. Itt áll mellettem.
Skye ránézett a gyerekeire, majd így szólt: – Menjünk haza, Nicolas. Úgy tűnik,
minden együtt van ahhoz, hogy boldog legyek. – Átvette legkisebb fiát a pirospozsgás ír
dadustól, és elindult kifelé, a ragyogó decemberi délutáni napfénybe, nyomában gyerekei
és Edmond, a sort pedig Nicolas zárta.
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Kellemes, enyhe, napsütéses volt a tél, az esős időszak csak februárban köszöntött be,
és márciusban már színpompás tavaszi virágok borították a domboldalakat. Skye
O'Malley hosszú idő után e szép téli hónapban érezte először úgy, hogy Beaumont de
Jaspre-ban nyugalom és szeretet veszi körül. A pápa Medici Katalinnak küldött üzenete
és Nicolas feltétlen hűsége jóvoltából a franciáktól nem kellett tartani, és Tudor Erzsébet
sem vetett árnyékot boldogságukra a távolból.
Régóta nem volt együtt az összes gyerek, csak Ewan hiányzott. Az oldott légkörben a
két idősebb fiú is levetkőzte az udvar igényeihez igazodó, kissé merev, komolykodó
viselkedésmódját. Nicolas gyakorta vitte őket lovagolni a határ menti hegyekbe, és
minden gyerek rendszeresen járt fürdeni a tengerpartra. A fiúk bátran lubickoltak és
messze beúsztak, de Willow szívesebben pancsolt kishúgával a part mentén, Padraic
pedig nagyokat sikongatott örömében, amikor Nicolas hancúrozott vele a langyos vízben.
A gyerekek jól érezték magukat Nicolas-val, és Tudor Erzsébet is elégedett lehetett vele.
Skye már-már eljutott odáig, hogy merje szeretni.
Minden olyan szépnek tűnt, mint a mesében, de Skye fejében mégis ott motoszkált az
a gondolat, hogy ha feleségül megy Nicolas-hoz, ő sem kerülheti el a balsorsot, ami
minden addigi férjét sújtotta. Pedig az esküvőt már kitűzték a gyászév leteltét követő
napra, Skye hiába érvelt azzal, hogy indokolatlan a sietség.
Robin és Murrough a nyár derekán készült visszatérni az udvarba, a másik három
gyerek velük marad. Bran Kelly kora tavasszal tengerre szállt, hogy elhozza Bidefordból
Cecily úrasszonyt az esküvőre. Bran és Daisy úgy tervezték, nem sokkal Skye és Nicolas
után szintén egybekelnek. Robbie a tél közepén tért vissza isztambuli útjáról, s igencsak
elcsodálkozott, mi minden történt időközben. Fabronnal nem talált hangot, de Nicolas-val
igen hamar jó barátok lettek.
Túl szép volt minden, Skye nem is hitte, hogy így marad. A hírnök a tervezett esküvő
előtt egy hónappal érkezett. Nicolas és Robbie szerette volna távol tartani Skye-tól.
Nicolas csak a férfi gyanús külseje alapján sejtett rosszat, de Robbie rögtön tudta, hogy a
sovány, sötét bőrű, hosszú fehér ruhát viselő ember csakis Algírból jöhetett.
– Adja át nekem az üzenetet, én majd továbbítom – próbálkozott Robbie arabul, hiszen
jól beszélte a nyelvet.
– Nem tehetem, uram – hangzott a válasz.
– Ki küldte ide magát? – kérdezte Robbie.
– Csakis Skye Muna el Khalidnak mondhatom meg. – Ezek után a férfi hallgatásba
burkolózott.
– Becsukatom a várbörtönbe – jelentette ki Nicolas, miután Robbie lefordította neki a
párbeszédet.
– Semmire nem mennénk vele. Ha elevenen megnyúzzák, akkor sem fog beszélni.
Csak úgy tudhatunk meg bármit, ha átadhatja Skye-nak az üzenetét.
Nicolas felsóhajtott. Valami azt súgta neki, hogy ez az ember a boldogságát fenyegeti,
mégsem tehetett mást, elküldött valakit Skye-ért.
Skye elsápadt, amikor meglátta a jellegzetes algíri ruhát viselő férfit. – Ki ez az
ember? – kérdezte riadtan Robbie-tól.

93

Bertrice Small

Édes holnapok

– Nem tudjuk. Nem hajlandó elárulni, kicsoda, sem azt, hogy ki küldte. Úgy tűnik,
csak arabul ért. Beszéled még a nyelvet, lányom?
Skye bólintott, aztán rászánta magát, hogy odamenjen a férfihoz. – Velem óhajt
beszélni?
– Ön Skye Muna el Khalid?
– Igen, én vagyok.
A férfi mélyen meghajolt: – Harun vagyok, Oszmán csillagjós szolgája, tőle hozok
üzenetet.
– Ha Oszmán üzenetét hozza, jókora utat tett meg. Megkínálták már frissítővel,
Harun?
– Köszönöm a kedvességét, asszonyom, de előbb a kötelességemet teljesíteném, utána
szívesen élvezem vendégszeretetét.
– Hallgatom, Harun, Oszmán szolgája.
– Oszmán úr üzenete a következőképp hangzik. Az ön férje nem halt meg. Az, akiről
Oszmán úr egyszer azt mondta, hogy az ön igazi társa, él. Haladéktalanul Algírba kell
jönnie, és a gazdámtól mindent megtudhat.
Miközben Skye ájultan esett össze, fülében riasztóan visszhangzottak a szavak: „az ön
igazi társa”. Nicolas a tőréhez kapott, de Robbie, aki értette, mit mond Harun, rákiáltott:
– Ne bántsa, nem hinném, hogy a hír rosszat jelent. Inkább segítsen magához téríteni.
– Nem akartam én ártani a hölgynek – mentegetőzött Harun. Én csak szóról szóra azt
mondtam, amit Oszmán úr üzent.
Nicolas fölemelte és egy kerevetre fektette Skye-t, dörgölte a csuklóját, paskolta az
arcát, és riadtan szólongatta. Belédiktált néhány korty bort, s attól Skye köhintett egyet,
majd felnyitotta a szemét.
– Életben van!
– Kicsoda? Doucette, hadd küldjem el ezt az embert!
– Ne! – Aztán Skye Harunhoz fordult. – Ennyi az egész üzenet?
– Igen, asszonyom. – A férfin látszott, hogy sajnálja, amiért nem mondhat egyebet.
– Honnan tudhatom, hogy maga valóban az, akinek mondja magát?
– Én semmit sem értek. Mit beszél ez az ember? – háborgott Hobbié.
– Oszmán üzenete azt jelenti, hogy Niall életben van.
– Micsoda? Hisz ez képtelenség! Niall Burke-öt megölték, valahol a tenger fenekén
nyugszik szegény. Különben is, honnan tudod, mit jelent az a zagyvaság, amit ez az
ember itt összehord?
– Amikor Jázmin és Dzsamil megölte Khalidot, s én sirattam, Oszmán azt mondta,
hogy az lesz az én igazi társam, akit életemben először szerettem, aki abban az országban
született, ahol én, vagyis Niall Burke. – Skye ismét feltette a kérdést Harunnak: – Mivel
tudja bizonyítani, hogy maga az, akinek mondja magát?
– Gazdám azt mondta nekem, elegendő bizonyíték lesz, ha elismétlem, amit egyszer ő
mondott magának. Meg hogy hallgasson az ösztöneire, azok sose hagyják cserben magát.
Tegye azt, amit Allah előre megmondott.
Skye ismét elsápadt. – Valóban Oszmán küldte.
– Ez meg miféle bizonyíték? – kétkedett Robbie.
– Ezek Oszmán szavai, négyszemközt mondta nekem, még Algírban. Csak azt tudhat
róla, akinek ő mondta el.
Robbie dühösen felhorkant. – Elárulná, Harun, hogyan talált rá Skye Muna el
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Khalidra?
– A hölgy egyik hajója néhány héttel ezelőtt kikötött Algírban, annak kapitányától
érdeklődött a gazdám. Valami furcsa, kimondhatatlan nevű, idősebb ember volt.
– MacGuire?
– Az, igen! – derült fel Harun arca. – Oszmán úr őt kérte, adná át az üzenetet, de az
öreg kapitány azt mondta, nem tudja, mert maga nem otthon, hanem ezen a helyen
tartózkodik. Akkor bízott meg engem a gazdám, hogy jöjjek magához, és még azt is
mondta, ne vesztegesse az időt, mert az, aki magának az igazi társa, veszélyben van.
– Indulhatunk már ma? – kérdezte Skye Robbie-tól.
– Igen, de hadd menjek inkább én! Ott komoly veszélybe kerülhetsz. Vagy talán
megfeledkeztél Dzsamilról? Uramisten, hát nem emlékszel? Dzsamil nem nyugszik, míg
bosszút nem áll rajtad!
– Nem, Robbie. Nekem kell mennem!
– Dzsamil kapitány él még? – kérdezte Robbie Haruntól.
– Igen, uram, de ez idő szerint Isztambulban keres gyógyulást a bajára. Az én uram
nem hívná a hölgyet, ha veszély fenyegetné.
– Még ma indulunk? –jelentette ki Skye ellentmondást nem tűrő hangon.
Nicolas Saint Adrian egy árva szót sem értett a számára ismeretlen nyelven folyó
beszélgetésből, de ösztönösen megérezte, hogy Skye el fogja hagyni. Nem, ő ebbe nem
tud, nem is hajlandó beletörődni. – Kérem, doucette, mondja el, miről beszéltek, miért az
az érzésem, hogy el fog menni?
Skye ekkor kapott észbe, hogy teljesen megfeledkezett arról a férfiról, aki annyira
szereti, és akinek egy hónap múlva a felesége lett volna. Az elmúlt percek folyamán
számára csakis Niall Burke létezett. A szíve majd meghasadt, amikor a kétségbeesett
Nicolas-ra nézett, s halkan így szólt: – Nem mehetek feleségül magához. Harun egy régi
algíri barátom üzenetét hozta, miszerint a férjem, Niall nem halt meg. Oszmán sosem
hazudna, Nicolas. El kell mennem Algírba, és megkeresni a férjemet. Nem tehetek mást,
nem köthetek házasságot, ha az uram életben van.
– Ne hagyjon el! – könyörgött Nicolas. – Hadd derítse ki Robbie, igazat mond-e ez az
ember! Maradjon addig velem!
– Én is ezt mondtam, de hajthatatlan – szólt közbe Robbie.
– Niall él! – kiáltott rájuk Skye. – Oszmán azt mondja, veszélyben van. Ha Robbie-t
küldöm magam helyett, csak az időt fecsérlem, s az végzetes lehet. Ha Niall emiatt halna
meg, soha nem bocsátanám meg maguknak! Soha!
– Akkor menjen! – Most már Nicolas is kiabált. – Menjen, csak legalább azt ígérje
meg, hogy ha mégsem igaz, visszatér hozzám!
– Oszmán nem hazudik – mondta halkan, könnyes szemmel Skye. – Jaj, Nicolas
drágám! Látja, megmondtam, hogy csak bajt hozok arra, akit szeretek. Nem tudom, miért
kell ennek így lennie, de megint csak ez történik. Ígérem, ha mégis kiderül, hogy valami
szörnyű tévedés az egész, visszajövök magához, mert nincs még egy nő, aki egyszerre
ennyire szerencsés és szerencsétlen a szerelemben.
– Hadd maradjanak velem a gyerekek! Tudom, hogy úgyis visszajön hozzám.
– Ha nyár derekáig nem térek vissza és nem is üzenek, küldje vissza őket oda,
ahonnan eljöttek. És keressen magának másik feleséget.
– Nem! Nem! – tiltakozott Nicolas először hevesen, majd reményt vesztetten.
– De igen! – szólt közbe az eddig egy sarokban észrevétlen meghúzódó Edmond de
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Beaumont. – Elfelejti, miért maga lépett Fabron de Beaumont örökébe? Mert az egész
családban maga az egyetlen épkézláb férfi, aki egészséges utódokat tud nemzeni. Ehhez
viszont feleségre van szüksége!
– Nekem itt van Skye – jelentette ki eltökélten Nicolas.
– Attól tartok, nem sokáig – mondta Edmond szomorúan. – Nekem is vérzik a szívem,
Nicolas. Amióta az eszemet tudom, soha nem volt annyi vidámság és elevenség ebben a
kastélyban, mint amióta ő idejött. Éppen rá való tekintettel nem hagyhatjuk, hogy megint
befészkelje magát ide a bánat. – Edmond mindenkinél jobban megértette nagybátyja
fájdalmát, hisz ő is szerelmes volt Skye-ba.
– A gyerekek! Meg kell mondanom a gyerekeknek! – Skye egyikükre sem nézett, úgy
szaladt el.
Akik ott maradtak, csak néztek utána némán, aztán ki-ki a gondolataiba mélyedt.
Robbie azon töprengett, nem rohan-e Skye a vesztébe. Valóban lehetséges, hogy Niall él?
S ha igen, hogy tudhat erről Oszmán? Az jutott eszébe, hogy Oszmán talpig becsületes
ember, és Khalid bégnek igaz barátja volt.
Nicolas úgy érezte, menten meghasad a szíve. Ez az egész csak valami rémálom lehet,
s ő mindjárt felébred. Bár az volna! de nem – és bármilyen hihetetlen, egy halott férfi
miatt veszíti el azt, akinél jobban még senkit sem szeretett, aki egy hónap múlva a
felesége lett volna!
A gyors észjárású Edmond máris arra gondolt, milyen veszélyek leselkednek majd
rájuk, ha Skye elmegy. Nagybátyját emészteni fogja a bánat, nehéz, esetleg lehetetlen
lesz olyan lányt találni, akit hajlandó feleségül venni. A Skye és Nicolas kapcsolatáról
értesített franciák eddig féken tartották magukat, mert nem tudhatták, nincs-e már útban a
kis trónörökös, most viszont akár Nicolas meggyilkolása is megfordul majd a fejükben,
halála esetén ugyanis Baumont de Jaspre egyszerűen Katalin királyné ölébe hullana.
Történetesen az összes gyerek a kertben játszott, amikor Skye a keresésükre indult. A
három idősebb rögtön látta rajta, milyen zaklatott; siettek elébe. Skye szokatlanul
sápadtan rogyott le egy márványpadra. Murrough ült le mellé elsőnek. – Mi a baj, mama?
– Robin és Willow is aggodalommal telve nézett anyjára.
– Ugye emlékeztek, meséltem már Algírban élő, Oszmán nevű csillagjós barátomról. –
A három gyerek egyszerre bólintott. – Tőle kaptam egy egészen különös, rejtélyes
üzenetet, mely szerint Niall nem halt meg, és Oszmán arra kér, menjek mielőbb Algírba.
– Elég nehezen képzelhető el, de lehetséges – töprengett hangosan Murrough. –
Emlékszel, anyám, mit mondott az a megháborodott apáca? A tengerparton hagyták
Niallt, hogy a víz majd elsodorja. Mire a többiek odamentek, a dagály már elérte azt a
helyet, de ők csak feltételezték, hogy a hullámok valóban elsodorták. Tudjuk, hogy
leszúrták, de semmi sem bizonyítja, hogy bele is halt súlyos sérüléseibe. Niall holttestét
nem találták meg, tehát van rá némi esély, hogy életben van, és arra is, hogy Oszmán tud
a hollétéről – fejezte be büszkén érvelését Murrough.
Skye egy pillanatra meg is feledkezett gondjairól, annyira meglepte fia logikus
okfejtése. – Nahát, Murrough, belőled akár tudós is lehetne. Csak nem forgatsz ilyesmit a
fejedben?
– De igen, mama – mosolygott Murrough. Közben arra gondolt: hiszen ő csak a józan
eszét használta, de különben is, mi értelme ilyesmiről beszélni, ha az anyja rögvest
elutazik? Aztán az jutott az eszébe, a jó ég tudja, mikor tér vissza. – Szeretnék Oxfordba
menni, minél hamarabb, úgy érzem, eleget játszottam már az aranyos kis apródot Lincoln
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gróf házában. Robin más, de én kinőttem már ebből, ráadásul az én ereimben tiszta ír vér
csörgedez, ezt nem minden angol tudja nekem megbocsátani.
– Ki merészelt bántani? – gyúlt haragra Skye, de a fia megnyugtatta.
– Lynmouth grófnő fiát, az ifjú gróf testvérét senki nem merné bántani, mama. Sok
barátom van, és Lincoln grófnő maga is ír; Elizabeth FitzGerald apródjával senki nem
mer ujjat húzni. Csak apró jelek, elejtett megjegyzések utalnak rá, hogy ha egyszer ne ajd'
isten nem mosolyogva tűrném a piszkálódásukat, rögtön kikiáltanának forrófejű írnek. Az
az igazság, mama, hogy én nem szeretem az udvart. Tudom, földet kell szereznem, hogy
összeházasodhassunk Joannal, de ő éppolyan szelíd és zárkózott, mint én. Nem vágyik
egyébre, csak meleg otthonra egy kicsi kerttel, ahol békében nevelhetjük a gyerekeinket.
Szeretnék Oxfordban tanulni, és bizonyára meglepődsz, mama, de utána
legszívesebben tengerre szállnék, talán idővel az egyik hajód kapitánya lehetnék. Én is
fiatal vagyok; úgy gondoltuk, megvárjuk, míg Joan betölti a tizenhatot, csak akkor kelünk
egybe. Hat év rengeteg idő, semmi okunk a sietségre.
Milyen érett, megfontolt az ő kisfia, szinte kész felnőtt! – Még ma este írok Lord
Burghleynek, Lincoln grófnőnek és a titkáromnak. Ha megoldható, már a következő
szemeszterben megkezdheted tanulmányaidat.
– Köszönöm, mama – mondta Murrough, és átölelte anyját.
– És velünk mi lesz? – kérdezte Willow.
– A nyár közepéig mind itt maradtok. Addigra remélhetőleg tisztázódik ez a rejtély.
Ha Niall valóban él, mind hazamentek Angliába és Írországba. Ha viszont az derül ki,
hogy Oszmán tévedett, én visszajövök ide, feleségül megyek Nicolas-hoz, s akkor csak
Murrough és Robin tér vissza Angliába, te, Deirdre és Padraic velünk maradtok.
Willow bólintott. – Szegény Cecily néni nagyon csalódott lesz, hogy hiába tette meg
ezt a hosszú utat. Sose szeretett utazni, különösen tengeren nem.
– Majd Franciaországon át mentek haza, s ha kedvetek tartja, elidőztök egy kicsit
Párizsban – mondta Skye.
– Párizsban? – csillant föl Willow szeme. – Ó, mama, ugye megkaphatom az egész évi
járandóságomat? Gyönyörű selyemruhákat, hímzett kesztyűket, szalagokat vennék!
– Elköltenéd az egészet? – csodálkozott Skye.
– Az utolsó fillérig!
– Aztán hol viselnéd azt a sok cicomát? – gúnyolódott Robin. – A devoni bugrisok
előtt akar parádézni a kisasszony?
– A királynő felajánlotta, hogy beléphetek udvarhölgyei sorába. Ehhez mit szól az én
mélyen tisztelt öcsém?
– El se hiszem!
– De bizony! – büszkélkedett Willow. – Csak az udvarban tehetek szert nemesi vérből
való férjre.
– Igen ám, de ahhoz jól csengő név is kell, azzal pedig a kisasszony nem rendelkezik –
akadékoskodott Robin.
– De van aranyam bőven, lesz nekem annyi udvarlóm, hogy csak győzzem számolni!
– hencegett Willow.
Skye ismét elcsodálkozott, ezúttal a lánya bölcsességén, de hamar észbe kapott. –
Remélem, Willow, lesz annyi sütnivalód, hogy nem csupán érdekből mégy férjhez.
Rájönnél, milyen rossz vásárt csináltál, ha olyat választasz, akit nem szeretsz.
Willow a tízévesek eltökéltségével jelentette ki: – A szerelem többnyire csak fájdalmat

97

Bertrice Small

Édes holnapok

okoz. Én üzleti alapon fogok házasságot kötni, ugyanúgy megtartom a vagyonomat, mint
te, mama.
– Igen ám, Willow, de ez manapság egyáltalán nem dívik. Ha engem nem szerettek
volna azok, akikhez feleségül mentem, nem járultak volna hozzá, hogy megtartsam a
vagyonomat. A házasságról tízévesen még korai beszélni, legalább azt várd meg, Willow,
míg én visszatérek!
– Willow-nak az idén még nem lenne szabad az udvarba menni, mama –
aggodalmaskodott Robin. – Fiatal még hozzá.
– No, hiszen! Az beszél a koromról, aki három évvel fiatalabb nálam? – vágott vissza
Willow.
– Az, aki már két évet töltött az udvarban, és jobban tudja, minek van ott kitéve egy
magadfajta kislány!
– Elég legyen! – avatkozott csemetéi vitájába Skye.
– Robinnak igaza van – szólt közbe Murrough.
– Én is tudom – mondta Skye –, Willow nem is megy az udvarba tizenhárom éves
kora előtt.
– De mama! – tiltakozott Willow; aztán elhallgatott.
– Ma este indulsz, mama? – kérdezte Murrough.
– Igen. Oszmán azt mondja, minden perc számít, s ha már ennek így kellett történnie,
nem akarok még több fájdalmat okozni Nicolas-nak.
– Úgy véled, mama, nem is térsz vissza Beaumont de Jaspre-ba? – puhatolózott
Murrough.
– Aligha. Oszmán nem üzent volna értem, ha nem volna bizonyos benne, hogy Niall
él. – Szomorú mosoly jelent meg Skye szája szegletében, majd Willow-ra nézett. –
Természetesen azonnal Oszmánhoz megyek. Ahol ő lakik, az valaha a te édesapád háza
volt. Istenem, nem hittem volna, hogy még egyszer az életben visszatérek Algírba!
– És mi van azzal a gonosz törökkel, aki mindenáron meg akart szerezni magának? –
Willow, aki már többször hallotta Skye menekülésének történetét, joggal aggódott.
– Dzsamil nem árthat nekem, Isztambulban van – nyugtatta meg Skye. – Ígérjétek meg
nekem, hogy vigyáztok a két kicsire! – Mind a hárman bólintottak. – Most megyek,
drágáim, el kell még intéznem egyet-mást.
Mire Skye fölért a lakosztályába, Daisy már javában csomagolt. – Úgy gondoltam,
asszonyom, Algírban nem lesz szüksége a sok szép ruhára – jegyezte meg a gyakorlatias
leány. – Főleg azokat keresgéltem elő, amiket még onnan hozott magával, bár java részük
Lynmouthban van.
– Ha sokáig kellene maradnom, majd ott varratok.
– Csak azt nem tudom, én mit vigyek magammal. Milyen ruhában jár arrafelé egy
komorna?
– Te nem jössz velem, Daisy.
– Még hogy én nem? Szabad tudnom, ki viseli gondját asszonyomnak, ha nem én?
– Hallgass ide, Daisy. Előfordulhat, hogy megint hanyatt-homlok kell menekülnöm
Algírból, s akkor senkivel sem tudok törődni. Amúgy sem venném a lelkemre, ha
miattam halasztódna tovább az esküvőtök. Bran Kelly napokon belül megérkezik Cecily
úraszonnyal, Henri atya pedig azt mondta, te követted az ő útmutatásait, úgyhogy jó
katolikus feleség leszel.
Ha én nyár derekáig nem jövök vissza, mindannyian együtt mentek haza. A Burke
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gyerekek Írországba, Robin az udvarba, Murrough Oxfordba, Willow Devonba. Bran és
te szintén Smalléknál, Bidefordban lesztek, míg én haza nem térek. Szent ég, mennyi
mindent kell még elintéznem!
Daisy folytatta a csomagolást, Skye pedig hozzálátott, hogy gyorsan megírjon néhány
levelet. Az első Burghleynek szólt. Ebben elmagyarázta, miért kell haladéktalanul
Algírba mennie; emlékeztette Cecilt, hogy az eredeti megállapodás Fabron de Beaumontra vonatkozott, ő tehát állta a szavát, s bízik benne, hogy a királynő is így tesz. Ha netán
az derülne ki, hogy Lord Burke mégis meghalt, ő visszatér Beaumont de Jaspre-ba,
feleségül megy Nicolas Saint Adrianhoz, így szolgálva tovább a Koronát. Ha viszont
Lord Burke valóban él, útban hazafelé felkeresi az udvart, és beszámol a királynőnek a
történtekről. Ezek után megkérte Lord Burghleyt, intézze el, hogy Murrough mielőbb
megkezdhesse tanulmányait Oxfordban. A királynőnek tolmácsolandó születésnapi
jókívánságokkal zárta sorait.
A második levél idős nagybátyjának, Connaught püspökének szólt. Ebben is vázolta a
történteket és a várható fejleményeket. Arra kérte a jó öreg Seamust, tartsa szemmel az
összes gyereket, és részletesen leírta, melyikükkel mi legyen a továbbiakban, ha esetleg ő
nem térne vissza. Skye tudta, hogy ezzel fájdalmat okoz nagybátyjának, de nem tehetett
mást, hiszen valóban kockázatos útra indul. Ez a levél azzal a kéréssel zárult, hogy
Seamus imádkozzék érte.
Írt még Anne-nek, a mostohaanyjának, aztán Michael öccsének és végül Lincoln
grófnőnek. Ez utóbbi levélben köszönetet mondott, amiért éveken át gondját viselték
Murroughnak, majd tudatta a grófnővel, hogy a fia Oxfordba készül. Amikor Skye az
utolsó levelet is befejezte és felállt az íróasztaltól, úgy érezte, életének egy fejezete zárul
le, s nem tudni, mit hoz számára a következő.
A hálószobájába érve vette észre, hogy időközben besötétedett. Daisy már
odakészítette ágyára útiruháját, s ő nagyot sóhajtva vetkőzni kezdett. Egy szál
pendelyben álldogált, amikor Nicolas belépett.
Skye kis híján elsírta magát, amikor meglátta Nicolas végtelenül szomorú arcát. Miért
okoz ő mindig ekkora fájdalmat azoknak, akik szeretik? Bárcsak megvigasztalhatná
szegény drága Nicolas-t! Átölelte, mint egy oltalmat kereső kisgyereket.
– Nem akarom, hogy elmenjen – mondta Nicolas elfúló hangon.
– Tudja, hogy nincs más választásom. Ha Niall Burke él, nem köthetek magával
törvényes házasságot.
– Szereti Niall Burke-öt?
– Tizenöt éves korom óta.
– Engem szeret?
– Arra kér, hogy válasszak, pedig a döntés nem rajtam áll.
– Engem szeret? – kérdezte újból Nicolas.
– Már kezdtem megszeretni, Nicolas.
– Ez őrület, ennyi idő után derülne ki, hogy nem halt meg a férje? Nem lehet, hogy
egy szörnyű félreértés miatt hagy el engem?
– Nem hinném. Ha Oszmán azt üzeni, hogy él, akkor az úgy is van. Fogalmam sincs,
mi a rejtély magyarázata, de a végére kell járnom, különben nem mehetek magához tiszta
lelkiismerettel.
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– Vissza fog jönni hozzám – mondta Nicolas könnyes szemmel. Skye kis híján sírva
fakadt. – Nicolas, nem valószínű, hogy én valaha is visszatérek, nem kérhetem, hogy
várjon rám. Keressen magához illő feleséget mihamarabb, különben veszélybe sodorja a
hercegséget. Tudja, hogy maga Beaumont de Jaspre utolsó reménysége, ne okozzon
csalódást azoknak, akik szeretik és már ideérkezésekor a szívükbe zárták.
– Nem! – kelt ki magából Nicolas. – Nekem maga kell, Skye! Ha nem jön hozzám
feleségül, mást én nem veszek el! Visszamegyek Poitou-ba, és nem érdekel Beaumont de
Jaspre!
Skye-t annyira elfogta az indulat, hogy hirtelen haragjában pofon csapta Nicolas-t, aki
megtántorodott az ütéstől. – Gyáva? – kiáltott rá Skye. – Mit ígért Fabron de Beaumontnak a halálos ágyán? Annak az embernek, aki minden hatalmát és vagyonát magára
hagyta? Tán nem azt, hogy kormányozni fogja az országot, megvédi a franciáktól,
gondját viseli Edmond-nak és Garnier-nek? Koldusbotra juttatná őket? Csak nem képzeli,
hogy a franciák törődnének velük?
Nicolas a pofon kivörösödött helyét dörzsölte, úgy kezdett magyarázkodni. – Tiszta
szívemből szeretem, nem tudnék maga nélkül élni!
– Nem lehet ilyen önző, Nicolas. Emlékszik, egyszer elmondtam, mekkora
felelősséggel jár a hatalom és a vagyon. Én még szinte gyerek voltam, amikor ezt meg
kellett tanulnom. Néha bizony nagyon nehéz volt, hogy nem tehetem azt, amit a szívem
diktál. Ha valóban szeret, most utamra enged, hisz a pokol ezer ördöge nem tarthat
vissza. Ha Niall él, én nem maradhatok!
Nicolas behunyta a szemét, és Skye tudta, a könnyeivel küszködik. Legszívesebben
együtt sírt volna azzal az emberrel, aki annyi gyöngédséggel vette körül, és akibe tényleg
már-már ő is beleszeretett. De erősnek kell lennie, és amennyire lehet, lelket öntenie
Nicolas-ba.
– Soha nem felejtem el, doucette.
– Én sem magát, Nicolas.
– Ez biztos? – A férfi szemében kis reménysugár csillant fel.
– Most mennem kell, Nicolas. Ne búslakodjon utánam. Arra gondoljon, mennyi szép
lány ábrándozik róla, hogy őt választja. Csak ne válogasson sokáig, mert a franciák
viszont nem fognak habozni.
– Kapok legalább egy búcsúcsókot?
– Ne kínozzuk egymást, Nicolas, ha csak hozzám ér, én nem állok jót magamért, pedig
már indulnom kell.
Nicolas nagyot sóhajtott, és magára hagyta Skye-t, aki remegő kézzel vette föl a
ruháját. Nagy fájdalmat okozott Nicolas-nak, de ő se fogja egykönnyen túltenni magát a
történteken.
Fájó szívvel vett búcsút Daisytől, aztán sietett, hogy válthasson még néhány szót a
gyerekeivel. Miközben már a békésen szundikáló két legkisebbhez nézett be, az járt az
eszében, mennyire szeretné, ha megismernék az apjukat.
– Bárcsak a mi kis országunkat is megajándékozhatta volna ilyen gyönyörű
gyerekekkel – szólalt meg a félhomályban addig észrevétlen meghúzódó Edmond.
– A sors közbeszólt – felelte Skye, miközben egy-egy búcsúpillantást vetett a kicsikre.
– Ugye üzen nekünk, Skye? Amíg van rá esély, hogy visszatér, nem keresünk új
asszonyt…
– Amint tudok, üzenek.
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– Az az érzésem, nem jön vissza, bár nem értem, miért olyan biztos benne, hogy a hír
igaz. Ki ez az Oszmán, akiben ennyire megbízik?
Skye arra gondolt, Edmond igazán megérdemli, hogy tisztán lásson, elmondja neki az
igazságot. – Tudja, Edmond, Niall meg én ott tartottunk, hogy rövidesen
összeházasodunk, de az esküvő előtt még mindenképpen el kellett mennünk Algírba.
Útközben kalózok támadták meg a hajónkat, és Niallra rálőttek, amikor engem akart
megvédeni. Azt hittem, meghalt, s ettől én elvesztettem emlékezőképességemet. Aztán
Khalid bég megvásárolt rabszolgának, de belém szeretett és feleségül vett. Khalidot
azonban megölette egy bizonyos Dzsamil kapitány, aki engem és Khalid egész vagyonát
is meg akarta kaparintani magának. Oszmán, a megölt férjem legjobb barátja volt az,
akinek a segítségével sikerült megmenteni Khalid vagyonát, én pedig Robbie hajóján
hazatérhettem.
Most már érti, miért bízom meg Oszmánban? Ha ő azt mondja, Niall él, akkor úgy is
van. Nekem oda kell mennem, megkeresni őt, de nemcsak magamért teszem, a két
kicsinek is joga van az apjához.
– Igen, most már értem, chérie. Amit elmondott, köztünk marad. Csodálom azért, amit
tesz, de vérzik a szívem, mert tudom, hogy nem jön vissza.
– Keressen valakit mielőbb Nicolas-nak, Edmond. Ne hagyjon neki időt, hogy
búslakodjon. Valahogy az az érzésem, hogy egy egészen fiatal lányt kellene találni neki,
aki egyáltalán nem hasonlít rám, akkor talán hamarabb kiheveri a bánatát. Ne törődjön
vele, ha esetleg sem nem gazdag, sem nem előkelő származású, az a lényeg, hogy okos,
türelmes és megértő legyen.
– Igen, igaza van, az a legfontosabb, hogy szeresse Nicolas-t. Amúgy csöppet sem
irigylem szegény lányt, bizony nehéz feladat lesz megvigasztalnia.
Skye úgy látta jónak, ha a sötétség beállta után indul el, amikor kevesen járnak az
utcán, s akkor egy darabig titokban tartható a távozása. Így időt lehet nyerni, s mire a
franciák észbe kapnak, esetleg már meg is találják azt a lányt, akit Nicolas hajlandó
elvenni. Mindezt Skye el is mondta Edmond-nak, majd hozzátette: – A cselédeket persze
hallgatásra kell bírni, de amíg a gyerekeim itt vannak, az emberek nemigen fognak
gyanakodni.
Ekkor ért oda hozzájuk Daisy, és könnyben úszó szemmel adta rá a köpönyeget
úrnőjére.
– Csak semmi pityergés, Daisy! Meglátod, egykettőre visszajövök!
– Szerencsés utat, asszonyom! – hüppögte Daisy, aztán könnyeit restellve már szaladt
is vissza.
Skye nézett utána, majd így szólt Edmond-hoz: – Szegény Daisy. Mióta beállt
hozzám, egy percre sem váltunk el egymástól, még a Towerba is velem jött. Vigyázzon
rá is, és gondoskodjon róla, hogy a gyerekek időben hazamenjenek.
Edmond bólintott, de eközben már Robbie és Nicolas közeledett feléjük. Skye-nak
majd meghasadt a szíve, amikor az ifjú herceg szomorú szemébe nézett. Nicolas szólni
nem tudott, csak gyöngéden megsimította Skye haját, s ajkát egy pillanatra Skye-éhoz
érintette, aztán csak ennyit mondott: – Au revoir, mon coeur, viszontlátásra, szívem –
majd sietve visszaindult a kastélyba.
– Menjen utána, Edmond!
– Szerencsés utat, chérie! – mondta Edmond, majd gyorsan nagybátyja után eredt.
Ezek után Skye és Robbie lóra pattant, s miközben a tarka virágágyásokat elhagyva a
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felvonóhíd felé ügettek, Skye így szólt:
– Alig több mint egy évet töltöttem itt. Vajon hol leszek egy év múlva ilyenkor? Mit
gondolsz, Robbie, lehet, hogy addigra épségben hazaérünk Niall-lal együtt Írországba?
– Ugyan ki lát a jövőbe, mert én aztán nem. Egyet viszont biztosan tudok, Skye. Nem
lesz unalmas év, annyi szent. Melletted nem unatkozik az ember. Igaz lelkemre mondom,
imádok veled lépést tartani. Ami engem illet, két eset lehetséges: vagy soha nem
öregszem meg, mert annyi kaland közepette arra sincs időm, vagy túl hamar leszek
totyakos vénember, mert lemaradok mögötted, Skye O'Malley.
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Harmadik rész
Észak-Afrika

7

Algír izzott a déli hőségben. A napfény visszaverődött a kikötő mélykék víztükrén, és
rávetült a város vakítóan fehér épületeire. A Sirály a kikötőtől némi távolságban
horgonyzott le, mert Robbie nem engedte, hogy Skye elhagyja a hajót, míg ő meg nem
bizonyosodik róla, hogy Dzsamil valóban nincs a városban.
Skye kénytelen-kelletlen beletörődött Robbie akaratába. Tudta, hogy hamar megtalálja
Oszmánt, hiszen annak idején, tíz évvel ezelőtt a híres asztrológus vette meg tőle Khalid
bég házát, melyet Robbie jó ismert, mivel Khalid üzletfele volt. A hajóról is jól lehetett
látni az épület, ahol Skye oly boldog volt egykor, a város fölé magasodó dombon állt.
Vajon most is ugyanolyan szép-e a kert? Rövidesen kiderül.
A fedélzeten idegesen fel-alá járkáló Skye-t az O'Malley-flotta rangidős kapitánya, a
jó öreg Sean MacGuire igyekezett szóval tartani: – Ha senki más, maga biztosan
megtalálja.
Skye bólintott, de nem felelt.
MacGuire egy idő után, pipával a szájában, újabb kísérletet tett: – Niall Burke-öt
kemény fából faragták. Emlékszem, hogy fejbe vágtuk a maga első esküvője másnapján.
Még azt se mondta, hogy megfájdult a feje.
– Ha egyáltalán itt van – töprengett hangosan Skye –, nem fér a fejembe, hogy került
Írország nyugati partjairól Észak-Afrikába.
– A maga Oszmán barátja biztosan tudja, asszonyom.
– Igen, Oszmán… – Skye elgondolkodva nézte a dombtetőn álló fehér épületet.
Milyen lassan telik az idő itt Algírban! Nem volt hosszú az út Beaumont de Jaspre-tól
idáig, mindössze néhány nap, de az elmúlt év eseményei óráról órára halványultak, és
Niall Burke-höz fűződő emlékei egyre elevenebbek lettek. Mind erőteljesebben
foglalkoztatta a rejtély, és egyre türelmetlenebbül várta, hogy végre beszélhessen
Oszmánnal. Valóban Oszmán küldött érte, vagy netán mégis Dzsamil csalja csapdába?
– Azt hiszem, ideje volna átöltözni, Sir Robert mindjárt itt lesz – törte meg a hosszú
csendet MacGuire. – Ott a csónakja – mutatott a feléjük tartó kis kikötői hajóra.
– Szentséges Szűzanyám! – Skye máris szaladt a kabinjába. Ha tengerészöltözékben,
fátyol nélkül mutatkozik Algír utcáin, óriási feltűnést keltene. A Daisy által gondosan
becsomagolt holmik közül gyorsan kikereste a lila üveggyöngyökkel hímzett, halvány
mályvaszínű selyemkaftánt, és belebújt. Addig kontyba tűzött haját kibontotta, és szintén
mályvaszínű selyemszalaggal fogta össze.
Jóságos ég, hol a szemfestékem? Beletúrt holmijába, de hamar kezébe került az a kis
elefántcsont dobozka, mely utazás közben mindig jó szolgálatot tett. A fedél belső
oldalára erősített tükörben ellenőrizhette a művelet eredményét. Gyakorlott
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mozdulatokkal kente fel a festéket szempillájára, és hangsúlyozta szeme körvonalait
kékkel. Lévén világéletében makkegészséges, sem az ajka, sem az arca nem igényelt
festéket.
Miután elkészült, megvizsgálta magát a kis tükörben. Legnagyobb meglepetésére
ugyanaz a tizenkilenc éves lány nézett vissza rá, aki tíz éve Dzsamil kapitány elől
menekült. Csak a tekintete árulkodott róla, hogy azóta bölcsebb lett, de különben
szemernyit sem változott. Mielőtt azonban megrohanták volna az emlékek, gyorsan
lezárta a dobozka fedelét, és sietett vissza a fedélzetre.
Amikor Robbie meglátta, alaposan elcsodálkozott: – Nem akarok hinni a szememnek!
– Én is így voltam vele – mondta Skye. – Beszéltél Oszmánnal?
– A gyaloghintója már vár. A Sirály pedig a legjobb kikötőhelyek egyikét kapta meg.
A jelekből ítélve az öreg Oszmán igen nagy tekintélyre tett szert időközben. Állítólag az
algíriak egy lépést se tesznek a megkérdezése nélkül, és a kormányzó is mindenben kikéri
a tanácsát.
– És mit mondott? – kérdezte Skye izgatottan.
– Semmit. Látni akar.
A kikötőben az ismert világ minden tájáról érkezett hajók jöttek-mentek, a Sirály
mégis hamar eljutott a számára kijelölt helyre. Különféle illatok egyvelege szállt a
levegőben, és leírhatatlan hangzavar fogadta őket. Mire a hajót kikötötték, Skye már
felvette földig érő fekete köpenyét, s annak csuklyájához erősítette az arcát elfedő
mályvaszín fátylat, a jasmakot. Pontosan úgy festett, mint egy valódi muzulmán nő.
Egy török gálya mellett horgonyoztak le, s amikor egy enyhe széláramlat
félrebillentette Skye fátylát, az evezőkhöz láncolt rabok különböző nyelveken, de
egyértelmű megjegyzéseket tettek. Skye-t elfogta az indulat: – Uramisten! Hogy
gyűlölöm a gályákat. Micsoda esztelenség embereket láncolni az evezőkhöz, ahelyett
hogy okosan kihasználnák a víz és a szél erejét! MacGuire! Derítse ki, vannak-e köztük
angolok és írek, hazavisszük őket magunkkal.
– Hát a skótok és a walesiek?
– Váltsa ki őket is. Belegondolni is rossz, hogy megvédeni se tudják magukat, ha a
hajó tengeri ütközetben vesz részt, mert le vannak láncolva.
MacGuire bólintott. – Mennyi ideig lesz távol?
– Nem tudom, de Robbie hoz majd üzenetet, amint kiderül valami. Adjon szabadságot
a matrózoknak, és kösse a lelkükre, hogy ne keveredjenek bele semmibe, továbbá azt se
fecsegjék ki, hogy itt vagyok Algírban.
– Kezeskedem róla, hogy senkinek nem fog eljárni a szája – felelte MacGuire.
Skye elindult a parton várakozó faragott gyaloghintó felé. Robbie az Oszmántól
kapott, pompásan felszerszámozott lovon haladt a hintó mellett. A gyaloghintót nyolc,
skarlátvörös bugyogót viselő, szénfekete rabszolga vitte. Meztelen felsőtestük nem volt
beolajozva, és nyakukban nem viseltek a gazdájuk vagyonát jelezni hivatott díszes
pántot. Miután Skye kényelmesen elhelyezkedett a vörös, zöld, bíbor- és aranyszínű
selyemmel bevont ülésen, és már behúzták az azúrkék selyemfüggönyöket, rátörtek az
emlékek.
A város zaja, az árusok portékájának illata s mindaz, ami átsejlett a függönyön, azt
idézte fel benne, amikor Khalid béggel, második férjével, mindketten egy-egy pompás
paripán, tetőtől talpig hófehérbe öltözve lovagoltak végig a városon. Milyen egyszerűnek
tűnt minden, amikor Khalid feleségeként élt itt. Mégsem sajnálta, hogy az az idő elmúlt.
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Oszmán azt mondaná, neki ez a sorsa.
Oszmán. Megjelent előtte annak az embernek a képe, aki egyetlen üzenetével
felborította az ő egész életét. Úgy emlékezett rá, hogy nem magas, inkább középtermetű;
jelentéktelennek látszik mindaddig, míg az ember a szemébe nem néz. Oszmán szeme a
láthatónál mélyebbre hatol, belelát a szívbe, a lélekbe. Az az aranybarna szempár
nemcsak a jelent látja, hanem a múltat, sőt a jövőt is. Aki Oszmánból csak a tar feje
búbját és a kerek képét látja meg, nem is sejti, micsoda hatalommal bír a tekintete, de
Khalid tudta, és az asztrológus hű barátja volt.
Az esküvőjük alkalmából Khalid mind a hat meghívott vendéget egy-egy
rabszolgalánnyal ajándékozta meg. Skye-nak eszébe jutott, milyen nagy körültekintéssel
választották ki akkor ők ketten a hat különböző egyéniségű vendéghez illő lányokat.
Oszmánnak Skye választotta ki azt a sötétszőke, francia származású, Alima nevű lányt,
akit a csillagjós rövidesen feleségül vett, több gyermekük született, és boldogan éltek.
Erre utal, hogy Oszmánnak sem másik feleségre, sem háremre nem volt igénye.
A gyaloghintót egyszer csak letették a földre hordozói, egyikük félrehúzta a függönyt,
és kisegítette Skye-t.
– Köszöntlek, leányom! – Oszmán üdvözölte mosolyogva, a Skye emlékeiben élő
barátságos pillantással.
– Oszmán… – Skye máris faggatta volna, de Oszmán Robbie-val együtt behívta a
házba.
A négyszögletes előcsarnokban semmi sem változott azóta, hogy Skye Khalid
feleségeként élt ott. Egy futó pillanatig az volt az érzése, hogy Khalid nyomban előkerül
a gyönyörű kertből. Odaszaladt az ajtóhoz, aztán csak állt ott dermedten, kék szeme
megtelt könnyel. Miután a könnycseppek kigördültek szeméből, észrevette, mennyit
nőttek, terebélyesedtek a fenyők, citrom- és narancsfák. A rózsabokrokkal szegélyezett
medence is ugyanolyan szép volt, mint egykor. A ház közelében lévő fehér
márványpadon egy nő ült, körülötte jó néhány gyermek. Amint meglátta Skye-t, el is
indult feléje.
– Mennyire örülök, Skye! – Alima, Oszmán felesége észrevette a könnyeket Skye
szemében, és együttérzőn átölelte. – Oszmán meg én olyan szépen élünk itt, mint ti
Khaliddal. Boldog vagyok, hogy visszatértél hozzánk.
Skye hirtelen támadt szomorúsága hamar elmúlt. – Amikor kiderült, hogy vissza kell
jönnöm Algírba, rögtön tudtam, milyen nehéz lesz az első néhány perc, de már vége. Én
is örülök, hogy újra találkozunk, Alima.
– Hadd kísérjelek fel a lakosztályodba, kertre nézőt választottam, tudom, mennyire
szeretted. – Alima egy másik épületszárnyba vezette, nem oda, ahol Khaliddal laktak, és
megmutatta neki a számára előkészített két kellemes, tágas szobát. Két rabszolgalány már
a holmija kicsomagolásával foglalatoskodott, a harmadik pedig rózsavízzel teli ezüsttálat
hozott, hogy a vendég lemoshassa az út porát. Miután Skye fölfrissítette magát, Alima
elkísérte a könyvtárba, ahol Oszmán és Robbie már várta.
Skye, tudván, hogy Oszmánnak nem lenne ínyére, ha azonnal kérdéseivel ostromolná,
elhelyezkedett a földre rakott párnákon, és elfogadta a csésze gőzölgő török kávét.
Oszmán tekintete nyugalmat és békét sugárzott, ahogy belefogott mondanivalójába: –
Fez városában él két unokaöcsém, néhai húgom, Lilitu fiai. Húgom egy mesésen gazdag
kereskedő felesége volt. A sógorom, Omar halála után az idősebbik unokaöcsém, Kedar
örökölte apja vagyonát és üzleti érdekeltségeit. Kedar már felnőtt férfi volt, amikor az
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öccse, Hamal megszületett; a húgom abba halt bele, hogy őt a világra hozta. Omar nem
sokkal azután meghalt, egy szilaj, betöretlen ló vetette le magáról, és ő a nyakát szegte.
Végrendeletét nem változtatta meg. Meg akarta várni második gyermeke megszületését,
mert másként rendelkezik, ha fiú, másként, ha lány.
Kedar mindig gondját viselte öcsémnek, de az apjától örökölt vagyont nem
szándékozott vele megosztani. Idősebbik unokaöcsém erős akaratú, határozott ember.
Három évvel ezelőtt, amikor Hamal tizenöt éves volt, meglátta őt II. Szelim szultán egyik
lánya, Turkán hercegnő. Ez a rendkívüli teremtés tizenkét éve jött Fezbe, a város
leggazdagabb embere vette feleségül, férje halála után pedig annak minden vagyona reá
szállt, amivel maga rendelkezik, miután török hercegnő. Az apja csak örül, hogy nincs rá
gondja, így senki nem szól bele, mit tesz.
Fezben köztiszteletnek örvend, nagylelkű a szegényekhez. Származása és vagyona
okán nagy hatalommal bír. Mint tudod, leányom, ez igencsak szokatlan a muzulmán
világban, őt mégsem meri bírálni senki botrányos életmódja miatt, pedig Turkán
hercegnő még férfiháremet is tart. A szent város, Fez mullahjait ez mélységesen
felháborítja, mégsem mernek tenni ellene semmit, olyannyira fontos és befolyásos
személyiség. Amikor a hercegnő meglátta Hamalt, azon nyomban elhatározta, hogy
megszerzi magának, és fel is kereste idősebbik unokaöcsémet.
Kedarnak joga volt azt tenni, amit tett, én azonban mind a mai napig nem tudtam
felocsúdni. Eladta az öccsét a hercegnőnek – mi tagadás, igen szép summáért. Amikor
elmondta nekem, én nem palástoltam haragomat, de ő elmagyarázta, hogy a fiú jóképű és
kedves, viszont képességei nem teszik lehetővé, hogy valaha is kivegye részét az üzleti
ügyekből. Kedar úgy ítélte meg, hogy ezzel az öccse javát szolgálta. Én továbbra sem
helyeslem, amit tett, de azt el kell ismernem, hogy a hercegnő kezdettől fogva kényezteti,
dédelgeti Hamalt.
Aztán pár hónappal ezelőtt magához vett egy másik férfi rabszolgát, aki viszont
egyáltalán nem hajlandó neki engedelmeskedni, és csak úgy bírnak vele, hogy
rendszeresen ópiummal kábítják. A hercegnőt alaposan felzaklatta az a férfi, aki az
unokaöcsém állítása szerint mindmostanáig nem lett az ágyasa, pedig Turkán szinte
bármit megtenne ezért. Persze kényszeríthetné, de neki az kell, hogy a rabszolgája
beleszeressen.
Felkeltette érdeklődésemet a történet, ezért megkértem Hamalt, tudjon meg minél
többet erről a férfiról. Az illető eleinte szóba sem akart állni vele, Turkán kedvencével, de
Hamal az ő megnyerő modorával idővel mégiscsak elnyerte a bizalmát, s a férfi
megmondta neki, hogy a neve Niall Burke.
Skye levegő után kapkodott és elsápadt, de miután Oszmán jelezte, hogy a történetnek
még nincs vége, összeszedte magát, miközben egyre csak azt dobogta a szíve: él!
– Niall Burke elmondta Hamalnak, hogy messzi földön, Írországban született, és
nemesember. Azt is elmondta, hogy van egy gyönyörű felesége, akit Skye-nak hívnak, és
gyermekei. Akkor én már tudtam, hogy csak te lehetsz az, mert van-e még valakinek
ilyen különleges neve a föld kerekén? Írországba készültem üzenni, de Harun megtudta,
hogy Beaumont de Jaspre-ban élsz és a herceg felesége vagy. Miért kötöttél újabb
házasságot, ha életben van a férjed?
– Mindenki halottnak hitte a férjemet – felelte Skye, aki már alig várta, hogy szóhoz
jusson. – Úgy tudtuk, megölte egy eszét vesztett apáca, és testét a tengerbe vetette.
Engem Erzsébet királynő politikai megállapodás keretében küldött Beaumont-ba.
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Oszmán bólintott, majd így folytatta: – Niall Burke nemigen emlékszik rá, mi történt
vele. Arra emlékszik, hogy megtámadták, aztán már csak arra, hogy egy hajón
meggyógyították annyira, hogy evezni tudjon. Hónapokon át tengődött gályarabként egy
berber kalózhajón. Aztán itt Algírban felfigyelt rá egy rabszolgakereskedő, megvásárolta,
mert úgy gondolta, esetleg érdekelné a hercegnőt. A rabszolga-kereskedő nem tévedett,
mert Turkán hercegnő valóban megvette tőle a férjedet, még az árból sem alkudott. Niall
Burke azonban a legkevésbé sem bizonyult engedelmes szolgának, pedig Turkán
hercegnő minden lehetséges módon igyekezett megtörni az ellenállását. Hamal nemrég
azt mondta, a hercegnő mindenképp gyereket akar Niall Burke-től, pedig korábban soha
nem hagyta magát teherbe ejteni. Az ő makacs szolgája egyre hajthatatlanabb, ettől pedig
a hercegnő még jobban ragaszkodik ahhoz, amit a fejébe vett.
– És Niall nem árulta el a hercegnőnek, hogy kicsoda? – kérdezte Skye. – Nem
mondta, hogy mesés váltságdíjat tudna fizetni?
– Leányom, hiszen tudod, ez itt a Kelet. Gondolod, hogy amikor Khalid megvásárolt
téged, elfogadott volna váltságdíjat, még ha meg tudod is mondani, ki vagy? A
hercegnőnek a férjed kellett, amikor megvette, nem pénz. Így is hihetetlenül gazdag. Ha
te mégy el hozzá, elmondod az igazságot és pénzt kínálsz Niall Burke kiszabadításáért, a
hercegnő visszautasítja, és joga van hozzá.
Személyesen kell elmenned Fezbe, de az unokaöcsém a segítségedre lesz. Hamalnak
az az érdeke, hogy a férjed tűnjön el a hercegnő életéből, mielőtt az beleőrül a folytonos
visszautasításba. Hamal azt is mondja, hogy Niall Burke időközben elvesztette minden
reményét. Csak úgy van rá esély, hogy kiszabadítsuk, ha ismét bizakodni kezd. Ennek én
egyetlen lehetséges módját látom.
Miközben Skye figyelmesen hallgatta Oszmánt, fokozatosan megszűnt Skye O'Malley
lenni, és ismét Skye Muna el Khalid lett, az egyik leghíresebb nő Algírban. – Ha Hamal
annyira szereti a hercegnőjét, miért nem szabadul meg Nialltól? A háremekben nem
ritkaság, hogy valaki méreg, hegyes tőr, az arcra szorított párna segítségével végez a
riválisával. Neki mi oka van, hogy nem így tesz? – Skye-ban gyanakvás ébredt.
– Hamal szelíd természetű – felelte Oszmán –, és azzal is tisztában van, hogy a
hercegnő nagyon nehezen viselné Niall halálát, neki pedig nem bocsátaná meg, ha
kitudódna, hogy része van benne. Ha viszont Niall megszökne, Turkán nagyon dühös
lenne rá, és az iránta érzett szerelme gyűlöletté válna.
Skye nyomban belátta, hogy Oszmánnak igaza van. – Tudsz nekem segíteni, hogy
Fezbe jussak? Zömmel persze a saját embereimet viszem, nélkülük nem sikerülne a
szöktetés.
– Csak egy módja van annak, hogy bejuss, leányom. Fez szent város, tehát idegeneket,
de főleg nőket oda be nem engednek. Egyedül kell menned.
– Azt mondod, idegeneket, de főleg nőket oda be nem engednek – akkor, az ég
szerelmére, én hogy jutok be?
– Csakis úgy lépheted át a város határát, hogy egy ott élő férfi háza népéhez tartozol.
A másik unokaöcsémmel, Kedarral együtt fogsz menni.
– Megtenné a kedvedért? Ilyen jószívű?
– Nem értettél meg, leányom. Kedar vallásos ember, semmiképp nem szegné meg
szülővárosa törvényeit, még családtag kedvéért sem.
– Akkor hogyan? – kérdezte Skye.
– Nagyon bátornak kell lenned, leányom. Olyasmit fogok javasolni, ami nem lesz
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kedvedre való, de esküszöm, nincs más lehetőség. – Oszmán nagyot sóhajtott. – Kedar
öcsém két napon belül idejön Algírba. Évről évre fölkeres, kikéri tanácsaimat további
terveivel kapcsolatban. Meg kell mondanom, Skye, az ő életében igen fontos szerepet
játszanak a nők és az érzékiség. Ha megérkezik, bemutatok neki egy szépséges
rabszolgalányt, akinek Muna a neve, ami, mint tudod, a mi nyelvünkön azt jelenti: vágy.
Az eddig csöndesen figyelő Robbie ekkor kikelt magából: – Hogy képzeli, miért
segítene ez Skye-nak bejutni Fezbe? – Először Oszmánra, aztán Skye-ra nézett.
Skye falfehér volt, Robbie attól tartott, elájul, de mégis megszólalt: – Tisztában vagy
vele, Oszmán, mit kérsz tőlem? Lehetetlen, hogy ne volna más megoldás!
– Elmondtam a tényeket. Én lennék a legboldogabb, ha volna más megoldás, de sajnos
nincs. Niall Burke-öt csak az rázná föl jelenlegi lelkiállapotából, ha tudná, hogy ott vagy
a közelében, akkor talán visszatérne belé a bátorság. Reméljük, még nem késő.
– Mi az ördögről beszélnek? Egy kukkot sem értek! – szólt közbe Robbie.
– Fez szent város, Robbie, idegenek oda nem léphetnek be. Oszmán azt mondja, csak
úgy juthatok be, ha rabszolgalánynak adom ki magam. Oszmán így mutatna be az
unokaöccsének.
– Micsoda?
Skye kis híján elnevette magát, amikor meglátta az őszinte felháborodást Robbie
arcán. – Úgy kell tennem, mintha rabszolga volnék – mondta Skye.
– Hallottam én elsőre is, nem vagyok süket, csakhogy erről szó sem lehet. Tudod-e, mi
vár rád, ha Kedar rabszolgája leszel? Az ilyen nőt nem azért vásárolják meg, hogy padlót
súroljon vagy főzőcskézzen! Azonkívül miért olyan biztos, hogy az az ember valóban
Niall Burke? És ha mégsem ő az? Hátha valaki tudta, hogy meghalt, és az ő nevét
használja?
– Ugyan mivégre használná bárki Niall nevét, Robbie?
– Mert reménykedhet benne, hogy ki akarják váltani.
– Foglyot a legritkább esetben lehet kiváltani, Small kapitány – mondta Oszmán
halkan.
– Talán ezt ő nem tudja. – Robbie igyekezett minden ellenérvet felhozni.
– Sejtettem, hogy valamiféle bizonyítékot várnak majd tőlem, ezért arra kértem
Hamalt, részletesen írja le annak a férfinak a külsejét, aki Niall Burke-nek mondja magát.
Több mint hat láb magas, fekete hajú, a szeme ezüstszínű. Szikár, de erős izomzatú,
Hamal szerint a gyomra tájékán súlyos sérülésre utaló sebhely van.
– Ez csak Niall lehet! – kiáltotta Skye. – Életben van, Robbie! Él!
– Nos, én egészen addig kételkedtem, míg Oszmán a sebhelyet nem említette, de most
már én is úgy gondolom, hogy Niall az – adta meg magát Robbie. – Igen ám, de mit szól
majd, ha megtudja, hogy a felesége egy kéjsóvár arab szolgájaként jut be Fezbe? Meg
aztán hogy a pokolba fogja kiszabadítani a háremhölgy a hárembe zárt férfit? Skye
kérdőn nézett Oszmánra: – Mik a további elképzeléseid?
– A kulcs Hamal – felelte Oszmán. – Bár Turkán hercegnő tulajdona, de kedvenc
lévén némi befolyással is rendelkezik, szabadon jár-kel, gyakorta megfordul a bátyjánál
is. Ez teszi lehetővé, hogy segítsen neked, leányom.
– Hogy lehet a leggyorsabban elhagyni a várost? – kérdezte Skye.
– A Fezt átszelő folyó az Atlanti-óceánba torkollik, de sajnos nem hajózható. Azon az
útvonalon kell visszatérnetek ide Algírba, ahogy odajutottatok. Hamal tud egy másik
lehetőségről, de az csak akkor jöhet szóba, ha egészen közel férkőzöl Kedarhoz.
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– Hogy tudsz érintkezni Hamallal, Oszmán?
– Galambok hozzák-viszik majd az üzeneteket, leányom. Titkos jelrendszert fogunk
használni, amit még kisfiú korában tanítottam meg Hamalnak. Rajtunk kívül senki sem
érti, amit majd üzenünk egymásnak. Néhány hónappal ezelőtt rövid ideig Fezben adtam
elő az egyetemen. Hamal meg én akkor lényegében mindent megbeszéltünk, de neked
csak Algírba való visszatérésem után tudtam üzenni. Ha Dzsamil nem megy Isztambulba,
magam utaztam volna Beaumont de Jaspre-ba.
– Netán részed van Dzsamil távozásában? – Skye öreg barátja arcát fürkészte.
Oszmán szemében pajkos fény csillant. – Bármilyen furcsa, Dzsamil épp mostanság
vette hírét, hogyan gyógyíttathatná elvesztett férfiasságát.
– Oszmán, találkoztál Niall-lal? – kérdezte Skye, ismét komolyra fordítva a szót.
– Sajnos nem. Engem a hercegnő nem ismer, az adott körülmények között tehát nem
léphettem át háza küszöbét. Hamallal a bátyjánál és az egyetemen találkoztam.
– Már döntöttél? De hisz tudod, milyen veszélyes, amire vállalkozol! – Robbie teli
volt aggodalommal.
– Niall életben van – felelte Skye. – A férjem, a gyermekeim apja él. Robbie, te tudod
a legjobban, min mentünk keresztül az évek folyamán. Szeretem, ő meg én mindig is
szerettük egymást. Amikor híre jött, hogy Darragh megölte, én alig tudtam elviselni,
hogy elveszítettem. Mindenképpen ki kell szabadítanom, ő is ezt tenné a helyemben.
Nem hagyom magam legyőzni.
Bármennyire nehezen látta be Robbie, el kellett ismernie, hogy Skye-nak igaza van.
Ha hivatalos úton próbálkozik, az az idők végezetéig eltarthat. Az is valószínű, hogy az
öntelt és eltökélt hercegnő egyszerűen elrejti Niallt, s nekik előbb-utóbb bele kellene
törődniük a vereségbe. A marokkói szultán nem fog szembeszegülni a felette uralkodó
isztambuli török szultán gazdag és befolyásos lányával, nem fognak hajba kapni egy
hitetlen nemesember miatt. – Segítek, lányom, amiben csak tudok. – Robbie tekintetét
könnyek párásították el.
– Hálásan köszönöm, Robbie! – Skye is elérzékenyült.
– Tehát döntöttél? – kérdezte Oszmán.
– Igen. Ha megérkezik az unokaöcséd, mutasd be neki a Muna névre hallgató
rabszolgalányt. Csakhogy, Oszmán, attól tartok, öreg vagyok én már ehhez. Azóta tíz év
eltelt, én öt gyermeket szültem időközben.
– Egyáltalán nem látszik rajtad – mondta Oszmán. – Ne aggódj, leányom, nem
titkoljuk el Kedar elől, hogy vannak gyermekeid, ez csak növeli az értékedet a szemében.
Fez lakói nagyon is családszeretők.
– Mit fogsz mondani az unokaöcsédnek, hány éves vagyok?
– Valójában mennyi idős vagy, leányom?
– Huszonkilenc éves – felelte Skye.
– Harminc – helyesbített Robbie. – Amúgy valóban bátran letagadhatnád a korodat, de
ne feledd, most egy asztrológusra bízod az életedet.
– Tökéletesen igaza van, Small kapitány! Amikor Skye tíz évvel ezelőtt itt volt, az
emlékezetkiesése miatt nem tudta megadni a születése időpontját, ezért nem készíthettem
el a teljes értékű horoszkópját. Ha most megmondja, mikor született, nem lesz akadálya.
– 1540. december ötödikén születtem – mondta Skye. – Tehát még nem töltöttem be a
harmincat, kedves Robbie.
Oszmán a homlokát ráncolta. – Azt hittem, a Kos jegyében születtél. – Aztán földerült
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az arca. – Hát persze, most már értem! A Kos jegyében fogantál, és a Nyilas jegyében
születtél. Remek! Mind a kettő tüzes jegy; hatékony védelem alatt állsz, leányom. Tudode, mely órában születtél?
– Este kilenc óra után kilenc perccel – felelte Skye.
– Még ma este elkészítem a horoszkópodat, mindent tudnom kell, mielőtt Fezbe
küldelek. Most azonban azt javaslom, búcsúzzatok cl egymástól. Skye-nak időre van
szüksége, hogy felkészüljön a szerepére, Kedar pedig rövidesen megérkezik.
– Honnan tudom majd, mikorra várható Skye és Niall? – kérdezte Robbie.
– Hamal üzenetéből. Ne feledje, közel két hónapba telik, mire Skye Fezbe ér. Aztán
fel kell vennie a kapcsolatot Hamallal, s az nem lesz könnyű. Három-négy hónap is
beletelik, mire cselekedni tudnak, és visszaindulhatnak Algírba. Sok-sok türelemre lesz
szüksége, barátom.
– Menj el Beaumont de Jaspre-ba, Robbie – mondta Skye. –Mondd meg Nicolas-nak,
hogy nem térek vissza, aztán intézkedj, hogy a gyerekek utazzanak haza. Nem akarok
szegény Nicolas-nak több fájdalmat okozni, s ha ők már nem lesznek ott, talán hajlandó
lesz feleséget keresni. A gyerekeknek megígértem, hogy megnézhetik Párizst, tehát majd
a Csatornán kelnek át, Bran viszi őket Franciaországból Angliába. Eredetileg úgy
gondoltam, hogy a Burke gyerekek egyenesen hazamennének, de nyugodtabb lennék, ha
mindannyian együtt volnának, és segíthetnél Brannek. Talán jobb volna, ha a két kicsi a
nővérednél maradna egy ideig Wren Court-ban, Cecily biztos nagyon örülne nekik.
– Legalább addig hadd maradjak, míg el nem indulsz Fezbe – kérlelte Robbie.
– Nem, Robbie. El kell hitetnem Kedarral, hogy senkim sincs, csak egy fogságba esett
lány vagyok.
– Jól van, no, megyek. Ugye nagyon vigyázol magadra, kerülöd a veszélyt?
– Az lehetetlen, Robbie, de ígérem, vigyázok magamra. Félelem nélkül nézek szembe
a veszéllyel.
Robbie látta rajta, hogy valóban nem fél. A hit ad neki erőt, hogy kiszabadítja és
hazaviszi Niallt. Robbie azt kívánta, bárcsak ne kellene csalódnia. Amikor búcsúzóul
átölelték egymást, Skye így vigasztalta: – Meglátod, Robbie, minden rendben lesz,
sikerülni fog.
Skye az ajtóig kísérte Robbie-t, majd visszament Oszmánhoz, aki egy csésze forró
kávéval kínálta, majd így szólt:
– A szolgáim közül senki sem tudja, hogy ki vagy, tehát a színjátékot már most
megkezdhetjük. A Muna nevű fogoly vagy, akit én a Fezből való Kedar számára
vásároltam meg, ilyen szép rabszolgalányt pedig nem lehet kiváltani. Muna egy éve
özvegy, és a családja egy gazdag firenzei kereskedőhöz akarta hozzáadni, de a férjjelölt
nem hajlandó magához venni Muna két kisgyermekét.
A hajójukat a Földközi-tengeren kalózok támadták meg, azok adták el Munát itt,
Algírban. Én akkor vettem meg, amikor a barátom, Small kapitány elé mentem a
kikötőbe. Jut eszembe, a holmidat visszaküldtem a hajóra. A ruhatáradról gondoskodom,
a varrónő már holnap munkához lát. – Oszmán elgondolkodott. – Nem felejtettem el
semmit, Muna?
– Nem, Oszmán uram – mondta Skye alázatosan.
– Nagyon jó, leányom – mosolyodott el Oszmán. – Két napod van, hogy beleéld
magad a rabszolgalány szerepébe.
– Csak egy kérdésem volna, uram. Még nem mondtad meg, hány éves legyek?
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– Ejnye – csapott a homlokára Oszmán, majd elmosolyodott. – Senki nem fog
kételkedni, ha azt mondjuk, húszéves vagy. Olyan hamvas a bőröd, hogy a korodnál jóval
fiatalabbnak látszol. Még valami: mindenképpen meg kell akadályozni, hogy teherbe ess!
– Van nekem erre való szerem, csakhogy visszaküldted a hajóra – kacagott Skye.
– Megbízható szer?
– Igen. Amikor nem akartam, soha nem is estem teherbe.
– Nos, akkor nincs értelme mással kísérletezni, elhozatom a hajóról.
Mozgalmasan telt a következő két nap; három varrónő dolgozott éjt nappallá téve,
hogy a gyönyörű rabszolgalányhoz méltó ruhákat elkészítsék. Oszmánon kívül egyedül
Alima tudta, ki is Skye valójában, így a két nő ideje java részét együtt töltötte a kertben,
Alima és Oszmán nem kevesebb mint hét gyermekével. A legkisebb épp egyidős lehetett
Padraickal. Alima segített Skye-nak felfrissíteni a keleti szokásokra vonatkozó ismereteit,
bár rabszolgalány lévén, nem kell mindent tudnia.
– Milyen ember Kedar? – kérdezte Skye Alimától.
– Nem sokat tudok róla, mert Oszmán nagyon féltékeny, és még a rokonai elől is
rejteget. Én persze kíváncsi voltam rá. Kedar rendkívül jóképű, Muna. Magas,
keménykötésű, csupa izom. A bőre ugyanolyan világos, mint a tiéd, a haja sötétbarna,
arcvonásai igen finomak. Egyszer módom volt megfigyelni a szemét: akárcsak a férjemé.
Skye valamelyest megkönnyebbült; Kedar legalább nem rút.
– Okos, művelt ember – folytatta Alima –, és még azt kell tudni róla, hogy igen éberen
őrködik afelett, ami az övé, s azt tökéletesen ki is akarja sajátítani. Ha tehát azt akarja,
hogy szerezz neki örömöt, meg kell tenned, Muna, különben nem jutsz el Fezbe. Légy
óvatos, szerintem veszedelmes ember.
– Mi lesz, ha el akar adni engem? – tette fel a kérdést Skye.
– Ettől ne félj, Muna. Oszmán rá fogja bírni Kedart, hogy ez esetben csakis neki adjon
el, ő pedig nem mondhat nemet.
Alima eloszlatta Skye aggodalmai egy részét, és maga Kedar sem tűnt ijesztőnek,
amikor aznap délután megérkezett, s ők ketten az emeleti ablak függönyén át nézték,
miközben Oszmánnal beszélgetett a kertben. Kedarról Skye-nak azok a párducok jutottak
eszébe, melyekkel Khalid bég és ő vadásztak. Kedar emelt fővel, könnyed, de határozott
léptekkel járt. Az arcéle viszont dölyfös, erőszakos jellemre utalt, s a hanghordozása is
olyan emberé, aki örökké parancsokat osztogat.
– Eleget láttál, Muna? – kérdezte Alima.
– Igen.
– Akkor menjünk, hozd rendbe magad, Oszmán rövidesen hívat.
Eközben Oszmán a kellemesen hűvös kis szalonba vezette Kedart, s kényelmesen
elhelyezkedtek a vörös bársonnyal bevont, alacsony kereveten. Egy szolga máris
megjelent, rózsavizet hozott ezüsttálban, hogy a vendég felfrissíthesse magát, lemoshassa
az út porát arcáról, szép és ápolt kezéről. Nyomában újabb szolgák érkeztek, egyikük
mézes, diós süteményt hozott, a másik meg ott helyben főzte a kávét. Miután a szolgák
dolguk végeztével távoztak, Oszmán így szólt unokaöccséhez:
– Mint tapasztalhattad, évről évre kapsz tőlem valami ajándékot. Idén különleges
meglepetésben lesz részed. Tudom, milyen büszke vagy a háremedre, öcsém, ezért egy
nem mindennapi rabszolgalányt vettem neked. Eredetileg nem így terveztem, de
véletlenül észrevettem ezt a lányt, és rögtön tudtam, ott a helye a te különleges
szépségekben bővelkedő háremedben. Bízom benne, hogy nem fogod visszautasítani az
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ajándékomat, ha pedig Allah ne adná, mégsem volna kedvedre való, nekem add el,
amikor újból idelátogatsz Fezből.
– Ha bácsikámnak annyira tetszik, miért adja nekem?
– Félreértesz, öcsém, nem nekem kell, hanem a feleségem kedvelte meg ama rövid idő
alatt, mióta nálunk van. Alimának vásárolnám vissza. Ámbár azt hiszem, nem akarod
majd eladni. Én még életemben ilyen szép nőt nem láttam.
– Európai?
– Igen, angol.
– Szőke?
– Nem, fekete. A bőre pedig hamvas, mint a gardénia szirma. Nem akarod megnézni?
– Dehogynem. Előre is köszönöm az ajándékot, bácsikám. Mint tudja, egyik
asszonyomat se hoztam magammal, s már egy hónapja eljöttem Fezből.
Oszmán berendelt egy szolgát, és kiadta neki az utasítást, hogy kerítse elő a Muna
nevű rabszolgalányt.
– Muna? – mosolyodott el Kedar. – Bácsikám adta neki ezt a nevet? Annyira szép?
– Szerintem nincs férfi, akiben ne ébresztene vágyakat. Kedar arra gondolt, eddig a
nagybátyja semmi jelét nem adta, hogy értene a nőkhöz. Azt csak sejteni lehetett, hogy a
sógornője szemrevaló teremtés, mert fátyol nélkül soha nem mutatkozott. Gyermekeiket
viszont látta Kedar, egyikük szebb, mint a másik. Kedar úgy tudta, Alima francia, de sose
kérdezett rá, mert az bizalmaskodás, nagyfokú illetlenség lett volna. Megitta kávéja
maradékát, majd nagybátyjára nézett: – Bizonyára különleges lány, ha ennyire felkeltette
az érdeklődését, bácsikám.
– Egy perc, és magad is láthatod, öcsém.
Már nyílt is az ajtó, és belépett Skye, aztán nyomban térdre borult, feje a földet súrolta
az alázat jeléül, így Kedar nemigen látott belőle egyebet, mint formás csípőjét. Oszmán,
érzékelvén unokaöccse türelmetlenségét, így szólt: – Állj fel, Muna! – Skye
engedelmeskedett, de fejét továbbra sem emelte fel. – Nézz föl, Muna? –Erre Skye
lassan, szégyenlősen Kedarra emelte tekintetét. Unokaöccse arcát figyelve Oszmán
elégedetten állapította meg, hogy nem tévedett, Kedart egy pillanat alatt rabul ejtette a
csodás, kékeszöld szempár. – Muna, ő az új urad, Kedar.
– Uram – suttogta Skye. Ahogy Kedar közelebb hajolt hozzá, megérezte a finom
rózsaillatot, s arra gondolt, ez a lány valóban gyönyörűséges rózsaszál.
– Vetkőzz le! – adta ki az utasítást Oszmán, és Skye fülig pirult, hüledezve nézett rá.
– Nem, bácsikám, erre semmi szükség. – Kedar Skye vállára tette a kezét. – Ez a lány
szégyenlős, nem akarom zavarba hozni. Rövidesen feltárja nekem már így is sejthető
bájait. Ugye, szépségem?
– Igen, uram – felelte Skye halkan, aztán végigfutott rajta a remegés, mert elfogta a
félelem. Kedar nem hájas, kéjsóvár kereskedő, akit egy szép nő az orránál fogva tud
vezetni. A szeme nagyon is hasonlít Oszmánéra: nem lesz könnyű túljárni az eszén. Szent
ég, nem lett volna szabad ekkora kockázatot vállalni, lehet, hogy ez az ember kalitkába
zárja, mint egy kismadarat, és többé nem ereszti. Aztán megjelent Niall a lelki szemei
előtt, felsóhajtott, és elnyomta félelmeit.
– Küldje fel a lakosztályomba, bácsikám – mondta Kedar, aztán halkan odaszólt Skyenak: – Nem várakoztatlak sokáig, szépségem, hamar kigyógyítalak szégyenlősségedből.
– Eredj, Muna!
Skye földig hajolt, majd távozott.
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– Bácsikám – mondta Kedar, miután becsukódott az ajtó Skye mögött –, nem is
tudom, hogyan köszönjem meg ezt a különleges ajándékot. De mondja csak, hogy
beszélheti a nyelvünket, hisz nem régóta fogoly?
– Akitől megvettem, az elhanyagolt külseje meg a rongyai miatt nem fedezte fel a
szépségét, és alantas munkára fogta, ez idő alatt sajátította el a nyelvünket. Sőt, mint
kiderült, beszél más európai nyelveket is, meglepően művelt, a család taníttatta, azt ugyan
nem tudom, miért, hisz végtére is csak nő.
– Bevallom, bácsikám, én mindig nagyobb örömömet leltem az értelmes nőkben, mint
azokban, akik mást se tudnak, mint szétrakni a lábukat.
– Én mindenesetre a szép arca és teste miatt vettem meg – mondta Oszmán némi
csalódottságot színlelve.
– Rövidesen közelebbről fogom megvizsgálni, de előbb szeretnék megfürödni, hosszú
volt az út Feztől idáig.
– Utána együtt vacsorázunk, öcsém?
– Ma este nem, bácsikám. Mielőbb ki akarom próbálni a csodálatos ajándékomat, már
egy hónapja nem háltam nővel. Az út menti karavánszerájoktól távol tartottam magam,
ott csak betegségeket lehet összeszedni.
– Akkor a holnapi viszontlátásra, öcsém. Alima már gondoskodott róla, hogy a
szolgák készen álljanak a fürdőben.
Oszmán nem sokkal az után építtetett tágas fürdőhelyiséget a házhoz, miután
megvette. A szemrevaló néger lányok már valóban ott várták Kedart, s ő mindegyiküket
ismerte korábbról. A lányok kedvesen évődtek, tréfálkoztak vele, miközben gyakorlott
mozdulatokkal levetkőztették és tetőtől talpig végigmasszírozták a testét. Tudván azt is,
hogy Kedar úr egy ideje nem hált nővel, reménykedtek benne, hogy mint máskor, most is
kiválasztja az egyik lányt, hogy kielégítse közismerten heves vágyait.
Ezúttal azonban csalódniuk kellett, Kedar jelezte nekik, hogy sajnálja, de kivételesen
nem tart igényt a szolgálatukra.
– Értem én – mondta a Nigera nevű, gömbölyded lány –, Kedar úr nem akarja ránk
fecsérelni az erejét, mert az új rabszolgalánynak tartogatja.
A többiek nevetgéltek, Kedar pedig lelkesen bólogatott. – Mit tudtok róla?
– Nemrég került ide – mondta Nigera –, és Alima meg ő azonnal összebarátkoztak.
Muna nagyon kedves, szívélyes lány, legalábbis itt a fürdőben így viselkedik. Mindig
Alimával és a gyerekekkel együtt jön.
– A gyerekekkel remekül szót ért – mondta egy másik lány. – Állítólag az előző
életében neki is voltak gyerekei, néha elfogja a szomorúság, ahogy az úrnőnk kicsinyeit
nézi.
Közben a lányok már friss vízzel öblítették le Kedarról a szappanhabot, majd
leborotválták arcáról a többnapos sörtét, megmosták és kikefélték hullámos, sötétbarna
haját, aztán átkísérték a forró vízzel telt kádhoz, hogy fellazítsa a hosszú úton megfáradt
izmait. Közben Kedar a lányoktól hallottakon gondolkodott. Allahnak hála, Muna nem
szűz lány. Neki olyan nő kell, aki tudja, milyen a vágy. Eleinte nyilván vonakodik, de egy
kis kedvességgel meg eréllyel hamar be lehet törni. Kéjes mosollyal gondolt a nagybátyja
pompás ajándékára.
A szalonban Skye egyszerű, de különlegesen finom kelmékből készült ruhában jelent
meg. Az ujjatlan, hímzett boleró csak sejteni engedte a mellét, Kedar már alig várta, hogy
láthassa is. A bő bugyogó fölött a karcsú derék arra engedett következtetni, hogy

113

Bertrice Small

Édes holnapok

egyebütt is igencsak formás. Semmi ékszer nem volt rajta, hiszen eddig nem volt gazdája,
aki felékesítse. Kedar arra gondolt, vagyonokat fog majd költeni csecsebecsékre, hogy
Muna örömét lelje bennük. Micsoda dús haj, Kedar repesve várta, hogy kibontsa és
beletúrjon.
Elég volt maga elé képzelni ezt a gyönyörű rabszolgalányt, férfiassága máris
ágaskodni kezdett. Nem engedheti meg magának, hogy a test eluralkodjon a lélek felett.
Az önfegyelem jól bevált eszköze, ha elmond néhány Korán-idézetet magában. Épp ezt
tette, amikor az egyik lány figyelmeztette, hogy ideje kijönni a vízből. Átment egy másik
tágas helyiségbe, ahol két lány levágta kéz- és lábkörmeit, kiigazította időközben
megszáradt haját. Elfogyasztott egy csésze forró török kávét, fölvette a puha, bő kaftánt,
a kényelmes papucsot, és felfrissülten távozott a fürdőből.
Lakosztályához érve az őrt álló eunuch kinyitotta az ajtót, és Kedar belépett a fekete,
vörös és fehér mintás csempével borított falú, hófehér mennyezetű, finoman elegáns
szobába. A csempék ridegségét számtalan, selyembrokáttal bevont ülőalkalmatosság
oldotta, és mindenütt puha, a legkülönfélébb színekben pompázó párnák hevertek. A
hatalmas, aranyhímzésű vörös bársonnyal letakart dupla ágy a bejárattal szemben állt.
Kedar arra számított, Muna ott várja, de nem: az elfüggönyözött kis benyílóban lévő
ágyon aludt. Eltökélte, hogy első alkalommal még engedékeny lesz, de azért tudomására
hozza, hogy hol a helye az ő életében. Szó nem lehet róla, hogy a nők uralkodjanak
felette, ahogy a törököknél. Letérdelt az ágy előtt heverő párnákra, s csak figyelte új
szerzeményét. A nagybátyjának igaza volt, ez a nő valóban különleges szépség. Hozzá se
kellett érnie, úgyis tudta, hogy a haja selymes és puha. És a bőre! Allahra, létezhet ilyen
bársonyos bőr? Félrehúzta a kis boleró egyik felét, aztán perceken át gyönyörködött a
feszes, formás idomban, a merészen kidudorodó mellbimbóban.
Aztán egyszer csak Skye nézett föl rá csodálatos kékeszöld szemével, majd az alázat
jeléül gyorsan leeresztette sűrű szempilláit. Kedar szája sarkában kis mosoly bujkált, egy
futó pillanatig úgy érezte magát, mint a csintalanságon rajtakapott kisfiú. – Nem
hibáztathatsz, Muna, amiért máris rabul ejtett a szépséged.
– Nekem nem dolgom, hogy beszéljek, hiszen én csak Kedar uram alázatos szolgája
vagyok.
– Jól megtanultad, mit kell mondanod, de nem hiszem, hogy így is gondolod.
– Nem szolgának neveltek, Kedar uram.
– Én mégis hálát adok Allahnak, hogy hozzám kerültél. – Kedar-nak tetszett, hogy a
rabság nem törte meg. Skye pedig mosolygott magában, elhatározta, hogy nem lesz
túlságosan szelíd, mert akkor Kedar hamar ráunna. – Vetkőzz le, Muna. Úgy akarlak
látni, hogy semmit se rejtsen előlem a ruha.
Skye-t elfogta a remegés. Eljött a pillanat, amitől rettegett, most már nincs visszaút.
Megint arra gondolt, talán nem lett volna szabad belemenni ebbe a színjátékba. Bármit
mond Oszmán, egyáltalán nem biztos, hogy sikerül kiszabadítani Niallt. És ha már nem is
él, mire ők Fezbe érnek? Nincs veszedelmesebb az olyan nőnél, mint akit visszautasít a
férfi, akire vágyik. Turkán hercegnőnek ráadásul hatalma is van, a szolgának pedig
semmi joga, a gazda akár meg is ölheti, ha neki úgy tetszik. Skye legszívesebben
odarohant volna Oszmánhoz, hogy azonnal hagyják abba ezt az egészet, de nyomban
rádöbbent, hogy már késő.
Egyetlen szó nélkül fölkelt tehát, Kedarnak háttal állt meg, kibújt a boleróból, és
hagyta, hogy az a földre hulljon. Kedar csak bámult, mert életében nem látott még ilyen
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makulátlan bőrt. Skye kioldotta a bugyogó zsinórját, az lecsúszott a bokájáig, majd
kilépett belőle, aztán térdre borult Kedar előtt, és halkan annyit mondott: – Ahogy uram
parancsolja.
Nekirontani. Ez a szó motoszkált Kedar fejében. Egyszerűen rálökni az ágyra, és
nekirontani, megerőszakolni. De nem, inkább mélyeket lélegzett, hogy lecsillapodjék.
Életében nem kívánt még nőt ennyire, talán mert már egy hónapja nem hált senkivel.
Nem, nem ez az oka. Ugyan a háremét ő sose hagyja parlagon heverni, sokszor egy
éjszaka három nőt is magáévá tesz, ez mégsem jelenti azt, hogy hosszabb-rövidebb ideig
ne tudna meglenni nő nélkül. Nem, ez a nő valami egészen más, szokatlanul izgató. – Állj
fel – utasította, és nagyon tetszett neki az a kecses mozdulat, ahogy Skye fölemelkedett
az alázatot kifejező pózból.
– Fordulj meg, Muna – szólt rá azután Kedar, és Skye érezte, ahogy a hátán
végigsiklik a férfi tekintete, le egészen a sarkáig. – Fordulj felém – hangzott a következő
utasítás, aztán Kedar a lábujja hegyétől fölfelé haladva vizsgálta Skye egész testét. –
Emeld föl a karod, tedd a kezed a tarkódra – szólt Kedar.
Skye még soha nem érezte magát ilyen megalázottnak. Az jutott eszébe, mindjárt ki
kell nyitnia a száját, hogy megmutassa, épek-e a fogai. Szörnyű a rabszolga
kiszolgáltatottsága. Nos, igen, Khalid bégnek is a rabszolgája volt, míg az esküvő előtt
föl nem szabadította, de Khalid soha nem bánt vele így, mert szerelmes volt belé. Ez a
férfi nem szereti, csak a testét kívánja, örül az új tulajdonának, és birtokba akarja venni.
Kedar azért mégsem volt teljesen érzéketlen, észrevette, hogy szolgája elpirul,
miközben engedelmeskedik a parancsainak, látta, hogyan lüktet az ér karcsú nyakán. Az
sem kerülte el figyelmét, hogy bár megpróbálja leplezni, de egész testében remeg.
Különös örömét lelte benne, hogy ez a lány megőrizte a tartását; ő sem fogja megtörni,
csak megszelídíteni.
Ekkor érintette meg először, úgy, ahogy egy tüzes telivért csillapít le az ember. Aztán
könnyedén végigsimította a hátát, és Skye már nem tudott úrrá lenni remegésén. – Ne
félj, Muna – mondta Kedar. A hangja azonban támadni készülő vadmacskára
emlékeztette Skye-t. Kedar magához vonta, és gyengéden megcsókolta, aztán Skye
meglepetésére elengedte, és a mellét kezdte simogatni. Skye ösztönösen maga elé kapta a
kezét. – Nem, Muna. Jogom van hozzá, a tulajdonom vagy. Türelmes leszek, de nem
vagy te szűz lány, hogy félj. A fürdőben azt hallottam, vannak gyerekeid. Férjnél voltál?
– Igen, uram. Özvegy vagyok, két kicsi fiam van, akik most ki vannak szolgáltatva
elhunyt férjem rokonai kénye-kedvének.
– Szoptattad a gyerekeidet, Muna?
– Csak egészen rövid ideig, uram. Aztán dajkát kellett fogadnunk, mert nálunk az a
szokás, hogy az előkelő hölgyek férjükkel tartanak, amikor azok megjelennek az
udvarban.
Szóval ennyire előkelő származású. Kedar nyomban elhatározta, hogy ettől a nem
mindennapi rabszolgájától gyereket akar. Öt az édesanyja hatéves koráig szoptatta, s
azóta sem felejtette el az anyatej ízét. Csak tovább szította vágyait a gondolat, hogy úgy
szívhatja az édes anyatejet Muna melléből, hogy közben belehatol. Annyira beleélte
magát ebbe, hogy önkéntelenül belemarkolt Muna mellébe, aki fájdalmában feljajdult.
Kedar rögtön bocsánatot kért, és simogatással próbálta enyhíteni a fájdalmat.
Uramisten, gondolta Skye, ez a férfi engem tulajdonának tekint, csak arra kellek neki,
hogy felhasználjon buja vágyai kielégítésére.
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Kedar tovább vizsgálgatta a testét, Skye úgy érezte, forró ujjai érintése perzseli a
bőrét, s a félelem kis nyilai hatolnak át rajta. Azon töprengett, vajon Oszmán tisztában
van-e vele, miféle ember valójában az unokaöccse, akinek odaadta őt. Kedar nem
elégszik meg azzal, hogy a testét birtokba vegye, a lelkét is uralni akarja, mindenestül ki
akarja sajátítani. Aztán Kedar ujjai lejjebb siklottak, és Skye tudata hiába tiltakozott az
ellen, hogy nőiessége legrejtettebb titkához is hozzáérjen, a lába nem engedelmeskedett,
hanem megadóan elernyedt.
– Mondd el, Muna, milyen volt, amikor először csináltad. Kedves volt hozzád az a
férfi? Neked jólesett?
– Uram… – Skye-t felháborította a bizalmaskodó kérdés, és majdnem elsírta magát,
mert az jutott az eszébe, amikor Niall-lal először szerelmeskedtek.
– Mondd el! – suttogta Kedar a fülébe, s közben ujjaival még mélyebbre hatolt.
– I-igen, kedves volt – hebegte Skye –, és nekem jólesett.
– És jó szerető volt?
– Uram, én szűzen mentem férjhez, és a férjemen kívül senki mással nem voltam.
Hogy válaszolhatnék erre a kérdésre? – Skye tartotta magát ahhoz, amiben Oszmánnal
megállapodtak, mert ha eltér kitalált élettörténetétől, nem jut el Niall-hoz.
Kedar arcán elégedett mosoly jelent meg. Pontosan ezt akarta hallani. Muna tehát nem
élt kicsapongó életet, mint oly sok európai nő. A férje kedves volt hozzá, azaz nem fél a
szeretkezéstől, ez is remek. Hogy jó szerető volt-e a férje? Az nem számít, ő úgyis túltesz
rajta. Mire megvirrad, a szépséges Munának majd lesz kivel összehasonlítania, és a
szegény férj biztosan a második helyre szorul.
Kedar ezek után a karjába kapta, és letette az ágyra. Szélsebesen levetkőzött, Skye
pedig sűrű szempillája alól leste, s ugyanúgy vizsgálgatta a férfi testét, ahogy az őt.
Kedar nem volt túl magas, de rendkívül jó felépítésű, arányos, széles vállú, keskeny
csípőjű. A magasságához képest meglepően nagy, körülmetélt hímvessző pedig már félig
harcra kész.
A férfi érzékelte Skye riadalmát, s igyekezett megnyugtatni: – Ne félj tőlem, Muna.
Meglátod, a te érzéki tested könnyedén befogad, sőt újra meg újra követelni fog engem. –
Aztán Kedar csókolgatni kezdte, először az arcát, aztán a száját. Egyre követelőzőbben
csókolta, már a viszonzásra várt. Skye arra gondolt, ez a férfi csupa erő, ha ellenszegül,
csak a rövidebbet húzhatja. Drága Niall! Bocsáss meg nekem, csak miattad teszem,
különben nem tudlak megmenteni, nem jutunk haza a gyerekeinkhez!
Nagy nehezen rászánta magát, és viszonozta Kedar csókját, aki ettől még mohóbban
vette birtokba a száját. Mint a vadmacska, gondolta Skye, olyan magabiztosan, vadul és
könyörtelenül ejti el zsákmányát. Nincs menekvés, hisz az ő teste is enged az elemi
ösztönnek.
– Mondd meg nekem, te mit szeretsz? – kérdezte Kedar.
Skye ügyelt rá, nehogy kiessen a szerepéből: – Uram, mióta fogságba estem,
megtanítottak rá, hogy a nő öröme nem számít, csak a férfié. Azt mondták, a nőnek az a
kötelessége, hogy a férfi kedvében járjon. Talán nem így van?
– Sokan így tartják, de nekem más a véleményem – mondta Kedar mosolyogva. –
Szerintem a férfi élvezetét fokozza, ha a nőnek is jólesik. Ne félj, szépséges Muna,
megtanítalak rá, hogy én mit várok el tőled, de ma este meg akarlak ismerni, tudni
akarom, neked mi szerez örömet, mi izgat fel, a te érzéki tested mit szeret. Mondd el
nekem, hogyan szeretkeztetek a férjeddel! Simogatta a tested?

116

Bertrice Small

Édes holnapok

– Igen.
– A melledet is? Ő volt fölül?
– I-igen.
– És aztán? – kérdezte Kedar.
– Nem tudom, mit mondhatnék, uram. – Skye ártatlan kék szemmel nézett a férfira, s
közben azon töprengett, vajon gyöngéd lesz-e hozzá, vagy az a fajta vadember, aki csak
úgy tud kielégülni, ha fájdalmat okoz.
Kedar elégedetten nyugtázta a választ. – Ezek szerint az én szépséges szolgám még
sok mindent nem tud, de én majd megtanítom rá. – Kedar hátranyúlt az ágy sarkában
elhelyezett kis fonott kosárkáért, melyben mindenféle üvegcsék voltak. Találomra kivett
közülük egy szűk nyakú kis márványflaskát, és kihúzta a dugót. – Rózsaolaj – mondta
Skye kíváncsiságát látva. – Fordulj hasra, meglátod, mire jó.
Skye így is tett, de félelmében nem tudta ellazítani a testét. Aztán meglepetten
tapasztalta, hogy Kedar először a saját kezére csöppentette az olajat, hogy ne hidegen érje
a folyadék az ő testét, s csak aztán kezdte bedörgölni. Erőteljes, de még gyengéd
mozdulattal masszírozta a nyakától a combhajlatáig, és Skye izmaiban furcsa módon
lassanként oldódott a feszültség. Milyen különös ember, gondolta Skye. Amikor meglátta
meztelenül, azt hitte, gyorsan nekiesik, és hamar kielégíti rajta vágyait. Ehelyett
hozzáértő módon masszírozza, egyáltalán nem siet. Tálán nem is lesz olyan borzasztó
eljátszani a rabszolgalány szerepét néhány hétig, míg meg nem találja Niallt, és az ifjú
Hamal segítségével el nem szöknek Fezből.
– Jólesik, Muna? – kérdezte Kedar, s közben csókolgatta a haja tövét.
– Igen, uram, nagyon kellemes – felelte Skye.
Kedar halkan nevetett, és Skye combján, térdhajlatán, karcsú bokáján folytatta a
masszírozást. – Volt egyszer egy kínai rabszolgám, az tanított meg rá, hogy van a talpon
egy különlegesen érzékeny pont. – Skye döbbenten vette észre, hogy felizzik benne a
vágy, amint Kedar a talpa egy területét nyomkodta, s a hatást látva felkacagott: – Igen,
szépséges Muna, ez az. Most pedig fordulj meg!
Skye végrehajtotta az utasítást, aztán megkérdezte: – Mi lett azzal a kínai lánnyal?
– Belehalt a korbácsütéseimbe – mondta Kedar közömbösen.
– De miért? – Skye-ra ismét rátört a félelem.
– Rajtakaptam, hogy megcsal az egyik testőrömmel. Az őrnek végig kellett néznie,
hogy megverem a lányt, s mielőtt az végképp eszméletét vesztette, a főeunuchom
lefejezte a férfit. Megérdemelték a büntetésüket. Tőlem senki nem veheti el azt, ami az
enyém!
– Édes istenem, hisz megölte azt a lányt!
Kedar félretette a rózsaolajos üvegcsét, hogy két kézzel masszírozhassa Skye mellét és
hasát, s közben így szólt: – Téged ez nem fenyeget, szépséges Muna, ha tudomásul
veszed, hogy nem tűröm el a hűtlenséget. Az a lány súlyos bűnt követett el ellenem,
mindenképpen meg kellett torolnom.
– Nem adhatta volna el azt a lányt?
– Ugyan kinek? Hűtlen nő a kutyának se kell. Azonkívül nem tehettem magam
nevetségessé azzal, hogy kiderüljön, a kedvencemmé előléptetett szolgám felszarvazott. –
Kedar tovább simogatta Skye mellét, hasát, majd azt kérdezte: – Most mit érzel, Muna?
Skye igyekezett elterelni gondolatait a lányról, akit Kedar oly könnyedén megölt.
Ugyanakkor az esze hiába tiltakozott, a teste már lázban égett. – Valami furcsa
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forróságot. Egy kicsit… egy kicsit félek.
– Nem szeretném, ha félnél – mondta Kedar, majd egy másik kis üveget vett ki a
kosárkából. – Nyisd ki a szád – adta ki az utasítást, aztán néhány cseppet töltött a
barackízű folyadékból Skye szájába.
– Mi ez, uram? – kérdezte Skye, miután lenyelte.
– Ne félj, Muna, csak feloldja a félelmeidet és ellazítja a testedet. – Aztán Kedar
belemártotta hosszú ujját a folyadékba, és benedvesítette vele Skye egyik mellbimbóját, s
onnan nyalogatta fel. Ugyanígy tett a hasával, köldökével és Vénusz-dombjával is,
amikor pedig érzékelte, hogy Skye már szinte elviselhetetlenül kívánja őt, hanyatt feküdt,
és a saját hasára is öntött néhány cseppet a folyadékból.
– Rajta, Muna, szerezz örömet a gazdádnak!
Skye hasra fordult, és tette, amit Kedar megkövetelt tőle, s közben érzékelte, hogy
egyre kisebb erőfeszítésébe kerül a parancsok végrehajtása. Eszébe ötlött, hogy a két
folyadék csakis serkentőszer lehetett, de nem maradt ideje töprengeni, mert Kedar már
készen állt rá, hogy belehatoljon.
Bármilyen furcsa, Skye teste nagyon hamar megadta magát, s bár legelőször fájdalom
hasított belé, az gyorsan elmúlt, s helyébe a türelmetlen, heves vágy lépett, aztán a
gyönyör, majd pedig egy időre megszűnt körülötte létezni a világ.
Kedar még nem ért fel a csúcsra, de nem számít, gondolta, semmi ok a sietségre. Egy
ideig csak nézte, simogatta az öntudatlanul heverő lányt, majd ujjaival durván
összenyomta Skye mellbimbóját, ő feljajdult, de a szerek hatása alatt minden ellenállása
megszűnt.
Miután Kedar észrevette, hogy magához tért, újra hozzálátott, hogy felszítsa a vágyat
Skye-ban, de könyörtelenül megtagadta tőle a feloldozást. Amikor Skye már a végsőkig
elcsigázva esdekelt, így szólt hozzá:
– Mindjárt, Muna, mindjárt, de előbb meg kell tenned valamit. Mondd utánam: én
Kedar úr rabszolgája vagyok.
– Én Kedar úr rabszolgája vagyok – ismételte el Skye gyorsan a könyörület
reményében.
– Kizárólag azért létezem, hogy ő örömét lelje bennem – mondta Kedar mosolyogva.
– Nem! – nyögte Skye, mert valódi énje erőtlenül bár, de még mindig tiltakozott.
– Rajta, mondd utánam: kizárólag azért létezem, hogy ő örömét lelje bennem. Ha nem
mondod, most rögtön cserbenhagylak!
– Ki… kizárólag… azért létezem… hogy örömét lelje bennem.
– Nagyon jó, én szépséges szolgám. – Kedar elégedetten nyugtázta, hogy elérte, amit
akart, s miközben hozzásegítette Skye-t, hogy végre eljuthasson a gyönyörig, nagy
meglepetésére azt tapasztalta, hogy attól maga is elélvezett. Az ő szépséges Munája úgy
aratott győzelmet felette, hogy annak egyáltalán nincs is tudatában. Nagyon régóta nem
fordult elő vele, hogy ekkora örömöt szerzett volna neki a szeretkezés. Allahra, a
nagybátyja bizony jól választott. Mielőtt Kedar mély álomba merült volna, utolsó
erejével még lelökte az ágy lábánál heverő párnákra alélt szolgáját, mert annak nem az úr
mellett, hanem a földön a helye. Aztán tökéletesen kielégülten elnyújtózott, és azonnal
elaludt.

118

Bertrice Small

Édes holnapok

8

– Muna!
Skye még az izgatószerek okozta kábulat és az elmúlt éjszaka testi-lelki kimerültsége
ellenére is érzékelte, hogy Kedar ezt parancsnak szánja. Nagy erőfeszítésébe került már
az is, hogy kinyissa a szemét, de össze kell szednie magát, mert ha felingerli Kedart, nem
jut el Fezbe.
– Igen, uram – nézett föl Skye az ágyon hanyatt fekvő és a férfiasság félreérthetetlen
jelét mutató Kedarra. Szentséges Isten, gondolta Skye, ennek az embernek sosem elég?
Tudta, hogy nincs más választása, meg kell tennie, amit Kedar követel tőle.
– Kívánlak, Muna. Gyere, szépségem, üld meg a lovat – mondta Kedar most már
inkább vágyakozva, mint utasításként. – Ha nem tévedek, a te hazádban a nők is szoktak
lovagolni.
– Ó, igen, uram. E téren magam is jeleskedtem, ha kellett, szőrén ültem meg a lovat –
felelte Skye óvatosan incselkedve. Kedar csak akkor kapott észbe, amikor rájött, az ő
szépséges szolgája abban az értelemben is nyeregben van, hogy átvette az irányítást.
– Dőlj hátra! – szólt rá durván Kedar, s ettől kezdve csak magával törődött, Skye-t
eszközül használta fel vágyai kielégítéséhez, az sem érdekelte, hogy fájdalmat okoz.
Skye egy pillanatig sem kételkedett, hogy szántszándékkal műveli ezt vele, így
akarván szemléltetni, ki az úr és ki a szolga. Tehetetlen dühében és kielégítetlenségében
hiába próbálta visszatartani a könnyeit, sírva fakadt. Kedar mintha megsajnálta volna,
simogatni kezdte, de ezzel csak olajat öntött a tűzre.
– Nézd csak, szépségem, ez majd segít rajtad – mondta Kedar, miközben elővett
valamit a kosárkából.
Skye elszörnyedve nézte a merev hímvesszőt formázó, elefántcsontból faragott
tárgyat. – Ne! – nyöszörögte kétségbeesetten.
– Vedd el, Muna! Rajta! Végig akarom nézni, hogy csinálod! – adta ki a parancsot
Kedar.
– Kérem, könyörgök, uram! – esdekelt Skye, bár tudta, nincs menekvés, végzetes hibát
követne el, ha magára haragítaná ezt az embert. – Uram, én sose használtam, de még csak
nem is láttam ilyet! – Kedar ettől kissé megenyhült, megmutatta, hogyan kell vele bánni.
Skye minden önuralmát összeszedve igyekezett hihetően eljátszani, hogy a rideg tárgy
kiváltja belőle a várt hatást, Kedart azonban nem lehetett becsapni. Ugyanakkor a
vonagló, páratlanul gyönyörű női test látványa újból felszította férfiasságát.
– Jól van, szépségem, rendesen viselkedtél, ügyes voltál, ezért jutalmat érdemelsz –
súgta Skye fülébe, miközben ismét belehatolt, de ezúttal ügyelt rá, hogy Skye is valóban
megkapja a jutalmat. Kedar kimerülten nyúlt el az ágyon, majd így szólt: – Allahra
mondom, fölemésztetted minden erőmet, Muna! Most eredj, szépséges szolgám, hagyj
pihenni!
Skye nagy nehezen föltápászkodott, összeszedte holmiját, és átvánszorgott az épület
nők számára fenntartott szárnyába. Remegő lábbal lépett be a szobájába, lerogyott az
ágyra, és azon nyomban mély álomba merült. Az alvás a legjobb orvosság, gondolta
Oszmán, aki felesége lakosztályától visszatérőben látta Skye-t.
A neves asztrológus ezután könyvtárában üldögélve adta át magát az elmélkedésnek.
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A Skye Algírba érkezését követő két nap folyamán körültekintően kidolgozta mindhárom
érintett horoszkópját. Tisztában volt vele, miféle ember az unokaöccse, de azt is tudta,
Skye elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon Kedar felfokozott nemiségével. Ami Lord
Burke-öt illeti, ő igen egyszerű képlet, de Skye horoszkópja lenyűgöző. Oszmán
számításai szerint Skye élete mintha csak most kezdődött volna, ugyanakkor lélekben
már nagyon is megedződött. Történjék bármi, Skye O'Malley mindent átvészel.
Oszmán Kedar horoszkópját szintén alaposan tanulmányozta, hiszen fontos szerepet
játszik az ügyben. Eszerint Kedar szokatlanul erős egyéniség, de Skye még neki
kiszolgáltatva is kézben tudja tartani sorsa alakulását. Halvány kis mosoly jelent meg az
asztrológus szája szegletében, amikor arra gondolt, Skye ugyan most a megrázkódtatástól
és unokaöccse legendás teljesítményeitől kimerülten alszik, de amint új erőre kap és
egészséges életösztöne működésbe lép, úgy megtáncoltatja Kedart, hogy az csak
kapkodja majd a fejét. Oszmán szinte megsajnálta unokaöccsét, akiről tudta, hogy még
sohasem volt szerelmes. Csak nehogy Skye váltsa ki belőle ezt az érzést!
Ezek után Oszmán gondolatait elhessegetve meditációba kezdett. Alima ebben az
állapotban találta, amikor a délelőtt folyamán később bement hozzá. Épp csak gyöngéden
megérintette férje vállát, s az már derűs mosollyal köszöntötte az ő bájos feleségét, majd
így szólt: – Kedar fölébredt, és azt szeretné tudni, együtt ebédelünk-e.
– Nem is tudom, minek jöttem ide – nevetett Alima. – Az én kedves férjuram legalább
nagy néha úgy tehetne, mintha nem tudná előre, mit készülök mondani.
– Oly kristálytiszta a lelked, rajtad nem nehéz átlátni, tudok én rólad mindent,
szerelmem! – felelte Oszmán.
– Mindent? – mosolygott férjére kacéran Alima.
– Asszony, ezek illetlen gondolatok! – mondta Oszmán tettetett felháborodással, de
Alima értette a tréfát:
– Hosszú, forró délután lesz ez a mai, fogadni mernék, Kedar nem hagyja kárba
veszni.
Oszmán elnevette magát, majd azt kérdezte feleségétől: – Muna hogy van?
– E percben nem hinném, hogy a legszebbeket gondolja az én uramról. Most a
fürdőben van, szeretne beszélni magával, mielőtt Kedar úr hívatja.
– Rendben van, Alima. Ha már visszament a szobájába, szólj nekem, majd hármasban
beszélgetünk. Ha te is ott vagy, nem keltünk gyanút.
Alima bólintott, majd távozott, Oszmán pedig elindult Kedar-hoz. Kíváncsi volt rá,
mit fog mondani unokaöccse az új rabszolga lányról, Munáról. Kedar már korábban
megfürdött, s épp hatalmas termetű néger szolgája, Dagan masszírozta, amikor Oszmán
belépett a szobájába. Amint észrevette nagybátyját, elküldte a szolgát, és ágyékát elfedte
egy lepedővel.
– Bácsikám! – üdvözölte lelkesen Kedar. – Ki se tudom fejezni, mennyire hálás
vagyok az ajándékért. Ez a Muna csodálatos teremtés! Évek óta nem éreztem ilyen jól
magam nővel!
– Örömömre szolgál, öcsém, hogy sikerült a kedvedben járnom ilyen csekélységgel,
mint egy rabszolgalány.
– Igaza volt, bácsikám – vigyorgott Kedar –, a lány elég tapasztalatlan, de jó eszű és
tanulékony, bár kissé még akaratos. Sebaj, kellő szigorral engedelmességre lehet
szoktatni, az erélyes bánásmód a kulcs a nőkhöz. Nem szabad visszariadni attól, hogy az
ember akár egy ilyen gyönyörű teremtést is meg ne fenyítsen.
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– Megfenyítetted Munát? – Oszmán igyekezett eltitkolni nyugtalanságát. – Vigyázz rá,
egy vagyont adtam érte!
– Allahra mondom, vigyázok! – kacagott Kedar. – Azt hiszem, öregszem, bácsikám!
Nem vitt rá a lélek, hogy fölsértsem azt a makulátlan bőrét. Ha engedetlenkedik, majd
kitalálok valami mást, hogy ne kelljen korbáccsal fegyelmezni. Nem, rugódozott ugyan
egy kicsit az éjjel, nagyon erélyesnek kellett lennem, de aztán olyan lett, akár a kezes
bárány.
– Nos, igen, azt hiszem, Munában a józan ész mindig fölülkerekedik az indulatokon.
Mondd csak, öcsém, idén meddig szándékozol maradni? Tegnap alig pár szót váltottunk,
annyira lázba hozott az új rabszolgalány. Persze megértem, hosszú az út Feztől idáig, s
egyedül jöttél.
– Már nem vagyok egyedül. Legalább egy hónapig maradok, ha nem tovább. Rengeteg
az intéznivalóm itt Algírban, bácsikám pedig oly mértékben gondoskodott kényelmemről,
hogy cseppet sem sietős hazatérnem.
A két férfi egy ideig még kedélyesen elbeszélgetett, ettek pár falatot, aztán Oszmán
elnézést kérve távozott. Alima és Skye már várta odafönn. Üdvözölték egymást, majd
Skye belefogott mondanivalójába:
– Nem állíthatom, Oszmán, hogy nem hívtad fel a figyelmemet unokaöcséd
teljesítőképességére, de azt nem említetted, hogy semmi nem elég neki. Nagyon
megviselt a kiszolgáltatottság, de tisztában vagyok vele, hogy csak így juthatok el Fezbe
Niallt kiszabadítani. Egy s más viszont aggaszt.
– Kétségeid vannak, leányom?
– Igen. Bizonyos vagy-e benne, Oszmán, hogy a fiatalabbik unokaöcséd, Hamal
segíteni fog megszöktetni Niallt? Ha a fiú valóban annyira szereti a hercegnőjét, lehet,
hogy időközben más megoldást talált.
– Állandó kapcsolatban vagyok Hamallal, Muna. Mondd csak, ha netán Hamal
meggondolná magát, cserbenhagynád Niallt?
– Nem, Oszmán. Kitalálnék valami más megoldást – mondta Skye eltökélten.
– Tudom, leányom. A csillagokban is meg van írva, hogy Fezbe kell menned.
– Az is meg van írva, hogy visszajövök?
– Vissza fogsz térni a hazádba, leányom. Áruld el, mi nyugtalanít még?
– Az unokaöcséd, Oszmán. Oly mértékben ki akar sajátítani és uralkodni felettem,
hogy attól tartok, egy percre se ereszt majd ki a háreméből.
– Beszélek vele, Muna. Azt mondja, legalább egy hónapig itt akar maradni, ez idő alatt
lesz rá alkalom, hogy meggyőzzem, engedjen téged kimenni a városba.
– Egy hónapig marad? Oszmán, nem tudnád valahogy rábírni, hogy hamarabb
induljon? Magad mondtad, hogy minden perc számít.
– Kedar még csak tegnap érkezett, leányom. Nem tudom, miféle ügyeket akar intézni,
de kiderítem, s ha egy mód van rá, gondoskodom róla, hogy hamarabb induljon Fezbe.
Légy türelmes, leányom. Meg fogod látni, mindennek eljön a maga ideje.
Ekkor kopogtattak, aztán kiderült, hogy Kedar máris hívatja Munát. Dagan odakinn
várakozik. Skye nagyot sóhajtva felállt: – Szent ég, alig hat órát aludtam, majd leragad a
szemem.
– Nyugodj meg, ma este valószínűleg magadra hagy Kedar – biztatta Oszmán –,
bizonyára a barátaival vacsorázik, intézi az ügyeit.
– Aztán visszatér, drága barátom, és elvárja tőlem, hogy lelkesen fogadjam.
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– És te így is teszel – mondta Oszmán halkan.
– Igen. – Skye ezek után elment, és Alima aggódó tekintettel nézett a férjére.
– Nem esik baja, férj uram? Mit szólna Khalid bég, aki oly kedves volt hozzánk, ha
tudná, hogy Munát veszélybe sodorjuk?
– Te jó lélek vagy, Alima, de ne félj, amilyen törékenynek látszik Skye, olyan erős.
Kemény, akár a toledói acél. Ne aggódj, nem fog megtörni, átvészel minden
megpróbáltatást.
Miközben Oszmán a feleségét vigasztalta, Dagan elvezette Skye-t Kedar
lakosztályához. Skye kissé megremegett, miközben térdre borult Kedar előtt, de az nem
vette észre. – Kelj fel, Muna! – mondta, és máris csókolni kezdte Skye-t, ő pedig
engedelmesen hozzásimult. Kedar meglepetten lépett hátra: – Nő még soha életemben
nem volt rám ilyen hatással.
– Csak a kedvében akartam járni, uram – mondta Skye szelíden.
– Tudom, szépségem. Én csak magamon csodálkozom. Alig pár órája élveztem a te
gyönyörű tested, és máris megkívántalak.
– Azt teszem, amit parancsol, Kedar uram.
Kedar elmosolyodott, aztán az ura parancsaira váró néger szolgára nézett: – Mit
szólsz, Dagan, hát nem csodás kis drágakő a nagybátyám ajándéka?
– De igen, uram. Oszmán úr igazán nagylelkű volt.
Kedar Skye felé fordult: – És te, szépséges Muna, mit gondolsz Daganról? Már tíz éve
szolgál nálam, az életemet is rá merném bízni.
– Nem beszéltem vele, uram. Nem tudtam, szabad-e.
Kedar felkacagott: – Dagan nem férfi, hanem eunuch. Nem engedném a közeledbe, ha
nem volna kiherélve. – Aztán ismét szolgájára nézett: – Maradj itt, Dagan. Munát is
megtanítjuk arra, amit a hárememben már minden nő tud.
A néger széles mosollyal felelte: – Igen, uram.
Kedar szép lassan átbujtatta a Skye türkizkék kaftánját összefogó apró
gyöngyöcskéket a lyukakon, aztán letolta válláról a finom kelmét, s az a földre hullott.
Skye dermedten állt, miközben Kedar megsimította a mellét, és így szólt: – Minden
nőnek kell félni valamitől, szépségem. Az én hárememben a nők többsége a korbácstól
retteg. A te bőröd viszont oly bársonyos és hibátlan, hogy nem volna szívem fölsérteni.
Számodra tehát mást eszeltem ki, mégpedig a talpvesszőzést. Volt már részed efféle
büntetésben?
– Nem, uram. – Skye persze tudta, mi az, de Khalid soha nem vetemedett volna ilyen
kegyetlenségre.
– Amit nem ismersz, attól nem is félhetsz, ezért most megmutatom, milyen a
talpvesszőzés, hogy tudd, mitől kell félned. Valahányszor olyasmit teszel, ami nekem
nem tetszik, ezzel foglak büntetni. – Kedar odaintette Dagant. – Most pedig, Muna,
feküdj le hanyatt a földre, és a lábadat tedd föl ide, a párnára.
Skye megrémült: – Kérem, uram – könyörgött kétségbeesetten –, ne tegye!
Kedar először gyengéden átölelte, úgy magyarázott: – Drágaságom, persze hogy félsz,
de igazából csak akkor tudod, mitől kell félned, ha átéled a fájdalmat. Csak úgy tudom
elejét venni helytelen viselkedésednek, ha van mitől félned. Most csak öt ütést kapsz,
máskor húszat, esetleg még többet, a vétség nagyságától függően. – Ekkor letérdelt Skye
mellé, és erősen összeszorította annak két karcsú bokáját. – Rajta, Dagan – adta ki az
utasítást néger szolgájának.
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Dagan akkora erővel vesszőzte, hogy Skye már az első ütést követően felkiáltott, a
második után pedig már könyörgött Kedarnak, hogy hagyják abba. Kedar azonban nem
tágított, és Dagan rámérte n harmadik, a negyedik és az ötödik ütést is. A szörnyű, éles
fájdalomtól Skye elájult, nem volt más menekvés.
Amikor pár perc múlva magához tért, Kedar azt duruzsolta a fülébe: – No,
drágaságom, most már tudod, mi vár rád, ha nem engedelmeskedsz.
– Igen, uram – nyögte ki nagy nehezen Skye.
– Ismételd el, amire az elmúlt éjjel tanítottalak, Muna! Skye megborzongott, pontosan
tudta, mit kell mondania, mégis minden porcikája tiltakozott az ellen, hogy kimondja a
szavakat. Ugyanakkor immár valóban rettegett a vesszőzéstől, és tudta, Kedar egy percig
sem habozik megbüntetni, ha engedetlenkedik. Letérdepelt tehát Kedar előtt, s halkan
elmondta: – Én Kedar úr szolgája vagyok. Kizárólag azért létezem, hogy kedvét lelje
bennem. Kedar elégedett mosollyal nyugtázta: – Nagyon tanulékony vagy, drágaságom.
Meglehet, idővel te leszel a kedvencem. – Ezzel fölemelte és az ágyra fektette Skye-t. –
No, látod, szépséges Muna, ha engedelmeskedsz, nincs okod sírásra. – Kedar most már
gyöngéden karolta át a még mindig reszkető Skye-t, aki ekkor ébredt tudatára, hogy
meztelen.
– Kérem, uram, fölvehetnem a ruhám?
– Dagan előtt nem kell szégyellned magad, őt az ilyesmi hidegen hagyja, nekem pedig
így jobban tetszel. – Kedar csókolgatni, cirógatni kezdte Skye mellét. – Nagyon szép
vagy, csodálatos, bársonyos a bőröd – suttogta Skye fülébe.
A következő néhány hét folyamán Skye számtalanszor hallotta e szavakat. Kedar
semmi mással nem törődött, mint hogy teljes mértékben birtokba vegye az ő szépséges
szolgáját. Skye napjai egyhangúan teltek. Délelőtt aludt, aztán megfürdött, kora délután
hívatta Kedar, aztán megint aludt, megfürdött, egyedül vagy Alimával, néha Oszmánnal
együtt vacsorázott, este, miután Kedar visszatért, bement hozzá, és vele töltötte az egész
éjszakát. Kedar fáradhatatlannak bizonyult, és senkire sem hasonlított, akit Skye addig
ismert. Csak magával törődött, egy éjszaka folyamán legalább háromszor, de nemritkán
hatszor is magáévá tette Skye-t. Skye szünet nélkül rettegett Kedartól, gondosan ügyelt
rá, nehogy kihívja maga ellen a haragját, ráadásul a vesszőzés réme is örökké ott lebegett
a szeme előtt. Eközben azért arra is figyelt, nehogy Kedar ráunjon. Hamar rájött, hogy
Kedart szórakoztatják az ő hirtelen hangulatváltozásai, ezért az egyik pillanatban
szégyenlősnek, a másikban kissé merésznek tettette magát. Legfőként azonban az tetszett
Kedarnak, ha ő dicséri a teljesítményét, ezért akkor is eljátszotta a kielégülést, ha semmit
sem érzett.
Oszmán a Fezbe indulásuk előtti napon látogatta meg Skye-t a szobájában. A
csillagjóst furdalta a lelkiismeret Skye karikás szeme láttán, de ugyanakkor azt is
észrevette, hogy minden addiginál erőteljesebben sugárzik belőle az elszántság. –
Üzenetet kaptam Hamaltól, leányom. Azt mondja, menj csak, Niall még él.
– Hála az égnek! – mondta Skye megkönnyebbülten.
– Skye – Oszmán hetek óta nem szólította valódi nevén –, aggodalommal tölt el,
milyen nagy hatással vagy Kedarra. Tudom, hogy nem ez volt a célod, de valósággal
megbabonáztad az unokaöcsémet. Másról se beszél, mint hogy milyen gyönyörű vagy.
Ha nem ismerném, azt mondanám, beléd szeretett, pedig az végzetes volna, leányom!
Eddig sem volt előttem titok, hogy nagy nőfaló, de amit veled művel, az több a soknál.
– Te mondtad, Oszmán, nincs más választásom. Niall él, s én nem nyugszom addig,
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míg ki nem szabadítom. Ha csak ezen az áron juthatok el Fezbe, vállalnom kell. Miért
féltesz ennyire, Oszmán? Most mást mondanak a csillagok?
– Nem, dehogy! Skye, te mindent elérsz, ami a szíved vágya, még ha sokszor igen
nehéz próbákat kell is kiállnod, végül célhoz érsz.
– Akkor holnap útra kelek Fezbe – felelte Skye halkan.
– Durván bánik veled Kedar? – Oszmán röstelkedve tette fel a bizalmas kérdést, de
nyugtalanította, hogy soha eddig nem látta ilyennek az unokaöccsét, semmiért nem
lelkesedett még ennyire, nemhogy nőért. Azonkívül Alimától tudta, hogy Skye-nak sebei
vannak, ezért feltételezte, hogy Kedar veri.
– Az unokaöcséd odavan értem – jegyezte meg Skye némi keserűséggel. – Amúgy
nem szokott megverni, csak egyszer mutatta meg, mi vár rám, ha nem engedelmeskedem.
Nem akarja felsérteni a bőröm, ezért nem korbácsoltat meg, ha rosszul viselkedem, ilyen
esetben engem talpvesszőzéssel büntet. Abból pedig elég volt egyszer, elhiheted,
vigyázok magamra. Mégis be kell vallanom, félek tőle.
– Most rögtön beszélek vele, leányom! – Oszmán őszinte haragra gerjedt, Skye még
soha nem látta ilyen dühösnek.
– Ne tedd, Oszmán! – riadt meg Skye. – Senki sem szólhat bele, hogyan bánjon a
tulajdonával. Neki ajándékoztál, ő pedig azt tesz a szolgájával, amit akar. Kedar egyelőre
minden durvasága ellenére csodál, s ha megpróbálsz beavatkozni, nem tudja majd mire
vélni a dolgot. Akár még féltékeny is lehet, az pedig csöppet sem hiányzik.
Oszmán megadóan sóhajtott. – Igazad van, leányom. Atyai érzéseim tompították el a
józan ítélőképességemet. Ne félj, Skye, történjék bármi, én kimenekítelek Fezből, ha azt
kéred. Nem fogom hagyni, hogy ott rekedj Kedar háremében, rád semmiképp sem az a
sors vár.
Skye biztatóan mosolygott öreg barátjára. – Őszintén szólva, nem is bánnám, ha már a
háremben lennék. Azt remélem, ha ott lesz Kedar közelében az összes asszonya, talán
nem minden figyelmét fordítja rám. Nem hittem volna, hogy valaha is belefáradok a
szeretkezésbe, de istenemre mondom, nekem még ilyen heves férfival nem volt dolgom.
Képes egész éjszaka szeretkezni, és még csak nem is álmos, amit én nem mondhatok el
magamról.
Oszmán együttérzőn csóválta a fejét. – Állítólag tízéves korában hált először nővel.
Szegény húgomat ez elkeserítette, az apja viszont büszke volt heves vérmérsékletű fiára s
akkor még egyetlen utódára.
– Vannak gyerekei Kedarnak? – kérdezte Skye. – Szinte semmit sem tudok róla, mert
nem beszélget velem, csak parancsolgat.
– Felesége ugyan nincs, de gyereke több is. Annyira nem törődik velük, hogy
szerintem azt se tudja, hány van, hogy hívják őket, mennyi idősek. – Oszmán úgy ítélte
meg, jobb, ha nem szól róla, hogy Kedar négyszemközt elárulta neki, gyereket szeretne
az ő Munájától. Van épp elég gondja Skye-nak, s remélhetőleg a szer, amit húsznál,
beválik. Inkább azt kérdezte meg tőle: – Kitart az a bizonyos szer több hónapig?
– Gondoskodtam utánpótlásról. Kedar megengedte, hogy Alimával elmenjünk a
piacra, úgyhogy beszereztem, ami kell hozzá.
Az unokaöcséd nem fog rájönni a turpisságra, mert pontosan úgy néz ki, mint valami
illatszer. Kedar egyébként nem bánja, hogy elmegyek, hiszen a jasmak mindent elfed,
senki nem tudja rólam, ki vagyok, különben pedig azt mondja, Fez piacának nincs párja.
– Bizony, leányom, a kereskedőéned elemében lesz, kapható ott minden, mi szem-
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szájnak ingere. Költekezz bátran, ne feledd, Kedar kedvenc háremhölgye soha nincs
pénzszűkében. Vigyél ajándékokat a többi háremhölgynek és a gyerekeknek, meglátod,
barátokra teszel szert.
– Nem barátkozni megyek Fezbe, Oszmán!
– Akkor sem tanácsos ellenségeket szerezni. A féltékeny nőnél nincs veszedelmesebb,
leányom! Légy csak kedves és barátságos, de főleg bőkezű. Soha nem tudhatod, mikor
lesz szükséged barátra Kedar háremében.
– Ezek a nők biztosan nem kockáztatnák meg, hogy mellém álljanak, mind tudja, mi
vár rá, ha ilyesmit tesz. Oszmán, az unokaöcséd már halálra korbácsolta az egyik
kedvencét! Persze megfogadom a tanácsodat, kedves leszek a többiekhez.
– Ez megnyugtat, Skye – felelte Oszmán, majd felállt ültéből, és megfogta Skye kezét.
– Allah áldása kísérjen, leányom, meglátod, imád meghallgatásra talál, mert igaz úton
jársz. Csak egyetlen tanácsot adnék még; ha megfogadod, nem ér bántódás. Fontold meg
alaposan minden lépésedet, se félelem, se indulat ne befolyásolja, amit teszel!
Skye mélyen belenézett öreg barátja a lélek legrejtettebb zugait is látó szemébe, hitet
és erőt merített a tekintetéből. Igen, ki fogja szabadítani Niallt, hazatérnek Írországba, és
együtt, boldogságban nevelik fel gyermekeiket. – Köszönöm, drága barátom! Köszönöm!
– Skye meghatottan ölelte át Oszmánt, aki szintén elérzékenyült, s csak annyit tudott
kinyögni: – Ég áldjon, leányom! – és máris elsietett. Skye azon töprengett, vajon látja-e
még hű barátját.
Kedart az éjszaka folyamán az sem tántorította el kialakult szokásai gyakorlásától,
hogy kora hajnalban készültek elindulni Fezbe, sőt mintha még az átlagosnál is nagyobb
lett volna az étvágya. Miután Skye már háromszor is maradéktalanul eleget tett a
legkülönfélébb kívánságainak, nagy óvatosan arra kérte Kedart, hagyná-e kicsit aludni,
másképpen nem fog tudni oly korán felkelni.
Kedar épp kegyes hangulatban volt, megengedte, hogy Skye szendereghessen pár órát
az ágy lábánál heverő párnákon. Még pirkadat előtt úgy keltette fel, hogy szelíden bár, de
belerugdalt, majd meglepő figyelmessége jeléül így szólt hozzá: – Ha meg akarsz
fürödni, Muna, menj most. Útközben nemigen lesz rá mód.
Skye térdre borult előtte: – Hálásan köszönöm, uram! – és már szedte is a holmiját,
mielőtt Kedar meggondolná magát, s újabb szolgálataira tartana igényt.
– Várj csak!
Skye visszafordult. Jaj, édes istenem, már megint, gondolta.
– Van egy kis ajándékom számodra – mondta Kedar. – Ha már megfürödtél,
mindenképp vedd fel.
Skye átvette tőle, amit felé nyújtott. – Köszönöm szépen, uram! Milyen szép karperec!
– Nem, ez bokaperec. Külön neked készült. Ha egyszer fölteszed, többé nem lehet
levenni. Most eredj!
Skye a szobájába sietett, felköltötte azt a Zada nevű rabszolgalányt, akit Kedartól
kapott ajándékba. Elküldte a fürdőbe, hogy szóljon Nigerának, készítsék elő a vizet.
Kedar eredetileg egy európai lánnyal akart neki kedveskedni, Skye azonban ragaszkodott
hozzá, hogy inkább fiatal arab lányt válasszanak. Arra gondolt, egy európait senki sem
venne magához, miután ő eljön Fezből, az arab lánynak pedig bizonyára lesz új gazdája.
Zadára várva Skye figyelmesen megnézte az arany bokaperecet. Különlegesen szép darab
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volt, néhány arab szót véstek bele, amúgy finom geometrikus mintázat díszítette,
valamint apró zafírkövek.
– A fürdő készen áll, úrnőm – jelentette Zada. Skye máris elsietett, s mire visszatért,
Zada már kikészítette útiruháját, ő pedig nyomban el is kezdett öltözni.
– Szólj Alima úrnőnek, szeretnék tőle elbúcsúzni.
Zada pár perc múlva már Alimával együtt tért vissza, s miután a két barátnő
négyszemközt maradt, Skye nevetve mondta el: – Szerintem ez a lány kémkedik,
beszámol minden lépésemről Dagannak, az meg továbbítja értesüléseit az urának.
– Rémes, mit művel veled Kedar – mondta franciául Alima, hogy ha netán valaki
hallgatózik, ne értse, miről beszélnek. – Mindenképp menned kell, Skye?
– Nem tehetek mást, Alima. Szerintem ha Oszmán volna abban a helyzetben, amiben
az én férjem, te is mindent elkövetnél, hogy megmentsd. Nem tudnék a gyerekeim
szemébe nézni, ha sorsára hagynám az apjukat.
– Légy óvatos, Skye. Te is tudod, hogy Kedar semmitől sem riad vissza, ha felingerlik.
– Így igaz, Alima – mondta Skye, és kilelte a hideg, mert eszébe jutott a vesszőzés. –
De kedves is tud lenni; nézd, milyen szépet kaptam tőle. – Ezzel átnyújtotta Alimának a
bokaperecet. – Légy szíves, mondd meg nekem, mit véstek bele arabul.
Alima elsápadt, amikor elolvasta a szöveget: – Rettenetes, ez a Kedar még az
ajándékával is megaláz! Az áll rajta, hogy „Muna, Kedar tulajdona”.
– Nem veszem fel! – jelentette ki felháborodottan Skye.
– Ezt nem teheted meg, Skye – mondta Alima szomorúan. – Ilyesmit a kedvenc
rabszolga kap. Ha fölcsatoltad, már csak úgy lehet levenni, ha az aranyműves elfűrészeli.
Skye visszavette a bokaperecet, s bár tajtékzott a dühtől, és legszívesebben elhajította
volna, a vesszőzésre gondolva jobb belátásra tért, becsatolta az ékszert.
Zada észrevétlenül bukkant elő, nem tudni, honnan: – Úrnőm, ideje indulni.
– Akkor hozd gyorsan a jasmakot, nem várakoztathatjuk az urat! – mondta Skye, s
amikor Zada hallótávolságon kívül került, Alimához fordult: – Lehet, hogy ért franciául?
Alima elnevette magát. – Ugyan, dehogy! Csak egy szegény berber lány, Nigerának
elmondta, hogy a szülei azért adták el, mert nem tudták eltartani a népes családot. Ha
akarták, se lett volna módjuk taníttatni.
Zada behozta és feladta Skye-ra a csuklyás, földig érő fekete köpenyt, Alima pedig
segített fölerősíteni a csak a szemet szabadon hagyó fátylat. – Meg fogok fulladni ebben a
hőségben – mondta Skye franciául –, nem tudom, mitől fél Kedar, ki láthatna meg itt az
udvaron.
– Csak azért ragaszkodik hozzá, hogy ezzel is mutassa, mindig az ő akarata érvényesül
– felelte Alima, szintén franciául.
A két barátnő ezután érzékeny búcsút vett egymástól, és Skye Zada nyomában haladva
hagyta el azt a házat, mely egykor az övé volt. Az udvaron már útra készen állt Kedar
hatalmas karavánja. Rengeteg felmálházott teve és öszvér sorakozott, mind alaposan
felpakolva. Kedar még Fezből hozta magával a lovas, fegyveres őröket, ezekre soha nem
sajnálta a pénzt, mert a védtelen karavánokra gyakorta csaptak le rablók az Atlaszhegység lábánál. Kedar viszont, ugyan jó néhányszor megtette már az utat Fez és Algír
között, soha még egy tevét sem vesztett.
A karaván napközben gyorsan haladt, húsz mérföldet tett meg egyhuzamban.
Esténként sátrat vertek, megpihentek. Skye két erős öszvér vonta, zárt, elfüggönyözött
kocsiban utazott, ha elfáradt, akár alhatott is. Zada, ha kedve tartotta, átülhetett Dagan
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mellé a bakra, és többnyire így is tett, mert mindent tudni akart Kedar fezbeli házáról.
Dagannak sem volt ellenére Zada társasága, hisz idejekorán felmérte, nem árt jóban lenni
Kedar úr legújabb kedvencének szolgálójával. Dagan tíz év után már úgy ismerte urát,
mint a tenyerét, nő azt ennyire soha nem hozta még lázba, mint ez a Muna. Előbb-utóbb
biztos ő lesz Kedar első és egyetlen felesége.
Skye csöppet sem bánta a mégoly fárasztó utazást, mert Kedar jóval kevesebb időt
töltött vele. Napközben a karaván élén haladt, szüntelenül a környező hegyeket
fürkészve. Délben általában az embereivel étkezett, s csak aztán nézte meg, jól van-e az ő
szépséges rabszolgája. Esténként jobbára egyedül vagy néhány fegyveres őr társaságában
evett. Skye-t csak akkor hívatta magához a sátrába, amikor a tábor már elcsendesedett, s
éber őrszemek vigyázták a többiek álmát. Ezek az éjszakák a korábbiaknál kevesebb
megpróbáltatást jelentettek Skye számára, mert Kedar általában kétszer gyorsan
kielégítette magát, aztán nyomban elaludt.
Már csak egyheti út állt előttük, amikor Fezből a tengerpart felé tartó, szintén sok
fegyveres őr kíséretében haladó kereskedők csoportjával találkoztak. Többségüket Kedar
jól ismerte, így a viszontlátás örömére már kora délután letáboroztak. A közelben friss
vizű hegyipatak csörgedezett, és Skye engedélyt kapott rá, hogy megfürödhessen. Végre
megmoshatta a haját, amiből az út porát amúgy szárazon nem lehetett kikefélni. Még a
különben morcos Zada is szívesen fésülgette a fényüket visszanyert fürtöket.
Kedar már várta a sátor előtt. – Azt akarom, hogy ma este táncolj a vendégeimnek.
Ismered a fátyoltáncot?
– Igen, uram. – Skye igencsak meglepődött, hiszen Kedar eladdig gondosan rejtegette
minden férfiszem elől.
– Akkor eljárod a fátyoltáncot, a hajadat pedig hagyd így, kibontva.
– Jónak látja, uram, hogy mások előtt mutatkozzam?
– Te kérdést merészelsz nekem föltenni, Muna? – mondta Kedar fenyegetően.
– Uram, én csak arra gondoltam…
– Arra gondoltál? A szolga nem azért van, hogy bármit is gondoljon, Muna! Ha én
mondok valamit, neked az a dolgod, hogy engedelmeskedj!
– Ó, uram, esküszöm, engedelmeskedem! – Skye nagyon megrémült, mert érzékelte,
hogy Kedar olyan hangulatban van, amikor a legjelentéktelenebb apróság is kihozza a
sodrából.
– Nos, drágaságom, nem viselkedtél jól, haragszom rád, büntetést érdemelsz! –
mennydörgött Kedar.
Skye hiába esdekelt, Dagan megkapta az utasítást a vesszőzésre, ráadásul nem
kevesebb mint húsz ütésre. Ezúttal Kedar hozzá sem ért Skye-hoz, négy rabszolga fogta
le fejét, kezét, lábát, Zada feladata pedig az volt, hogy úrnője csípőjét szorítsa le. Dagan
most is teljes erejéből ütött, s amikor Skye elájult, előbb megvárta, míg magához tér, csak
aztán folytatta az ütlegelést.
– Tizenegy, tizenkettő – súgta Skye fülébe Zada –, bátorság, úrnőm, már nem sok van
hátra!
Amikor aztán a huszadik ütést is rámérte Dagan és a szolgák eleresztették, Skye
összegömbölyödött, és keserves zokogásban tört ki. Egyszer csak arra figyelt fel, hogy
néma csend támadt körülötte. Ahogy fölnézett, látta, hogy Zada, Dagan és mindenki más
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elment, csak Kedar áll ott. Tekintetéből rögtön ki lehetett olvasni, mire készül. Szent
isten, gondolta Skye, ez nem lehet igaz!
– Tudod, Muna, máskor is mennyire kívánlak, de ahogy verés közben néztelek,
mindennél jobban felizgatott – mondta Kedar, s közben már hevesen markolászta Skye
mellét, durván belehatolt, hamar megtalálta a maga örömét, s aztán zihálva roskadt le
Skye hasára. Hosszú percek múltán szedte össze magát, felállt, s úgy nézett le Skye-ra: –
Készülj, Muna, táncolni fogsz a vendégeimnek!
Skye bólintott, s mire Kedar kiért a sátorból, a szégyentől és a fájdalomtól gyönyörű
kék szeme már újból megtelt könnyekkel.
– Hoztam valamit, ami elmulasztja a fájdalmat – szólalt meg a sátorba belépő Zada. –
Dagan küldi, és úrnőm bocsánatát kéri.
– Ugyan már, hisz élvezte, hogy verhet – jegyezte meg Skye keserűen.
– Nem, nem, úrnőm! Dagan magának barátja! – mondta Zada, miközben a
fekvőhelyhez támogatta Skye-t.
No hiszen, gondolta Skye, legfeljebb tudja jól, hogy Kedar számára mennyire fontos
az ő szépséges rabszolgája.
– Hogy szereti úrnőmet Kedar úr! – lelkendezett Zada.
– Az én hazámban nem szokás verni azt, akit szeretünk – morgolódott félhangosan
Skye.
– De itt igen! – vigyorgott rá Zada. – És utána az úr még magáévá is tette! Micsoda
férfi! Bárcsak nekem is kijutott volna egy ilyen, akkor a szüleim nem adtak volna el.
Csak hát én nem vagyok olyan szép, mint úrnőm. Most dőljön hátra, hadd kenem be a
lábát Dagan kenőcsével!
– Valóban enyhíti a fájdalmat? Táncolnom kell ma este.
– Sose féljen, úrnőm, tud majd táncolni! Az úr azt mondta, pihenjen, aztán különleges
csemegéket fog kapni.
– A fátylak, Zada! Keresd ki a holmijaim közül!
– Milyen színűeket, úrnőm?
– Az arannyal átszőtt feketéket, a fekete hangsúlyozza ki legjobban a bőröm színét.
Zada letérdelt, és óvatosan bekente úrnője sajgó talpát a Dagan-tól kapott gyógyírral,
aztán könnyű gyapjútakarót terített Skye-ra, aki a kimerültségtől azon nyomban mély
álomba merült.
Legfeljebb egy órája alhatott, amikor Zada felébresztette, és a legkülönfélébb
csemegékkel megrakott tálat nyújtott át neki. Ahogy Skye felült, érezte, hogy sokkal
jobban van, és farkasétvággyal fogyasztotta el az ételt. Ezek után Zada édességgel
kínálta:
– Dagan ezt külön az úrnőmnek készítette.
Skye orrát megcsapta a gyümölcszselé kellemes vanília-, fahéj-és mandulaillata, meg
is kóstolt három-négy, különböző színű darabkát. Miközben Zada a fürdővizét készítette
elő, bekapott még néhány ízletes zselédarabkát, s közben arra gondolt, talán nem is olyan
rossz ember ez a Dagan, ha a mostoha körülmények között is azzal fárad, hogy ilyen
finomsággal kedveskedjen neki.
– Jöhet fürödni, úrnőm, aztán urunk utasítására Dagan megmasszírozza – mondta
Zada.
– Már csak az hiányzik, így is majd leragad a szemem – mondta Skye ásítva.
– A zselé miatt van, úrnőm.
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– Miért, mi van benne? – kérdezte riadtan Skye, Kedar újabb álnokságától tartva.
– Hasis, úrnőm. Valami növényből vonják ki, mifelénk az emberek már régóta
fogyasztják, nem árt, csak sokkal jobban fogja magát érezni tőle.
– Egyél belőle! – utasította Skye.
– Ó, úrnőm, milyen kegyes hozzám. Hálásan köszönöm! – Ezzel Zada kivett egy zöld
színű darabkát, és gyorsan bekapta, mielőtt még Skye meggondolná magát.
Skye kissé bizonytalan léptekkel jutott el a rózsaillatú vízzel telt dézsáig, és fürdés
közben az jutott eszébe, méreg nem lehet, ha Zada így lelkesedik érte. Amikor Dagan
hozzáértő, gyakorlott mozdulatokkal elkezdte masszírozni, szeretett volna tiltakozni, de
egyetlen hang sem jött ki a torkán. Azzal vigasztalta magát, hogy ez a Dagan semmi
vonzalmat nem érez iránta, csupán teszi a dolgát, amire parancsot kapott.
Aztán hagyták pihenni pár percig. Skye még soha nem érezte magát ilyen lazának és
oldottnak. Mire Zada szólt neki, hogy ideje öltözni, valamelyest kitisztult a feje.
Szolgálója remekmívű aranyláncot csatolt fel Skye csípőjére, ennek szépen megmunkált
szemein fűzte át először a térdig, majd a bokáig érő puha selyemfátylakat. Skye
mozdulatlanul állt, miközben Zada kárminvörös festékkel kente be mellbimbóit, szeme
vonalát körberajzolta kékkel, aztán kifésülte a haját rózsavízbe mártott kefével. –
Amondó volnék, úrnőm, egyen még néhány szem zselét, rövidesen táncolni fog.
Skye így is tett, s a hasis szinte pillanatokon belül hatni kezdett. Úgy érezte, mintha a
föld fölött lebegne, és minden apró mozdulat egyre távolabb repítené. Zada a nyakára is
tett egy láncot, s a mellét, vállát, hátát elfedő, különböző hosszúságú fátylakat ezen fűzte
át. Végül az arcát is elfátyolozta, s miután elkészült, elégedetten szemlélte művét:
– Úrnőm oly gyönyörű, mint a régiek istennői. Az összes vendég eleped majd magáért,
de hát Kedar úr épp azt akarja, hogy mindenki irigyelje magát tőle. Úgy kell táncolnia,
hogy egytől egyig mind megkívánják! És Zada végigsimította úrnője mellét és hasát.
Odakintről már behallatszott a zene, és Skye rövidesen ott találta magát a jóízűen
falatozó vendégek előtt. Térdre borult, majd Kedar fölemelte magához, és büszkén így
szólt: – Íme, a tiszteletre méltó Oszmán csodálatos ajándéka, aki igen hamar
kedvencemmé lépett elő, bár néha még mindig engedetlen.
– Fűszer nélkül ízetlen az étel – jegyezte meg egy fekete szakállas férfi, a többiek
pedig nevettek.
– Nos, Hamid, akkor én elmondhatom, hogy igazán ízletes falathoz jutottam – felelte
Kedar, és vendégei harsányan hahotáztak.
Skye ködös tekintettel nézte az alacsony asztalnál ülő hét-nyolc férfit, de valójában
nem sokat látott belőlük. Tompult elméjén is átsuhant a gondolat, hogy az a különösen
felfokozott érzékiség, ami hatalmába kerítette, nem kizárólag a hasis hatása, hanem Zada
simogatásáé is, pedig semmi mástól nem irtózott jobban, mint ha nő közeledett hozzá
ilyen módon.
– Táncolj, Muna! – hatolt át a tudatára ereszkedett függönyön a parancs. – Táncolj
nekünk, drágaságom.
Skye először lassan, majd mind gyorsabb ütemben táncolt, követve a zene ritmusát, de
amíg a fátylakat nem kezdte levenni, a vendégek nem sok figyelmet fordítottak rá.
Amikor a zene már egészen gyors ritmust diktált, és csak az arcát elfedő fátyol maradt
rajta, Kedar elégedetten nézett végig vendégein, s büszkén nyugtázta, hogy nem egynek a
keze eltűnik a ruha alatt, ágyéktájon, és nagy titokban segít magán.
Az immár anyaszült meztelen Skye közelebb lépett Kedarhoz és vendégeihez,
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kihívóan vonaglott előttük, szinte súrolta őket a mellével. Már rég megszűnt körülötte a
világ, csak a dob pergő ritmusa és a saját, végsőkig csigázott érzékisége létezett számára.
Nem jutott el tudatáig, hogy az összes férfi majd felfalja tekintetével, csak engedelmesen
követte a zene ritmusát, s amint az elcsitult, ő az ura iránti teljes odaadást jelző
testtartásban omlott el a földön Kedar lábánál.
A vendégek hangos éljenzéssel, tapssal jutalmazták a táncot, aranypénzeket, kisebb
ékszereket hajigáltak Skye felé, és ő kérdőn nézett Kedarra. – Vedd el az ajándékokat,
drágaságom, megszolgáltad! – mondta neki a büszke házigazda.
– Sokkal többet ér ő ezeknél – mondta a Hamid névre hallgató férfi. – Nem hinném,
hogy valaha is el akarnád adni, de ha mégis, ne feledkezz meg rólam, annyit kapnál érte,
amennyit csak kérsz!
Skye gyorsan összeszedegette fátylait, és futott vissza a sátrába, ahogy a lába bírta.
Amint lerogyott a földre, mérhetetlen szomorúság vett rajta erőt, nem sok híja volt, hogy
sírva nem fakadt. Dagan és Zada nyomban ott termett mellette, Skye mindkettejüknek
adott egy-egy aranypénzt. Eközben Zada észrevette megtört tekintetét, és lopva Daganra
pillantott:
– Az úr mindjárt bejön hozzá, és nagyon zokon venné, ha sírni látná – súgta oda az
eunuchnak.
Dagan rögtön letérdelt Skye mellé, és gyakorlott mozdulataival elkezdte masszírozni
sajgó lábát, elnehezült izmait. Zada gyöngéden néhány újabb zselédarabkát préselt a
szájába, aztán keze végigsiklott úrnője hasán, mellén. Amilyen gyorsan rátelepedett
Skye-ra a szomorúság, olyan hamar el is illant, testéből nyomtalanul eltűnt az iménti
feszültség. Behallatszott a sátorba, hogy a vendégek emelkedett hangulatban mondanak
köszönetet Kedarnak, ekkor Zada és Dagan szeme összevillant: sietniük kell, az úr
rögvest odaér.
A hasis ugyan már megtette hatását, Skye gátlásai javarészt feloldódtak, de Zada úgy
ítélte meg, nem áll még készen az úr fogadására. Skye fölé hajolt, s mellét cirógatva
lágyan duruzsolt a fülébe: – Csak egy perc, drága úrnőm, mindjárt itt lesz Kedar úr, nem
kell hiába vágyakoznia utána. Megkapja tőle azt, amit én is szeretnék. Ó, bárcsak engem
akarna úgy, mint úrnőmet, mit nem adnék érte!
– Gyorsan, Zada! Szedd le a festéket a mellemről! – Zada elégedett mosollyal hajtotta
végre az utasítást, mert látta, hogy Dagan meg ő remek munkát végeztek, Muna már
kéjesen vonaglik a vágytól. Egyikük sem hallotta meg, amikor Kedar belépett a sátorba.
Kedar egy ideig szótlanul figyelte az ő szépséges Munája vágyakozva vonagló testét,
és nem csekély öröme telt benne, hogy a két szolga milyen buzgón keresi az ő kegyeit.
Aztán egyszer csak megelégelte a látványt, mert az ágyéka jelezte, ideje a tettek mezejére
lépni, elzavarta tehát Zadát és Dagant.
Távozásuk után Kedar egy percig sem habozott, azon nyomban birtokba vette az ő
szépséges szolgája testét. Sokszor és a legkülönfélébb testhelyzetben tette magáévá, rá se
hederített Skye fájdalomig felfokozott vágyaira. Időközben Skye tudata fokozatosan
kitisztult, és önmaga előtt szégyenkezve döbbent rá, milyen állatias bujasággal sarkallta
Kedart. Mégsem hagyhatta abba, mert a délutáni vesszőzés emléke nagyon is elevenen
élt. Végül aztán Kedar kimerülten gördült le róla, és azonnal elaludt.
Skye megkönnyebbülten sóhajtott fel, de szörnyen haragudott önmagára, amiért
hagyta, hogy elkábítsák. Feltápászkodott, töltött egy kis narancslevet, s miközben itta,
megfogadta, többé nem fogyaszt hasist. Azt fogja mondani Kedarnak, hogy neki nincs
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szüksége ilyen szerekre, nélkülük is kívánja urát. Ezek után felhajtott még egy pohár
narancslevet, s némiképp megbékélve önmagával nyugovóra tért.
Reggel édesfügét csipegettek és kesernyés, gőzölgő kávét ittak együtt, amikor Skye
így szólt: – Örömmel látom, uram, hogy nem neheztel Zadára és Daganra. Csak azért
tették, hogy a kedvében járjanak.
– Mit tettek, drágaságom? – kapta fel a fejét Kedar.
– Hasissal akarták fokozni a vágyaimat, mintha nekem nem volna elég, ha látom vagy
megérintem az én uramat! De persze ők csak jót akartak. Most, ha megbocsát,
felöltöznék, nem szeretném, ha miattam indulnánk késve. – Skye negédesen rámosolygott
Kedarra, majd öltözni kezdett.
Kedar dühösen rendelte magához Dagant, és kérdőre vonta.
– Uram, én csak ugyanazt az édességet adtam, amit a háremhölgyei olyan nagyon
kedvelnek – védekezett Dagan. – Mivel korábban megesett, hogy Muna ellenkezett
gazdámmal, gondoltam, hozzásegítem, hogy szebben táncoljon.
– Rendben van, jó szándékodat nem vitatom – mondta Kedar, de érezhetően nem szállt
el a haragja. – Többet elő ne forduljon, hogy bármiféle serkentőszert adsz Munának! Ez
azt jelentené, hogy az én férfiasságom önmagában nem ébreszt elég heves vágyakat
benne. Remélem, nem ez járt az eszedben.
– Ó, nem, uram, a legkevésbé sem! – Dagan előtt megjelent a jól ismert korbács képe,
s azonnal a földre rogyott. – Bocsánatáért esedezem, uram, én csak jót akartam.
– Csak azért kerülitek el kivételesen a büntetést, te meg az a minden lében kanál Zada,
mert nem időzhetünk már itt. Ezt jól jegyezzétek meg, és ne bosszantsatok fel még
egyszer!
– Köszönöm, gazdám! Hálásan köszönöm!
Miután Dagan kihátrált, Kedar odament Skye-hoz, akinek arcáról semmit sem lehetett
leolvasni. Kedar két ujja közé fogta Skye állát, és így szólt hozzá: – Hallottad,
drágaságom, Dagan többé nem fog neked adni az ő kis csalafinta édességéből. Csak
szólnod kellett volna, s én idejében figyelmeztetem. Te nemcsak rendkívül szép vagy, de
kezdek rájönni, hogy okos is. Azért mondom már most, soha ne próbálj meg túljárni az
eszemen, mert azt nem tűröm el. Megértetted, drágaságom?
– Igenis, uram.
– Akkor jól van. Most eredj a kocsihoz!
Ahogy Kedar az ő szépséges Munája után nézett, arra gondolt, milyen különös
teremtés. Senki nem volt még ennyire az övé, mint ez a páratlanul vonzó és izgató nő,
mégis tudta, hogy énjének csak egy része felett van hatalma. Teljes mértékben levetkőzte
gátlásait, amíg a hasis hatása alatt állt, de amikor az elmúlt, legszívesebben ellökte volna
őt magától, ennek ellenére mindent elkövetett, hogy ezt leplezze.
Van valami rejtett zuga Muna lelkének, amiről ő semmit nem tud. Kedarban is
megvolt csírájában az a képesség, amit a nagybátyja oly magas szintre fejlesztett, de ő
sajnálta az időt és fáradságot e sok önfegyelmet igénylő munkára. Ennek ellenére sokszor
ráérzett bizonyos dolgokra, másoknál jobban látott át helyzeteket, sejtett meg emberi
érzelmeket. Az ösztönei azt súgták, nem érdemes töprengeni Muna titkán, bár kíváncsi rá,
de végtére is nem egyéb, mint ritka szép nő, akinek az a dolga, hogy neki örömet
szerezzen. Nagy szerencse, hogy ilyen ajándékot kapott.
Odakintről behallatszott a nyüzsgés, és Kedar, nem akarván hátráltatni az indulást,
kiment a sátorból, hogy az emberek azt is lebonthassák. Kedar egyenesen ahhoz a
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kocsihoz ment, melyben Muna utazott, beült melléje.
Skye szeme elkerekedett a csodálkozástól, úgy kérdezte: – Uram?
Kedar levette a fátylat Skye arca elől, és vadul, durván csókolta. Nem volt más célja
ezzel a csókkal, csak hogy érvényre juttassa akaratát, gyakorolja hatalmát, és az ő
szépséges szolgája alávesse magát neki.
– Elvárom, drágaságom, hogy ma este felülmúld azt, amit az éjjel nyújtottál nekem! –
Ezzel visszaerősítette a fátylat, és faképnél hagyta Skye-t.
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Ahogy a dombtetőn épült újabb negyed felől közeledtek a völgybe ékelődött Fez felé,
a városból egyebet sem lehetett látni, mint a városfalat s annak égbe törő tornyait. Skyenak olyan érzése támadt, hogy aki itt egyszer belép, többé nem kerül ki onnan. A
hatalmas, patkó alakú kapun áthaladva lehangoló kép tárult elé: a zöld cseréptetős
házakon sehol egy ablak, a piszkosfehér falak egyhangúságát csak a bejáratok törték meg.
Mint rövidesen kiderült, ez csak a látszat, mert a kívülről zord és jellegtelen házak
páratlan szépséget és gazdagságot rejtenek. Skye-nak azonban nem az volt a fontos,
milyen a város, hanem hogy bejutott, és Niall Burke valahol itt raboskodik. Leginkább
azt latolgatta, mennyi időbe telik, mire kapcsolatba léphet Kedar öccsével, Hamallal.
Kívülről azt sem lehetett sejteni, hogy Kedar birodalma valóságos földi paradicsom. A
több, egymáshoz kapcsolódó épület közti térséget színpompás kertek, szökőkutak
töltötték ki, a belső helyiségek gazdagságról és jó ízlésről tanúskodtak.
Dagan a nők számára fenntartott épületszárnyba kísérte Skye-t és Zadát, ahol külön
konyhák, fürdők, kertek, társalgók, közös hálóhelyiségek és egyszemélyes szobák voltak.
– Hány nőt tart a gazda a háremében? – kérdezte Skye Dagantól.
– Nem tudom pontosan, de negyvennél biztosan többen vannak.
Két szénfekete eunuch tárta ki előttük a háremhez vezető hatalmas, kovácsoltvas
kaput. A nagy társalgóban sok nő üldögélt, beszélgetett, varrogatott, zenélt vagy olvasott,
s amikor ők beléptek, minden szem Skye-ra szegeződött. Kedar legújabb kedvence
szépsége láttán a vetélytársak rögtön ellenséget orrontottak.
Dagan vigyora arra utalt, hogy örömét leli sértettségükben. – A gazda üdvözletét küldi
a hölgyeknek hazatérése alkalmából. Ez a szépséges teremtés itt mellettem Muna, az úr
az algíri nagybátyjától kapta ajándékba, s most ő a kedvence.
– Nyilván jobb híján fanyalodott rá az úr a hosszú út során – vetette oda pökhendien
egy szőke hajú, mandulavágású, fekete szemű nő.
– Mondd, drágám, sok fáradságodba kerül ilyenre festeni a hajad? – vágott vissza
Skye arabul. – Az otthoni vadászkutyáim bundája éppilyen színű volt. – Skye-t nem érte
váratlanul, hogy szemtelenségével kihozta sodrából a szőke nőt. Ekkora háremben a
gyönge kihullik a rostán.
– Mit engedsz meg magadnak? – visította a nő, és készült nekirontani Skye-nak, ő
azonban gyorsabbnak bizonyult, hajánál fogva ragadta meg és hajította el jó messzire a
szőke nőt, aki aztán szóhoz sem jutott a meglepetéstől. – Te mit engedsz meg
magadnak?! – vágott vissza Skye. – Odahaza sem voltam akárki, de itt most én vagyok
Kedar úr kedvence. Engem nem a falu végéről szalajtottak. Nem kell okvetlenül
barátnőknek lennünk, de a nekem kijáró tiszteletet leszel szíves megadni. Megértetted?
A szőke nőbe belefagyott a szó, és hirtelen néma csönd támadt. Aztán valahonnan egy
elegáns, magas, rövid fekete hajú, különlegesen szép zöld szemű nő lépett elő. –
Köszöntelek Fezben. Az én nevem Talitha, Allahnak hála, Kedar úr mostanában már
ritkán részesít kegyeiben. – Talitha mosolyogva kérdezte Dagantól: – Külön szobát fog
kapni?
– Igen, és Kedar úr azt üzeni, senki ne merje bántani – felelte Dagan.
– Semmi ok az aggodalomra, Dagan – mondta Talitha. – Úgy fogok vigyázni rá, mint
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a szemem fényére. – Aztán a többiek felé fordult: – Hallottátok? Aki egy ujjal is hozzá
mer nyúlni Munához, annak először velem, aztán Kedar úrral gyűlik meg a baja.
– Most már minden rendben lesz – súgta oda Dagan Skye-nak, majd távozott.
– Gyertek velem – mondta Talitha. – A kancaligetre néző szobát kapsz, ellátni onnan
egészen a városfalon túli hegyekig.
– Te vagy a fő háremhölgy? – kérdezte Skye.
– Igen, nekem van részem ebben a megtiszteltetésben – felelte Talitha. – Én voltam az
első, akit Kedar úr magához vett, van két lányom tőle, de már jó ideje elhanyagol.
– Szereted?
– Nem, de hálás vagyok neki. Én Rabatban születtem, egy bordélyházban. Anyámat,
aki nagyon szép volt, akkor hagyta el a francia szeretője, az apám, amikor már terhes volt
velem, ezért aztán elment a város legelőkelőbb bordélyába, azt mondta, hajlandó ő is
áruba bocsátani magát, ha előbb megszülheti a gyerekét, így is történt, én ott nőttem fel,
és Kedar húszéves koromban vett meg a bordély tulajdonosától. Hálával tartozom neki,
mert itt otthonra leltem, megfelelő körülmények között nevelhetem a gyerekeimet. No,
meg is érkeztünk. – Talitha egy szép, tágas, világos szobába vezette őket. – És te, Muna?
– Fogságba estem, és Oszmán úr vett meg Kedar úrnak ajándékba – felelte Skye.
– Remekül beszéled a nyelvünket – állapította meg Talitha.
– Jó nyelvérzékkel áldott meg az ég.
– És Kedar úrról mi a véleményed?
– Egészen más, mint akiket eddig ismertem – fogalmazott óvatosan Skye, nem tudván,
hová akar kilyukadni Talitha.
Talitha felkacagott. – Bizony, nagyon szigorú gazda, de hidd el nekem, vannak nála
sokkal rosszabbak. Kedarnak az a legfontosabb, hogy maradéktalanul engedelmeskedj
neki az ágyban, és ne fecsegj túl sokat, mert azt utálja. Egy darabig most valószínűleg
nem a te társaságodat keresi, olyan ő, mint a méhecske, virágról virágra száll. Két
hónapon át csak veled volt, kell neki a változatosság. Az is csoda, hogy ennyi ideig nem
unt rád, szerintem ez még nem fordult elő vele.
– Én azt teszem, amit az úr parancsol nekem – mondta Skye negédesen.
Talitha ismét felkacagott: – No, majd meglátjuk. Most magadra hagylak a
szolgálóddal, rád fér egy kis pihenés.
Alig csukódott be az ajtó Talitha mögött, Zadából máris áradt a szó: – Milyen
gyönyörű szoba! Nézze, úrnőm, milyen csodálatos a kilátás! És ezek a szőnyegek milyen
szépek! Micsoda hatalmas ágy! Elképzelem, hogy majd ebbe fekszik bele Kedar úr,
merthogy maga a kedvence! Mekkora szerencsénk van, hogy ilyen pompás helyre
kerültünk! Úrnőm helyében én olyan hamar teherbe esnék, amint csak lehet. Dagan azt
mondja, Kedar úr valószínűleg feleségül veszi magát. Ez aztán a megtiszteltetés!
– Hagyd már abba, te locsifecsi nőszemély! – szólt rá Skye. – Nem fogod fel, hogy itt
a falnak is füle van? Hallhattad, Kedar úr a változatosságot szereti, most a többi asszonya
társaságát fogja keresni.
– Ha ez így lenne, úrnőm nem kapott volna ilyen csodaszép szobát, kettőnek is széles
ággyal.
Skye eleresztette a füle mellett szolgálója megjegyzését, inkább elküldte, nézze meg,
lehet-e fürödni. Nagyon vágyott rá, hogy a hosszú út porát végre leáztathassa magáról.
Zada több eunuch kíséretében tért vissza, ezek hozták fel Skye holmiját. Miután
lerakodtak, egy kivételével mind elhagyták a szobát.
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Ez Minda, Kedar úr úrnőm szolgálatára rendelte – mutatta be Zada a világosabb bőrű
néger eunuchot. – Mondtam én, hogy az úr kivételez magával!
– Elég legyen már, Zada! – bosszankodott Skye. – Allah kegyes volt hozzám, hogy
Kedar úr figyelmét felém fordította, de akkor is el kell fogadnom a sorsomat, ha nem
mindig én leszek a kedvence.
– Bölcsen szólott, úrnőm – mondta a néger. – Dagan szerint még sokra viszi, most már
látom, nem téved.
Skye és az eunuch tekintete összetalálkozott. Ez is Kedar embere, Zada nemkülönben,
gondolta Skye, ő teljesen egyedül van. Mi lesz, hu Hamal mégiscsak meggondolja
magát? Mi lesz, ha Niall túlfeszíti a húrt, és a hercegnő végez vele? Akkor ő hiába tette
meg az utat, s vajon hogy jut vissza Oszmánhoz? A kimerültség és a kétségek annyira
erőt vettek rajta, hogy eleredtek a könnyei.
– Ejnye, Zada! Hát nem látod, az úrnő mennyire fáradt? – dorgálta a lányt Minda. –
Mozogj már, kísérjük át a fürdőbe, hadd pihenjen le mielőbb!
Skye hálás volt az eunuchnak, hiszen több mint két hónapja nem volt egy nyugodt
éjszakája, azt a néhány napot kivéve, amikor a nőt tisztátalannak tekintik. A fürdő
valóban kioldotta belőle a feszültség nagy részét, s amikor Minda visszavitte a szobájába,
lefektette a hatalmas ágyra, már mosolyogva hajtotta álomra a fejét. Zada és az eunuch
nem is sejtették, hogy hallja a beszélgetésüket.
– Pontosan hat óra hosszat hagyd aludni – rendelkezett Minda –, aztán enni kap, és az
úr tizenegykor jön hozzá. Megértetted?
– Kedar úr már ma felkeresi? – kérdezett rá Zada diadalmas mosollyal.
– Világosan megmondtam, és én nem szoktam összevissza fecsegni, mint egyesek! Ha
te is azt akarod, hogy az úrnőnk kiváltságos helyzetbe kerüljön az urunknál, akkor ne
akadékoskodj, ne legyél fel fölösleges kérdéseket, hanem tedd, amit mondok. Én már hét
éve vagyok Kedar úr háremében, talán többet is tudok, mint kellene.
– Ha ilyen nagyokos vagy, Minda – szemtelenkedett Zada –, miért nem vitted többre?
– Két évvel ezelőtt már majdnem sikerült – felelte az eunuch –, de egy kis nyavalyás
kijátszotta az éberségemet, és rajtakapták, amint megcsalta az urunkat az egyik testőrrel.
Ha Dagan nem lép közbe, én is az életemmel fizetek annak a ringyónak az
esztelenségéért. Dagan győzte meg gazdánkat, hogy én nem vagyok hibás a dologban,
neki köszönhetem, hogy itt maradhattam, és most megint fontos feladatot kaptam. Ha
mindig azt teszed, amit mondok, Zada, Muna úrnő lesz a gazdánk egyetlen felesége,
akkor pedig te is, én is kiváltságos helyzetbe kerülünk. Ha nem tévedek, ezt te se bánnád,
igaz?
Zada mindjárt másképp nézett az eunuchra, s már tisztelettudóan kérdezte: – Miért
ilyen jó hozzád Dagan? Miért segít ennyire?
– Mert a testvérem – felelte Minda, majd sarkon fordult és elment.
Minda szavai hallatán Skye-on ismét erőt vett az elkeseredés. Semmi kétség, Minda
volt annak a szerencsétlenül járt kínai lánynak a szolgája, s most, hogy újabb lehetőséget
kapott, ezt már végképp nem akarja majd elszalasztani. Minden lépését figyelni fogja,
akkor meg ő hogyan tudja kiszabadítani Niallt? Skye a párnába temette arcát, keservesen
zokogott, s úgy sírta magát álomba, hogy egyre csak az ő szegény drága férje járt az
eszében. Ó, Niall, hol lehetsz most? Forgolódott, hánykolódott, rémlátomások kísértették,
miközben Niall Burke egészen másfajta megpróbáltatásoknak volt kitéve.

135

Bertrice Small

Édes holnapok

Skye talán nem is hitt volna a szemének, ha látja, hogy férje finom arcvonásai
mennyire megkeményedtek, s ugyan nagyon lesoványodott, de megizmosodott a
gályarabság hosszú hónapjai során.
Míg aludt, meztelenül odakötözték az ágyhoz, nehogy elszökjön, s a melléje kirendelt
idősebb női eunuch már belédiktálta azt az italt, amit Turkánnal való találkozása előtt
mindig el kellett fogyasztania. Először nem volt hajlandó meginni, kiköpte, miután
beleerőszakolták a szájába. Akkor ezt nem követte megtorlás, de legközelebb már egy
csövet dugtak le egészen a gyomráig, azon át töltötték belé a serkentőt. A harmadik
alkalommal úgy adták neki az italt, hogy a cső készenlétben állt, ha netán megint nem
akarná meginni.
A folyadék gyorsan hatott, Niall eleinte szégyenkezve tapasztalta, milyen szélsebesen
oldódnak a gátlásai, aztán úgy érezte, semmi nem számít, s rövid idő múltán már
türelmetlenül követelte az ő csemegéjét: – Rabi, hol a cukorkám?
– De odavan érte! – jegyezte meg elégedetten a matróna. – Csak nyissa ki a száját,
adom máris!
Niall engedelmeskedett; nagyon ízlett neki a mézédes, vaníliaillatú cukorka. Érdekes,
otthon, Írországban ilyet nem csinálnak. Írország! Ó, viszontlátja-e valaha is a hazáját?
Ki kell bírni, túl kell élni! Mindig erre gondolt, valahányszor a Turkán hercegnővel való
találkozásra készítették föl. Eleinte foggal-körömmel tiltakozott, de aztán addig tartották
láncra verve a kertben, míg jobb belátásra nem tért. Kezdetben hálás volt a hercegnőnek,
aki kiváltotta a szörnyű gályarabságból, de hamarosan rájött, mire kell ő neki.
Megpróbálta elmagyarázni Turkánnak, aki egyébként szintén folyékonyan beszélt
franciául, hogy ő a hazájában nemesember, a neve Niall Burke, csodálatos felesége és két
szép gyermeke van. Annyi váltságdíjat kaphat érte a hercegnő, amennyit csak akar.
– Ashurnak foglak hívni – felelte a hercegnő. – Tudod, mit jelent ez a mi nyelvünkön?
Annyit tesz: harcias. Jobb nevet keresve se találni neked.
Niall abban a hiszemben kezdte el újra magyarázni, kicsoda ő, hogy a hercegnő nem
érti, amit mondott. Turkán azonban félbeszakította: – Hallottam én elsőre is, Ashur.
Csakhogy én nem váltságdíj reményében váltottalak ki. Nekem nem kell a pénz, van
belőle elég. Szeretek mindent, ami szép, és most már te is a gyűjteményembe tartozol.
Magas vagy, izmos, gyönyörű ezüstös a szemed, tetszel. Úgy sejtem, remek szerető vagy,
s én majd megtanítalak, hogyan legyél még jobb.
– Soha! – kiáltotta indulatosan Niall.
Turkán harsányan felkacagott. – Tudod te, kinek mondod, hogy soha? Bizonyára nem,
mert különben nem vetemednél ekkora arcátlanságra! Nos, jól vésd az eszedbe: én II.
Szelim szultánnak, az igaz hit védelmezőjének és e város legfőbb urának leánya vagyok!
– Törődöm is vele, ki a maga apja – csattant fel Niall. – Akkor se leszek fedezőmén az
istállójában!
Turkán megvető pillantással mérte végig. – Azt hiszed, számít, mi voltál régen? Az
már a múlt, te most Turkán hercegnő háreméhez tartozol, Ashur a neved, és az a dolgod,
hogy úrnőd kedvében járj. Előbb-utóbb úgyis beadod a derekad, ezt megígérhetem!
Niall Burke csak azzal vigasztalhatta magát, hogy eladdig még nem adta be a derekát.
El kellett ismernie, hogy a hercegnő nem mindennapi jelenség. Vitán felül nagyon szép a
karcsú termetével, telt kebleivel, hosszú lábával, vállig érő, lángvörös hajával, finom,
előkelő arcvonásaival, mandulavágású szemével.
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A háremben töltött egy év során Niall azt is megállapította, hogy a hercegnő rendkívül
művelt és okos. Niall önként, saját jószántából soha nem szeretkezett vele, a hercegnő
mégis ugyanúgy kedvenceként kezelte, mint azt a Hamal nevű fiút, aki három évvel
korábban került a hárembe, és valóban szerette úrnőjét. Milyen különös, gondolta Niall a
hercegnő érkezésére várva, ez a Hamal azelőtt szabad ember volt, a bátyja adta el, de a
jelekből ítélve ő ezt egy csöppet sem bánja. Nem tudni, rájött-e a hercegnő, de Hamal
nemegyszer kihasználta már kiváltságos helyzetét. Nagy kár, hogy rajta mégsem tud
segíteni. A hercegnő azt vette a fejébe, hogy tőle, Nialltól akar gyereket. Csakhogy egy
ilyen szuka nem lehet az ő gyerekének az anyja! Niall azelőtt nem sokat fohászkodott
Istenhez, de most folyvást azért könyörgött, nehogy ez a vérmes nőszemély tőle
megfoganjon. Imái egyelőre meghallgatásra találtak.
Addig őt csak Skye ajándékozta meg gyermekkel, de milyen gyönyörű kis
apróságokkal! Szentséges Isten, Padraic még alig látta meg a napvilágot, amikor ő
utoljára eljött a Burke-kastélyból. Vajon milyen lehet most az ő kicsi lánya, Deirdre, és a
fiacskája, Padraic? Skye vajon meddig gyászolta? Férjhez ment-e újból, s ha igen, vajon
kihez? Majd eszét vesztette a gondolattól, hogy Skye netán valaki másnak a felesége.
Milyen kegyetlen bosszút állt rajtuk Claire O'Flaherty! Ha valami csoda folytán
egyszer innen kiszabadul, a föld alól is előkeríti azt az elvetemült nőszemélyt, és végez
vele.
– Zaklatottnak látszik az én gyönyörű Ashurom – suttogta fülébe Turkán, miközben
bebújt mellé az ágyba, s már cirógatni is kezdte Niall érzékeny pontjait. – Min töri a fejét
az én szépségem?
– Az álnokságon és a bosszún, hercegnőm – felelte Niall. Turkán kissé megriadt az ő
Ashurja sötét tekintetétől: – Neked most egészen másra kell figyelned!
– Minden úgy lesz, ahogy hercegnőm parancsolja! – Niall gúnyos nevetéssel kísérte
válaszát.
– Ó, Ashur! – suttogta a hercegnő vágyakozva. – Hát annyira nehezedre esik szeretni
engem?
Ahogy a hercegnő odahajtotta fejét a mellkasára, Niallba beléhasított a felismerés:
eddig tévúton járt. Micsoda kötözni való bolond volt! Mindig csak ellenkezett,
hadakozott a hercegnővel, ahelyett, hogy végrehajtotta volna a parancsait, így nyervén el
a bizalmát. Úristen, talán már hónapokkal ezelőtt megszökhetett volna! Milyen igaza volt
Skye-nak, hogy nem lát tovább az orránál, hirtelen haragjában cselekszik, nem gondolja
át előre a forrófejűsége következményeit!
Turkán időközben kicsiholta belőle a merevedést, és már készült őt meghágni úgy,
ahogy máskor is szokta, amikor Niallnak támadt egy ötlete: – Vegye le rólam a láncot,
hercegnőm! Itt az ideje, hogy megmutassam, hogyan szeret egy igazi ír férfi!
A hercegnő elképedve nézett rá. – Miféle csel ez, Ashur?
– Csak nem fél tőlem az én hercegnőm?
A hercegnő a váratlan fordulattól elbizonytalanodott. Hosszú hónapok óta csak úgy
boldogult Ashurral, hogy ópiummal, hasissal és más közismert ajzószerekkel tömték. Azt
mondta, vannak gyerekei, ő mégsem esett teherbe tőle. Talán Ashur ellenállása volt eddig
az akadály.
– Nem akarja, hogy átöleljem? – duruzsolta Niall. – Vegye le rólam a láncot!
Turkán egy ideig habozott, aztán fölkelt az ágyról, a szoba túlsó végében lévő kis
faragott elefántcsont dobozból kivett egy kulcsot, és szabaddá tette Niall kezét, lábát. Míg
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a hercegnő visszatette a kulcsot a helyére, ő megdörgölte csuklóját, és felült az ágyon.
Ugyanazt a furcsa lebegést érezte, amit máskor is a szerek hatására, de most valahogy erő
költözött belé, s csak egy gondolat járt a fejében: magáévá tenni ezt a törékeny, szép kis
nőt, hiszen az eddig is ezt akarta, de most már ő is.
Lehúzta maga mellé az ágyra a hercegnőt, fölé hajolt, megcsókolta. Turkán először
vonakodott, nem csitult még benne a váratlan fordulat keltette félelem, de az ő Ashurja
gyöngéden simogató keze kioldotta belőle a feszültséget. Egyszer csak azon kapta magát,
hogy átengedte az irányítást, de amennyire meglepetésként érte mindaz, ami történt,
annyira nagy gyönyörűségére szolgált. Soha addig nem engedte meg egyetlen férfinak
sem, hogy az legyen fölül. Ó, igen, az ő szelíd kis báránykája, Hamal cirógatja, becézgeti,
de mennyire más az, mint amit ez a heves, szenvedélyes férfi vált ki belőle! Turkán a
gyönyörök olyan birodalmába jutott el, ahol azelőtt még soha nem járt, el sem tudta
képzelni, mekkora csoda születhetik abból, ha nem ő hódít, hanem őt hódítják meg.
– Ó, Ashur, eddig nem tudtam, hogy ilyen is létezik! – vallotta be őszintén a hercegnő,
miután aléltságából magához tért.
Niall kételkedett a szavaiban. – Miért mondja ezt, hercegnőm? Maga háremben nőtt
fel, lehetetlen, hogy ne tudná, miféle örömöt tud szerezni férfi és nő egymásnak!
– Tudod, Ashur, engem tízéves koromban elzavartak apám házából. Anyám táncosnő
volt apám háremében, aki csak egyetlenegyszer vetett szemet rá, de az én anyámnak már
az is elég volt ahhoz, hogy teherbe essen. Apám viszont többé rá sem hederített, anyám
pedig meghalt, amikor engem megszült. Egy ideig anyai nagyanyám nevelgetett, de
amikor kezdtem hasonlítani apai dédanyámra, anyai nagyanyám halálos ellenségére,
eltaszított magától.
Körülbelül tízéves lehettem, amikor apámnak sok pénzre volt szüksége a flotta
bővítéséhez, s ezt kihirdették minden nagyobb városban. Fez az összes többinél
nagylelkűbbnek bizonyult, s ez felkeltette apám érdeklődését. Kiderült, hogy a hatalmas
összeget a város leggazdagabb kereskedője, Ali ibn Ahmet bocsátotta rendelkezésére,
akinek nem volt felesége, pedig már alaposan benne járt a korban. Apám úgy határozott,
egy hercegnővel viszonozza a segítséget. A választás rám esett, s mielőtt útnak indítottak,
nagyanyám látott el tanácsokkal. Azt mondta, viselkedjem úgy, mint aki szelíd és
engedelmes, de soha ne hagyjam, hogy bárki, a férjemet is beleértve, kisajátítson,
uralkodjék rajtam. Gyűjtsek össze minél nagyobb vagyont, ügyeljek rá, hogy a férjemnek
én legyek a kizárólagos örököse, mert a pénz hatalom.
Ez minden, amire engem a háremben megtanítottak, ezzel az útravalóval bocsátottak
el. Hogy milyen a gyönyör, azt én eddig nem tudtam, de eztán már nem adom alább.
Szent ég, gondolta Niall, milyen furcsa teremtés ez a hercegnő. Elégedetten állapította
meg, hogy végre jó úton jár, még néhány ilyen éjszaka, és fordul a kocka, ő lesz az úr és
Turkán a szolga. – Akarja-e, hercegnőm újra átélni a gyönyört? – suttogta a fülébe Niall.
– Ó, igen, Ashur! Akarom!
Niall később azon csodálkozott, hogy ez előbb nem jutott eszébe. A hercegnő minden
gazdagsága és hatalma ellenére ugyanolyan nő, mint bárki más. Niall arra gondolt,
nagyon óvatosnak kell lennie, nehogy gyanút keltsen benne.
– Mi ütött beléd? – kérdezte Nialltól az ifjú Hamal, aki azonnal észrevette a változást.
– Eddig úgy akartad visszaszerezni a szabadságodat, hogy hadakoztál a hercegnővel.
– Miközben te is, ő is azt mondtátok, arra úgysincs semmi esélyem. Én csökönyös ír
vagyok, Hamal, de végre beláttam, igazatok van, jobban teszem, ha megszelídülök.
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Végtére is a mi úrnőnk igazán vonzó, én meg egészséges férfiember vagyok.
– Hát a feleséged? – kérdezte Hamal. – Rá már nem gondolsz?
Niall összerezzent. – Skye kétségkívül halottnak hisz, bizonyára újra férjhez ment.
Majd két éve nem tud rólam semmit, szüksége van egy erős férfira, aki oltalmába veszi,
különben nem tudja megvédeni a kicsi fiam örökségét. Apám már nagyon idős, aligha tud
neki segíteni. – Niall szíve nagyot dobbant, hiszen amit elmondott, akár szóról szóra igaz
lehet. Egyáltalán nem lehetetlen, hogy Skye valóban újabb házasságot kötött, és könnyen
meglehet, hogy ő soha nem tér vissza Írországba. A lelke mélyén mégis bízott benne,
hogy Skye még mindig az övé és senki másé.
– Az enyém vagy, senki másé – suttogta Kedar Skye fölé hajolva, miközben ő
kimerülten és félig öntudatlanul tűrte, hogy a férfi ismét belehatoljon.
Skye hiába remélte, hogy csillapodik majd Kedar étvágya, ha már Fezbe értek, mert
ennek épp az ellenkezője történt. A háremben már majd mindenki féltékeny volt rá, és
Talithát kivéve csupa ellenséggel volt körülvéve. Egyedül ő érzékelte, hogy Munát nem
teszi boldoggá kiváltságos helyzete. Skye-t mindjobban nyugtalanította, hogy Hamal még
nem jelentkezett, pedig bizonyára tudja, hogy ő Fezben van.
Skye gondterhelten sóhajtott fel, s Kedar, mint oly sokszor, ezúttal is félreértette: – Ne
félj, drágaságom, szeretkezünk még. Örömmel tapasztalom, hogy sikerült levetkőznöd
szégyenlősségedet, és már te is annyira kívánsz, mint én téged.
– Lehet-e az én uramat nem kívánni? – nevetett Skye.
– Egyre jobban viselkedsz, drágaságom, ezért jutalmat érdemelsz. Mondd, mit
szeretnél.
Skye úgy tett, mint aki töpreng, majd így szólt: – Megengedné-e uram, hogy
Talithával együtt elmenjünk az óvárosi bazárba? Egy fillért se költöttem el a pénzemből,
mióta itt vagyok. A hárembe járó árusok meg semmi kedvemre való portékát nem
kínálnak.
Kedar elégedetten nyugtázta magában, hogy no lám, a szigorú bánásmód eredményre
vezetett, az ő szépséges Munája már nem lázadozik. Az is tetszett neki, hogy ilyen ízigvérig nőies kéréssel áll elő, csecsebecséket akar vásárolni, ráadásul nem fecsérli a pénzét
azokra a silány holmikra, amiket az árusok a hárembe hoznak. Egyre többször jutott
eszébe, hogy talán feleségül veszi, főleg ha még teherbe is esik.
– Szóval a bazárba szeretnél elmenni, Muna. Rendben van, holnap elmehettek, de
mind a ketten gondosan elfátyolozzátok magatokat, és kísérőt adok mellétek.
– Ó, hálásan köszönöm, uram! – Skye ezután Kedarhoz simult, cirógatta, csókolta,
mesteri módon szította fel újból a férfi vágyait. Amikor azonban a valódi énje minden
tiltakozása ellenére a saját vágyai is lángra lobbantak, sőt Kedarral együtt ő is belépett a
gyönyörök kapuján, mélységes szégyenérzet töltötte el. Igaz, hogy mindezt kizárólag
Niallért teszi, de nem volna szabad élveznie. Mielőtt elaludt, az volt az utolsó gondolata,
hogy a lehető leghamarabb el kell menekülnie innen, amíg még nem késő, amíg ez a
veszedelmes ember tönkre nem teszi. Rettegés vett rajta erőt, mert eszébe jutott, hogy
lévén rabszolga, Kedar őt az iszlám törvények értelmében bárki hozzájárulása nélkül, az
ő beleegyezése nélkül is feleségül veheti. Nem, ez nem történhet meg. Oszmán nem ezt
olvasta ki a csillagokból.
Amikor Skye másnap reggel felébredt, egyedül találta magát az ágyban, Kedar
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ottjártára csak a párna bemélyedése utalt. Az utóbbi időben már nem kellett az ágy
lábánál aludnia. Talitha szerint ez igen nagy megtiszteltetés, kettejükön kívül a háremben
senki másnak nem is adatik meg. Skye elnyújtózott az ágyon, s izgatottan latolgatta, ki
tudja-e majd deríteni, hol lakik Turkán hercegnő.
Nyílt az ajtó, Talitha lépett be jókedvűen. – Nem tudom, mi a titkod, hogyan tudsz így
Kedar úr kedvében járni, de hogy az elmúlt éjjel kitettél magadért, az is biztos. Kedar úgy
jött be hozzám ma reggel, mint egy jóllakott párduc, azt mondta, te meg én elmehetünk
ma a bazárba. Sok éve ismerem, de ennyi pénzt még soha nem adott. Ide nézz, Muna!
Csupa aranydénár, arra költjük, amire akarjuk! – Talitha egy gömbölyded bőrzacskót
mutatott. – Áruld el, hogy csinálod?
Skye felült, aztán szégyenlősen takarta el fedetlen keblét. – Csak alázatosan
engedelmeskedem neki, Talitha.
– Furcsa teremtés vagy te, Muna. Van benned valami titokzatos, talán épp ez tetszik
annyira Kedarnak. Bárhogy is van, mindenesetre köszönöm, hogy rám gondoltál. A
többieket megeszi majd a sárga irigység. Siess, öltözz, használjunk ki minden percet.
Idejét se tudom, mikor tettem ki a lábam ebből a házból.
Talitha elment, Zada pedig ételt hozott. – Lásson hozzá, úrnőm, Allah tudja, mikor
eszik újból. – Skye-nak nem kellett kétszer mondani, farkaséhes volt. Amikor pedig a
fürdőbe tartottak, Zada annak tudatában viszonozta fennhéjázó tekintettel a
háremhölgyek irigy pillantását, hogy már egyre biztosabb: az úrnője lesz Kedar úr első és
egyetlen felesége.
A fürdőben hamar végeztek, mert kora reggel senki más nem volt ott, csak a szolgák,
akik így csak körülötte sürgölődtek. A szobába visszatérve Skye felöltözött, a tüsténkedő
Zada pedig rá akart aggatni minden ékszert. Skye elmagyarázta neki, hogy ha így
mutatkozik, mindenki felfigyel rá, ami Kedar úrnak a legkevésbé sem volna ínyére, a
kereskedők pedig többet kérnek tőle, ha látszik rajta, hogy temérdek pénze van.
Zada csalódottan sóhajtott fel, de elismerte, hogy úrnőjének igaza van. Mire Talitha
érte jött, a földig érő fekete köpeny, a csuklya és az arcfátyol csak Skye szemét hagyta
szabadon, ami látszott belőle, annak alapján lehetett gazdag vagy szegény, csúnya vagy
világszép, hatvanéves vagy akár húsz.
Kedar úgy rendelkezett, hogy lefüggönyözött gyaloghintón tegyék meg az utat a
bazárig; az ő asszonyai nem gyalogolhatnak. Skye egész úton kikandikált a függöny
mögül, figyelte a kanyargós utcákat szegélyező házakat, a folyó két partját egyetlen ívvel
összekötő hidakat, melyeket a Spanyolországból elűzött és Fezben letelepedett mórok
építettek. Ahogy közeledtek az óváros felé, a házak egyre szorosabban préselődtek
egymás mellé, az összezsúfolódott házak még a napsugaraknak sem engedtek utat.
– Miért akartál a bazárba jönni? – kérdezte Talitha.
– Nehezen viselem a bezártságot – felelte Skye. – Az én hazámban a nők szabadon
járnak-kelnek, ha kedvük tartja, akár lovagolhatnak is. Én egy idő után megkergülök, ha
sehová nem mehetek. Hát ezért kértem Kedar úrtól, hogy eljöhessek, nekem ez sokkal
többet jelent, mint az ékszerek.
– Nem csoda, hogy fölkeltetted Kedar úr érdeklődését, annyira más vagy, mint a többi
nő.
– De hiszen van rajtam kívül is európai az urunk háremében, nem? – kérdezte Skye.
– Van persze, több is, de egyikük se nemesi származású. Kettőnek kereskedő az apja, a
többi parasztlány, mindannyian hozzászoktak, hogy engedelmeskedjenek a fölöttük
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állóknak, akárcsak a keletiek.
– Én csak a királynőnek tartoztam engedelmességgel – mondta Skye.
– Talán a királynak? – hüledezett Talitha.
– Nem, Angliában királynő uralkodik, mégpedig saját jogon – magyarázta Skye.
– Hihetetlen! Ez itt elképzelhetetlen volna.
Mielőtt azonban belemerültek volna a témába, a hordozók letették a földre a
gyaloghintót, és Minda mindkettejüket kisegítette. Az eunuchhal a nyomukban indultak
el, és először ott kezdték a sétát és az álmélkodást, ahol a szivárvány minden színében
pompázó, szebbnél szebb selymeket kínálták. Skye-t először szinte elkábította a rengeteg
finom kelme látványa, időbe tellett, mire kiválasztott magának egy ezüstszállal átszőtt
égővörös és egy, a szeme színéhez illő zöldeskék selymet – a hárem varrónője majd
elkészíti belőlük a ruhát.
Egy szűk utcácskán át jutottak el oda, ahol az arany- és ezüstművesek kínálták
portékáikat. Az egyik kis üzletben épp a karkötőket nézegették, amikor egy jóképű,
fekete göndör hajú, melegbarna szemű, világos bőrű fiatalember lépett be az ajtón.
– Hamal uram – mondta az ékszerész –, elkészült a fülbevaló, amit megrendelt.
– Jó napot, Hamal – szólalt meg Talitha.
Skye szíve nevesen vert. Nem valószínű, hogy Talitha ismer más Hamalt Kedar
öccsén kívül. Szerette volna azon nyomban megkérdezni, él-e még Niall, de persze nem
mert megszólalni.
– Micsoda meglepetés – mondta Hamal –, a bátyámnak eddig nem volt szokása
megengedni, hogy asszonyai a bazárba járkáljanak! Netán fellázadt az egész hárem, és
megfojtották?
Talitha felkacagott. – Milyen rosszmájú lettél újabban, Hamal! Talán mégsem vagy
felhőtlenül boldog a hercegnőddel?
Hamal kisfiúsán mosolygott. – Boldog vagyok, Talitha, bár a bátyám valószínűleg
nem így képzelte, amikor eladott. De mondd csak, ki ez a szégyenlős lány itt melletted?
– Ő Muna, Kedar úr kedvence, és a verebek azt csivitelik, rövidesen a felesége,
különben aligha volnánk most itt.
– Még hogy Kedar elszánta volna magát a nősülésre? Ha nem te mondod, Talitha, el
se hiszem. Vajon mi lehet a hölgy titka, hogy ilyen érzéseket váltott ki az én kőszívű
bátyámból?
– Ne vegye komolyan, amit Talitha mond, uram – szólalt meg Skye halkan –, ez csak
amolyan hárembeli pletyka. Nem vagyok én több, mint Kedar úr alázatos szolgája.
– Hová való a hölgy? A beszéde hasonlít az én Ashur barátoméra, aki a hercegnő
kedvence.
– Az én hazámban senkit sem hívnak Ashurnak, uram. Hamal kedvesen
elmosolyodott. – A hercegnő adta neki az Ashur nevet, ami azt jelenti, harcias. Odahaza
őt Niall Burke-nek hívták.
– Akkor valóban ugyanazon országból származunk, Hamal uram. Engem otthon Skyenak hívtak.
– Bocsásson meg, uram – szólt közbe az ékszerész –, megfelel önnek a fülbevaló?
– Maga a tökély, Juszuf – mondta Hamal. – Remek munka, mint a korábbiak is, fog
tetszeni Turkán hercegnőnek. – Ezután kifizette az ékszer árát, és ismét a hölgyek felé
fordult: – Rövidesen újra látjuk egymást – mondta, majd meghajolt és távozott.
Ha egyebet nem is, annyit megtudott Skye, hogy Niall él, és Hamallal nemsokára újra
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találkozik. Skye és Talitha ezután jókora sétát tett a bazárban, élvezték a nyüzsgő
forgatagot. Később átmentek a piacra is, ahol a zöldség- és gyümölcsárusok mellett
lócsiszárok és rabszolga-kereskedők is kínálták portékájukat. Skye jókedve egy
szempillantás alatt elszállt, amikor tanúja volt, milyen durván bánnak egy szőke lánnyal,
akit egy hájas férfi vett meg.
– Menjünk! – mondta Skye Talithának.
– Tudod, ez itt mindennapos eset – felelte Talitha. – Jusson eszedbe róla, hogy mi
milyen kiváltságosok vagyunk. Ezt a szegény lányt egy bordélytulajdonos vette meg.
– Rettenetes volt nézni, hogy ütik-verik. – Skye kedveszegetten szállt vissza a
gyaloghintóba.
– Szóval neked ez a gyenge pontod: az áldott jó szíved – állapította meg Talitha. –
Nagyon vigyázz, nehogy a többiek a háremben fölfedezzék, mert visszaélnek vele.
Ugrásra készen várják, hogy tönkretehessenek.
– Te nem akarsz tönkretenni, Talitha.
– Nem szeretném felhívni magamra Kedar úr figyelmét. Fiatal koromban nekem
kijutott belőle bőven. Most inkább csöndesen meghúzom magam, nevelgetem a
lányaimat.
Útközben visszafelé Skye-nak sikerült megtudnia, hol lakik Turkán. A hercegnőnek a
város fölé magasodó hatalmas palotája semmiben sem különbözött Fez többi gazdag
lakójának birodalmától. A hárem kapuján belépve szokatlan csönd fogadta őket.
– Ó, persze! – csapott a homlokára Talitha. – Biztos mindenki a kancaligetben van.
Gyere, Muna, menjünk a te szobádba, onnan mindent láthatunk.
Ahogy fölértek, Zadát az ablaknál állva találták, úgy figyelt, hogy majd kiesett az
ablakon. – Mit nézel? – kérdezte tőle Skye.
– Ott lenn a ligetben… – kezdte Zada izgatottan – az úr meg az asszonyai!
– Te is lemehettél volna – nevetett Talitha. – Csinos szolgálónak nem tilos részt venni
az úr játékaiban.
– Úrnőm engedélye nélkül nem mertem – felelte Zada.
– Derék lány vagy – mondta Talitha. – Gyere, Muna, nézd meg te is, milyen sportot űz
a mi Kedar urunk.
Skye először nem hitt a szemének. Az összes háremhölgy anyaszült meztelenül,
négykézláb állva sorakozott egymás mellett a gondosan nyírt gyepen. Feltűzött hajukra
fényes, rézből készült fejéket illesztettek, mely a sörény foglalatául szolgált, derekukra
pedig a lófarkot tartó övet csatoltak. Kedar hasonló felszerelésben, diadalmasan nyerítve
szökdelt egyik nőtől a másikig, merev hímvesszővel, és sorra mindegyiküket meghágta.
Skye szégyenében félrefordította a fejét.
– Neked nem tetszik, Muna? – nevetett Talitha. – Az eunuchok fogadásokat szoktak
kötni, hogy melyik nőnél végez.
Skye-nak nem maradt ideje a válaszra, mert Dagan lépett be az ajtón. – Kedar úr azt az
utasítást adta, hogy ha a hölgyek idejében érkeznek, menjenek le a kancaligetbe.
Meghoztam a két felszerelést.
– Hozz egyet Zanának is! – mondta Talitha, Dagan pedig vigyorogva távozott.
– Én képtelen vagyok rá – szólalt meg Skye.
– Ha nem jössz, annak vesszőzés lesz a vége, aztán az úr még valami különösen
kegyetlen dolgot eszel ki, hogy megalázzon a többiek előtt, Muna. Azért, mert feleségül
készül venni, még nem jelenti azt, hogy engedékenyebb lenne veled szemben.
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– Mindenki szeme láttára fog magáévá tenni? – Skye minden ízében remegett.
– Igen. Ha pedig a többiek észreveszik, hogy félsz vagy szégyenkezel, ki fogják
használni a gyengeségedet. A Kedarhoz hasonló vérmérsékletű férfiaktól nem idegen a
perverzió. Az a néhány nő viszont, aki Kedarnak csak az ilyen játékaihoz kell,
gondoskodik majd róla, hogy hónapokig ne legyen egy nyugodt perced, ha kiderül, hogy
neked ellenérzéseid vannak.
Skye nagyot sóhajtott. – Jól van, megyek én is, majd igyekszem eltitkolni, mit érzek.
– Helyes – bátorította Talitha. – Ne felejtsd el, Kedar neked megadja mindazt, ami
után ők csak áhítoznak. Tégy úgy, hogy Kedar büszke legyen rád, mutasd meg a
többieknek, hogy te vagy az ő igazi társa.
Az ő igazi társa. Skye-nak e szavakról Oszmán jutott az eszébe, aki Niallt tekinti az ő
igazi társának. Vajon Niall ugyanilyen megaláztatásoknak van kitéve a hercegnő
kedvenceként? Elhessegette a nyomasztó gondolatot. Legalább találkozott Hamallal, s
talán már nincs messze az az idő, amikor Niall meg ő elszökhetnek Fezből. Addig nem
tehet mást, ki kell bírnia, valahogy át kell vészelni ezt a délutánt. Elszánta magát,
levetkőzött, majd felvette a kellékeket.
Miközben Talitha is hasonlóképp tett, Skye-ra nézett, és így szólt: – Biztosan elveszíti
a fogadást az az eunuch, aki nem rád tesz, kivéve, ha Kedar nem győzi kivárni, amíg
odaérsz.
Skye egyszeriben átérezte a helyzet nevetséges voltát, belőle is kitört a nevetés.
Időközben Dagan meghozta Zada számára is a kellékeket, ő pedig szélsebesen átöltözött,
és Dagan elkísérte őket a kancaligetbe. Miközben ők hárman is négykézlábra ereszkedtek
a kör közepén, Skye a szeme sarkából látta, hogy Talitha meglehetősen közömbös arccal
várja a fejleményeket. Allah tudja, hányszor vett már részt ebben a játékban. Zada viszont
izgett-mozgott, nagyon remélte, hogy rá is sor kerül. Nem volt szűz, de régóta nem volt
férfival. Dagan ugyan szívesen foglalkozott vele, de hát az mégsem ugyanaz, mint egy
igazi férfi.
Egyszer csak nyerítés hallatszott a közelükben, Skye lopva Zadá-ra pillantott, és látta,
mekkora örömmel tölti el a lányt, hogy Kedar meghágja. Skye behunyta a szemét, olyan
undorítónak találta, hogy valakinek még tetszik is, hogy megalázzák. Ezután Talitha
következett. Előbb azonban a Kedart kísérő kis eunuch egy rózsavízbe mártott kendővel
még letörölte uráról az előző érintkezés nyomait. Zadával ellentétben Talitha
valószínűleg csak megjátszotta a gyönyört, de ha így volt is, ügyesen csinálta.
Az eunuch újból megtisztította urát, aztán Kedar nyerítve lépett oda Skye-hoz, nem
sokat teketóriázott, mielőtt belehatolt. Skye-nak önkéntelenül is eszébe jutott, hogy az
első férje mindig azzal büntette, hogy görög módra tette magáévá. Kedar esetében nem
erről volt szó, ő sohasem szeretkezett vele úgy, ahogy fiúkkal szokás. Azután arra
gondolt Skye, nem maradhat tétlen, mert azzal magára haragítaná Kedart, így hát
hozzásegítette a gyönyörhöz.
Amikor Kedar már kielégülten hevert Skye mellett a füvön, azt suttogta a fülébe: –
Egész délután vártam, hogy idejében visszaérjetek, téged kívánlak igazán, drágaságom.
Látod, a többiek most már parlagon hevernek. Nem zavart, hogy a szemük láttára
szerettelek?
– Ó, uram, csodálatos nap volt ez a mai! Délelőtt a bazár, most meg ez. Jobban
szeretem, ha kettesben vagyunk, de nem szégyellem mások előtt.
Kedar fölállt, és magához vonta Skye-t: – Még nincs vége a napnak, drágaságom! –
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Ezzel gyöngéden megcsókolta Skye-t, majd a többiekhez fordult: – Vége a játéknak, kicsi
kancáim. Menjetek vissza a hárembe, csak Muna és Talitha maradjon.
A lányok elindultak befelé, Dagan és Minda pedig levette Talithá-ról és Munáról a
játék kellékeit. Kedar két kedvence vállára tette a kezét: – Mindketten nagyon jól
viselkedtetek mostanában, úgyhogy megjutalmazlak benneteket. Míg ti a bazárban
sétáltatok, meglátogatott Hamal öcsém. Turkán hercegnő vacsorameghívását adta át.
Mint hallom, a hercegnő újabban foglalkozik a gondolattal, hogy ne közvetítők
segítségével kereskedjék. Hamal meggyőzte, hogy sokkal jobban jár, ha a saját emberei
szállítják és adják el az áruit. Ki sem néztem volna az öcsémből, hogy szorult belé némi
üzleti érzék, de a jelek szerint mégis így van. Hamal azt javasolta a hercegnőnek, tőlem
kérjen tanácsot.
Turkán holnapután vár vacsorára, és mivel sötétedés után veszélyes lenne hazatérni, az
éjszakát is ott töltöm, ezért a meghívásban az is benne foglaltatik, hogy két kedvencemet
magammal vihetem, nekem pedig kettőtökre esett a választásom.
– Milyen nagylelkű, Kedar uram! – lelkesedett Talitha.
Skye szíve majd kiugrott a helyéből, de tudta, hogy neki is ki kell fejezni háláját: –
Kedar úr, nem is vagyunk méltók ekkora megtiszteltetésre. Hogy köszönhetnénk meg?
Kedar Skye-ra nézett, majd így szólt: – Te meg Talitha remekül összeilletek. Úgy
fogjátok meghálálni, hogy egymást szeretitek, mielőtt én szeretkezem veletek.
Skye először azt hitte, nem jól hall, de nem lehetett kétsége. Az a szörnyű emlék tört
rá, amikor annak idején az első férjét kapta rajta, hogy a nővérével, Claire-rel
fajtalankodik, Claire pedig úgy torolta meg a lelepleződést, hogy megerőszakolta őt.
Skye-t annyira megviselte ez az eset, hogy hónapokig még a komornájának se engedte,
hogy hozzáérjen.
Talitha észrevette, hogy falfehér lett, és gyorsan közbelépett, még mielőtt baj történik:
– Kedar uram, a világ minden kincséért el nem rontanám a kedvét, de attól tartok, Muna
még soha nem szerelmeskedett nővel. Ha nincs ellene kifogása, a következő két nap
folyamán én megtanítanám, ígérem, nem fogja megbánni, hogy egy kicsit várnia kell. –
Talitha cinkos pillantást vetett urára. – Mit szólt ahhoz a lányhoz, akit délután énelőttem
részesített kegyeiben? Ő Muna szolgálója, majd eleped urunkért, bizonyára nem csalódna
benne, ha vele töltené az estét.
208
Kedar belátta, hogy Talithának bizonyára igaza van Munával kapcsolatban, és az a kis
szolgáló is forróvérűnek ígérkezik, rászán egy estét, hogy kipróbálja. Ezért így szólt: –
Rendben van, Talitha, de aztán jó tanítómester légy! Most menjetek, azt a lányt pedig
sürgősen küldjétek be hozzám!
– Igenis, uram, máris küldjük – mondta Talitha, és megragadta Skye kezét, húzta
magával kifelé, nehogy valami butaságot csináljon.
– Képtelen vagyok rá – mondta Skye, útban a hárem felé.
– Pedig nincs más választásod, Muna. Láttam, mennyire megrémültél, meg kellett
akadályoznom, hogy szembeszegülj Kedarral. 'Tudom, te még nem törődtél bele, hogy
nem vagy szabad ember, de meg kell végre értened, Kedar élet-halál ura. Ha ő azt akarja,
hogy mi szerelmeskedjünk egymással, mert ez őt szórakoztatja, akkor meg kell tennünk.
Ne félj, én majd megtanítalak rá, meglátod, nem lesz olyan rettenetes.
– Nem, Talitha, én inkább meghalok.
Megérkeztek Skye szobájába, és Talitha megmondta Zadának, hogy az úr várja, az
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pedig azt se tudta, hová legyen örömében, futott máris. Amikor ismét magukra maradtak,
Talitha így szólt Skye-hoz: – Megbolondultál? Még most sem fogod fel, hogy Kedar
semmitől sem riad vissza, ha kihozzák a sodrából?
– Tudod, egyszer nagyon régen – mondta Skye akadozva – egy nő rákényszerített,
akkor én azt hittem, belehalok a szégyenbe.
Talitha felsóhajtott. Tehát erről van szó, Munát megerőszakolták. – Muna, itt nem lesz
semmi erőszak. Mi amúgy is barátnők vagyunk, ezt meg kell tennünk Kedar kedvéért, az
egésznek nincs semmi jelentősége.
– Nem tudom megtenni – nyöszörögte Skye.
– Kérlek, Muna, győzd le a félelmedet, nem lesz semmi különös, csak simogatni,
dédelgetni fogjuk egymást. – Miközben Talitha az ágyhoz vezette és leültette, Skye-nak
nem ment ki a fejéből az, amit annak idején Claire O'Flaherty művelt vele. Ahogy Talitha
gyöngéden csókolgatta, simogatta, neki kicsordultak a könnyei. Egy idő után sikerült arra
terelnie a gondolatait, hogy nincs mit tenni, Niall kiszabadítása érdekében még ezt is el
kell viselnie.
Talitha türelmesen magyarázta és mutatta, mit kell majd tenniük, hogy Kedar
kedvében járjanak, de Skye még nem törődött bele egészen. – Talitha, én annyi
önfegyelmet tudok magamra erőltetni, hogy hagyjam, amit te csinálsz, de ugyanazt én
már nem vagyok képes megtenni. Szerintem a nők szerelmeskedése természetellenes
dolog.
– Sok nő csak ezt szereti – felelte Talitha.
– Én nem tartozom közéjük – mondta Skye.
– Több kedved van Kedarhoz?
– Ahhoz, hogy férfi érintsen meg.
Talitha kacagással nyugtázta az ügyes kitérő választ, majd másra terelte a szót: –
Menjünk a fürdőbe, aztán vacsorázzunk együtt. Nagyon meg volnék lepve, ha Zada
reggelnél előbb előkerülne. Az ember azt hinné, hogy Kedart kimeríti a kancaligeti
játszadozás, pedig csak az étvágyát növeli.
Skye megkönnyebbült, hogy Talitha megint úgy viselkedik, mini azelőtt. Bármennyire
zavarták is Skye-t az imént történtek, erői adott neki a remény, hogy elmehet a
hercegnőhöz. Nem valószínű, hogy láthatja Niallt, de legalább ott lehet a közelében.
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Hamal Turkán hercegnő palotájának kertjébe hívta Niall Burke-öt, ugyanis csak ott
beszélgethettek úgy, hogy senki nem hallhatta őket. Hamal már régóta élvezte a hercegnő
bizalmát, barátja pedig a közelmúltban kezdte elnyerni, így senki sem követte őket a
cédrusokkal szegélyezett rózsakertbe. A virágok illata Skye-ra emlékeztette Niallt, de
igyekezett róla elterelni a gondolatait.
– Beszélt neked a feleséged algíri barátjáról, Oszmán csillagjósról? – Niall megtorpant
séta közben, oly váratlanul érte Hamal kérdése.
– Igen, de miért kérded? – felelte Niall bizonytalanul.
– Oszmán a nagybátyám, Ashur. Tavaly itt járt Fezben, az egyetemen adott elő.
Beszéltünk rólad, és ő rögtön rájött, ki vagy. Úgy határoztunk, segítünk neked
megszökni. Barátom, őrizd meg nyugalmadat, de a feleséged itt van Fezben. Nagyon
bátor asszony, és amióta tudja, hogy élsz, mindent elkövet a kiszabadításodért.
– Hol van Skye? – Niall szíve a torkában dobogott.
– Kedar bátyám házában – felelte Hamal.
– Magával hozta a váltságdíjat?
– Ashur, még most sem érted, hogy a hercegnőt nem érdekli semmiféle váltságdíj?
– Akkor miről van szó? – kérdezte Niall.
– A feleséged csak úgy juthatott el Fezbe, ha egy helybeli háza népéhez tartozik, ezért
Oszmán azt eszelte ki, hogy rabszolgalányként odaajándékozza Kedarnak, amikor a
bátyám nála vendégeskedik. A feleséged tehát Muna néven Kedar háremében van.
– Szentséges Isten! – fakadt ki Niall, és Hamal riadtan intette csendre.
– Hallgass, Ashur! Nem fogtad fel, mekkora veszélyben vagyunk? Ha ez kiderül, a
hercegnő könyörtelenül végez velünk, bármennyire szeret bennünket. Gondolj a
feleségedre!
– Pontosan azt teszem, Hamal! Annyi eszem nekem is van, hogy az az ember, aki
képes a testvérét rabszolgának eladni, nem hozza magával a feleségemet puszta segítő
szándékból.
– Kedarnak fogalma sincs róla, kicsoda Muna valójában, azt hiszi, rabszolgalány, s
időközben annyira megkedvelte, hogy állítólag feleségül akarja venni. Eredetileg úgy
terveztem, várunk egy kicsit, míg Kedar rá nem un, de ehelyett napról napra jobban
ragaszkodik hozzá, tehát nincs vesztegetni való időnk.
– Kicsi bolondom – suttogta Niall –, mit meg nem tenne értem! Ó, Hamal, el sem
tudod képzelni, milyen gyönyörű Skye, de ami ennél fontosabb, okos, és hihetetlenül
nagy a lelkiereje.
– Meghiszem azt, különben nem bírná ki a bátyámmal – felelte Hamal. – Egyébként
tegnapelőtt váltottam vele néhány szót Juszuf aranyműves boltjában, de hogy milyen
szép, azt nem tudtam megállapítani, mert fátyol fedte az arcát. Ma este látjuk, ő is eljön a
bátyámmal.
– Hogyhogy? – csodálkozott Niall.
– Turkán önállóan akar kereskedni, s ehhez a bátyám tanácsát készül kikérni.
Vacsorára hívta meg Kedart, s azt üzente neki, elhozhatja magával két asszonyát.
Szerintem az egyik a feleséged lesz. Itt töltik az éjszakát, és holnap délelőtt beszélik meg

146

Bertrice Small

Édes holnapok

az üzleti ügyeket.
– Elképzelhető, hogy tudok néhány szót váltani a feleségemmel? – puhatolózott Niall.
– Nem, barátom, ez lehetetlen. Turkán nem tudná elviselni, ha te egy szép nővel
beszélgetnél. Kedar pedig legalább olyan féltékeny. Hamal Niall vállára tette a kezét. –
Nagyon erősnek kell lenned, barátom. Nem szabad elárulnod, mit érzel!
– Hogy nézhetném tétlenül, hogy Kedar ölelgeti a feleségemet?
– Ugye, barátom, neked vannak gyerekeid? Ha nem tudsz kellő önfegyelmet erőltetni
magadra, elpusztítod a feleségedet és saját magadat, a gyerekeid pedig árván maradnak!
Nem emlékszel? Hiszen elmondtad, milyen megpróbáltatásokat álltatok már ki! Gondolj
arra, mit vállalt érted Skye most is. Ha nem tudsz uralkodni magadon, csak értelmetlenül
áldozattá válnátok, pedig még minden jóra fordulhat!
Niall nagyot sóhajtott. – Te miért segítesz nekünk, Hamal? Azért, hogy a hercegnő
újból csak téged szeressen?
– Te vagy az első komoly vetélytársam, Ashur, a többiek nem számítanak, ők csak
játékszerek Turkán kezében. Mégsem tartok tőled, mert tudom, hogy a te szíved másé, s
ez akkor is így lenne, ha életed végéig itt kellene élned. Ha meg akartam volna
szabadulni tőled, már rég megtehettem volna úgy, ahogy a háremekben szokás, de persze
akkor a gyanú nyomban rám terelődött volna. Ezzel szemben, bár nem tudsz róla, de
kétszer is megmentettem az életedet. Turkán játékszerei mind nagyon féltékenyek, meg
akartak mérgezni.
Én kezdettől fogva szeretem Turkánt. Kedar nem is sejti, de annak idején, három évvel
ezelőtt én hívtam fel magamra a hercegnő figyelmét. Eleinte csak azért akartam Turkán
kedvence lenni, hogy megtaláljam a helyemet a világban. Kedar soha nem osztozott
volna velem az apai örökségen, s ha nem titkolom el a képességeimet, életem végéig az ő
elnyomása alatt kellett volna élnem, soha nem lehetne belőlem szabad ember.
Attól fogva, hogy idekerültem, azon igyekeztem, hogy a hercegnő kegyeibe
férkőzzem, és megpróbáljam megszerezni a vagyona feletti uralmat. Sokat tanultam én a
bátyámtól. A nők terén viszont szinte semmi tapasztalatom nem volt, szűzen jöttem ide a
hárembe. Az a magabiztosnak látszó tizenöt éves fiú, aki akkor idekerült, valójában
semmit sem tudott a szerelemről, és tele volt félelemmel. Mi lett volna velem, ha
kudarcot vallok, és Turkán elkerget?
A hercegnő akkor, tizenkilenc évesen hozzám képest legalábbis nagyon tapasztalt volt,
engem pedig gyöngéden és sok türelemmel vezetett be a szerelem művészetébe. Kezdtem
bízni önmagamban, és beleszerettem.
Azóta sem adtam fel a tervemet, hogy megszerzem a hercegnő vagyonát. Közeleg az
én időm, Ashur, mert ha te már nem leszel itt, Turkán megint csak velem törődik, én
pedig rá fogom bírni, hogy számolja fel a háremét, legyen a feleségem. Nekem soha nem
kellett, nem is fog kelleni más nő, de el kell érnem, hogy ő se akarjon rajtam kívül más
férfit.
Hamal egyszeriben sokat nőtt Niall szemében. Eddig azt gondolta róla, nem több, mint
egy kedves, jólelkű fiú. – Hogyan fogsz nekünk segíteni? – kérdezte Niall a lényegre
térve.
Hamal egészen halkan beszélt. – Tervem megvalósításához kell még néhány hét. Úgy
akarom intézni, hogy a hercegnő kérje meg Kedart, kísérje el Algírba, mutassa meg neki
a kereskedelmi utat és a kikötőt. Ekkor lesz rá alkalom, hogy te meg a feleséged
megszökhessetek, mert nyilván egyikük sem kel útra a kedvencei nélkül. Később még
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megbeszéljük a részleteket, egyelőre az a fontos, hogy okosan viselkedj.
Niall izgatottan tért vissza a szobájába: este látni fogja Skye-t, az ő drága feleségét, aki
eljött érte, hogy kiszabadítsa! Az öreg Rabi észrevette, milyen zaklatott, és máris töltött
neki abból az italból, ami majd feloldja a feszültséget. Niall már egészen rászokott, de
ezúttal merőben más okból volt szüksége nyugtatóra.
Az ital gyorsan hatott, Niall könnyű álomba merült, majd néhány óra múltán Rabi
felébresztette. Niall ezután átment a fürdőbe, és megvívta immár hagyományos
szócsatáját a hárembeli többi férfival, esküdt ellenségeivel, akik egyéb módon már nem
mertek vele ujjat húzni, Hamal közbelépésétől és a hercegnő haragjától tartva.
Miközben felvette a fehér selyembugyogót, arra gondolt, Skye biztosan elneveti
magát, ha így meglátja, de aztán eszébe jutott, hogy ő is bizonyára a keleti szokásoknak
megfelelően öltözik. Alighogy elkészült, Hamal már jött is érte.
– Igyekezz, Ashur, nem késhetünk, Kedar mindig pontosan érkezik! – sürgette barátját
Hamal.
– Eljött ő is? – kérdezte Niall izgatottan, amikor biztos lehetett benne, hogy senki sem
hallja őket.
– Igen – felelte Hamal –, de jól vésd az eszedbe, mindkettőtök életével játszol, ha
elárulod magad! Elég egy pillantást vetned a bátyám kedvencére, hidd el, azonnal
miszlikbe aprít. Azonkívül, ha leleplezed magad, én meg se próbálok többé segíteni.
– Értem, barátom – mondta Niall –, neked viszont meg kell ígérned, hogy nem leszel
rám féltékeny. A terv sikere érdekében el kell altatnom a hercegnő gyanakvását, s legyen
ő bár a szultán leánya, mesés vagyon birtokosa, azért mégiscsak nő; az egyetlen, amivel
le lehet venni a lábáról, az a szerelem. Bízzál bennem, Hamal, csak a szökésünk
érdekében teszem.
Hamal gondterhelten sóhajtott, de nem volt oka kételkedni benne, hogy amit majd
Ashur tesz, csak színjáték lesz. Ráadásul ha a hercegnő csalódik Ashurban, őt
valószínűleg még jobban megbecsüli, s nem lesz akadálya, hogy megvalósítsa, amit akar.
Turkánnal szinte egy időben értek az ebédlőül szolgáló, kék-fehér csempével díszített
és kényelmes ülőalkalmatosságokkal berendezett terembe. Hamalnak már akkor ki kellett
állnia az első féltékenységpróbát, amikor a hercegnő üdvözlő szavaira Ashur szinte költői
bókokkal válaszolt.
– Velünk étkeznek a bátyám asszonyai? – kérdezte Hamal a hercegnőtől.
– Ha ti itt vagytok, a bátyádat sem foszthatom meg az ő társaságuktól – felelte Turkán.
– Látta már őket, hercegnőm?
– Bizony láttam, Hamal – felelte Turkán nevetve. – Meglestem őket a
vendéglakosztály kémlelőnyílásán át. Ha jól viselkedtek, báránykáim, ma éjjel
megnézzük, hogyan szeretkezik a mit sem sejtő Kedar az ő asszonyaival. Úgy hírlik,
pompás szerető, talán eltanulhattok tőle egyet-mást.
Niall elszörnyedt. – Kémlelőnyílás van a vendéglakosztályban?
Turkán ismét felnevetett. – Persze hogy van. A nagyanyám azt mondta, az ilyesmi
nagyon jó szolgálatot tesz, ha az ember többet akar tudni a vendégeiről annál, mint amit
önként megmutatnak magukból.
A főeunuch ekkor jelentette be Kedar érkezését.
– Legyen üdvözölve a házamban, Kedar ibn Omar, és kérem, foglaljon helyet! –
köszöntötte Turkán.
– Részemről a megtiszteltetés, fenség. Remélem, segítségére lehetek majd

148

Bertrice Small

Édes holnapok

tanácsaimmal. – Ezzel Kedar helyet foglalt az asztalnál. Talitha az egyik, Skye a másik
oldalán ült le.
Skye lopva Niallra pillantott, aki a hercegnő mellett ült. Először aggodalom fogta el,
mert látta, milyen sovány, aztán indulat, amiért a hercegnő mindenki szeme láttára
cirógatja.
– Nem volna most itt, Kedar, ha nem úgy ítélném meg, hogy a segítségemre lehet –
jegyezte meg csípősen a hercegnő. – Az öccse szerint Fezben magánál senki nem ismeri
jobban a tengerparthoz vezető kereskedelmi utat, és Hamal nem szokott tévedni.
Kedart majd szétvetette a tehetetlen düh: hogy merészel egy nő vele így beszélni?! Ha
csak egyetlen éjszakára a hatalmába keríthetné, térden állva esdekelne könyörületért.
Igyekezett nyugalmat erőltetni magára; Hamal és a hercegnő nem is a szavaiból, hanem a
tekintetéből vette észre indulatait. – Örömmel hallom, fenség, hogy az öcsémben ennyire
megbízik. Hiába, az én nevelésem.
Turkán negédes mosollyal válaszolt, de Kedar figyelmét sem kerülte el diadalittas
tekintete. Talitha nyomban érzékelte a feszültséget kettejük között, s hogy megmentse a
helyzetet, itallal kínálta urát, közben pedig odasúgta neki: – Ne haragítsa magára a
hercegnőt, uram! Könyörgök, csillapodjék!
Kedar elfogadta az italt, és ránézett Talithára: – Igazad van, Talitha. Bölcsességed
méltó a szépségedhez. – Közben elégedetten állapította meg, hogy az ő asszonya a
szokásosnál is szebb ma este, választékos ízléssel összeállított öltözékében igazán szemet
gyönyörködtető, joggal lehet rá büszke.
Időközben feltálalták a báránycombból, sárfányos rizsből, olívaolajjal és tárkonyos
ecettel készült articsókából, galambpástétomból, zöldborsóval, fiatal hagymával körített
citromos kappanból és más finomságokból álló vacsorát.
Kedar tekintete Munának a puha kelmén átsejlő tökéletes kis kebleire tévedt,
miközben az épp valami finom falattal kínálta. Milyen ellenállhatatlanul vonzó, kedves és
figyelmes ez a lány, gondolta Kedar, és eszébe jutott mindaz a gyönyörűség, amiben
általa volt része.
Skye nagy óvatosan ismét Niallra pillantott. Biztos volt benne, hogy nevetségesnek
találja magát a bugyogóban, de ő szerette volna megmondani neki, milyen szép a
napbarnított bőre. Bárcsak visszanézne rá, és ne arra a vörös hajú hercegnőre függesztené
a tekintetét! Skye úgy érezte, ha Turkán még egyszer hozzáér az ő Nialljához, mentem
odarohan és megfojtja azt a bestiát. Kedar vágyakozó szavai zökkentették ki
képzelgéseiből.
– A hercegnő remek ételekkel vendégelt meg bennünket, de én inkább téged
harapdálnálak, drágaságom – súgta Skye fülébe.
– Ezt tenné velem ennek a nőnek a szeme láttára? – Skye csábos mosollyal nézett fel
Kedarra. – Én csakis uramnak akarok örömet szerezni, nem holmi leskelődőknek! –
Kedar nehezen leküzdhető vágyat érzett az ő szépséges Munája iránt.
Niall Burke lopva a feleségére pillantott. A gyomra is felfordult a látványtól, ahogy
Kedar bizalmaskodott vele. Gondolatban már elfogadta, hogy Skye-nak milyen áron
sikerült ide eljutnia, de annál sokkal nehezebb volt a valósággal szembesülni. Kedar
igencsak jóképű férfi, és szemmel láthatóan kedvenceként bánik Skye-jal, s a jelekből
ítélve ő ezt élvezi. Niall legszívesebben odarohant volna, hogy szíven szúrja azt a
mocskos disznót.
– A gondolataidba merültél, Ashur? – Niallt Turkán szavai térítették magához.
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– Ha megbocsát, hercegnőm, a mai éjszakáról ábrándoztam. – Niall a kézfejével
simított végig Turkán arcán.
– Ma este meglessük vendégeinket – kuncogott a hercegnő –, aztán hármasban
eljátszadozunk, báránykáim.
Turkán ezután Kedarhoz fordult, és megkérdezte: – A hölgyek közül melyik az, akit
algíri nagybátyja adott ajándékba?
– Mutatkozz be a hercegnőnek! – mondta Kedar Skye-nak. Skye fölállt az asztaltól,
odament a hercegnőhöz, és kecsesen térdre borult előtte: – Fenség, én vagyok Muna –
mondta, illendően a földig hajolva.
– Állj fel, így nem tudom megállapítani, valóban olyan szép vagy-e, mint mondják.
A hercegnő hiába keresett hibát a kérésére fölegyenesedett, sudár termetű, büszkén, de
továbbra is szemlesütve álló lány alakjában, be kellett vallania önmagának, hogy nem
talál. – Honnan szerezte a nagybátyja ezt a szemrevaló kis teremtést? – kérdezte a
hercegnő Kedartól.
– Fogoly volt, Oszmán véletlenül akadt rá, úgy gondolta, tetszeni fog nekem, és nem is
tévedett – felelte Kedar.
– Hogy sikerült ilyen hamar megnevelnie?
– Nemesi származású és meglepően okos lány – felelte Kedar. Ezt követően úgy
beszélgettek Skye-ról, mintha ott se volna, vagy ami még rosszabb, mintha valami
használati tárgy lenne.
Skye megragadta az alkalmat, és ismét Niallra nézett, tekintetük ezúttal
összetalálkozott, és Skye alig tudta megállni, hogy oda ne fusson hozzá, vagy legalább fel
ne kiáltson: Szeretlek, Niall!
Édes istenem, gondolta Niall, hogy lehet valaki ennyire szép? Ó, bárcsak most rögtön,
együtt elszökhetnének! Szeretlek, Skye, vágyom utánad! – kiáltotta volna, ha nem tartja
vissza a józan ész.
– Tudja, fenség, minden nőnek megvan a gyenge pontja. Ki kell deríteni, mi az, és
aszerint megválasztani a fegyelmezés eszközét – magyarázta Kedar. – Az asszonyaim
zömét általában korbáccsal fenyítem, de mint láthatja, Muna bőre makulátlan. Fordulj
meg, szépségem, mutasd meg a hercegnőnek! – szólt oda Kedar Skye-nak, aki persze
engedelmeskedett. – Nos, ilyen bőrön bűn volna sebet ejteni, úgyhogy Munát szükség
esetén talpvesszőzéssel fenyítem. Ugye félsz a vesszőzéstől, szépségem?
– Igen, uram – suttogta Skye.
– Alkalmazta már ezt a büntetést? – érdeklődött a hercegnő.
– Muna szerencsére csak kezdetben lázadozott, már jó ideje rendesen viselkedik –
felelte Kedar.
– Én még rabszolga esetében sem tartom helyénvalónak a verést – mondta a hercegnő
–, szívesebben alkalmazom az ópiumot és a hasist. Az én szépséges Ashurom a példa rá,
hogy beválik. Egészen a közelmúltig bizony nagyon nehéz volt vele, de végre neki is
megjött az esze, azóta sok örömöm van benne.
– Nem gondolja, fenség, hogy a tűzzel játszik, ha egy ilyen erős férfit nem fegyelmez
kellő eréllyel? – kérdezte Kedar.
– Ha nem hiszi, hogy Ashur az utóbbi időben már olyan, akár a kezes bárány, kérdezze
meg az öccsét.
– Nem látom be, mi értelme erről vitázni. Alkalmazza ki-ki a maga módszerét, hisz
mind a kettő eredményre vezet. – Hamal nyájas mosollyal nézett először Turkánra, majd
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a bátyjára. – Inkább azt javasolnám, Kedar, mesélj a hercegnőnek a tengerparthoz vezető
kereskedelmi útvonalról.
A szolgák időközben leszedték az asztalt, hatalmas gyümölcsöstálat hoztak be,
egyikük pedig gőzölgő kávét hordott körbe.
– Legalább két csészével igyál meg, Muna – súgta Talitha. – Tudod, hogy mit vár
tőlünk ma este Kedar, össze kell szednünk magunkat, nehogy csalódást okozzunk neki.
Miközben Skye a forró, kesernyés kávét kortyolgatta, fokozódó aggodalommal nézett
az elkövetkezendő éjszaka elébe. Az elmúlt két nap folyamán Talitha türelmesen
tanítgatta, ő mégsem tudott megbékélni a két nő közti bizalmas kapcsolat gondolatával.
Váltig azon törte a fejét, hogyan tudna kitérni előle oly módon, hogy ne haragítsa magára
Kedart, de nem talált semmilyen megoldást.
A hercegnő meglepő gyorsan véget vetett a vacsorát követő társalgásnak. – Az üzleti
ügyekre majd holnap kerítünk sort. Addig jó éjszakát! – Ezzel két kedvence társaságában
távozott.
Kedar ezt már sértésnek is vehette volna, ha nem lebeg előtte az érzéki kalandokat
tartogató éjszaka képe. Ahogy visszaértek a vendéglakosztályba, máris kiadta az utasítást:
– Fürödjetek meg gyorsan! Te is, Zada!
Talitha akkor jegyezte meg, amikor már hallótávolon kívül kerültek: – Ritka nagy
formában lehet, ha mindhármunkat akarja. Az ember azt hinné, az évek múltával csökken
a szenvedélyessége, de vele ez épp fordítva történik. Kíváncsi volnék, mit művel majd
hatvanéves korában, de attól tartok, mi azt már nem érjük meg.
Zada hangosan kacarászott, de Skye nem találta olyan mulatságosnak a dolgot. –
Maradjatok csöndben! Kedar úr és Dagan itt van a fal túlsó oldalán. Azt akarjátok, hogy
meghallják?
– Igazad van – mondta Talitha, s a továbbiakban már némán fürödtek, mostak fogat és
illatosították be magukat. Mire amúgy meztelenül visszatértek Kedarhoz, az hasonlóképp
felfrissülve, szintén ruhátlanul várta őket, s egy vízipipából hasist szívott.
Kedar eredetileg úgy tervezte, Talitha és Muna fog előtte szerelmeskedni, míg ő
Zadával szórakozik, aztán ahogy meglátta a magas, vékony, rövidre vágott hajú Talithát,
arra gondolt, neki a fiúszerep való, a nagy keblű, telt csípőjű Zada pedig remekül illik
hozzá. Szeretkezzenek inkább ők ketten, Munát úgysem szívesen engedi át senkinek.
Skye föllélegzett, amikor kiderült, hogy Kedar meggondolta magát, bár épp elég volt
neki az is, hogy látnia kellett, mit művel egymással a két nő. Kedar annyira
belefeledkezett az ő szemének viszont nagyon is tetsző látványba, hogy időnként
fájdalmat okozva markolászta Skye mellét. Talitha és Zada szerelmeskedése annyira
felizgatta Kedart, hogy a szokásosnál is szenvedélyesebben tette magáévá Skye-t, aki
akkor még nem is sejtette, mi vár még rá az éjszaka folyamán.
– Allahra mondom, a bátyád módfelett találékony, kicsi Hamal – suttogta Turkán a
kémlelőnyíláson át szemlélve az eseményeket.
– Legyen türelemmel, hercegnőm – mondta Hamal –, a bátyám még szinte csak
kóstolgatja az ő szép kedvesét.
– Valóban szépnek találod? – fortyant fel Turkán.
– Igen, hercegnőm – felelte Hamal –, a saját fajtájának igen szép példánya, de lehet-e
hasonlítani a rózsát a Kelet különleges virágszálához?
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Turkán megenyhült Hamal szavai hallatán, megcirógatta az arcát, de közben egy
pillanatra sem vette le a szemét arról, amit a vendéglakosztályban látott. Egy idő után
feltűnt neki, hogy az ő Ashurja milyen hallgatag, s ezt szóvá is tette.
– Az én ízlésemhez képest durva és közönséges, amit Kedar művel – felelte Niall.
Maga is meglepődött, hogy mélységes felháborodása ellenére mégis képes úgy nézni a
jelenetet, mintha nem is az ő imádott felesége volna az egyik szereplő. Azon töprengett,
vajon a nőkre is érvényes-e az, hogy hozhat kielégülést a szeretkezés akkor is, ha nincs
jelen a szerelem.
– Kezdem unni – jelentette ki Turkán. – Menjünk, drágáim, fogjunk bele a magunk
játékaiba. Hallottam róla, hogy nő híján néha a férfiak is szórakoztatják egymást. Ma ti
ketten fogtok szórakoztatni engem, mielőtt magamhoz engedlek benneteket. Gyertek!
Kedar már nem tud nekünk újat mutatni.
Hamal csak magában mosolygott a hercegnőn. Ezek szerint nem is sejti, hogy Kedar
még jóformán bele se kezdett a dolgokba!
Azonban tekintettel akart lenni Ashurra, így semmit sem mondott erről úrnőjének.
Nem tudta pontosan, mit érez Ashur, de látta rajta, hogy cseppet sincs ínyére a dolog.
Ezek az európaiak olyan furcsák.
Arról is meg volt győződve Hamal, hogy Ashurnak egyetlen porcikája sem kívánja
azt, amit a hercegnő akar tőlük, tudta, hogy a barátja soha nem vett részt abban, amit a
háremnek a hercegnőtől elhanyagolt férfijai gyakorta művelnek. Együttes erővel Ashur
meg ő valahogy majd rábírják a hercegnőt, hogy ne kényszerítse őket ilyen perverzióra.
Kedart a végsőkig felizgatta a fiú szerepét betöltő Talitha és a telt idomú Zada
szerelmeskedése, úgyhogy őket is bevonta az alélt Muna magához térítésébe. Skye egy
idő után már azt se tudta, kinek a kezét, száját, testét érzi magán. Egyre csak azt
hajtogatta magában: valahogy túl kell élnem ezt a szörnyű éjszakát, átvészelni ezt a
pokoli orgiát. Valamikor hajnaltájt alhatott el, s aztán arra ébredt, hogy szemébe süt a
nap.
– No, te álomszuszék, kialudtad magad? – mosolygott rá Talitha.
– Te jó ég, hány óra lehet? – hunyorgott Skye.
– Már dél is elmúlt két órával – közölte Zada. – Mi idejében keltünk, hogy Kedar úr ne
érjen késve a hercegnőhöz. Magát nem volt szabad felkölteni.
– Annyira fejedbe szállt a dicsőség, hogy piszkálódni merészelsz? – támadt rá Skye a
szolgálójára.
– Kedar úr igenis nagyon kedvel engem – feleselt Zada.
– Nem ezt akartam tudni, hanem hogy ha Kedar úr nem mentett fel kötelességeid alól,
hoznál-e nekem valamit enni. Olyan a szám, mint a tapló, és kilyukad a gyomrom az
éhségtől.
Zada Talithától remélt védelmet, de ő hosszú körmeit vizsgálgatta, rá se nézett, így a
szolgálónak nem maradt más hátra, mint teljesíteni úrnője kérését.
– Sokkal erélyesebb vagy, mint amilyennek látszol – állapította meg Talitha.
– Odahaza volt módom megtanulni, hogyan kell bánni a cselédekkel – felelte Skye.
– Eddig mégsem láttalak ilyennek – mondta Talitha. – Mondd, valóban feleségül fog
venni Kedar?
– Nem tudom – vallotta be őszintén Skye, aztán hozzáfűzte: – Minden úgy lesz, ahogy
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Kedar úr akarja, kizárólag tőle függ. – Skye arra gondolt, Talitha ezt úgy érti, ahogy
akarja, de róla ne mondhassa soha senki, hogy Kedar felesége akar lenni. Ezután fölkelt,
és bejelentette, hogy megy fürödni.
– Megyek én is – mondta Talitha. – Mostanáig semmi másra nem jutott idő, csak
Kedar legkülönfélébb igényeinek kielégítésére.
Skye felnevetett. – Kedar tisztában van vele, milyen éles a nyelved?
– Csak annyira, amennyire rólad tudja, milyen erős vagy, Muna barátnőm. Siessünk,
mielőtt ez a kis kullancs Zada is ránk akaszkodik. Mára már épp elég volt nekem a
szószátyárkodásából. Mondd, ő soha nem tesz lakatot a szájára?
– Nem – hangzott a tömör válasz, s a két nő átment a vendégek számára fenntartott
fürdőbe. Ott kellemesen elidőztek, aztán kettesben fogyasztották el a Zada hozta ételt.
Kedar még mindig a hercegnővel beszélgetett, Talitha és Zada ledőlt egy kicsit, Skye
pedig megragadta az alkalmat, s kiment a kertbe sétálni. Meleg volt aznap, de nem
elviselhetetlen hőség, és Skye nagyon élvezte, hogy végre egyedül lehet. Épp a
színpompás, különleges keleti virágokban gyönyörködött, amikor meghallotta Hamal
hangját, de őt magát nem látta.
– Itt vagyok a sövény mögött – adta meg a magyarázatot Hamal. – Jobb, ha nem látnak
együtt bennünket. Csak sétáljon tovább a szökőkút felé.
– Van valami híre, Hamal?
– Sikerült meggyőznöm a bátyámat és a hercegnőt is, hogy a legokosabb, ha együtt
kelnek útra Algírba. Turkánnak elmagyaráztam, hogy addig ne bízza áruit kizárólag a
saját embereire, míg azok meg nem ismerik az úton rájuk leselkedő veszélyeket. Kedarnál alkalmasabb vezetőt keresve sem találni, ő még egy öszvért se vesztett ezen az
útvonalon. Ezenkívül Algír helytartója a hercegnő apjának, II. Szelim szultánnak régi jó
barátja, tehát segítségére lesz az ottani ügyek intézésében. Kedarnak viszont annyi előnye
származik mindebből, hogy a hercegnő révén lesz módja találkozni a helytartóval. Azaz
mindenki jól jár.
– A férjemmel mi lesz, Hamal?
– A hercegnő Ashurt és engem is magával visz.
– Hogy fogunk majd megszökni? – Skye egyre izgatottabb lett.
– Kedar célzott rá, hogy nagyon hiányolná magát ilyen hosszú ideig.
– Szent isten! Soha nem szabadulok meg tőle!
– Bátorság, Muna! Csak egypár hónapot kell még kibírnia a bátyámmal. Már útnak
indítottam a galambot az Oszmán bácsikámnak szóló üzenettel. Mire odaérünk, a maga
hajói már ott lesznek az algíri kikötőben. A nagybátyám is megmondta, magára nem az a
sors vár, hogy a világ eme részében élje le az életét.
– Oszmánt semmiképp nem sodorhatjuk bajba – szögezte le Skye.
– Csak nem képzeli, hogy rosszat akarok a bácsikámnak? – kérdezte sértődötten
Hamal.
– Félek visszatérni Algírba. Számomra az a város veszélyt jelent – mondta Skye.
– Miféle veszélyt? – érdeklődött Hamal.
– Az én második férjem, Khalid bég Algír bordélyfejedelme volt. A legjobb barátja,
Dzsamil kapitány ölette meg annak reményében, hogy így megszerezheti Khalid
vagyonát és engem. A maga nagybátyja segített nekem megszökni. Amikor Oszmán
néhány hónappal ezelőtt üzent értem, Dzsamil épp Isztambulban volt, de azóta
valószínűleg visszatért. Ha megneszeli, hogy itt vagyok, könyörtelenül bosszút akar majd

153

Bertrice Small

Édes holnapok

állni rajtam.
– Emiatt nincs oka az aggodalomra. Kedar úgysem hagyja magát egyedül kószálni
Algírban, ő meg ez a Dzsamil egymással nem fognak találkozni, sose derül ki, hogy ki
maga.
Hamal mindezt a fiatalok magabiztosságával mondta, de Skye ráhagyta, különben is
szívesebben gondolt arra, hogy Niallt meg őt Algírban nem újabb ellenség, hanem annyi
megpróbáltatás után végre a szabadság várja.
– Mi a véleménye, Hamal, mikor indulunk?
– Legalább két hónapba beletelik, míg a hercegnő és a bátyám begyűjti az eladni
kívánt árut, maga az út legalább egy hónapot vesz igénybe, tehát legalább három, de
inkább négy hónap múlva érhetünk Algírba.
– Algírban majd valamilyen zavart kell kelteni, hogy Niall meg én elszökhessünk –
mondta Skye. – Aztán meg egy népes hajókaravánnal kell haladnunk, hogy ne hívjuk fel
magunkra a helytartó kalózainak figyelmét. A Földközi-tengert a törökök uralják.
– A nagybátyámnak igaza van – mondta Hamal. – Maga valóban bölcs és előrelátó,
sokat tud a világról, irigylem is érte. Én jóformán még ki se tettem a lábam Fezből, a
tengert se láttam.
– Kérje meg Niallt, hogy meséljen a szülőföldünkről, Angliáról, a királynőről meg az
udvari életről. Oly sok mindenről beszéltünk már, Hamal, csak arról nem, ami engem a
legjobban érdekel. – Skye közben odaért egy nagy, kerek medencéjű szökőkúthoz,
melynek kristálytiszta vizében aranyhalak úszkáltak. Hamalt továbbra sem lehetett látni,
de Skye tudta, hogy ott van a közelben.
– A remény erőt adott neki, de szenved attól, hogy a bátyámmal látta magát – mondta
Hamal.
– Nekem legalább annyira fájt őt a hercegnővel látni – jegyezte meg epésen Skye. –
Ahogy elnéztem tegnap este, egyáltalán nem úgy tűnt, mint akinek nehezére esik a
hercegnőnek a szelet csapni.
Kuncogás hallatszott a sövény mögül. Hamalnak örömére szolgált, hogy mindketten
féltékenyek a másik rabszolgatartójára. – Ashur nemrégiben döntött úgy, hogy sokkal
többre megy a hercegnővel, ha nem rugódozik ellene, hanem inkább igyekszik a
kedvében járni. Higgye el, Muna, ez az eredményesebb módszer. Szerintem, ha már
megszöktek, a hercegnő és Kedar egyaránt tombolni fog féktelen dühében.
– A nagybátyjára való tekintettel nem akarok rosszat mondani a bátyjáról, Hamal –
mondta Skye, miközben a szökőkút vizébe mártotta kezét –, de bizony boldog leszek, ha
kiszabadulok a karmaiból.
A sövény zöldje mögül újabb kuncogás hallatszott. – Ha tudná magáról Kedar, milyen
erős és eltökélt, esküszöm, megijedne. Ha nem a szerepét játszaná, hanem önmaga
lehetne, akár tönkre is tudná tenni a bátyámat.
Skye csak magában mosolygott, tudván, hogy Hamal igazat szólt. – Ugye gyűlöli a
bátyját, Hamal? Maga szelídnek látszik, de valójában ugyanolyan könyörtelen, mint a
bátyja, csak szerintem sokkal okosabb nála.
– Jog szerint engem illetne meg az apai örökség fele, a bátyám pedig eladott a
hercegnőnek.
– A nagybátyja azt mondja, maga szereti Turkánt.
– Igen, Muna, szeretem, de ez nem kisebbíti a bátyám bűnét. Rabszolgaként nem
vagyok jogosult az örökségre. Azt a napot várom, amikor majd a hercegnő felszabadít, és
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én feleségül vehetem. Akkor kiharcolom a magam jussát Kedartól, és a hercegnő
vagyonával együtt már sokkal nagyobb hatalmam lesz, mint Kedarnak. Meg fogja ő még
bánni, hogy kisemmizett.
– Nem fél attól, hogy leleplezem, Hamal?
– Ugyan kinek árulna be, Muna? Kedarnak biztosan nem, mert őt nem szereti. A
nagybátyámnak? Biztosíthatom, hogy ő megértene engem. Semmitől se féljen, Muna.
Amint Algírba érünk, segítek maguknak megszökni. Bocsásson meg, most vissza kell
mennem a palotába. Ne érje váratlanul, ha Algírba érkezésünk előtt már nem keresem,
addig nem lesz rá szükség, hogy beszéljünk.
– Hamal! Mondja meg Niallnak, hogy szeretem – súgta oda neki Skye.
– Megmondom – hangzott a válasz.
Skye ismét egyedül maradt. Újból körbesétálta a szökőkutat, elnézegette egy ideig az
aranyhalakat. Most már valóban bízott benne, hogy Algírban meg tudnak szökni.
Rettenetes lesz az addig hátralévő időt Kedar árnyékában tölteni, de a szebb jövő ígérete
majd erőt ad neki. A sűrű, magas sövény mentén visszasétált a palotába.
– Hol voltál? – rivallt rá Kedar.
Skye szeme először szikrákat szórt a dühtől, de Talitha figyelmeztető pillantása
visszazökkentette a valóságba: – Csak sétálgattam kicsit a hercegnő kertjében. Talán nem
lett volna szabad? – Skye igyekezett minél alázatosabb hangon szólni.
Kedar kissé megenyhült: – Jobb lett volna, ha magaddal viszed Talithát vagy Zadát,
drágaságom. Nem szeretem, ha egyedül járkálsz.
– Lehet, hogy a szeretőjével találkozott – jegyezte meg Zada rosszindulatúan.
Kedar üvöltve rontott neki Zadának, és teljes erőből püfölte a most már rémült lány
fejét, vállát.
– Kérem, uram, ne! – mondta Skye. – Csak a féltékenység mondatta vele ezt a
butaságot.
Még Talitha is kísérletet tett Kedar lecsillapítására, pedig általában nem szokott
beleavatkozni ilyesmibe: – Uram, ha megöli, egy használható szolgával kevesebb lesz.
Nem urunk figyelmeztet mindig, hogy ne pocsékoljunk?
A szerencsétlen Zada már kétségbeesetten rimánkodott könyörületért.
– Te nyavalyás kis szajha! – üvöltötte Kedar. – Hogy merészeled megvádolni úrnődet?
Csak azért, mert téged is beeresztettelek az ágyamba, már rögtön elfelejted, ki vagy? –
Újabb hatalmas pofon csattant Zada arcán. – Húsz korbácsütést kapsz, amint hazaérünk,
te semmirekellő! – Ezek után Kedar dühödten lökte el magától Zadát.
Talitha és Skye igyekezett lecsillapítani a tajtékzó Kedart. Talitha frissítőt hozott,
Skye pedig rózsavízbe mártott kendővel törölgette a homlokát. – Ne haragudjon Zadára,
uram – próbálkozott Skye –, nagyon egyszerű teremtés, kicsit elvetette a sulykot,
megzavarta a buta kis fejét, hogy urunk a figyelmére méltatta.
– Ugye, uram, történt már ehhez hasonló? – mondta Talitha, miközben frissítővel itatta
Kedart. – Máskor is elő fog fordulni, ha nem éri be a háremhölgyekkel.
– Egész házam népének az a dolga, hogy a kedvemben járjon – jelentette ki Kedar.
– Joga van hozzá, uram – folytatta Talitha. – De ha nem tesz különbséget szolgáló és
háremhölgy között, ilyesmi bármikor megeshet.
Kedar elvette a frissítőt Talithától, és egy hajtásra kiitta. – Talitha, te oly sok éve
mindig a javamat akarod, el fogok gondolkodni azon, amit mondtál.
Skye önkéntelenül is felvonta a szemöldökét, ilyen belátónak Kedar még soha nem
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mutatkozott. Talitha csak szerényen elmosolyodott, és így szólt: – Majd eldönti, uram, mi
a helyes megoldás.
Skye nem látta többször Niallt, mielőtt visszaindultak Kedar házába. A gyaloghintó
egyik sarkában Zada egyre csak morgolódott, aztán Talitha megelégelte, és rászólt: –
Magad kerested a bajt, most hallgass!
– De Muna tényleg a szeretőjével találkozott – erősködött Zada. – Láttam a kertben
egy férfit, aki ugyanarra sétált, mint ő.
Skye gyorsan átgondolta a helyzetet, és rájött, hogy nincs értelme tagadni. – Kedar úr
öccse, Hamal valóban ott sétált a sövény túlsó oldalán, Talitha, de csak üdvözölt, és máris
ment vissza a palotába, nehogy bajba keverjen. Szerinted mondjam el a gazdánknak?
– Ugyan, dehogy! – nevetett Talitha. – Különben is, Hamal valószínűleg inkább attól
tartott, hogy ő keveredik bajba miattad? – Talitha ezután a zsörtölődő Zadára nézett
szigorúan: – Ha egy szót szólsz urunknak, gondoskodom róla, hogy megmérgezzenek.
Zada bólintott. Nem volt kétsége afelől, hogy az idősebbik úrnő nem beszél a
levegőbe, tehát észbe kapott: – Tényleg húsz korbácsütést kapok?
– Valószínűleg – felelte neki Talitha kurtán.
– Beszélj Kedarral, Talitha – szólalt meg Skye. – Zadának elég volt ennyi verés,
amennyit az imént kapott.
– Nem, rászolgált a büntetésre. Azért megpróbálom elérni, hogy ne húszat, hanem
csak tízet kapjon.
A következő néhány hét az egyhangúság jegyében telt el. Skye azt a néhány napot
kivéve, amikor tisztátalannak tekintik a nőt, szinte minden éjszakát Kedarral töltött.
Napközben aztán lehetőleg sokat aludt, hogy kiheverje az előző éjszakát, és erőt gyűjtsön
a következőhöz. Nem fért a fejébe, Kedar hogyan éri be alig ötórányi alvással, pedig
reggelente korán kelt, szervezte az algíri utat. Eladdig még nem említette Skye-nak, hogy
őt is magával viszi, ezért már kezdett nyugtalankodni, hiszen az asszonyait Kedar otthon
szokta hagyni.
A tervezett indulás előtt egy héttel Skye úgy ítélte meg, hogy Kedar épp engedékeny
hangulatban van. Amikor az esti mulatság után kettesben maradtak, Skye úgy dugdosta a
szájába a mandulával töltött datolyaszemeket, hogy közben mellével meg-megérintette
Kedar karját.
– Hogy fog nekem hiányozni az én uram, ha elmegy Algírba! Nem is tudom, kibírome az én uram nélkül olyan sokáig – duruzsolta a fülébe Skye.
Kedar feléje fordult, s ahogy belenézett Skye zafírkék szemébe és megcsapta az orrát a
jellegzetes rózsaillat, máris érezte, hogy újból ágaskodik benne a vágy. Eredetileg nem
akarta magával vinni az ő Munáját, de akkor egyszeriben rájött, hogy három-négy hosszú
hónapon át nem tud meglenni nélküle. Igenis magával viszi! Algírban, a nagybátyja
házában tartják meg az esküvőt, ott, ahol először meglátta. Tudta, hogy a költői lelkületű
Oszmánnak fog tetszeni az ötlet.
– Még nem említettem, drágaságom, hogy te is velem jössz? – szólalt meg Kedar. – A
hercegnő magával hozza két kedvencét, én sem akarlak nélkülözni téged.
Skye megkönnyebbült, s már-már arra gondolt, hálája jeléül afféle szerelmi vallomást
tesz neki, de aztán jobb belátásra tért. A Kedarhoz hasonló vérmérsékletű, nőfaló férfiak
általában módfelett viszolyognak az érzelmektől, esetleg még a visszájára fordul, ha azt a
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benyomást kelti, hogy ő nem csupán a test gyönyöreit szolgáló teremtmény.
Mindenesetre kell valamit mondania, tehát így szólt:
– Olyan boldog vagyok, uram, hogy nem hagy itt!
Kedar rámosolygott: – Nem volna szabad elárulnom, drágaságom, de az az igazság,
hogy három hónap túl hosszú volna nekem nélküled. Ha csak egy hónapra mennék, nem
vinnélek el, amúgy sem szívesen teszlek ki egy ilyen út viszontagságainak. Hátha esetleg
gyermeket vársz?
– Nem, uram.
– Ez az egy bánatom veled kapcsolatban – mondta Kedar homlokát ráncolva.
– Mire volna az jó, uram, hisz van több gyermeke is, én pedig nem tudnék akkor annyi
örömet szerezni az ágyban. Meg azt se szeretném, ha valaki a helyembe lépne.
– Nem, nem, drága, szépséges Muna, nem lépne a helyedbe senki, más nem ér fel
veled!
Skye rámosolygott, és Kedar annyira el volt telve önmagával, hogy a mosolyban nem
vette észre a gúnyt. Mennyire gyűlölöm én ezt az embert, gondolta Skye, életében nem
közelített hozzám szerelemből, csak a határtalan bujaság vezérli. Nem is tudom, hogyan
tisztulunk meg ennyi mocsoktól, Niall meg én, ha majd végre épségben hazajutunk és új
életet kezdhetünk.
Kedar közben hozzálátott az újabb szeretkezéshez, de annyira el volt telve a saját
érzéki örömeivel, hogy észre se vette, Skye gondolatai messzire kalandoztak. Büszke
tulajdonos módjára vette birtokba Skye testét, és használta ki annak minden gyönyörét.
Amikor már kielégülten zihált, Skye mérhetetlen undorral nézett rá, és megborzongott.
Kedar, mint oly sokszor, most is félreértette, azt hitte, a borzongás nála az elégedettség
jele.
– Mi tökéletesen összeillünk, drágaságom.
– Úgy van, uram – felelte Skye. – Úgy van.
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Algír! Amikor Skye jó néhány hónapja elhagyta a várost, nem tudta, viszontlátja-e
még valaha. Abban sem bízott, hogy Oszmánnal újból találkozik, lám, mégis öreg barátja
öleli át könnyes szemmel.
– Allahnak hála, itt vagy épségben! – Oszmán kissé hátrább lépett, hogy megnézhesse
Skye-t. – Lefogytál, leányom!
– Bizony nem volt könnyű. Mondd, barátom, Hamallal találkoztál már?
– Igen, három nappal ezelőtt ő hozott hírt az érkezésedről. A helytartó repesve várja,
hogy megismerkedjék a szultán leányával. Kedart is kész lett volna vendégül látni
palotájában, de Hamal lebeszélte róla, mondván, ő csak üzletfele a hercegnőnek, s amúgy
is a nagybátyjánál, vagyis nálam óhajt megszállni. Niallt is nehéz lesz kicsempészni a
palotából, de téged végképp nem tudnánk.
– A hajóim megérkeztek, Oszmán?
– Részben a kikötőben, részben a nyílt vízen várakoznak. – Oszmán gondterhelten
nézett Skye-ra. – Dzsamil ismét itt van a városban, leányom.
– Tudtam! Megéreztem! – szisszent fel Skye.
– Állítólag visszanyerte férfiasságát.
– Keríts nekem egy bérgyilkost, Oszmán!
– Leányom! – háborodott fel Oszmán. – Remélem, nem akarod, hogy annak az
embernek a halála a te lelkiismeretedet terhelje?
– Dzsamilnak meg kell halnia! Khalidot meg kell bosszulnom!
– Meglehet, igazad van, leányom, én mégsem fogom hagyni, hogy ilyen jóvátehetetlen
bűnt kövess el. Khalidnak az volt megírva ti sors könyvében, hogy meghaljon, különben
te nem tértél volna vissza a szülőföldedre. Én figyelmeztettem Khalidot, hogy mi vár rá,
amikor elmondta, hogy feleségül akar venni téged, de nem hallgatott rám. Volt más
választása, a döntésével ő maga pecsételte meg a sorsát. Dzsamil nem kerülheti el Allah
büntetését, de nem a te dolgod, hogy ítélkezz felette. Leányom, benned nagyon erős az
igazságérzet, mindenáron bosszút akarsz állni, de arra nem gondolsz, mekkora veszélybe
kerülhetsz?
– Oszmán, én nem vagyok veszélyben. Gondold csak meg, ugyan ki emlékszik
Algírban Skye Muna el Khalidra? Az a kevés ember pedig, aki ismeri Munát, Kedar úr
rabszolgáját, miért kapcsolná össze a két személyt? Még ha Dzsamil ma este ide jönne
vendégségbe, akkor se látna, hisz a nők olyankor soha nem szoktak jelen lenni. Inkább
azt szeretném tudni, mikor láthatom Robbie-t?
– Csak ha már megszöktél – felelte Oszmán. – Nem kockáztathatjuk meg, hogy együtt
lássanak benneteket.
– De hát kinek járna el a szája, Oszmán? Sikerült úgy intéznem, hogy senki ne jöjjön
velünk az unokaöcséd szolgái közül, Kedar-nak azt mondtam, én szeretnék gondoskodni
róla, ő pedig úgy akar megjutalmazni odaadásomért, hogy majd itt vesz nekem
szolgálókat. Talitha boldog volt, hogy otthon maradhat, arról a szószátyár kis Zadáról
meg Kedar nagy bánatára kiderült, hogy gyermeket vár, őt ezért nem hoztuk.
– Az a kis berber lány gyereket vár? És ki az apa?
– Kedar – felelte Skye nevetve. – Nem hinném, hogy valaha is túlzottan finnyás lett
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volna! De Oszmán, nekünk most ennél fontosabb megbeszélnivalónk van!
– Így igaz, leányom! Légy türelemmel, Hamal meg én részben már kidolgoztuk a
szökésetek tervét. Holnap kezdődik a ramadán-ünnep. Ez azt jelenti, hogy az igazhitűek
harminc napon át napkeltétől napnyugtáig nem esznek, nem isznak. Az emberek
közvetlenül napnyugta után kezdenek ünnepelni, nagy lakomákat rendeznek, és hajnali
kettőkor térnek nyugovóra, aztán másnap délig alszanak, mint a bunda. Hamal meg én
úgy gondoljuk, a hajnali órák a legalkalmasabbak a szökésedre. Mi sem egyszerűbb, mint
némi altatóport keverni Kedar italába.
– És a férjemmel mi lesz, Oszmán?
– Hamal meg én úgy véljük, neki valamivel később kellene megszöknie. Gyanút
keltene, ha mind a ketten egyszerre tűnnétek el, a családomat pedig semmiképp sem
tehetem ki Turkán hercegnő bosszújának. Mire Kedar észbe kap, te már rég a hajón
leszel, ahol biztosan nem fog keresni.
– Szökjön meg előbb Niall. Úgyse lenne nyugtom, ha őt itt marad. Már Fezben is
nagyon aggódtam miatta, de amikor útközben egyszer-egyszer megpillanthattam,
betegnek látszott. Nagyon féltem őt, Oszmán, szerintem sokkal jobban megviselték az
események, mint engem.
– Ahogy kívánod, leányom – felelte Oszmán. – Add meg a férjed születésének
időpontját, elkészítem mindkettőtök horoszkópját. – Skye nem is sejtette, Oszmán
mennyire aggódik érte. A csillagok állásából ugyanis azt olvasta ki, hogy Skye-ra nagy
fájdalom és személyes tragédia vár, mégpedig olyan tragédia, melynek terhét egész
további életében viselni fogja. A nagy sötétségben azonban erős fény világított, egy
Oroszlán, aki megmentheti őt önmagától. Niall Burke viszont a Skorpió jegyében
született, tehát nem ő az az ember. Oszmán gondterhelten fogott hozzá Lord Burke
csillagképének elemzéséhez, mert előre sejtette az eredményt.
Elkezdődött a ramadán, melynek előírásait szegények és gazdagok egyaránt szigorúan
betartották Algírban. Napközben egy lélek sem járt az utcán, este viszont mindenünnen
ínycsiklandó illatok szálltak.
Valahol Algír egy kis műhelyének sötétjében vakoskodva egy ügyes kezű szabó
munkálkodott nagy titokban. Annyi aranydénár ütötte a markát, hogy igen sebesen
szaporázta az öltéseket, és eszébe sem jutott kérdezősködni. Gyorsan el is készült a
janicsárkapitány öltözéke, amit valaki becsempészett a helytartó palotájába, Hamal pedig
gondosan elrejtette Niallnak a ramadán kilencedik éjjelére tervezett szökéséig.
A helytartó rendezte pompás lakomáról visszatérve Turkán mindkét kedvencét
azonnal magához hívatta. A hercegnő ugyanis jobbnak látta Hamalt és Ashurt
hátrahagyni; semmi szükség rá, hogy apja barátjának büszkélkedjen háremével. A két
kedvenc aztán ruhátlanul kezdte szórakoztatni úrnőjét, Hamal hűtött limonádéval
kedveskedett neki, Ashur pedig erős kezével masszírozni kezdte, mint oly sokszor
szeretkezés előtt.
Turkán megitta a limonádét, elnyúlt a párnákon, és így szólt: – Ashur, én mindjárt
elalszom!
– Ha így is lesz, hercegnőm – súgta a fülébe Niall –, csak addig hagyom aludni, míg
elég erőt nem gyűjt, mert én egész éjszaka akarom szeretni. Küldje el Hamalt!
Turkánt örömteli borzongás járta át, egy ideig úgy tett, mint aki töpreng, aztán aludni
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küldte az ő kis báránykáját.
Hamal letérdelt a hercegnő mellé, gyöngéden megcsókolta, majd felállt és távozott.
Niall negédes szavakat suttogva folytatta a megkezdett munkát, míg a hercegnő
egyenletes szuszogással nem jutalmazta. – Hercegnőm, ébren van? – A kérdés először
duruzsolásként hangzott el, másodszor már Niall szokásos hanghordozásával. Niall
elégedetten állapította meg, hogy a masszázs és az ópium meglette hatását, a hercegnő
mélyen alszik. Ezek után kiment a szobából.
Észrevétlen jutott el saját szobájáig, ott pedig Hamal már várta a janicsáröltözékkel.
Niall gyorsan felvette. Hosszú hónapok óta most érzett először erőt magában, s hogy ez
az érzés ne múljon cl, azt néhány szem cukorka elfogyasztásával igyekezett biztosítani.
Sikerülnie kell! Perceken belül kijut a palotából, Robbie már várja.
– Ne felejtsd el, Ashur – figyelmeztette Hamal –, ha megszólítanak, törökül válaszolj!
Kapitányi rangot csak az érhet el, aki beszél törökül.
Turkán lakosztályán át jutsz ki a palotakertbe. Vágj át a kerten a nyugati fal irányába,
mindig húzódj a sötétbe. Hamar megtalálod a kis rejtekajtót, ami nyitva lesz;
megolajoztam, nem fog nyikorogni. Nem valószínű, hogy bárkivel is találkozol, de légy
nagyon óvatos, állítólag a helytartó mostanában nem jól alszik, előfordulhat, hogy
odakinn sétál. A falon túl már vár az egyik emberetek.
– Hamal, hogy köszönjem meg neked? – szorította meg Niall a barátja kezét.
– Mindezt nem tenném, Ashur, ha nem az volna a véleményem, hogy a hercegnőnek is
jobb, ha elmégy. Beléd szeretett, az eltűnésed nagyon meg fogja viselni, de én itt leszek
mellette, hogy enyhítsem a fájdalmát. Tökéletesen megértem, mit érzel a gyönyörű
feleséged iránt, ráadásul világéletemben a boldog véget érő történeteket szerettem. Neked
a te asszonyod mellett a helyed, nekem az enyém mellett. Indulj már, míg mindenki
alszik! – Hamal egy kis dobozkát nyomott Niall kezébe. – Útravaló, a nyavalyás
cukorkáid vannak benne.
– Ég veled, drága barátom, és köszönöm! – Ezzel Niall el is sietett.
Hamal megkönnyebbülten sóhajtott fel. Ashur néhány percen belül eltűnik az
életükből, Turkán csak az övé lesz megint! A hercegnő tajtékozni fog a dühtől, és a
helytartó segítségét kéri kedvence előkerítéséhez, de Niall egy órán belül már a hajón
lesz. Turkán nem tehet majd egyebet, az ő hűséges Hamaljához fordul vigaszért. A
hűséges Hamal szája sarkában mosoly jelent meg, mert arra gondolt, nemsokára ismét
szabad ember lesz, elperelheti Kedartól a jussát, ráadásul megszerzi a hercegnő vagyonát
is. Mekkorát csodálkozik majd Kedar, ha rájön, hogy az öccse egy szemernyivel sem
kevésbé könyörtelen, mint ő! Hisz épp Kedar adott neki leckét könyörtelenségből, amikor
eladta rabszolgának. Hamal beosont a szobájába, és elégedetten hajtotta álomra a fejét.
Eközben Niall nesztelenül belépett Turkán szobájába. Egy pillanatra megállt az alvó
hercegnő mellett, aki mindenestül ki akarta sajátítani. Aztán már vissza se nézett, kilépett
a palotakertbe. Fülelt egy ideig, de csak az éjjeli bogarak zümmögését lehetett hallani.
Gyorsan, szinte hangtalanul osont a nyugati fal felé, időnként megállt és körülnézett. A
palotaőrség ott cirkált a falakon, de a katonák teli hassal nem voltak olyan éberek, mint
máskor.
Útjába esett egy szökőkút, amit kénytelen volt megkerülni. Először inába szállt a
bátorsága, de gyorsan összeszedte magát, és óvatosan haladt tovább. A bokrok rejtette
kijáratot keresve a ruháját kiszakították az ágak, kezét fölsértették a tüskék, de hamarosan
meglelte a valóban nyitva álló ajtót. Miután kilépett, gondosan becsukta maga mögött, és
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sietős léptekkel elindult.
Az utca végén csatlakozott hozzá egy kapualjból előlépő alak, és devoni angolsággal
szólította meg: – Igyekezzünk, lordom. Nem szeretném, ha elkapnának a törökök.
– Robbie? – Niall szíve nagyot dobbant örömében. Milyen jó végre, annyi idő után
újra angol szót hallani!
– Az hát, lordom! És örülök, hogy újra látlak, de most inkább ne beszéljünk, mert az
gyanús lenne. Nem kell messzire mennünk, csak kövess!
Robbie is töröknek volt öltözve, így senki nem találhatott abban semmi különöset,
hogy a janicsár kapitány a szolgájával együtt a kikötő felé tart. Hamar meg is érkeztek,
bár Niall még akkor is egyre attól rettegett, hogy valaki hátulról rákiált és megálljt
parancsol neki, amikor a partról már látni lehetett az egyik hajón Skye flottájának
zászlaját. Akadálytalanul jutottak fel a fedélzetre, és Robbie nyomban a parancsnoki
kabinba kísérte Niallt.
– Foglalj helyet, lordom! – Robbie-nak sehogy se tetszett Niall arcszíne. Jókora adagot
töltött neki az ír whiskyből, s odatette elé az asztalra. – Iddogálj, lordom, nekem odafönn
van dolgom, mert máris indulunk.
– Hol van Skye, Robbie?
– Lady Burke a tervek szerint néhány nap múlva szökik meg.
– Nem! Én nélküle egy tapodtat se megyek, Robbie! – tiltakozott hevesen Niall.
– Lordom – Robbie igyekezett türelmet erőltetni magára –, most nincs időm
elmagyarázni, de itt egyelőre még veszélyben vagyunk. Ígérem, amint kiérünk a nyílt
vízre, én azonnal visszajövök ide. Mielőtt még valami butaságot csinálnál, gondolj rá,
hogy azért mindenki az életével fizethet, aki részt vett a szöktetésben, elsősorban pedig
Lady Burke. – Ezután Robbie sarkon fordult, sietett a dolgára.
Niall magába roskadva ült az asztalnál, nem értette az egészet, és féltette Skye-t.
Vajon él-e még egyáltalán? Útban Algír felé nagy nehezen még tudott egy-egy pillantást
vetni rá, de amióta megérkeztek, színét se látta, mert ő a helytartó palotájába volt zárva,
Skye pedig Kedarral együtt Oszmánnál szállt meg. Ha időközben baj ti esett volna, arról
azért csak tudna. Elővette a Hamaltól kapott dobozkát, és lenyelt három szemet az ő
kedvenc édességéből. Ki tudja, miért, mindig segített rajta, amikor tele volt feszültséggel.
Azelőtt ő sose félt, csak mióta Algírba került. Megviselték a szörnyű élmények, de
bizonyosan talpra áll, ha már otthon lesz az övéi között. Ha Skye-t végre újra a karjaiban
tarthatja, elmúlik minden rossz. Szüksége van a feleségére. Szórakozottan kivett még egy
szem édességet, töltött magának a whiskyből, s közben már érzékelni is lehetett, hogy a
hajó kifelé tart a kikötőből. Niall kinézett a kabin ablakán, látta a sötétbe burkolózó város
körvonalait, én a palotáét is, ahol Turkán most mélyen alszik, még nem is sejti, hogy ő
kiszabadult a karmai közül.
Niallnak fogalma sem volt róla, meddig álldogált az ablaknál, de egyszer csak nyílt az
ajtó, és Robert Small lépett be rajta: – No, lordom, most már biztonságban vagyunk.
– Hol van Skye? Miért nincs itt ő is? – kérdezte türelmetlenül Niall.
Robbie magának is töltött a whiskyből, és leült Lord Burke-kel szemben. – Ha mind a
ketten egyszerre tűntök el, kapcsolatba hozzák a két szökést, a szálak nyomban
elvezetnek Oszmánhoz és családjához. Nem hinném, hogy méltó viszonzás volna
Oszmán jóságáért, ha bajt hozunk rá, hisz épp ő volt az, aki értesítette Lady Burke-öt,
hogy életben vagy, aztán meg ő segített neki eljutni Fezbe.
– Mikor fog jönni? – Niall bekapott még egy szem cukorkát, de száját a whisky
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ellenére száraznak és érdesnek érezte.
– Néhány nap múlva, lordom. Mi itt fogunk várakozni, és Bran Kelly hozza majd ide.
Niall bólintott. – Az a Bran rendes ember. Feleségül vette már azóta Daisyt?
– Tavaly egybekeltek, lordom, és az esküvő után pontosan kilenc hónappal
megszületett a kis vörös képű lurkó. Devonban várnak benneteket.
– Én nem Angliába akarok menni, hanem haza, Írországba? –mondta Niall.
– A gyerekek többsége Cecilynél van Wren Courtban.
– Az enyéim is? – csodálkozott Niall. – Miért?
– Skye úgy ítélte meg, ott a legjobb nekik.
– Jobb, mint az apámnál a Burke-kastélyban? – Niall nem értette, miért döntött így
Skye.
Robbie egy pillanatig habozott, aztán szép sorjában elmondta Lord Burke-nek, ami a
három év alatt történt, s mire mondandója végére ért, Niall mindent megértett. Skye
nélküle is boldogult, s bármilyen nehéz volt is ezt tudomásul venni, Niallt nem érhette
meglepetésként, hiszen korábban is így történt.
– Akkor várunk – mondta Robbie-nak, aki megkönnyebbülten sóhajtott fel. Niall
felnevetett. – Nahát, Robbie, csak nem gondoltad, hogy puszta kézzel, egy szál magam
ostromlom meg Algír városát, hogy kiszabadítsam a feleségem?
– Lordságod eléggé forrófejű ember hírében állt annak idején – vallotta be őszintén
Robbie.
– Így igaz, Robbie. Skye is sokszor szidott emiatt, de a fogság megtanított a türelemre.
– Pajkosan mosolyogva nézett Robbie-ra. – Azért viszont nem kezeskedem, hogy ha
végre otthon leszek, nem térek vissza a régi önmagamhoz.
Robbie felkacagott: – Írországban nem szólok bele, lordom, hogy mit teszel, de itt
egyelőre csak élvezd a kabin kényelmét, és szólj nekem, ha bármit kívánsz. Mint
mondtad, várunk.
Skye kora délután találkozott a fürdőben Alimával, aki még akkor is suttogott, amikor
senki nem volt a közelben: – A férjed ma hajnalban megszökött, és biztonságban van,
kinn a nyílt vízen.
– Hála Istennek! – sóhajtott fel Skye.
– Oszmán azt mondja, a hercegnő tombol dühében. A helytartó nagyon röstelli, hogy
egy rabszolga ki tudott szökni az ő jól őrzött palotájából úgy, hogy még csak nem is látta
senki, sem ott, sem a városban. Persze mindenütt megkettőzték az őrséget, az
elkövetkezendő néhány nap folyamán te nemigen tudnál megszökni. A férjem azt üzeni,
légy türelemmel.
Skye fanyarul elnevette magát. – Amióta Kedarhoz kerültem, türelmesnek kellett
lennem, de ez a néhány nap lesz a legrosszabb! Legalább azzal vigasztalhatom magam
Alima, hogy Niall biztonságban van.
Alima barátságosan mosolygott Skye-ra, s arra kérte, a fürdő után sétáljanak egyet a
kertben, annyi mindent szeretne tudni az angol királyi udvar életéről. Miközben kéz a
kézben sétáltak a kertben, Skye-nak az jutott az eszébe, hogy a ruhái időközben
valószínűleg kimentek a divatból, s ezt az aggodalmát meg is osztotta Alimával, aki
vidáman felkacagott. – Hiszen ez nagyszerű! Akkor varrathatsz egy sereg új ruhát!
Skye is jóízűen nevetett. E hangokra felfigyelt az Oszmán könyvtárában nyugtalanul
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fel-alá járkáló szőke hölgy, és nyomban ki is nézett az ablakon. – Ki az a két nő odalenn a
kertben? – kérdezte Oszmántól.
Az asztrológus félbehagyta a nyugtalanító csillagkép vizsgálatát, és odament az
ablakhoz. – A feleségem és a legjobb barátnője, Kedar úr Muna nevű kedvence. Miért
kérdi, Nilak úrnő?
– A fekete hajú emlékeztet engem valakire, akit régen ismertem. – A hölgy hátat
fordított az ablaknak, és Oszmánt sürgette:
– Nos, Oszmán úr? Maga Algír, ha ugyan nem a világ legjobb asztrológusa hírében
áll. Halljam, mit olvas ki a csillagokból?
– Azt, Nilak úrnő, hogy sok gonoszság szárad a maga lelkén, és soha egy pillanatig
sem bánta meg a bűneit.
A hölgy harsányan felnevetett. – Engem nem a múlt érdekel, Oszmán úr! A jelenről
beszéljen! Azt mondja meg, feleségül vesz-e Dzsamil úr! A jövőről beszéljen! Őt teszi-e
meg a szultán az új helytartónak, együtt fogunk-e uralkodni Algírban? Engem csak ez
érdekel, semmi más! Dzsamil magát ajánlotta. Halljam a válaszát!
– Halált látok – közölte Oszmán.
A hölgy rémülten felszisszent. – Hazudik! Maga egy utolsó kontár! Nem tud semmit!
Semmit!
– Maga meg fog halni – mondta Oszmán –, de előbb még legalább két ember életét
fogja kioltani.
Nilak rémült sikoly kíséretében rohant ki a könyvtárból, de Oszmán rá se hederített.
Sokkal jobban foglalkoztatta az, amit az imént megtudott. Balsejtelmek gyötörték, és
gyorsan elővette a polcról Skye, Kedar és Dzsamil horoszkópját, mindhármat kiterítette
az asztalon, és melléjük tette azt, amit az imént készített Nilak úrnőről. Semmi kétség, ez
a négy ember valamilyen módon össze fog találkozni, és ez a találkozás hármuk
halálához vezet. Oszmán behunyta a szemét. Általában sok örömét lelte jövőbe látó
képességében, de ez volt az a pillanat, amikor bánta, hogy ilyen tehetség adatott meg
neki. Aztán arra gondolt, talán lesz módja megakadályozni a tragédia bekövetkeztét, mert
minden érintett előtt két út áll. Hosszasan töprengett rajta, mit tehet.
Miközben Oszmán az eshetőségeket mérlegelte, Nilak futva tette meg az utat
lefüggönyözött gyaloghintójáig. Miután beszállt és kiadta az utasítást a szolgáknak, hogy
vigyék haza, arra gondolt, az a lány ott Oszmán kertjében olyan, mintha Skye O'Malley
ikertestvére volna. Dzsamil odavolt Skye-ért annak idején, s ha ő, Nilak megveszi azt a
ringyót Oszmán unokaöccsétől, Dzsamil biztosan hálás lesz neki. Ebből is láthatja majd
Dzsamil, mennyire szereti. Mit számít az, ha Dzsamil naponta többször is meghágja azt a
lányt, ha ő, Claire O'Flaherty, akit most mindenki Nilak úrnő néven ismer, már Dzsamil
aga felesége!
Elégedetten mosolyodott el. Nagyon boldoggá fogja tenni Dzsamilt, aztán majd ő is
boldog lesz mint a szultán új helytartójának felesége. Egészen bizonyos, hogy Dzsamilt
fogják megtenni a jelenlegi, öreg helytartó utódjának, márpedig az a hír járja, hogy Algír
mostani kormányzója rövidesen visszavonul.
Claire elkísérte Dzsamilt Isztambulba, s míg a doktorok az ő férfiasságát gyógyították
sikeresen, Claire összebarátkozott a szultán velencei nemesi családból származó kedvenc
háremhölgyével, Nur-Banuval. Barátságuk kiindulópontja az volt, hogy mindketten
Európából érkeztek. Nur-Banu hasonlította Claire szemét a szultán kertjében nyíló
orgonához, amit perzsául Nilaknak neveznek. Dzsamil is örült neki, hogy a szultán
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kedvence kitünteti barátságával azt a nőt, akit ő feleségül kíván venni.
Claire újból elmosolyodott, mert eszébe jutott, mennyivel jobbra fordult a sorsa azóta,
hogy Niall Burke elzavarta Londonból, és azzal fenyegette meg, végez vele, ha még
egyszer a szeme elé kerül. Ó, hogy gyűlöli Lord Niall Burke-öt! Amikor legközelebb
találkoztak, akár meg is ölhette volna, de ő nem gyors halált szánt Niall Burke-nek.
Londonból való elkergetése után Claire az országút menti reketyésben töltötte az
éjszakát, ott talált rá másnap reggel a jólelkű Adney Darton, aki elhitte az ő hányatott
sorsáról előadott meséjét, és a házába fogadta. Claire egy ideig ellátta a ház körüli
teendőket, aztán azzal állt elő, hogy az emberek nyilván mindenfélét pletykálnak róluk,
nem szül az jó vért, ha közös fedél alatt él egy nőtlen férfi és egy hajadon, ő inkább
elmegy.
Adney Darton ugyan Claire nagyapja is lehetett volna, ezek után mégis megkérte a
kezét. Claire színleg tiltakozott egy kicsit, de magában hálát adott a szerencséjének, hogy
rövidesen vagyonos özvegy lehet. Így is történt. A temetésre megérkezett Adney egyetlen
rokona, a nálánál jóval fiatalabb Isham Darton, akinek szembe kellett néznie a ténnyel,
hogy az égvilágon semmit nem örökölt, minden az özvegyé lett. Isham és Claire
hamarosan összeszűrte a levet, a zsák megtalálta a foltját. Az örökségből kirekesztett
Isham ugyanis azt tervezte, már feleségeként magával viszi Claire-t Algírba, ahová üzleti
ügyei szólították, s ha ott Claire-t netán végzetes baleset érné, minden vagyon reá száll.
Indulás előtt azonban Claire, azzal az ürüggyel, hogy felkeresi a szülei sírját, még
ellátogatott Írországba. Ekkor állt bosszút Niall Burke-ön, s ő fizetett le egy
hajóskapitányt, hogy a súlyosan sebesült Niall Burke-öt vitesse a fedélzetre, majd pedig
adja el gályarabnak. Ezek után Claire és Isham Darton hajóra szállt, de egy hatalmas
vihar lesodorta a fedélzetről az ifjú férjet, aki a tengerbe veszett. Claire már özvegyen
érkezett meg Algírba. A módfelett gazdag és tiszteletre méltó európai hölgy hamar
felkeltette Dzsamil kapitány érdeklődését.
A kapitány azt remélte, ez az újabb gazdag özvegy kárpótolhatja majd mindazért, amit
annak idején Skye Muna el Khalid elvett tőle. Skye nemcsak arra jött rá, hogy ő, Dzsamil
a felelős a férje haláláért, nemcsak kivitte az országból Khalid vagyonát, de az általa
küldött édességbe rejtett szer hosszú évekre megfosztotta Dzsamilt férfiasságától. Neki
magának nem lévén pénze a kezelésre, kimódolta, hogy Nilak úrnő fizesse a költségeket.
Kettejük kapcsolata amúgy is a legjobb úton haladt, Dzsamil még Isztambulban megkérte
a gazdag özvegy kezét, az esküvőt a ramadánt követő hónapra tervezték.
Claire úgy gondolta, nagy örömöt szerez leendő férjének, ha a háreme azzal a Skyehoz igencsak hasonlatos leányzóval bővül. Amint hazaért, menten Dzsamilhoz futott, akit
épp két fiatal néger lány masszírozott. Amint meglátta az ő szépséges Nilakját, máris
heves vágyat érzett iránta, melyet esze ágában sem volt leküzdeni. Alighogy Dzsamil
kiküldte a két lányt, heves szeretkezésbe kezdtek, utána pedig Claire szóba hozta az
Oszmán kertjében látott lányt. Dzsamil arra gondolt, nincs a földön még egy olyan nő,
mint Skye Muna el Khalid, ha pedig nem a hasonmása, hanem ő maga az, micsoda
elégtétel volna megkaparintani, a hatalmában tartani! Úgy határozott tehát, hogy
nyomban elmennek Oszmánhoz.
Oszmán és vendégei már elfogyasztották az ízletes vacsorát, a szolgák épp a
gyümölcsöt hozták be és a kávét készítették, amikor mindenki legnagyobb
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megrökönyödésére Dzsamil rontott be, nyomában Nilak úrnővel. Skye döbbenten meredt
régi ellenségére; sehogy se fért a fejébe, hogyan bukkanhatott fel épp az ő aznap éjjelre
tervezett szökése előtt. Rögtön tudta, az egyetlen reménye az, ha kitart amellett, hogy ő
Muna, Kedar rabszolgája. Aztán ránézett a Dzsamillal együtt érkezett nőre. Claire
O'Flaherty! Légy átkozott, Claire!
Dzsamil máris ott termett Skye mellett, és durván vállon ragadta: – A próféta lelkére!
Mintha Skye Muna el Khalid ikertestvérét látnám! – mormogta Dzsamil izgatottan Skye
fülébe. – Kellesz nekem, és megszerezlek magamnak!
Kedar első döbbenetéből felocsúdva felpattant az asztaltól, és tőrt ragadva rontott rá
Dzsamilra. – Senkinek nincs joga akár egy ujjal is hozzáérni a tulajdonomhoz, ha én nem
engedem! Elégtételt követelek!
Dzsamil Oszmánra nézett. – Ez a hangoskodó úr a maga unokaöccse, Oszmán?
Oszmánt különös nyugalom szállta meg, úgy bólintott. – Dzsamil aga, ez az
unokaöcsém, Kedar ibn Omar.
– A maga kedvéért megbocsátok neki. Mondja meg a hangoskodónak, ki vagyok én.
– Kedar, ez Dzsamil aga, a szultán Kasba-erődjének nyugalmazott kapitánya, a hírek
szerint az algíri helytartói cím várományosa.
– A rangja még nem jogosítja fel, hogy az engedélyem nélkül hozzáérjen a
tulajdonomhoz, főleg nem Munához. Bácsikám ismeri vele kapcsolatos szándékaimat. –
Kedar ekkor Dzsamil felé fordult: – Uram, ez a hölgy az eljegyzett menyasszonyom. Az
ön tette megtorlást kíván, de a nagybátyámra való tekintettel az ügyet lezártnak tekintem,
amennyiben ön hajlandó megkövetni.
– Meg akarom venni ezt a nőt – felelte Dzsamil.
– Micsoda? – döbbent meg Kedar.
– Meg akarom venni magától ezt a nőt – ismételte Dzsamil, majd Oszmánra nézett. –
Hát nem olyan, mintha Khalid bég felesége, Skye ikertestvére lenne? Nekem kell ez a nő!
– A haja és a szeme színe valóban emlékeztet Skye úrnőére, de egyéb hasonlóságot
nem fedezek fel, Dzsamil aga.
– Az lehetetlen, ez a nő Skye úrnő tükörképe! Jöjj, Nilak, szerelmem! Azt hiszem,
nem kell bemutatnom a menyasszonyomat, Nilak úrnőt, ő még odahaza jól ismerte Skyet. Ugye, Nilak drágám, döbbenetes a hasonlóság?
– Valóban, uram! – felelte Claire, Kedar rabszolgájának gyilkos pillantását magán
érezve. – Ha nem tudnám, hogy Skye O'Malley ez idő szerint Angliában vagy
Írországban van, azt mondanám, ő az.
– Én alig találok hasonlóságot – tartott ki álláspontja mellett Oszmán.
– Nekem kell ez a nő! – hajtogatta Dzsamil. – Mondja meg, mennyit kér érte, a pénz
nem számít, nekem kell a nő!
– Nem eladó – közölte Kedar –, rövidesen a feleségem lesz. – Dühödten nézett
Dzsamil agára.
– Mondja meg, mennyit kér érte, Kedar ibn Omar. Ezen a világon mindennek megvan
az ára!
– Nem érti, Dzsamil aga? Nem eladó! Rövidesen a feleségem lesz, és az örököseim
anyja! – Kedar szeme szikrákat szórt a dühtől, valami azt súgta neki, hogy Dzsamil aga
komoly veszélyt jelent.
– Nekem kell ez a nő! – hajtogatta Dzsamil rendületlenül, majd Kedarra nézett: – Ha
nem adja el nekem önként, akkor is megszerzem! Janicsár vagyok, és a szultán törvényei

165

Bertrice Small

Édes holnapok

értelmében enyém lehet, amit megkívánok. Kedar ibn Omar, utoljára kérdem, mit kér
ezért a nőért! Ha nem mondja meg, egyszerűen elkobzom.
Kedart a végsőkig felingerelte Dzsamil aga önelégült, fensőséges ábrázata. Pontosan
tudta, mi jár az ellensége fejében: a nő az enyém, senki nem akadályozhat meg abban,
hogy megszerezzem! Kedar lelki szemei előtt megjelent Muna meztelenül, egy másik
férfi karjaiban. Ettől elvesztette önuralmát, üvöltve rávetette magát Dzsamilra, és tőrét a
torkába döfte.
Dzsamil azonnal meghalt. Szemében még mindig ott volt a döbbenet, amikor már
vérbe fagyva, élettelenül hevert a földön. Oszmán elképedve meredt rá, Alima és Skye
rémülten kapaszkodott egymásba, Nilak pedig mindhármuk szeme láttára tetézte a
tragédiát azzal, hogy előkapta tőrét, és mellbe szúrta Kedart, aki összeesett, de Claire
újból és újból belemártotta tőrét a már halott Kedarba, míg Oszmán le nem fogta és el
nem vonszolta onnan.
– Küldj valakit az őrségért – mondta Oszmán a feleségének, aki tetőtől talpig
reszketve el is ment.
Nilak egy ideig nem szólt semmit, aztán Skye-ra emelte a tekintetét. – Ugye te vagy
az?
Skye félrefordította a fejét, nem tudta, válaszoljon-e ádáz ellenségének.
– Skye O'Malley! – sziszegte Claire. – Tudom, hogy te vagy az! Legalább annyit
mondj, hogy nem őrültem meg!
– Az őrület soha nem állt távol tőled, Claire, és mindent elpusztítasz magad körül. A te
lelkeden szárad a fivéred és szegény Constanza Burke, a férjem első felesége halála, most
meg Dzsamil agáé és Kedaré.
– Nem említetted imádott férjedet, Niall Burke-öt! Talán nem tudod, hogy az én
lelkemen szárad az ő…
– Tudom, hogy mit tettél, Claire! Rávetted szegény Bűnbánó Mária nővért, hogy ölje
meg, és te intézted úgy, hogy a férjem gályarab legyen. Csakhogy ez az egy nem sikerült,
Claire! A férjem szabad, biztonságban van az egyik hajóm fedélzetén!
– Gyűlöllek! Mindig is gyűlöltelek! – vetette oda Claire dühödten.
Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, egy janicsár kapitány lépett be néhány emberével.
Oszmán elébük sietett, Skye pedig hihetetlen gyorsasággal eltűnt az egyik függöny
mögött.
– Mi történt itt, Oszmán uram?
– Allahnak hála, csakhogy megérkezett, Ahmet kapitány! Itt szörnyű dolog történt. Az
unokaöcsém és Dzsamil aga összekülönbözött e miatt a nő miatt, s amikor Kedar megölte
Dzsamilt, a nő végzett Kedarral.
– Nem igaz! – sikította Claire. – Hazudik! Az én szeretett Dzsamilom meg akart venni
egy nőt, Kedar ezt sértésnek vette, előrántotta a tőrét, és megölte Dzsamil agát!
Oszmán tagadólag ingatta a fejét: – Mint látják, négy teríték van az asztalon, az
unokaöcsém, Dzsamil aga és e hölgy társaságában vacsoráztam. A hölgy Dzsamil
menyasszonya, mégis folyton az unokaöcsémmel kacérkodott, aki köztudottan nem
vetette meg a szép nőket. Nilak úrnő arcfátyol nélkül hivalkodott előtte a szépségével,
ebből származott minden baj! – Oszmán mindjobban kikelt magából. – Ez az elvetemült,
hitetlen nőszemély okozta régi barátom és szeretett unokaöcsém halálát. Követelem, hogy
a helytartó szolgáltasson igazságot; mégpedig azonnal! – Oszmán keserves zokogásban
tört ki, láthatólag röstellve megindultságát.
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A janicsárok tapintatosan félrenéztek, időt akartak adni Oszmánnak, hogy összeszedje
magát, aztán Ahmet kapitány így szólt: – Azonnal a helytartó színe elé visszük ezt a nőt.
Velünk tartana, hogy elmondja, mi történt, Oszmán úr?
– Hazudik! – rikácsolta újból Claire, de a kapitány egyszerűen befogta a száját.
– Hallgass, hitetlen ringyó! Hogy merészeled kétségbe vonni a híres Oszmán úr
szavát, akinek a becsületén még soha nem esett folt? – A kapitány odalökte Claire-t két
emberének.
– Késő van – mondta Oszmán szemmel láthatóan lehiggadva.
– A helytartó idős ember, ilyenkor már nem háborgathatjuk. Vigyék magukkal ezt a
hitetlent, én majd holnap reggel teszem tiszteletemet a helytartónál.
A kapitány pillantása Claire dús kebleire tévedt, s azt felelte:
– Az embereim tudnak majd vele mit kezdeni hajnalig. Elfogadom a javaslatát,
Oszmán úr. Napkelte után találkozunk a palotában. – A kapitány ezek után intett
embereinek, és Claire-t magukkal vonszolva mindannyian távoztak.
Oszmán megvárta, míg a kapu becsukódik az őrök mögött és lépteik már az utcáról
hallatszanak, csak akkor szólította Skye-t:
– Most már előjöhetsz, leányom.
– Lehet, hogy Claire meg sem éri a reggelt – mondta Skye, miután előbújt a függöny
mögül –, de az sem kizárt, hogy a janicsárok sínylik meg az éjszakát. Ők nem tudják,
milyen híres szajha volt Claire valaha Londonban.
– Claire-nek még mindig az lenne a jobb, ha nem érné meg a reggelt, mert különben a
kampó vár rá.
Skye megborzongott. Jól emlékezett a városfalba erősített hírhedt kampókra, ahol a
kivégzésre ítéltek lelik szörnyű halálukat. Claire-re, aki egy embert megölt és egy
másiknak a halálában is része volt, bizonyosan ez a halálnem vár. Mérhetetlen szenvedés,
mert a kivégzők pontosan tudják, hogyan kell valakit úgy rávetni a kampókra, hogy még
jó ideig vívja haláltusáját. – Az Isten legyen hozzá irgalmas! – suttogta Skye.
– Könyörületet kérsz ádáz ellenségednek, leányom?
– Az ilyen halál még Claire-hez is méltatlan.
Oszmán Skye vállára tette a kezét: – Most pihenj le, leányom. Küldök üzenetet a
hajódra, hogy csak reggel érkezel.
– Nem, inkább most mennék – mondta Skye.
– Reggel, leányom. Bízzál bennem, Skye! Okoztam én már csalódást neked?
– Nem – felelte Skye, s úgy érezte, az átélt borzalmak miatt majd összecsuklik a
fáradtságtól.
Oszmán ezzel felesége gondjaira bízta Skye-t, aki Alima segítségével hamar ágyba is
került. Skye úgy érezte, nem fog tudni elaludni, ezért Alima édes gránátalma levével
kínálta, melybe egy cseppnyi ópiumot is tettek. – Ettől jól fogsz aludni, és nem lesznek
nyomasztó álmaid. Mielőtt elalszol, gondolj arra, hogy megszabadultál Kedartól, és
rövidesen viszontlátod szeretett férjedet. Nemsokára otthon lesztek, együtt a
gyermekeitekkel. – Alima meleg hangja hamar álomba ringatta Skye-t.
Amikor felébredt, még kissé kóválygott, de a fürdőben, ahová Alimával együtt ment,
kitisztult a feje. – Hol van Oszmán? – kérdezte Alimától.
– A helytartó palotájába ment, hogy tanúskodjon Nilak úrnő ellen – felelte Alima.
– Ha egyáltalán megérte a reggelt az a nő – jegyezte meg Skye.
– Bizonyára megérte, különben Oszmán már rég itthon lenne. De ne félj, idejében
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megérkezik, hogy kikísérjen a hajódhoz, Skye.
Oszmán déltájt érkezett meg, Skye és Alima a kíváncsiságtól hajtva sietett be hozzá a
könyvtárba. – Kampóra verték – mondta Oszmán –, bár néhány órát még valószínűleg él.
A vagyona és javai egy része a helytartó kincstárába kerül, a másik részét Ahmet
kapitány kapja meg. Vége, Skye! Ezennel egy ajtó becsukódik, és egy másik nyílik ki
előtted, leányom. Indulhatunk?
– Igen – mondta Skye halkan.
Alimával búcsút mondtak egymásnak, és Skye Oszmánnal együtt beszállt a
gyaloghintóba. Ezúttal nem töltötte el szomorúsággal, hogy maga mögött hagyja azt a
házat, ami egykor Khalidé volt – ez most már Oszmán háza. Amikor áthaladtak a
helytartó palotájához közeli kapun, Oszmán arra kérte, nézzen vissza.
Skye-t a rosszullét környékezte az eléje táruló látványtól. A falba erősített kampókon
Claire O'Flaherty vergődött.
– Ez a gonosz teremtés soha többé nem tud már ártani neked, leányom. Az a sors érte
utol, amit megérdemel – mondta Oszmán halkan. – Rövidesen meghal, keselyűk tépik le
a húst a csontjairól. Ez a büntetése mindazért, amit elkövetett. Elég volt, ne nézd tovább,
leányom.
– Amit most láttam, soha nem fogom elfelejteni. – Skye szeméből egyszeriben
patakzani kezdtek a könnyek.
– De elfelejted – biztatta Oszmán. – Sajnálom, hogy ilyen szörnyű látványban volt
részed, de azt akartam, hogy tulajdon szemeddel lásd, ádáz ellenséged többé nem tud bajt
hozni sem rád, sem a családodra. – Oszmán az ujja hegyével megérintette a Skye arcán
legördülő könnycseppet. – Csodálatos teremtés vagy, leányom, képes vagy megsiratni
egy ilyen elvetemült nőszemélyt. Ő biztosan nem ejtene könnyet érted!
– Talán nem, Oszmán, de ezzel a haláltusával bőven megfizet bűneiért. Én váltig azt
sajnálom, hogy ellenségekké tett bennünket a sors.
– Allah így akarta, ebbe bele kell törődni, leányom.
A hordozók egyszer csak óvatosan letették a földre a gyaloghintót, és Oszmán
kisegítette Skye-t. Az O'Malley-flotta hajója szinte karnyújtásnyira volt tőlük. Skye
hálatelt szívvel mondott köszönetet Oszmánnak: – Drága barátom, köszönök mindent.
Örök életemben emlékezni fogok rá, mit tettél értem, visszaadtad nekem a férjemet, a
gyerekeimnek pedig az apjukat. Minden áldott nap az imáinkba foglaljuk a nevedet!
Oszmán átölelte Skye-t, de fejét félrefordította, jobb, ha nem látja most az arcát: – Ne
felejtsd el, leányom, bármit hoz a sors, az Allah akarata, ígérd meg nekem, nem lázadozol
ellene! Sokszor úgy tűnik, nagyon nagy a vihar, soha nem lesz vége, de előbb-utóbb a
legsűrűbb sötétségben is felcsillan a fény, és az fog győzni, ezt megígérhetem.
– Lassan ugyan, de okosodom, Oszmán. Megpróbálok nem lázadozni a sorsom ellen,
de most ott a hajón a boldogság vár.
Oszmán régóta nem látta ezt a derűs és bizakodó mosolyt Skye arcán. – Boldogság
kísérjen utadon, leányom!
– Találkozunk még, Oszmán?
– Talán… – Oszmán csupán ennyit mondott búcsúzóul, majd elsietett.
Egy perc sem telt belé, és miközben a hajó legénysége felszedte a horgonyt, Skye már
a kabinban vetkőzött. Ahogy sorra levette magáról a keleti öltözék darabjait, rátörtek az
átélt események emlékképei, de nem merengett. Miután belebújt régi ruhájába, derekára
csatolta övét, haját kifésülte és egyetlen vastag fonatban fogta össze, megnézte magát a
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tükörben: Skye O'Malley visszatért. Nem is időzött tovább a kabinban, fölment a
fedélzetre.
– Isten hozta, asszonyom – mondta Bran Kelly.
– Üdvözlöm, Bran. Hogy van Daisy?
– Pompásan, akárcsak a mi első kis lurkónk.
– Ez nagyszerű, Bran! Már látom, lesz elég bajom, míg betanítok egy új komornát, de
hát az a fontos, hogy maguk boldogok.
– Nem hinném, hogy Daisy cserbenhagyná, de ezt majd megvitatják otthon – mondta
Bran.
– Mennyi idő múlva érjük el Lord Burke hajóját, Bran?
– Ha nem változik a szélirány, röpke néhány óra alatt. Skye a hajó orrához ment,
egyszer sem nézett hátra. Mintha ezúttal egy másik Algírt hagyott volna maga mögött,
nem azt a varázslatos, színes várost, ahol egykor Khalid bég boldog feleségeként élt. Ez a
város most szinte csak a rossz oldalát mutatta neki. A haláltusáját vívó Claire O'Flaherty
képe sokáig kísérteni fogja. Skye mélyen beszívta a tiszta, enyhe tengeri levegőt, azt
remélte, a szél majd kifújja belőle a sok nyomasztó emléket. Ott, valamivel túl a
szemhatáron a férje vár rá. Mindjárt ott leszek, Niall! Niall!
– Skye! Skye! – Niall Burke a parancsnoki kabinban hánykolódott az ágyon. –
Robbie! Robbie!
– Itt vagyok, lordom. – Robbie Niall lázban égő homlokára tette a kezét, és arcára kiült
az aggodalom.
– Robbie! Hol van Skye? Hol a feleségem?
– Útban idefelé, rövidesen itt lesz – próbálta nyugtatni Robbie a beteget.
– Szomjas vagyok, Robbie! Nagyon szomjas! – Niall továbbra is dobálta magát az
ágyon.
– Tessék, lordom. – Robbie egy pohár bort adott Niall Bürkének.
Niall egy hajtásra kiitta a bort, de egy perc múlva ki is jött belőle. – Hol van a
cukorkám, Robbie? Mindig segít, ha rosszul vagyok.
– Elfogyott, lordom, már napokkal ezelőtt. Bár tudnám, mi volt benne, akkor
elkészíthettük volna.
– Nem tudom, Robbie! Már megmondtam, hogy nem tudom. Mindig az öreg Rabi
csinálta, aztán Hamal adott belőle egy dobozzal, de fogalmam sincs, mi volt benne. –
Egyszerre volt ez könyörgés és követelőzés. Aztán Niall hirtelen elaludt.
Robbie nagyot sóhajtott. Biztosra vette, hogy valamilyen szerrel mérgezték Lord
Burke-öt, különben mitől lenne ilyen állapotban? Talán ha majd meglátja Skye-t, új erőre
kap, és meggyógyul. Robert Small felállt, és beszólított egy kis matrózinast: – Tartsd
szemmel az urat! Ha szükség van rám, megtalálsz odafönn a fedélzeten, ott várom Lady
Burke-öt.
– Igenis, uram – felelte a fiú.
Robbie a kabin nyomasztó légköréből kikerülve nagyot szippantod a friss tengeri
levegőből. – Jönnek már? – kérdezte a jó öreg MucGuire kapitánytól.
– Már látszik a hajó a szemhatáron. Hogy van őlordsága?
– Nem jól. Attól tartok, a halálán van, de nem tudom, mi a baja.
– Ugyan, Small kapitány! Niall Burke-öt annál sokkal keményebb fából faragták,
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ismerem kölyökkora óta. Nem fog meghalni.
– De igen – mondta Robbie gondterhelten. – Állandóan szomjazik, de nem marad meg
benne semmi, se egy korty ital, se egy falat étel. Aludni nem tud, s ha elbóbiskol, szörnyű
rémálmok gyötrik. A szeme vörös, a szája kicserepesedett, a bőre annyira kiszáradt, hogy
hámlik. Én még embert nem láttam ilyen siralmas állapotban.
– Talán eret kellene vágnunk rajta – javasolta MacGuire tétován.
– Jézusom, még hogy eret vágni! Abba nyomban belehalna, talán ha meglátja a
feleségét…
– Ha Lord Burke meghal, az úrnő nem éli túl – fogta el az aggodalom MacGuire-t is. –
Egyszer már elveszítette, de ha most, azok után, amin átment, még egyszer…
Robert Small rosszat sejtett, de lélekben fel is készült rá, történjék bármi, nem fogja
hagyni, hogy Skye belehaljon.
Ahogy Adam de Marisco sem nézte tétlenül az eseményeket: amikor Robbie-tól
megtudta, mit tett Skye, a szigeti remete felkerekedett, és elindult Skye megmentésére.
Most Robbie kabinjában várakozik, itt van kéznél, ha Skye-nak szüksége lenne rá.
Robert Smallt balsejtelmei gyötörték, miközben Bran Kelly közeledő hajóját nézte.
– Small kapitány! Lord Burke felébredt, és magát hívja – mondta az őrnek állított
matrózinas.
– Mondd meg Lord Burke-nek, hogy a hajó mindjárt ideér, és rövidesen már a
feleségével együtt megyek be hozzá.
– Igenis, uram – mondta a fiú, és már sietett is vissza. Urán Kelly óvatosan a másik
hajó mellé kormányozta a magáét, aztán a két hajó fedélzetét pallóval kötötték össze,
Skye ezen futott ál, egyenesen Robbie karjaiba. – Hála Istennek, Skye, csakhogy végre itt
vagy! – ölelte át Robbie, és szívta be a rózsaolaj jól ismert illatát.
Skye magasabb volt nála, de inkább lehajolt, hogy ő meg újra érezhesse a Robbie
bőrzekéjéből áradó jellegzetes dohányszagot.
– Robbie! Drága Robbie! – rebegte Skye meghatottan.
Bármennyire örült Skye a viszontlátásnak, kisvártatva kibontakozott a baráti ölelésből:
– Robbie, hol van Niall? Hol a férjem?
Robbie fölnézett rá: – A parancsnoki kabinban, Skye. Néhány napja elég rossz
állapotban van.
– Rossz állapotban? – kérdezett vissza Skye.
– Nem vagyok orvos, nem tudom, mi van vele, de se étel, se ital nem marad meg
benne – mondta Robbie.
Skye máris sarkon fordult, és rohant egyenesen a parancsnoki kabinba. Ahogy belépett
az ajtón, annak volt tanúja, hogy Niall hatalmas erőfeszítés árán megpróbál fölkelni, de a
legyöngült test minduntalan visszahanyatlott az ágyra. – Niall! – Skye egy pillanat alatt
ott termett mellette, azonnal felmérte, hogy nagyon nagy a baj. – Niall! – Skye körülbelül
egy hónapja látta utoljára, szörnyen lesoványodott azóta. Letérdelt a férje mellé,
megfogta a kezét.
Niall Burke megfáradt, de mégis boldog tekintettel nézett Skye-ra. Reszkető kézzel
simított végig felesége arcán: – Már el is felejtettem, milyen bársonyos a bőröd,
szerelmem – suttogta alig hallhatóan.
– Ó, Niall! Drága szerelmem! Meglásd, minden rendbejön! Már hazafelé tartunk,
néhány hét múlva otthon leszünk Írországban, várnak a gyerekek! – Skye észre sem vette,
hogy sírva fakadt, forró könnyek csordogáltak végig az arcán. – Az ördögbe, Niall, a
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gyerekek meg se fognak ismerni bennünket. Amikor te elmentél, Padraic újszülött,
Deirdre kicsi baba volt. A fiunk most három és fél, a kislányunk majdnem ötéves. Épp
ideje, hogy végre velük legyünk, Niall, és kistestvérekkel ajándékozzuk meg őket!
– Halálomon vagyok… – suttogta Niall.
– Neeeem! – nyögte Skye, s úgy érezte, mintha vasmarok szorítaná össze a szívét.
– Én élni szeretnék – suttogta Niall –, nem tudom, mi az oka, de meg fogok halni.
Skye először levegőt se kapott, elfogta a rémület, de aztán erőt vett magán: – Most
nagyon beteg vagy, Niall, szerelmem – mondta szelíden, de határozottan –, de ez még
nem jelenti azt, hogy meg is halsz. – Skye szíve a torkában dobogott. – Nem hagyom,
hogy meghalj. Van a hajón minden, ami kell, magam főzök majd neked. Emlékszel,
mesélted, milyen súlyos beteg voltál egyszer régen, amikor Constanza ápolt. Az a hajdani
betegséged újult ki, de meglátod, megint talpra állsz!
Niall szomorúan sóhajtott fel: – Skye, én meghalok. Amikor Constanza ápolt, azt a
betegséget egy súlyos sérülés és a megrázkódtatás okozta. Ennek nem tudom, mi az oka,
de érzem, nem sok időm van hátra. – Niall félig öntudatlanul dőlt vissza az ágyra.
– Ne halj meg, Niall! – könyörgött Skye kétségbeesetten. – Nem halhatsz meg azok
után, hogy végre sikerült téged kiszabadítanom! Niall, nem szabad meghalnod!
Niall ismét fölnézett: – Tudom, milyen árat fizettél, hogy kiszabadíts. Nincs nálad
bátrabb, erősebb és tisztább lelkű teremtés ezen a földön. Hálát adok a sorsnak, hogy
Darragh tőre nem oltotta ki az életemet, és Claire mesterkedése nem akadályozta meg,
hogy elbúcsúzzunk egymástól. Már tudom, van Isten odafönn az égben, mert
meghallgatta imáimat: láthatlak, drága szerelmem, mielőtt meghalok.
Skye a könnyei fátyolán át nézte Niallt, és rádöbbent, hogy a férje azt az igazságot
mondta ki, amivel ő nem mert szembenézni. – Ne hagyj itt, Niall! Most nem élem túl, ha
itt hagysz!
– Nem én döntök, Skye. Csókolj meg, drága szerelmem! Hadd vigyem magammal
útravalóul ezt a csókot oda, ahová most megyek. – Niall tekintete teli volt együttérzéssel,
tudta, hogy Skye-nak sokkal nehezebb lesz, mint neki.
Skye szerette volna hinni, hogy ez csak rémálom, és közben nem tudott szabadulni a
gondolattól: Ezért volt minden?
– Skye! – sürgette Niall.
Skye lassan föléhajolt, s ajkával gyöngéden megérintette Niall száját. Először
határtalan örömöt érzett, de az öröm nem tartott sokáig, mert Niall ajkai egyszer csak
elernyedtek. Skye fölemelte fejét, és látta, hogy a férje üveges tekintettel mered rá. Niall
Burke meghalt. Egy ideig Skye kővé dermedten ült mellette, semmit nem érzett, mintha
teste-lelke megbénult volna. Aztán felállt, lezárta Niall szemét, és így szólt: – Ég veled,
első és utolsó szerelmem! Megérkeztél, újra otthon vagy Írországban, Niall Burke.
Meglelted nyugalmadat.
Nyílt a kabinajtó, Robert Small lépett be. Skye csak annyit mondott: – Meghalt,
Robbie!
– Skye… – sietett oda hozzá Robbie.
– Vedd az irányt Beaumont de Jaspre felé, Robbie. Nem adom a férjem testét a
tengernek. Megkérem Nicolas-t, hadd temessük el Niallt a villerose-i székesegyházban.
Aztán majd pár év múlva hazaszállítjuk a hamvait Írországba. Niall így akarná. Az öreg
MacWilliam nemkülönben.
– Skye, ez őrültség, temessük el most.
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– Ha a tengernek adjuk a testét, én utánamegyek. Érted már, Robbie?
Robert Small még soha nem hallotta Skye-t ilyen hangon szólni.
Az ösztönei azt súgták, Skye annyira megrendült, hogy semmiképp sem szabad vele
ellenkezni, mert azonnal összeomlik.
– Jól van, úgy lesz, ahogy akarod. Vigyük el a holttestet, vagy maradjon itt?
– Üres a fenékűr?
– Igen.
– Akkor oda vigyétek, de ne sötétbe. A ravatalt takarjátok le bársonnyal, és tegyetek
köré gyertyákat. Virrasztani fogok mellette, míg ki nem kötünk.
– Egyél valamit, mielőtt megkezded a virrasztást – javasolta Robbie óvatosan.
– Csak egy kis bort kérek, enni nem tudnék – felelte Skye.
– Jól van – mondta Robbie, és elment.
Skye csak állt dermedten, mozdulatlanul, aztán újra nyílt a kabinajtó. Gyerekhang
szólította meg: – Meghoztam a bort, asszonyom. – Kilenc év körüli, lángvörös hajú
fiúcska nyújtotta át neki az italt tálcán.
– Mi a neved?
– Michael, asszonyom.
– Csak ennyi, hogy Michael?
– A másik nevemet nem tudom. Small kapitány talált rám az utcán, a fejem csupa vér
volt. Semmi másra nem emlékszem, csak hogy Michaelnak hívnak.
– Nos, Michael, nekem vagy egy Michael nevű testvérem, pap. Szeretnél te is pap
lenni?
– Nem, asszonyom, én olyan akarok lenni, mint Small kapitány! Skye megcirógatta a
fiúcska haját, s így szólt hozzá: – Talán egyszer majd olyan leszel, mint ő. Rendes ember,
jól választottál példaképet.
– Igen, asszonyom – mondta a fiú, és elsietett.
Az ajtóban már ott állt Adam de Marisco, aggódva fürkészte Skye-t.
– Gyere csak, Adam – mondta Skye.
– Meg se lepődsz, hogy itt vagyok, kicsi lány?
– Hát nem voltál mindig mellettem, amikor igazán nagy szükségem volt rád, Adam?
Adam belépett, és becsukta maga mögött az ajtót. – Nem lett volna szabad
elengednem téged, Skye.
– A döntés nem rajtad és nem énrajtam állt, mindketten Tudor Erzsébet hűséges
alattvalói vagyunk. Aztán meg régi barátom, Oszmán üzent értem, mert megtudta, hol
van Niall. Nem okoztam én még elég szenvedést neked, Adam, hogy most is utánam
jöttél?
– Én csak azért szenvedek, mert te szenvedsz, Skye. – Adam átkarolta, mellére vonta
Skye-t, aztán egyetlen szó nélkül a karjaiba vette, és a kabinablaknál lévő padkára ültette.
Skye Adam vállára hajtotta a fejét, jó volt újra érezni a férfi illatát.
– Nem tudsz sírni, kicsi lány?
– Nem, Adam. Annyi könnyet ontottam Niallért, hogy most, amikor meghalt, nem
tudok sírni, csak mérhetetlen ürességet érzek.
Adam megértette, nála jobban senki nem értette meg Skye-t: – Én itt vagyok, Skye.
Nem hagylak el.
– Tudom, Adam – mondta Skye, aztán elhallgatott.
Adamet nem érte váratlanul, hogy Skye elaludt. A kegyetlen valóság elől menekült a
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mély álomba. Adam meg se moccant, úgy tartotta a karjaiban Skye-t, miközben a
matrózok halkan beléptek, elvitték Niall holttestét, és a kis Michael kicserélte az
ágyneműt. Aztán Adam de Marisco nagy óvatosan lefektette, levetkőztette és betakarta
Skye-t, majd ki is ment a kabinból. Tudta, hogy Skye sokáig fog aludni, Robbie ugyanis
némi altatóport kevert a borba. Az alvás most a legjobb orvosság.
Skye két teljes napot aludt át, s amikor felébredt, már Beaumont de Jaspre közelében
jártak. A sok alvástól kisimult ugyan az arca, de ugyanúgy semmiféle érzelem nem
látszott rajta, mint mielőtt elaludt. Evett pár falatot, de ízeket nem érzett. Mégis ennie
kell, hogy életben maradjon.
– Robbie, ugye elmész Edmond de Beaumont-hoz engedélyt kérni, hogy a
székesegyházban temethessük el Niallt? Mondd meg neki, hogy minden költséget állok,
és persze a püspök úrnak is nagylelkű adománnyal köszönjük meg a szívességét. Aztán
menj el a koporsókészítőhöz, a lehető legszebb koporsót rendeld meg.
– És a fiatal herceg, Skye?
Skye csodálkozva, kérdőn nézett Robbie-ra.
– Szeretett téged – mondta Robbie félve.
– Azóta már biztosan talált magának feleséget. Én pedig nem akarok még egyszer
férjhez menni, Robbie. Többé már nem érdekel Nicolas Saint Adrian. Valóban nagyon
szeretett engem, de annak már vége, ami elmúlt, elmúlt.
– És ha szeretnének találkozni veled?
– Szívesen látom őket itt, a hajón, de világosan mondd meg nekik, hogy a kastélyba
nem teszem be a lábam.
– Úgy lesz, ahogy akarod – mondta Robbie, és el is ment.
– Mihez kezdesz a temetés után, Skye? – kérdezte Adam de Marisco.
– Fogalmam sincs, Adam. Hazamegyek, csak tudnám, hova? A Burke-kastélyba?
Nem, sose szerettem, csak azért éltem ott, mert az volt Niall otthona. Innisfanára? Az
meg most már igazából Anne és a fiai otthona. Ballyhennessey Ewané, Lynmouth
Robiné. Csak Greenwood, a londoni házam kizárólag az enyém, de most semmi kedvem
Londonhoz. Hol vagyok én otthon, Adam?
– Tarts velem – mondta Adam.
– Hová?
– Édesanyámat készülök meglátogatni – mondta Adam kis mosollyal a szája
szegletében.
– Hol él az édesanyád? – Skye ajkán is megjelent egy halvány mosoly.
– A Loire völgyében. Említettem neked, hogy anyám újra férjhez ment, amikor én
tizenkét éves voltam. A mostohaapám Cher grófja, az övé az Archambault-kastély a Cher
folyó mentén, nem messze Blois-tól. Archambault ugyan nem veheti fel a versenyt se
Chambord-ral, se Amboise-zal, se Blois-val, de még Chenonceaux-val se, de kellemes,
barátságos hely. Szeretném, ha eljönnél velem, Skye, és megismerkednél a családommal.
– Milyen furcsa – jegyezte meg Skye –, soha nem gondoltam rád úgy, mint akinek
családja van.
– Pedig van. Az igaz, hogy húsz évvel ezelőtt Lundyra költöztem, de időnként
visszalátogattam Franciaországba; most már vagy hét éve nem láttam anyámat és a
családját. Tudod-e, hogy nekem van két édeshúgom meg egy lány és két fiú féltestvérem?
Már mindannyian felnőttek, megházasodtak, és az én családom legalább olyan népes,
mint a tiéd, Skye. Gyere el velem, kérlek!
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– Miért is ne – felelte Skye keserűen –, igazából úgysincs hová mennem.
– Idővel majd haza kell menned, ott vannak a gyerekeid, Skye, de egyelőre szerintem
az lenne a legjobb, ha velem jönnél, hogy kiheverd Niall elvesztését.
– Adam, a gyerekeimnek nincs szükségük rám. A két legkisebb kivételével mindegyik
már szinte felnőtt, megáll a maga lábán, de a kicsik is elvoltak nélkülem két éven át. Ha
soha nem mennék haza, akkor se hiányoznék nekik. Férjem nincs, nem kellek senkinek.
Az O'Malleyk is minden bizonnyal boldogultak nélkülem. Ugyan mi tartana vissza attól,
hogy veled menjek? – mondta Skye búskomoran.
Adam még soha nem hallotta így beszélni, mintha teljesen elvesztette volna az
életkedvét. Talán még az is jobb lett volna, ha Skye sír, zokog, üvölt Niall elvesztése
miatt. Arra gondolt, Skye-nak nincs igaza, a gyerekeinek igenis szükségük van rá. Arról
nem is beszélve, hogy neki, Adam de Mariscónak milyen nagy szüksége van Skye-ra.
Egyszer elvesztette, egyszer tudatosan hagyta elmenni, de ez többször nem fordulhat elő.
Skye még nem tudja, de ő igenis meg fogja akadályozni, hogy valaha az életben újra ki
legyen szolgáltatva Tudor Erzsébet kénye-kedvének. Skye addig nem kel át a Csatornán,
míg az ő felesége nem lesz. Egyszer azzal vádolta, nem szereti őt annyira, hogy harcoljon
érte; ezentúl harcba száll mindenkivel, aki el akarná venni tőle. Skye mostantól az övé, és
az övé is marad az idők végezetéig!
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Negyedik rész
Franciaország

12

Edmond de Beaumont őszinte együttérzéssel fogadta a hírt, és Robbie kérésére
természetesen hozzájárult, hogy a székesegyházban temettessék el Niall Burke-öt, majd
Skye hogyléte felől érdeklődött.
– Emészti a bánat, de nem mutatja – mondta Robbie. – Látszólag higgadt, ha nem
ismerném oly sok éve, nem is gondolnám, mennyire megrázta Lord Burke hirtelen halála.
– Velem hajlandó volna találkozni? – kérdezte Edmond.
– Természetesen – felelte Robbie –, de arra kért, mondjam meg a hercegnek, hogy a
kastély kapuját nem lépi át.
– Én megértem, de nem tudom, mit fog ehhez szólni a herceg.
– Van már felesége? – Robbie azt kívánta, bárcsak igenlő választ kapna.
– Igen – mondta Edmond. – Nem akartunk esélyt adni a franciáknak, hogy igényt
formáljanak Beaumont de Jaspre-ra. Skye távozása után három hónappal Nicolas
feleségül vette Madelaine di Monacót. Első gyermekük néhány héten belül megszületik.
– Nagyszerű! Skye szörnyű állapotban van, Edmond, nagyon nehezen viselné, ha az
ifjú herceg szenvedélyes szavakkal ostromolná. Örömemre szolgál, hogy Nicolas boldog.
Edmond csak bólintott, egy szót sem szólt. Jobb, ha Robert Small nem tudja, Nicolas
még mindig bánkódik Skye miatt. Csak a hercegség iránti kötelességét teljesítette, amikor
elvette Honoré monacói herceg leányát. A fiatal hercegné mindössze tizenhét éves, szőke,
és barna szemű. Ellentétben a magas, karcsú Skye-jal ő alacsony és telt, csak annyi a
hasonlóság köztük, hogy mindketten megértőek és okosak. Edmond igen alapos
mérlegelés után választotta ki nagybátyja jövendőbelijét, olyat keresett, aki meg tudja
érteni Nicolas bánatát, és sok türelemmel igyekszik enyhíteni. Madelaine di Monaco
kezdettől fogva csodálta az ifjú herceget, és felettébb megértőnek bizonyult.
– Remélem, fiúcska lesz – mondta Robbie barátságosan.
– Mi is ezért imádkozunk – felelte Edmond –, bár mindketten fiatalok és
egészségesek, van idejük benépesíteni apróságokkal az egész házat.
Ekkor lépett be Edmond könyvtárszobájába egy bájos szőke nő. – Petit ami, úgy
hallom, látogatónk érkezett.
– Igen, Madelaine. Ez az úr itt angol, a barátom, Robert Small. Robert, hadd mutassam
be Madelaine-nek, Beaumont de Jaspre hercegnéjének.
Robbie illendően meghajolt, és kezet csókolt az ifjú hercegnének: – Madame,
részemről a megtiszteltetés.
– Merci, monsieur Robert. Remélem, jól fogja érezni magát Beaumont-ban.
– Sajnos, madame, szomorú küldetésem van.
– Robert arra kért engedélyt tőlünk, hogy az özvegy kívánsága értelmében itt
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temethessék el azt az ír nemesembert, akit útközben ért a halál a hajón – adta meg a
magyarázatot Edmond.
– Szegény asszony! Tehetnék-e érte valamit, hogy enyhítsem nagy fájdalmát? –
kérdezte Madelaine.
– Köszönöm, hercegné – felelte Robbie –, de Lady Burke-nek most leginkább csak
nyugalomra van szüksége. Bizonyára megérti, mennyire megviselte őt ez a nagy csapás.
– Madelaine, nem tudja, hol van Nicolas? – kérdezte Edmond.
– Még nem érkezett vissza, de bármelyik percben várható.
– Ha hazaér, szólna neki, hogy szeretnék vele beszélni, Madelaine?
A hercegné bólintott, majd barátságosan rámosolygott Robbie-ra: – Monsieur Robert,
ugye vendégül láthatjuk ebédre?
– Sajnálom, madame, nem maradhatok, de köszönöm a meghívást. – Madelaine
távozása után Robbie így szólt Edmondhoz: – Elragadó teremtés, Nicolas bizonyára
boldog vele!
– Nagyon szereti Nicolas-t – hangzott a kurta válasz.
– Skye-ról tud?
– Csak annyit, hogy volt Nicolas életében egy másik nő, akit nem vehetett el – mondta
Edmond. – Itt Beaumont de Jaspre-ban senki sem akarná Madelaine-t bántani azzal, hogy
akár egy szóval is említené Fabron herceg feleségét.
– Nagyszerű! Akkor némi szerencsével nem is tudja meg, kicsoda Skye.
– Hacsak Nicolas-nak el nem megy az esze. Robert, ő még most sem törődött bele
egészen Skye elvesztésébe.
– Csak nem fog fájdalmat okozni az asszonykának, főleg most, hogy a baba
nemsokára megszületik?
– Nem, nem, igaza van. – Edmond azon imádkozott magában, hogy Nicolas valóban
ne veszítse el a fejét. Azután mindkettejüknek töltött Beaumont híres vörösborából, s így
szólt: – Jobb napokra, mon ami!
– Jobb napokra! – Robbie nyomban felhajtotta a bort.
Egy perc sem telt belé, máris nyílt a könyvtárszoba ajtaja, és beviharzott Nicolas Saint
Adrian, Beaumont de Jaspre hercege: – Hol van Skye? – Alig tudta türtőztetni magát.
Edmond nyugalomra intette, s ekkor Robbie-hoz fordult kérdésével.
– Lady Burke az ön kikötőjében horgonyzó hajó fedélzetén tartózkodik, monsieur –
adta meg a választ Robbie. – Azért jött vissza Beaumont de Jaspre-ba, hogy ha ön
hozzájárul, itt a székesegyházban temethessük el elhunyt férjét, Lord Niall Burke-öt.
Szándéka szerint Skye néhány év múltán majd szeretné hazavinni a hamvakat Írországba.
Monsieur Edmond már volt szíves megadni az engedélyt.
– Ma pauvre doucette! Szegény kicsikém! – mondta Nicolas megindultan. – Látnom
kell! – Ezzel el is rohant, nem hagyott időt Edmond-nak, hogy megakadályozza.
– Ne aggódjon! – csitította Robbie a riadt Edmond-t. – Emlékszik Lord de Mariscóra?
– Ő az a fekete hajú óriás? Hogyne emlékeznék!
– Ott van ő is a hajón, nem fogja hagyni, hogy Nicolas bármi esztelenséget műveljen,
vagy fájdalmat okozzon Skye-nak. Meglátja, nem lesz semmi baj, sőt így a jobb, legalább
az ifjú hercegné kimarad az esetleges vitából, Nicolas pedig megérti végre, hogy le kell
mondania Skye-ról.
Edmond megkönnyebbülten hajlott meg Robbie érvei előtt. Miközben ők ketten
borozgattak és kellemesen elbeszélgettek, Nicolas lóra pattant, és meg sem állt a
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kikötőig. A hajó fedélzetén Kelly kapitány fogadta, és vezette el Skye-hoz.
– Doucette! – rontott be az ajtón Nicolas.
– Monseigneur – fogadta Skye hűvösen.
Nicolas megdöbbent a sápadt, gyászruhás Skye láttán: ugyanazok az arcvonások,
mégis mintha valaki más lenne, nem az az eleven, szenvedélyes nő, aki elment tőle. –
Legyen üdvözölve ismét Beaumont de Jaspre-ban, madame – hebegte Nicolas.
Skye egy kicsit megenyhült. – Köszönöm, Nicolas. Nagyon sajnálom, hogy ilyesmivel
kell terhelnem, de nem fordulhattam máshoz. Ugye, megért?
Nicolas bólintott, majd így szólt: – Doucette, én azóta is magát szeretem! – s már át is
ölelte Skye-t.
– Sajnálom, de én megszűntem szeretni magát, amint megtudtam, hogy az én drága
férjem életben van. – Skye azonnal eltolta magától Nicolas-t. – Különben is, mit képzel?
Csak mert a férjem meghalt, most visszafutok magához? Elfelejtette, hogy felesége van
és rövidesen gyermeke születik?
– Engem csak maga érdekel, doucette, senki más! Térden állva könyörögtem Istenhez,
hogy vezérelje vissza magát hozzám! Gyerekkorom óta nem imádkoztam ennyit!
– Úgy látszik, Nicolas, valóban nem nőtt még be a feje lágya. Hová lett a
felelősségtudata? Nem emlékszik, mire tanítottam? Felelősséggel tartozik a
hercegségnek, a népének és a családjának! Most már a feleségének és születendő
gyermekének is! Én semmit nem akarok magától, csak arra kérem, hadd temessem el itt a
férjemet. Ha nem óhajtja teljesíteni a kérésemet, szóljon, s én máris odébbállok.
– Bocsásson meg nekem, doucette – kapott észbe Nicolas, és Skye megsajnálta.
– Inkább nekem kell bocsánatot kérnem – mondta szomorúan –, amiért csalódást
okoztam. Nem tagadom, szerettem, Nicolas, de meg kell mondanom, egy percig se
haboztam, amikor elhagytam, csak az bántott, hogy ez megviseli magát. Csakis azért
jöttem vissza, hogy eltemethessem Niallt. Akkor se látott volna viszont, Nicolas, ha nem
találom meg a férjemet. Ezt maga valószínűleg ösztönösen érezte is, különben nem nősült
volna meg. Higgye el, jól tette. – Skye gyöngéden megsimította Nicolas arcát. – Tudja,
ma kimentem a partra, elsétáltam a kikötő melletti piacra. Csuklyát húztam a fejemre,
hogy senki ne ismerjen fel. Mindenki arról beszél, milyen elragadó teremtés a kis
hercegné, izgatottan várják, hogy megszülessen a baba, és hálát adnak a jósorsnak, amiért
Fabron herceg magát tette meg utódjául. Értse meg végre, helyesen döntött. Legyen
őszinte; nem hihetem, hogy ne szeretné a feleségét!
– Már hogyne szeretném – ismerte el Nicolas. – Nem lehet nem szeretni, oly kedves,
szelíd és megértő, de maga egészen más, doucette!
– Figyeljen rám jól, Nicolas. Amikor Niall Burke meghalt, én is meghaltam. Igen,
lélegzem és gondolkodom, de bennem nincs már egyéb, csak mérhetetlen üresség.
Menjen szépen haza a feleségéhez, és hagyjon magamra a bánatommal.
Nicolas csak állt és maga elé meredt. Skye meg mert volna esküdni, hogy könnyek
csillognak a szemében. Aztán valamelyik sarokból előlépett egy óriás termetű,
hollófekete hajú férfi, és így szólt Nicolas-hoz: – Hallotta, mit mondott Lady Burke;
menjen el most!
Nicolas-t hirtelen elöntötte az indulat, és kardot rántott. – Ki ez az ember? – kiáltott rá
Skye-ra. – A szeretője! Tudom, hogy a szeretője! – Kis híján Adambe mártotta a kardját,
de ő fürgén félreugrott, egy erőteljes mozdulattal kicsavarta a herceg kezéből a fegyvert,
majd így szólt: – Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Adam de Marisco vagyok, az önök
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országánál jóval nagyobb Lundy-sziget ura. Skye-t hosszú évek óta ismerem, és feleségül
veszem, amint lehet. Szándékaim tisztességesek, ön viszont már házas ember, ha nem
tévedek. Most pedig arra kérem, hagyja el a hajót saját jószántából, különben kénytelen
leszek magam kitenni a szűrét.
Adam derűsen mosolygott az elképedt Nicolas-ra, aki ezek után gyorsan észre tért, s
már lehiggadva mondta Skye-nak: – Szívesen látott vendég Beaumont de Jaspre-ban,
maradjon addig, amíg a kedve tartja. És kérem, doucette, nézze el nekem iménti
viselkedésemet. Igyekeztem megfogadni tanácsait, úgy érzem, sikerült is azok szerint
élnem, csak akkor vesztettem el a fejem, amikor megtudtam, hogy itt van.
– Nicolas, én tudom, hogy maga erős – mondta Skye –, én pedig rövidesen csak emlék
leszek. Niall temetése után többé nem találkozunk.
– De nagyon szép emlék – felelte Nicolas, aztán Adamhez fordult: – Nos, uram,
remélem, jól bánik majd vele, mert ha nem… – Ezzel sarkon fordult, és távozott.
– Ha kineveted, soha nem bocsátom meg neked! – mondta Skye nagyon komolyan, s
Adam ellenállt a kísértésnek.
– Csak azon töröm a fejem, vajon mit tenne a te kis herceged, ha megtudná, hogy nem
bánok jól veled – felelte Adam a nevetést elfojtva.
– Nem volt jogod azt mondani, hogy feleségül veszel! – Skye szemében Niall halála
óta először csillant némi fény.
– Pedig így lesz. Többé nem hagyom, hogy bárki kihasználjon, Skye. Nem engedem,
hogy bárki másé legyél!
– Csak a tiéd?
– Úgy bizony, kicsi lány!
Skye azon kapta magát, hogy Adam levette a lábáról.
Lord Niall Burke-öt a székesegyház kápolnájában ravatalozták fel. A gyászmisét az
időközben Beaumont de Jaspre püspökévé előlépett Henri atya mondta el. Szeretett volna
vigaszt nyújtani Skye-nak, de ő úgy érezte, ez sem segítene rajta. Niall halála mintha
kiölte volna belőle az érzelmeket, s örökké az a gondolat kísértette: hiába volt minden.
Nyomban a szertartás után elbúcsúzott Bran Kellytől, Robbie-val is csak pár szót
váltott. Elmondta neki, hogy egyelőre nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy
hazatérjen, s arra kérte, ne árulja el a királynőnek, hol lesz.
Robert Small továbbra is aggódott Skye miatt, hiszen ilyen megtörtnek még soha nem
látta, de megnyugtató volt számára, hogy Adam mellette marad. Nála jobban senki sem
tudna vigyázni rá.
Nicolas Saint Adrian ragaszkodott hozzá, hogy ő lássa el Skye-t és Adamet mindazzal,
amire az úton szükségük lehet, sőt az is kiderült, hogy Daisy nem vitte el Angliáiba Skye
ruháit, így erre sem lesz gondja.
A Beaumont de Jaspre címerével díszített pompás hintó indulásra készen várta őket a
székesegyház előtti téren, s néhány perc múlva már a város kanyargós utcáit maguk
mögött hagyva a Loire völgyébe vezető országúton haladtak. Skye egyszer sem nézett
vissza. Arra gondolt, helyesen tette, hogy nem adta Niall testét a tengernek, így talán
sikerül túljárni Mannanan MacLir eszén. Egy napon Niall Burke majd visszatér
Írországba, hazai földben fog nyugodni, az apja mellett. Biztosan tudta, hogy az öreg
MacWilliam is így akarná.
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Este megálltak egy kellemesnek ígérkező fogadónál, ahol csak egy szobát tudtak
rendelkezésükre bocsátani. Adam felajánlotta, hogy ő majd a kocsiszínben alszik, de erről
Skye hallani sem akart. Miután elköltötték egyszerű vacsorájukat, egy ideig elnézegették
az udvaron muzsikáló és táncra perdülő cigánylányokat és – fiúkat, majd fölmentek az
emeletre, elfoglalták kényelmes kis szobájukat.
Nem sokkal ezután a kocsisuk kopogtatott be: – Madelaine hercegné készítette össze
magának ezt a kis csomagot, madame.
– Ismeri a hercegnét? – csodálkozott Skye.
– Ó, igen, madame. A feleségem a komornája, mi vele jöttünk el Monacóból.
– Az úrnője tudja, hogy én voltam az első hercegné Beaumont-ban?
– Igen, madame.
– Mondjon neki köszönetet a nevemben, ha visszatér Beaumont de Jaspre-ba. Hálával
tartozom a kedvességéért.
Miközben Skye kivette a csomagból az egyszerű, de nagyon szép fehér selyem
hálóinget, arra gondolt, Nicolas nem is sejti, milyen korát meghazudtolóan bölcs az ő kis
felesége. Nicolas egyelőre nincs még tudatában, de igen jó kezekbe került, és Beaumont
de Jaspre-ra szép jövő vár.
Skye megkérte Adamet, gombolná ki a ruháját. Adam sokáig bajlódott a gombokkal,
mert egyre csak azon igyekezett, nehogy hozzáérjen Skye-hoz, úgy érezte, akkor nem
tudna megálljt parancsolni magának. Úristen, mennyire szereti ezt az asszonyt, mit meg
nem tenne, ha elűzhetné azt a sok rosszat, amit át kellett élnie, és csak a szép emlékei
maradnának meg! Aztán az egyik sarokba húzódva ő is levetkőzött, s kivételesen
hálóinget vett. Mire elkészült, Skye már az ágy szélén ülve fésülte a haját.
– Nem lenne jobb, ha én a földön aludnék? – ajánlotta Adam. – Van elég takaró, nem
fogok megfázni.
– Nyirkos a padló – mondta Skye, s ahogy fölnézett, elnevette magát.
Adam nem értette a dolgot. – Mit nevetsz, kicsi lány?
– Hálóing van rajtad! – kuncogott Skye.
– Akárcsak terajtad!
– Soha nem láttalak hálóingben.
– Eddig amikor együtt töltöttük az éjszakát, még soha nem éreztem úgy, hogy szükség
lenne rá.
Skye kissé elgondolkodott, aztán csak annyit mondott: – Aha? – és beharapta alsó
ajkát.
– A földön alszom, jó? – ajánlotta újból Adam.
– Szó se lehet róla, még megbetegszel. Nézd, milyen széles az ágy! – mondta Skye,
majd némi szünet után hozzátette: – És ha én még nem érzem úgy, nem vagyok képes…
tudod, mit akarok mondani. Szóval felnőtt emberek vagyunk, nem? Tisztességtelen, amit
kérek, de oly nagy szükségem van rá, hogy mellettem légy. Érted, miről beszélek?
– Bújj be az ágyba, Skye. Lehűlt a levegő, és aludnod kell, holnap korán indulunk.
Skye hallgatott Adamre, lefeküdt, és magára húzta a meleg takarót. Adam elfújta az
egy szál égő gyertyát, azután már csak a kandalló pislákoló tüze világított. Egy ideig
némán feküdtek egymás mellett, aztán Adam megfogta Skye kezét: – Egyetlen szót sem
szólsz, pedig tudom, üvölteni szeretnél fájdalmadban, kicsi lány. Mondd el nekem,
mondd ki, ami a szívedet nyomja! Beszéld ki magadból, mielőtt fölemészt!
– Hiába volt minden – Skye hangja remegett –, minden hiába volt, Adam. Niall
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meghalt, s ezt a tényt most nem tudom elfogadni úgy, mint két évvel ezelőtt. Tudod, mit
tettem? Eladtam magam. Egy szemernyivel sem vagyok jobb a kikötői bordélyok
szajháinál. Áruba bocsátottam a testemet. Amikor Oszmán előállt a tervével, fogalmam
sem volt róla, milyen borzalmas lesz. Talán másképp látnám az egészet, ha Niall élne, de
meghalt, és így nem tudok megbékélni a gondolattal, hogy hiába volt minden.
– Skye, kimenekítetted Marokkóból, szabad emberként halt meg!
Skye mintha nem is hallotta volna, vagy talán nem győzték meg Adam szavai. –
Kedar… Uramisten, még a nevét is gyűlölöm kimondani, Adam! Az az ember Oszmán
unokaöccse volt, én az ő rabszolgája lettem. Nézd meg a bokámat! – Skye a takaró fölé
emelte a lábát, de Adam csak valami fényes dolgot látott a sötétben. – Tudod, mit véstek
bele ebbe a bokaperecbe? Azt, hogy „Muna, Kedar tulajdona”. Még nem is jutott rá időm,
hogy elmenjek egy ékszerészhez és lefűrészeltessem. Adam, én tényleg Kedar tulajdona
voltam, ebben nincs semmi túlzás. Az életem függött tőle, ha neki úgy tetszik, a szó
szoros értelmében is megölhetett volna, de én legalább annyira rettegtem attól, hogy a
lelkemet töri meg a határtalan birtoklási vágyában. Testestül-lelkestül kisajátított, az
égvilágon mindent meg kellett tennem, amit megkövetelt tőlem, és olyasmit művelt
velem, amiről eddig el sem tudtam képzelni, hogy férfi ilyet tehet nővel. És semmi sem
volt neki elég. Szentséges Isten, soha nem szabadulok meg az emlékétől, életem végéig
kísérteni fog, ahogy az én drága Niallom emléke is. Most már tudom, sorsára kellett
volna hagynom Marokkóban, mert amit a kiszabadításáért tettem, azzal megszegtem az
esküvőn Istennek tett fogadalmamat. Ó, Adam! Nekem végem!
Adam éktelen haragra gerjedt, felpattant, félrelökte a takarót, egyik kezével fölemelte
Skye lábát, a másikkal szétroppantotta a bokaperecet, akár egy szem diót. Az ablakhoz
lépett, kinyitotta, és olyan messzire hajította a rossz emlékű ékszert, ahogy csak tudta.
Ezek után gondosan becsukta az ablakot, és már lehiggadva bújt vissza az ágyba.
Skye feléje fordult, vállára hajtotta a fejét, és sírva fakadt. Adam átölelte, hagyta sírni,
tudta, hogy attól valamelyest megkönnyebbül. Egyebet nem tehetett, a szörnyű
emlékeket, bárhogy szeretné, nem tudja elűzni. Idővel Skye elcsitult, már egyenletesen
lélegzett, elaludt. Adam is így tett, aztán egyszer az éjszaka folyamán Skye rémült
kiáltozására ébredt; valamelyik szörnyű élménye idéződhetett fel álmában. Skye azt
mondta, Kedar olyasmit művelt vele, amiről eddig el se tudta képzelni, hogy férfi nővel
megtehet. Belegondolni is rettenetes, mit kellett átélnie annak, aki csak gyöngédséget,
szeretetet és csodálatot érdemel!
Nyolc napig tartott az út Beaumont-tól Archambault-ig. Ez idő alatt Adam sokat
megtudott arról, ami Marokkóban történt. Ragaszkodott hozzá, hogy Skye mondjon el
mindent, s valóban, minél többet beszélt az átélt megpróbáltatásokról, annál kevesebbszer
riadt fel álmából. Adam mindjobban tudatára ébredt, mennyire szereti Skye-t, aki ezúttal
nem is akar elmenni tőle. Amikor már Archambault közelében jártak, Adam egyszer csak
föltette a kérdést:
– Ugye feleségül jössz hozzám, Skye?
– Én soha többé nem megyek férjhez, Adam. Hátralévő életemben már egyetlen
férfihoz sem akarok tartozni, a magam ura leszek. Próbáld ezt megérteni, drágám!
– Megértem, hogy szörnyű dolgokat éltél át, de én nem mondok le róla, hogy a
feleségem légy. Ha mi összeházasodunk, te nem a tulajdonom, hanem a társam leszel, a
feleségem, de a magad ura. Szeretlek, kicsi lány, mégpedig nagyon régóta. Legnagyobb
kincsem a becsületes nevem, azt szeretném neked adni.
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– Nem szép tőled, hogy arra kényszerítesz, utasítsak vissza egy ilyen csodálatos
ajándékot, de nem, meg kell őriznem a szabadságomat. Kérlek, próbálj megérteni.
Adam nagyot sóhajtott. – Neked időre van szükséged, Skye, de én addig várok, amíg
várnom kell.
– Lehetetlen vagy!
– Csak szerelmes. Huszonkét év óta te vagy az első, akinek megkérem a kezét, Skye.
– Mondom, hogy lehetetlen vagy, Adam de Marisco! – csattant fel Skye. – Arról nem
én tehetek, hogy valaha régen egy grófkisasszony kikosarazott!
– Feleségül fogsz jönni hozzám! – mondta nevetve Adam, és ajkával megcirógatta
Skye nyakát. – Az ördögbe, kicsi lány, imádom az illatodat!
Skye inkább csak játékosan lökte el magától Adamet, hónapok óta először kezdett egy
kicsit fellélegezni.
Adam ismét komolyra fordította a szót, Skye állát két ujja közé fogva fordította maga
felé az arcát, mélyen a szemébe nézett, s azt mondta: – Nagyon szeretlek, zafírszemű
kelta boszorkány! –Aztán gyöngéden, de forrón megcsókolta Skye-t, aki hosszú idő után
először kezdett feloldódni. – No látod, kicsi lány, ugye, hogy mégiscsak élő, eleven nő
vagy!
Skye meglepődött önmagán. Amikor Niall meghalt, úgy érezte, többé nem lesz képes
férfi érintését elviselni. Csakhogy ez Adam, az ő legeslegjobb barátja, akit a maga
módján mindig szeretett. Ugyanakkor a lelke mélyén azt is érezte, hogy a szerelmük most
egészen más irányt vesz. Nem, nem és nem, gondolta Skye, nem adom fel a
függetlenségemet! Aztán hangosan is elmondta, Adam nevető szemébe nézve: – Értsd
meg, te csökönyös csacsi, a magam ura leszek, nem akarok többé senki férfihoz tartozni.
És vedd tudomásul, utálom, amikor kinevetsz!
Adam felkacagott, de a nevetése cseppet sem volt bántó: – Végül úgyis hozzám jössz
feleségül, kicsi lány! Előbb-utóbb hallgatni fogsz a szívedre. Tudom, hogy ehhez idő kell,
de én várok. Isten a tudója, milyen türelmes voltam veled már eddig is.
– No ne mondd! Hányszor is küldtél el, Adam de Marisco? Ha jól emlékszem, kétszer.
Most én küldelek el, és egyszerre milyen türelmes lettél! Esküszöm, nem megyek férjhez
újból. Kíváncsi vagyok, mennyire leszel türelmes, ha látod, hogy mással kacérkodom!
– Ezt verd ki a fejedből, kicsi lány. Ha majd megint észhez térsz, folytatjuk a
beszélgetést, addig várok.
Ó, hogy fel tud dühíteni ez az ember, gondolta Skye, úgy kezel, mint egy kisgyereket,
ahelyett hogy tudomásul venné, szörnyűségeket átélt, harmincegy éves nő vagyok.
Hangosan duzzogni viszont már nem maradt ideje, mert Adam megelőzte:
– Odanézz! Az ott Archambault!
Gyönyörű látvány tárult Skye szeme elé. A Cher folyó menti domb tetején elragadó,
vörös cseréptetős, négy saroktornyos kis kastély állt. Alatta szőlőskertek, mögöttük a
birtokhoz tartozó, gondosan művelt földek, lombos erdők. A tiszta időben, szikrázó
napsütésben a táj végtelenül derűs, békés hangulatot árasztott.
Ahogy a hintó megállt a kastély szépen faragott tölgyfa kapuja előtt, máris ott termett
a libériás inas, nyomában pedig hímzett halványlila ruhában egy Skye-éhoz hasonló laza
kontyot viselő, szép arcú hölgy sietett az érkezők elé.
– Adam!
– Maman! – Adam odafutott hozzá, átölelte, felkapta a hölgyet, és két hatalmas csókot
nyomott az arcára.
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– Tegyél le, te nagyra nőtt rosszcsont! Összeborzolod a hajamat, mit fog gondolni
rólam Skye!
– Azt, amit én, hogy te vagy a világ legcsodálatosabb mamája! –Azért Adam
mégiscsak letette a földre édesanyját.
Gabrielle de Saville olyan szeretettel nézett Adamre, ahogy anya csak az elsőszülött
fiára képes nézni. – Mondd csak, fiam, hol az a csodálatos teremtés, akiről írtál?
Adam édesanyja szavai hallatán Skye elpirult, s miközben kilépett a hintóból, nem is
volt tudatában, milyen szép egyszerű, fűzöld útiruhájában, a színben hozzá illő
fülbevalóval és gyöngysorral.
– Maman, hadd mutassam be Skye-t, Lady Burke-öt, azaz Skye O'Malleyt. Skye, ő az
édesanyám, Cher grófné.
– Szólíts csak Gabynak, kedvesem, s én Skye-nak foglak hívni. A fiam nem túlzott,
amikor megírta nekem, milyen vagy. Légy üdvözölve Archambault-ban, remélem, sokáig
nálunk maradsz!
Skye szemét könnyek párásították el. – Madame… Gaby… nagyon köszönöm a
szívélyes fogadtatást.
Gaby de Saville átölelte Skye-t. – Örülök, hogy megérkeztél, itt jó helyen vagy,
Archambault-ban semmi bántódás nem fog érni. Adam röviden megírta nekem, milyen
bátran viselkedtél, hogy megmenthesd a férjedet. Fogadd őszinte részvétemet. De ne
álldogáljunk itt, a család odabenn vár.
Skye ösztönösen megérezte, hogy barátnőre fog lelni ebben a magas, karcsú, dús
szőke hajú asszonyban. A szemük színét és arisztokratikus orrukat leszámítva Adam és
az édesanyja egyáltalán nem hasonlított egymásra. Odabenn a szalonban óriási volt a
hangzavar, de érkeztükre mindenki egy csapásra elhallgatott, majd egy tudós kinézetű
férfi lépett elő, akit Gaby nyomban be is mutatott.
– Skye, ő a férjem, Antoine de Saville, Cher grófja.
– Monsieur le Comte, nagyon köszönöm a szíves meghívást – mondta Skye kézcsókra
nyújtva a kezét. Igen jó benyomást tett rá a melegbarna szemű, kissé pocakosodó és
kopaszodó férfi.
– Madame, lehet-e ellenállni ily elbűvölő teremtésnek? – Ezzel a gróf kezet csókolt
Skye-nak.
Ezek után, mintegy varázsütésre felpattant a három nő, és lelkendezve csimpaszkodtak
Adam nyakába.
– Mes enfants! Gyerekek! – szólt rájuk Gaby. – Talán megvárnátok, míg bemutatom a
vendégünket!
– Pardon, maman! – mondták hárman egyszerre.
– Skye, ez a három modortalan teremtés Isabeau, Clarice és Musette, a leányaim.
Skye tudta, hogy Isabeau Rochouart és Clarice Saint Justine szintén az édesanyjuk
John de Mariscóval kötött első házasságából származik. Mind a ketten nagyon
hasonlítottak Gabyra, csak a hajuk színe volt olyan sötét, mint Adamé. A legfiatalabb
közülük, a huszonöt éves Musette de Saville Sancerre, Adam féltestvére viszont egészen
az anyjára ütött.
Aztán sorra bemutatkoztak a többiek: Alexandre de Saville, a grófné második
házasságából elsőnek született fia, aki három kisgyermekkel maradt özvegyen; Yves de
Saville, a felesége, Marie-Jeanne, és gyermekeik; Robert Sancerre, Musette férje, és
három gyermekük; Isabeau férje, Louis, és tizenhat éves Matilde nevű lányuk; végül
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pedig Clarice férje, Henri Saint Justine, és négy gyermekük.
Skye kissé zavarba jött, hogy egy ilyen népes család kellős közepén találta magát.
Adamre ő eddig mindig csak úgy gondolt, mint egy szigeti remetére. Tudta, hogy Adam
édesanyja Franciaországban újból férjhez ment, tudott a testvérekről, féltestvérekről, de
ennyi ember, így a maga valóságában mégis meglepte.
Antoine de Saville gróf Skye vállára tette a kezét, és hellyel kínálta. – Beletelik vagy
tíz percbe, mire felfogják, hogy nem kell mindent egyszerre elmondaniuk, mert Adam
marad egy ideig – mondta a gróf mosolyogva.
– Nem voltam tudatában annak, hogy Adamnek ekkora családja van – vallotta be
Skye.
– Nem szokott róluk beszélni?
– Nemigen – felelte Skye. – Talán azért nem, mert akkor rátörne a magány ott Lundy
szigetén, pedig nem szeret onnan kimozdulni.
– Talán eztán másképp lesz, madame – mondta a gróf.
– Bizony másképp, drágám – kapcsolódott a beszélgetésbe Gaby. –Adam azt mondja,
szeretné feleségül venni Skye-t.
– Nem! – tört ki Skye-ból a tiltakozás, aztán zavarában összeszorította az ajkát.
– Ó, istenem! – Gabyn is látszott, hogy zavarban van.
– Tudod, Gaby – kezdte Skye magyarázni –, én szeretem Adamet, de nem akarok
újból férjhez menni. A férjeim mind meghaltak, én hoztam rájuk a bajt. Azonkívül
szeretném megőrizni a függetlenségemet, többé nem akarok senki tulajdona lenni. Adam
nem mondta el, hogy majd egy éven át éltem egy gazdag marokkói háremében, hogy
kiszabadítsam a férjemet? Az araboknál a nő ugyanolyan tulajdon, mint egy kard, egy
sólyom vagy egy ruhadarab, velem is pontosan úgy bántak. Nekem egy életre elég volt
abból, hogy a férfiak kisajátítsanak, és én ezt őszintén meg is mondtam Adamnek, mégse
tágít.
– Hisz azt mondod, szereted – próbálkozott Gaby.
– Így is van. Furcsa vonzalom ez, akkor is erősödött, amikor én boldog házasságban
éltem mással. Nagyon szeretném, ha Adam boldog lenne, de ezt a boldogságot nem én
jelentem neki, ezt meg kellene értenie.
– Persze, kedvesem – nyugtatgatta Gaby –, a férfiak nagyon csökönyösek tudnak
lenni, van, amit egyszerűen nem hajlandók megérteni. – Miközben Gaby barátságosan
mosolygott Skye-ra, arra gondolt, milyen nagyszerű volna, ha ez a gyönyörű szép, okos
és finom lelkületű teremtés lenne a menye. Skye még nem tudja, amit ő már igen, hogy
amint kiheveri szörnyű marokkói élményeit és a férje halálát, rá fog jönni, Adam de
Mariscóval egymásnak teremtette őket az ég. – Néhány hét múlva Párizsba megyünk –
mondta Skye-nak derűsen. – Navarrai Henrik király augusztus tizennyolcadikán köt
házasságot a mi Marguerite de Valois hercegnőnkkel. Természetesen te is velünk jössz.
– Ó, boldogan! – lelkendezett Skye. – Még sohasem jártam Párizsban.
– Akkor ebben megállapodtunk – felelte Gaby, majd felállt. – Gyere, megmutatom a
szobádat, bizonyára kimerített a hosszú utazás.
– Bizony elfáradtam – ismerte el Skye. – Gyönyörű helyeken jártunk, de Adam nem
akart megállni, annyira vágyott már Archambault-ba.
A szalonból távozóban elhaladtak a családtagoktól körülvett Adam mellett, s amikor
már az emeletre vezető lépcsőn mentek fölfelé, Gaby így szólt: – Rendes fiú ám. El sem
tudod képzelni, mennyire megviselte, amikor az a nyavalyás Athenais Boussac kiadta az
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útját, és ráadásul még közhírré is tette az okot. Biztos elmesélte neked, mi történt.
– Igen, de nevet nem említett – felelte Skye.
– Ez Adamre vall, még egy ilyen semmirekellővel szemben is tapintatos.
– Az a lány bolond volt, Gaby! Ha valakinek nem lehet gyereke, az még nem jelenti
azt, hogy nem teljes értékű férfi. – Skye megállt egy pillanatra leendő lakosztálya
ajtajában. – Ugye, tudod, hogy Adamnak és nekem viszonyunk volt?
– Hogyne tudnám! – kacagott fel a grófné.
– És nem találsz benne kivetnivalót?
– Miért találnék? Mindketten felnőtt emberek vagytok, elég érettek ahhoz, hogy el
tudjátok dönteni, mi a jó nektek. Te meg a fiam nagyon is illetek egymáshoz, és bármit
mondasz, én azt szeretném, ha egy napon a menyem lennél. – Gaby Skye szájára tette az
ujját, hogy megakadályozza tiltakozását. – Pszt! Légy szíves, ne vitatkozz velem,
legalább a reményt hagyd meg nekem!
Skye kis híján elnevette magát: – Most már tudom, honnan örökölte Adam a
makacsságát!
Gaby mosolyogva nyitotta ki a kis szalon ajtaját. – Adam apja legalább ilyen önfejű
volt. Szent ég, hogy mi mennyit vitatkoztunk! Lundy várának falai is beleremegtek!
Szegény John már több mint harminc éve halott, de még mindig hiányzik. Nem tudom,
mi lett volna velem, ha az én drága Antoine-om nem áll mellém.
– Lundy még épségben volt Adam gyerekkorában? – kérdezte Skye, miközben
körülnézett a folyóra néző, igen barátságosan berendezett kis szalonban.
– Igen – felelte a grófné. – John de Marisco sajnos alaposan összekülönbözött Tudor
Henrikkel; egyazon udvarhölgy kegyeiért versengtek. A hölgyet ugyan nem zavarta
volna, ha két szerető legyeskedik körülötte egyszerre, de a király nem tűrt meg
vetélytársat. Egy őrült pillanatában hajókkal ostromoltatta meg a várat, szinte a földdel
tették egyenlővé. Történetesen a férjem éppen a szóban forgó hölgy társaságában
tartózkodott ott, és mindkettejüket megölték.
– Milyen szörnyű lehetett neked! – kiáltott fel Skye.
– A vár vagy a férjem elvesztése?
– Mindkettő.
Gaby elnevette magát. – Igen, valóban szörnyű volt. John alkalmasint gyakran
félrelépett, de a francia nőket arra tanítják, hogy a legjobb szemet hunyni efelett. Ez a
kalandja viszont az életébe került, és tönkretette a fiam örökségét. De ez még nem
minden. Az akkor tizenegy éves Adam egy alkalommal az apja gyilkosának nevezte a
királyt, aki annyira feldühödött, hogy kitiltott minden Mariscót az udvarból. Nem volt
más választásom, el kellett hagynom Angliát. Akkor jöttem át a gyerekeimmel
Franciaországba. Szerencsére Ferenc király szívesen fogadott, az apám egykor a
tanácsadója volt. A királytól szerény járadékot kaptunk, Adam pedig Eleanor királyné
apródja lett. Később aztán összehoztak bennünket az én drága Antoine-ommal. A dolgok
néha épp akkor fordulnak jóra, amikor az ember a legkevésbé sem várná.
– Néha – mondta Skye –, de egyáltalán nem mindig.
A grófné nem vett tudomást Skye ez utóbbi megjegyzéséről, másról kezdett beszélni. –
Remélem, jól fogod érezni magad nálunk, Skye. A hálószobád itt jobbra, Adamé balra
van. Mint láttam, nem hoztál magaddal komornát; ha megengeded, én kerítek neked.
– Megköszönném, Gaby. Az én Daisymet nem vittem magammal Marokkóba, nem
akartam olyan nagy veszélyeknek kitenni, tehát ő visszatért Angliába. Beaumont de
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Jaspre-ból pedig nem akartam elhozni senkit, mert úgyis vissza kellett volna küldenem. –
Skye pajkos pillantást vetett Gabyra. – Az elmúlt napokban Adam igyekezett ellátni a
komorna teendőit.
– Ezt elég nehezen tudom róla elképzelni – nevetett Gaby. – De ha te mondod,
elhiszem. Tehetek-e még valamit érted?
– Ó, semmire se vágyom jobban, mint hogy megfürödhessek!
– Máris intézkedem! – felelte Gaby, s ezzel magára hagyta a vendéget.
Skye alaposabban körülnézett a szalonban, melynek ablakából a kertre, távolabb a
mezőkre lehetett látni. Mindenütt puha, kellemes színű drapériák és párnák, kényelmes
bútorok, a polcokon rengeteg könyv. Skye elmosolyodott: egyelőre ugyan semmi kedvet
nem érez az olvasáshoz, de majd megnézi, mit rejtenek a pompás bőrkötések.
Benyitott azon az ajtón, amely mögött Gaby azt mondta, Adam szobája lesz, s egy
közepes méretű, szintén barátságos helyiséget látott. Az ő hálószobájában hatalmas ágyat
helyeztek el, a kandallópárkányon álló vázában nagy csokor rózsa illatozott. Olyan
melegség áradt mindenünnen, hogy Skye rögtön tudta, itt csak boldog lehet.
– Bonjour! – hallatszott a köszöntés a szalon felől, s amikor Skye visszament, egy
középkorú, apró termetű, fekete szemű nőt talált ott.
– Jó napot – mondta Skye.
– Bonjour, madame. Mignon vagyok – mosolygott rá a nő. –A grófné küldött. – Máris
újból nyílt az ajtó, az inasok meghozták a tölgyfa dézsát. Miközben Mignon fürge és
gyakorlott mozdulatokkal segédkezett a fürdésnél, Skye azon töprengett, vajon menynyit
mesélt róla Adam az édesanyjának. Valószínűleg elég sokat, Gaby megjegyzéseiből
legalábbis erre lehetett következtetni. Aztán arra gondolt, milyen kitartóan, odaadóan,
mennyi türelemmel szereti őt Adam. Milyen kár, hogy nem fogadhatja el házassági
ajánlatát. Most nem, talán majd idővel. Skye legnagyobb meglepetésére azon kapta
magát, hogy már nem tartja teljességgel lehetetlennek, hogy valamikor később esetleg
meggondolja magát. Igen ám, csakhogy Adam nyilvánvalóan elszánta magát a nősülésre,
de vajon valóban vár-e addig, míg ő is elhatározza magát? Nos, ha nem, hát nem!
Mignon már Skye frissen mosott haját szárogatta, fésülte. Mindenre figyelt, serényen
tüsténkedett új úrnője körül, egy pillanatra sem hagyta el jó kedélye. Ahogy Skye már a
fürdőtől újjászületve és illatosan nyúlt el az ágyon, az jutott eszébe, ügyesebb komornáról
álmodni sem lehet. Időközben azt is megtudta, hogy Mignon férje Adam inasa, kisfiú
kora óta ismerik és szeretik urukat. A derék komornát módfelett boldoggá teszi, hogy új
úrnőjével együtt ő is elmehet Párizsba, előre örül, mennyit mesélhet majd unokáinak a
királyi esküvőről.
Skye egy szempillantás alatt mély álomba merült, s amikor ki tudja, mennyi idő
múltán felébredt, azt vette észre, hogy Adam ott szuszog mellette az ágyban.
Felkönyökölt, s ahogy nézte a férfi dús, fekete haját, finom, de mégis erőteljes
arcvonásait, egészséges barna bőrét, egyszer csak rádöbbent, eddig valójában nem is
tudatosult benne, mennyire szép Adam.
– Fel akarsz falni, avagy csak megfesteni készülsz? – szólalt meg Adam, akiről Skye
azt hitte, mélyen alszik.
– Most állapítottam meg, milyen jóképű vagy – vallotta be őszintén Skye.
– Eddig nem vetted észre? – kérdezte Adam kissé morcosan.
– Eddig is tudtam, hogy nem vagy csúnya, de hogy nagyon jóképű, arra épp az imént
jöttem rá, míg aludtál.
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– Gyere hozzám közelebb, kicsi lány! – húzta magához Adam, és szája már Skye-én
volt, gyöngéden megcsókolta, azt remélve, hogy végre viszonzásra talál. Skye
meglepődött, bár számított rá, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik. Ekkor ébredt rá, hogy
jóval több mint egy éve nem közelítettek hozzá szerelemmel. Ez a csók nem Kedar durva,
önző csókja, hanem a szelíd óriásé, a figyelmes és megértő Adamé. Az öröm könnyeket
csalt a szemébe, s Adam úgy csókolta le arcáról a sós csöppeket, hogy tudta, végre
megtört a jég.
Skye-nak egyszer csak Oszmán búcsúszavai jutottak eszébe. Azt mondta, fogadja el a
sorsát. E percben megvilágosodott előtte, amire már korábban rájöhetett volna: az ő sorsa
Adam.
– Ó, Adam! – mondta még mindig könnyes szemmel. – Szeretlek!
Adam huncut mosoly kíséretében válaszolt. – Tudom, kicsi lány. Mit gondolsz, mi az
ördögnek vártam volna különben? Neked csak időre volt szükséged, hogy újra magadra
találj.
– Honnan tudtad, ha én se tudtam?
– Te is tudtad, csak jó ideig nem merted bevallani magadnak. Szeretlek, kelta
boszorkány, mindig is szerettelek, csak sokáig te nem voltál kész szeretni engem. Én meg
abban tévedtem, hogy neked nálamnál erősebb férfi oldalán a helyed, de most már tudom,
hogy bennünket teremtett egymásnak az ég.
– Adam, én még most sem érzem úgy, hogy újból férjhez kellene mennem.
– Ez az érzés majd megjön – állította magabiztosan Adam. – Legfeljebb várunk még
egy évig.
– Egy egész évig?
– Nos, talán nem egy egész évig. Amikor három éve mindenki halottnak hitte Niallt, a
királynő sem hagyott neked időt a gyászra.
– Talán épp ezért van most szükségem időre. Akkor három hónappal Niall feltételezett
halála után már férjhez kellett mennem Beaumont de Jaspre hercegéhez.
– A herceg szeretett téged? – Adam a nyelve hegyével közben már Skye mellét
cirógatta.
– Fabron nem tudott szeretni, sajnálatra méltó, szomorú ember volt. – Skye-t régen át
nem élt érzések töltötték el, miközben Adam nyelve lassan a másik mellére kalandozott.
– Ó, Adam, megőrjítesz.
– Olyankor szeretlek legjobban – kuncogott Adam.
Skye válaszképpen kigombolta Adam ingét, simogatta a férfi mellkasát, majd szelíden,
de merészen megharapta fülcimpáját. Adam kéjesen felnyögött, aztán azt mondta: –
Arcátlanságod bosszúért kiált!
– Állok elébe! – nevetett Skye.
– Íme, a bosszú! – Ezzel Adam végigsimított a jól ismert domborulatokon, és a hatás
nem is maradt el.
– Adam, valamit meg kell értened – suttogta Skye –, aki engem legutóbb magáévá tett,
csak úgy kívánt engem, mint valami értékesebb tulajdonát. Birtokolni akart, az élvezetét
kellett szolgálnom. Drága Adam, érints meg szerelemmel. Annyira vágyom rá, hogy
valaki szerelemmel szeressen, ne úgy, mint a tulajdonát!
– A legkevésbé sem fog nehezemre esni – súgta a fülébe Adam.
– Szeress engem! – mondta újból Skye, s a csókot ott folytatták, ahol az imént
abbahagyták. Adam soha nem csókolta még ilyen szenvedélyesen, s ahogy az ajkuk
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szinte eggyé olvadt, Skye testét elöntötte a jóleső forróság.
Erőteljes kopogtatás zavarta meg őket. Mint kiderült, ideje öltözniük, hogy le ne
késsék az érkezésük tiszteletére rendezett vacsorát. Mignon szelíd szigorral parancsolta
vissza Adamet a szobájába, majd úrnője körül látta el a teendőket. Skye belebújt abba a
selyemruhába, amelynek színe a tenger zöldjére emlékeztetett.
– Hozom az ékszerdobozát, hogy kiválaszthassa, mit vesz fel ma este – mondta
Mignon.
– Nincs nálam semmi ékszer – felelte Skye –, a komornám mindent visszavitt
Angliába.
– De hisz én láttam egy dobozkát úrnőm holmija közt – mondta Mignon.
Skye egy kukkot se értett az egészből. Nem Daisyre vall, hogy elfelejtené, amit
megbeszéltek. Mignon térült-fordult, s már át is adott úrnőjének egy elefántcsont
dobozkát. Amikor Skye felnyitotta a fedelet, szebbnél szebb ékkövekkel kirakott
gyűrűket, karkötőket, nyakláncokat és fülbevalókat lelt benne. A vagyont érő ékszerek
mellett egy levélke is volt: „Doucette, ezeket még akkor készíttettem, amikor azt hittem,
visszatér hozzám. Mivel a feleségemnek nem adok olyasmit, amit másnak szántam,
magát illetik. Szépen kérem, ne utasítsa vissza szerény ajándékomat. Nicolas.”
Skye meghatódott Nicolas figyelmességétől, de vajon megtarthatja-e az ajándékot?
Nicolas házas ember, s ő egy másik férfihoz készül feleségül menni. Aztán győzött a
józan ész. Nicolas még Madelaine-nel kötött házassága előtt készíttette ezeket, akkor,
amikor még Skye sem mondott igent Adamnek. Nászajándéknak fogja tekinteni, s
Adamnek csak annyit mond, amennyit okvetlenül szükséges.
Skye kiválasztott egy szép gyöngysort, felcsatolta, aztán megnézte magát a tükörben:
– Te jó ég! Tudtam én, hogy lefogytam, de hogy ennyire, azt nem gondoltam volna!
Lötyög rajtam a ruha!
– Semmi baj, madame – szólt Mignon –, máris megoldom, holnap meg szólunk a
varrónőnek, mire Párizsba indulunk, megigazítja az összes ruháját.
– Vous êtes très belle, madame. Gyönyörű, asszonyom – állapította meg Mignon,
miután elkészült.
– Csak tudnám, miért tart olyan sokáig minden nőnek az öltözködés? – jelent meg
Adam az ajtóban.
– Talán nem volt érdemes rászánni az időt? – felelt kérdéssel a kérdésre Skye, s ahogy
Adamre pillantott, igencsak elkerekedett a szeme: ilyen csodás öltözékben még sohasem
látta a férfit. Közben Adam is szemlét tartott, s amikor tekintetük összetalálkozott, nem
fért hozzá kétség, hogy mind a ketten ugyanúgy vélekednek a másik külleméről.
– Szinte hihetetlen, de te évről évre szebb vagy, kicsi lány! – adott hangot
elismerésének Adam.
– Adam… – kezdte Skye, de a folytatáshoz nem talált szavakat, oly őszinte csodálattal
nézett rá a férfi. Skye-ban ekkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy Adam másképp
szereti, mint a többiek, ő az első férfi az életében, aki valóban tekintetbe veszi minden
gondját-baját és az érzéseit.
Együtt mentek le a nagy családi ebédlőbe, ahol Skye figyelmét megragadta a kandalló
fölött elhelyezett hatalmas falikárpit, amely várostromot ábrázolt. Skye érdeklődését
látván Antoine de Saville odament hozzá, s így szólt: – A család nőtagjai úgy kétszáz
évvel ezelőtt négy éven át dolgoztak e falikárpiton.
– Csodaszép! – kiáltott fel Skye.
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– Akárcsak ön, kedvesem! – mondta a gróf.
– Beau-pére, figyelmeztetlek, én párbajozni is kész vagyok a hölgyért! – tréfálkozott
Adam.
– Nem kétlem, Adam, a hölgy meg is érdemli – felelte a gróf. – Ritka szerencsés
férfinak tudhatom magam, gyönyörű feleségem, három gyönyörű lányom, egy gyönyörű
menyem, hét szép lányunokám van, s te most egy újabb gyönyörű teremtést készülsz
hozni a családba. Mon Dieu! Micsoda gazdagság! – Aztán Skye-nak tette fel a kérdést: –
Ugye remélhetem, hogy családtag lesz, ma chérie?
Ekkor egy szempillantás alatt elnémult az egész Saville família, és minden szem Skyera szegeződött. – Azt hiszem, kénytelen leszek beadni a derekam, Adam annyira
ragaszkodik hozzá. Mi egyebet tehetnék, ha már úgyis szeretem? – adta meg a választ
Skye a gróf kérdésére.
Az imént elnémult társaság üdvrivalgásban tört ki, és Skye egyszer csak ölelések és
örömteli jókívánságok össztüzében találta magát. Skye-t még soha életében nem vette
körül család ekkora lelkesedéssel. Igen, a saját családja tagjai is szeretik, de azok függnek
tőle, elvárják, hogy gondoskodjon róluk. A Saville família viszont nem vár tőle semmit, a
szemükben ő az a nő, aki Gaby legidősebb fiához fog feleségül menni. Skye abban a
pillanatban döbbent rá, hogy régóta arra vágyik, hadd lehessen egyszerűen csak nő; épp
elég felelősség nyomta már a vállát.
Adam átölelte, és Skye csak annyit kérdezett tőle: – Ugye érted?
A válasz is csupán egyetlen szóból állt: – Igen.
Aztán Gaby de Saville kiáltott fel: – Adam! Odaadtad már a gyűrűt?
– Nem, maman, még nem – felelte Adam. – Úgy gondoltam, akkor adom át, amikor
Skye igent mond. – Ezzel Adam elővett a zsebéből egy nagy, kerek zafírköves
aranygyűrűt, s így szólt Skye-hoz: – Ezt a gyűrűt egykor Geoffroi de Sudbois adta
Matilde de Mariscónak, szerelmi zálogul. Azóta a család férfi tagjai mindig ezzel jegyzik
el a menyasszonyukat. Apám édesanyámnak adta, én pedig most neked, Skye O'Malley.
Mondanom sem kell, hogy a sírig tartó szerelem jelképe. – Adam ezután Skye ujjára
húzta a gyűrűt, és a család lelkes éljenzéssel fogadta az események ilyetén alakulását.
Édes Istenem, gondolta Skye, ne vedd el tőlem Adamet, mint a többieket, nem tudnám
elviselni, ha bármi baja esne. Kérlek, Istenem, hagyd, hogy együtt éljük le hátralevő
életünket!
Skye ugyan egy szót se mondott ki hangosan, Adam de Marisco mégis pontosan tudta,
mit érez. Gyöngéden megcsókolta, és azt mondta: – Mindig melletted leszek, kicsi lány!
Mindig!
Skye arra gondolt, most végre révbe jutott, biztonságban van. Oszmán azt mondta, a
boldogságot egy Oroszlán jegyében született férfi hozza meg neki. – Milyen jegyben
születtél? – kérdezte Adam-től. – Készülünk összeházasodni, és még azt sem tudom,
mikor van a születésnapod.
– Két hét múlva lesz a születésnapja – mondta Gaby. – Augusztus kilencedikén. Az én
legidősebb fiam az Oroszlán jegyében született. Talán eszerint nem illenétek össze?
Skye megkönnyebbülten nézett Adamre. – De igen, Gaby – felelt a grófnénak. – Én
Nyilas vagyok, mind a kettő tüzes jegy.
– Miről van szó? – kérdezte Adam.
– Csak Oszmán szavai jutottak eszembe – felelte Skye. – Azt mondta, egy Oroszlán
jegyében született férfi oldalán találom meg a boldogságot.
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Adam derűsen mosolygott rá. – Mellettem mindig biztonságban leszel, kicsi lány!
Mindig!
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Skye és Adam az eljegyzésüket követő éjjel talált újból egymásra az ágyban. Az aznap
érkezettek tiszteletére pompás lakomát rendeztek a házigazdák. Került az asztalra lazac,
pulyka, bélszín, sonka, nyúlpástétom, gyümölcs és sütemény, a poharakból ki nem
fogyott a jóféle bor, azaz volt ott minden, mi szem-szájnak ingere. Az egész család remek
étvággyal fogyasztotta egyik fogást a másik után, de Skye és Adam jószerivel épp csak
csipegetett, máshol járt az eszük. Skye arra gondolt, milyen nevetséges, úgy érzi magát,
mint egy kis csitri, nem úgy, mint egy harmincegyedik életévét belökött, érett nő. Ha
Adam megcsókolta a kezét, vagy akár csak ránézett, már elpirult. Alig várta, hogy végre
kettesben legyenek, s persze Adamnek se volt más vágya.
Aztán egyszer csak Antoine de Saville hatalmas ásítást színlelt, s így szólt az asztal
körül ülőkhöz: – Attól tartok, öregszem, ha tele a hasam, alig tudom a szemem nyitva
tartani. Vajon rossz házigazdának mutatkoznék, mon amour, ha most elmennék aludni?
– Mais non, chéri. Dehogyis, kedvesem – hangzott a grófné válasza. – Adam és Skye
bizonyára elfáradt a hosszú úton, hát nem, mes enfants?
– De igen, maman, eléggé elfáradtunk – mondta Adam nagy komolyan, majd kézen
fogta Skye-t, s odavezette édesanyjához és a grófhoz: – Jó éjt, maman, beau-pére.
– Jó éjt, fiam – mondta Gaby örömtől csillogó szemmel. Aztán az egybegyűltek mind
jó éjszakát kívántak egymásnak. Adamet inasa, a jó öreg Guillaume várta a szobájában,
Skye-t pedig a legújabb fejleményekről már értesült Mignon. Gyorsan terjedt a hír, mert a
személyzet is örült, hogy monsieur Adam végre megtalálta a boldogságát.
– Madame gyermekei elfogadják majd monsieur Adamet nevelőapjuknak? – kérdezte
úrnőjét Mignon.
– A gyerekeim imádják Adamet, nagyon boldogok lesznek.
Mignon Skye gyűrűjében gyönyörködött, majd így szólt: – Tudja, úrnőm, én hálából
gyertyát gyújtottam, amikor az a nő elhagyta monsieur Adamet. Engem egy percre sem
győzött meg, hiába játszotta az ártatlant, csak a vagyon meg a rang számított neki. Az
urat ugyanúgy tönkretette volna, ahogy azt az öreg herceget, akihez aztán hozzáment. –
Mignon ezután jó éjszakát kívánt, és magára hagyta úrnőjét.
Syke kényelmesen elhelyezkedett a levendulaillatú ágyban, és a kandallóban ropogó
tűz mennyezetre vetülő árnyainak táncát nézegette. Rövidesen nyílott a szomszéd szoba
ajtaja, és Adam máris bebújt mellé az ágyba.
Egy ideig szótlanul feküdtek egymás mellett, aztán Skye törte meg a csöndet: –
Mondd csak, Lundy ura, hány szívet törtél össze azóta, hogy utoljára együtt voltunk?
– A számolás soha nem volt erős oldalam, de tudod, drágám, nagyon igyekeztem,
hogy elfelejtselek. Csakhogy hiába próbáltam, nem sikerült, te kék szemű, bársonyos
bőrű kelta boszorkány! Mi már elválaszthatatlanok vagyunk, többé tőlem soha senki nem
vehet el, még Anglia királynője sem!
– Én már nem félek, Adam! Azért nem, mert én is tudom, bennünket egymásnak
teremtett az ég, drágám! Tőled Tudor Erzsébet sem szakíthat el.
– Azért jobb lenne, ha egyelőre Franciaországban maradnánk – mondta Adam halkan.
– Úgy szeretnélek feleségül venni, hogy ne kelljen a királynő jóváhagyását kérni, vagyis
még mielőtt visszatérünk Angliába. Ha neki nincs ínyére a mi házasságunk, s mint
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másokkal gyakorta megteszi, esetleg megpróbál éket verni közénk, még mindig
visszajöhetünk Franciaországba.
– És a gyerekeim?
– Ha Franciaországban kell maradnunk, a gyerekeknek is itt a helyük. Ewan szinte
már felnőtt, és ő a saját birtokán cseperedett fel, ami elég kicsi ahhoz, hogy az angolok ne
fenjék rá a fogukat. A többieknek viszont velünk kell lenniük. Murrough tanulhatna
Párizsban, mint az apja, a kis menyasszonya pedig a házasságkötésükig szintén velünk
élhetne. Robin nem maradhat Tudor Erzsébetnél, hiába a kedvence. Az ő birtokainak
Grenville viselné gondját, míg Robin feleségül nem veszi Alison de Grenville-t. Willow
kisasszonynak úgyszintén velünk kell lennie. A legtöbb vesztenivalója a Burke
gyerekeknek van; a fiú örökségét talán meg tudják védelmezni az O'Malleyk, míg Padraic
fel nem nő, de a két kicsinek van a legnagyobb szüksége rád, Skye. Azt akarom, hogy
boldog légy, drágám!
– Adam, én az apámnak a halálos ágyán ígértem meg, hogy gondját viselem az egész
családnak, felelős vagyok értük!
– Ezt az ígéretet te tizennégy évvel ezelőtt tetted, Skye, amikor az öcséid még kicsik
voltak. Azóta felnőttek, Briannek már gyerekei vannak. Épp ideje, hogy levegyék a
felelősséget a válladról. Az utóbbi két évben, mióta eljöttél, már Brian O'Malley irányítja
az O'Malley-vállalkozásokat. Seamus bácsi csak így tudta minden figyelmét a Burkebirtokok megvédésére összpontosítani. Sajnos nagyon öregszik, bár a fejemre koppintana,
ha ezt hallaná.
Drágám, én semmit sem akarok tőled elvenni, és az öcséid sem. Mindannyian
csodálunk téged, de ha Franciaországban kell élnünk, a családod majd nélküled is
megbirkózik a nehézségekkel.
– Mindig én vigyáztam rájuk – mondta Skye.
– Most az a feladat vár rád, Syke O'Malley, hogy énrám vigyázz, ez pedig nagy
felelősséggel jár, tudod-e? – Ezzel Adam a hátára gördítette Skye-t, hogy elboríthassa
csókjaival, melyeknek Skye rövidesen átadta magát. – Isten bocsássa meg nekem, kicsi
lány, de már nem bírok magammal, annyira kívánlak!
– Ó, Adam, én is majd megőrülök érted. Örökké az jár az eszemben, milyen jó volt,
mikor együtt voltunk, még Angliában. Belehalok, ha most nem teszel magadévá!
Több szó egy ideig nem is esett köztük. Amikor már mindketten a gyönyört átélve
pihegtek, Skye azt súgta Adam fülébe: – Je t'adore, mon mari! Szeretlek, drága férjem!
Adam de Marisco testét örömteli borzongás járta át: e szavakat most hallotta először. –
Tartsuk meg az esküvőt, miután visszajöttünk Párizsból – kérlelte Skye-t.
– Nem várhatnánk Szent Mihály napjáig?
– Szeptember végéig? Nem, az nagyon soká lesz! – morgolódott Adam.
– Talán addigra már itt lehetnének a gyerekek – alkudozott Skye félig tréfásan.
– Kissé aggaszt, hogy egy korosodó hölgyet veszek feleségül.
– Micsoda? Még hogy korosodó? Tisztelt uram, ha nem tudná, ön kerek tíz évvel
idősebb nálam. Ha én nem felelek meg harmincegy évesen, majd megmutatom, hogy
találok én önnél jóval fiatalabb férfit is magamnak!
Ezen aztán mindketten akkorát nevettek, hogy a könnyük is kicsordult.
– Azonnal kérj bocsánatot!
– Azért, hogy feleségül veszlek, vagy azért, mert a korodat mertem szóba hozni?
– Szemtelen!
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Adam se szó, se beszéd maga fölé emelte, és pár pillanatig a levegőben tartotta a
nevetve rúgkapáló Skye-t, aztán a mellére vonta, magához szorította, s azt súgta: –
Szeretlek, Skye O'Malley! Szeretlek, kicsi lány!
Aznap éjjel és a következő napok folyamán szinte nem tudtak belelni egymással. Skye
a Párizsba indulásuk előtti éjszaka hamar elaludt, de fáradtnak érezte magát még akkor is,
amikor már mindenképp fel kellett kelnie. Adam korábban elment, csak Mignon sürgöttforgott körülötte.
– Már becsomagoltam a holmiját, madame, de igyekeznie kell. A báróné megbeszélte
Jean atyával, hogy a hivatalos eljegyzést még indulás előtt megtartják a kápolnában.
A fürdő már készen állt, de Skye, legnagyobb bánatára, ezúttal nem időzhetett a
vízben. Kissé vonakodva öltötte magára új ruháját, mert az ízléséhez képest sokat
mutatott meg kebleiből, de a kastély szabásza megesküdött rá, hogy ez a divat. Miközben
Mignon fésülte, ő kiválasztotta a Nicolas-tól kapott ékszerek közül a gyöngysort.
– Ha madame megengedi, elkísérném a kápolnába – mondta Mignon. – Jean atya
először misét mond a családért, aztán úrnőm és monsieur Adam megismétli majd
fogadalmát Isten színe előtt.
Skye látta már korábban a családi kápolnát, de amint belépett a kapuján, ismét
csodálattal töltötte el a kis kastély legrégebbi részében lévő, színpompás ólomüveg
ablakokkal, remekmívű szobrokkal ékes, gótikus stílusban épült, nyolcszögletű terem. A
pap a bejáratnál várta őket:
– Bonjour, ma fille – köszöntötte Mignont, aztán Skye-hoz fordult: – A grófné már
beszélt önről, Lady Burke. Úgy tudom, ön az anyaszentegyház igaz híve.
– Oui, mon pere, a nagybátyám püspök.
– Mikor gyónt utoljára, ma fille?
Skye elvörösödött: – Atyám, én több mint egy éven át egy muzulmán országban éltem,
nem volt rá módom.
Jean atya elmosolyodott. – Nos, igen, értem, de ugyebár óhajt gyónni a mise és a
fogadalomtétel előtt?
– Oui, mon pere. – Skye-t kilelte a hideg. Nincs kibúvó, teljesítenie kell vallási
kötelezettségeit, de vajon mit fog gondolni a pap arról, amit neki most el kell mondania?
Ilyen történetet egész biztosan nem hallott még. Szorongva követte a papot a
gyóntatószékhez, aztán húsz percen át adott számot az eseményekről.
– Ilyen megrázó vallomásban nekem még soha nem volt részem, ma fille – jelentette
ki a pap. – Mélységesen felháborít, hogy mindez megeshetett.
– Még nem rótta ki rám a penitenciát, mon pere.
– Miféle penitenciát szabhatnék én ki magára, ma fille, szenvedett már épp eleget.
Kétszer veszítette el egyazon férjét, akit őszintén szeretett. Önként vállalta a szörnyű,
megalázó rabságot, hogy férjét a hasonlóképp megalázó rabságból kiszabadítsa. A
gyermekeitől elszakították, hazája királynője kényszerhelyzet elé állította, mégis
megőrizte emberi méltóságát. Én csak egyszerű vidéki pap vagyok, ma fille, mégis
megindított mindaz, amit elmondott nekem. Isten már alaposan próbára tette, de maga az
anyaszentegyház igaz hívének bizonyult. Imádkozni fogok, hogy kísérje Isten áldása
Seigneur de Mariscóval kötendő házasságát, és ajándékozza meg magukat sok
gyermekkel. Most jöjjön, ma fille, a család már egybegyűlt a misére. – Az atya ezután
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odakísérte Skye-t ahhoz a padsorhoz, ahol Adam az édesanyja és nevelőapja társaságában
már várta.
A mise alatt Skye-nak egyre az járt a fejében, hogy az atya hiába kér számukra
bőséges gyermekáldást. Nem önmagát sajnálta, hanem Adamet, aki annyira szereti a
gyerekeket, neki mégsem lehet. A mise után Adam meg ő letérdepeltek Jean atya előtt, és
elmondták eljegyzési fogadalmukat, sírig tartó hűséget ígértek egymásnak.
A szertartást követően a család összesen huszonegy tagja kelt útra, csak a hat
legkisebb gyereket hagyták otthon. Ötnapos út várt rájuk Párizsig, s miután átkeltek
Tours-nál a folyón, mintha mindenki egyszerre ébredt volna tudatára, milyen nagy
horderejű esemény tanúi lesznek.
A zömmel hithű katolikus párizsiak lelkesedtek a menyasszonyért, Marguerite de
Valois-ért, aki ugyanolyan határozott egyéniség volt, mint firenzei születésű édesanyja,
Medici Katalin királyné, ám a fiatal hercegnő emellett még szép és életvidám teremtés is.
Párizs-szerte mindenki az ő pártját fogta, az emberek sajnálták, amiért hozzá kell mennie
egy hugenottához. A nagy hatalmú Medici Katalin azonban annyira ragaszkodott a
házassághoz, hogy még a hercegnő szeretője, Henri de Guise sem mert ellene fellépni.
Köztudomású volt, hogy Franciaország szeretetre méltó ifjú királynéja, Ausztriai
Erzsébet, kislánya után már nem szülhet több gyermeket, IX. Károly egyetlen fiának
pedig a király szeretője, Marié Touchet az anyja, tehát törvénytelen. A trónörökös
következésképp a király öccse, Anjou grófja lenne, aki viszont legszívesebben azzal
töltötte idejét, hogy lánynak öltözött. A gyakorlatias gondolkodású franciák felismerték,
hogy valami megoldást kell keresni, abban reménykedtek, hogy a közkedvelt
hercegnőből remek királyné válhat, a hugenotta Navarrai Henrik pedig majd áttér a
katolikus hitre, mire ő lesz a király. Abban bíztak, hogy ez a frigy talán véget vet a
Franciaországot az utóbbi időben megmételyező vallási összecsapásoknak.
A Saville család nőtagjai a Párizs felé vezető úton izgatottan mesélték egymásnak, ki
milyen ruhában jelenik majd meg az esküvő előtti estén a Louvre-ban rendezendő bálon.
Skye-t ennél jobban érdekelte a francia táj, ami nem hasonlított sem az írországi, sem az
angliai vidékekre, mégis megvolt a maga szépsége. Skye arra gondolt, ha
Franciaországban kellene élniük, ő itt is meg tudna szokni. Ebben az országban legalább
sem a származása, sem a vallása miatt nem nézné le senki.
A gróf biztos érzékkel választotta ki az út menti fogadók közül a legjobbakat, és
bármilyen sokan igyekeztek is Párizsba a királyi esküvőre, nekik mindig jutott szállóhely.
Skye Gabyval és a két idősebbik lányával, Isabeau-val és Clarice-szal aludt egy
szobában, a legfiatalabb lány, Musette pedig Isabeau tizenhat éves Matilde nevű lányával
és Alexandre nyolcéves, Kisgabynak becézett lányával, valamint Clarice két lányával,
Marie-Gabrielle-lel és Catherine-nal. A három legfiatalabb lány lázban égett, mert
egyikük sem járt még Párizsban. A már menyasszony ifjú hölgy, Matilde viszont folyvást
büszkélkedett két korábbi útja során szerzett tapasztalataival. Skye azzal vigasztalta a
többieket, hogy még ő sem látta a francia fővárost.
Aztán amikor megérkeztek Párizsba, Skye hol az egyik, hol a másik oldali ablakon
kihajolva itta be a látnivalókat. Mi tagadás, kissé csalódott, a szűk, zsúfolt utcák
Londonra emlékeztették. Egy gazdag hugenottától béreltek házat a Marais negyedben,
Guise herceg palotájának tőszomszédságában. A háztulajdonos vidéken tartózkodott,
nemrég elhunyt feleségét gyászolta.
A Saville család nem olyan értelemben volt gazdag, mint Skye és Adam. Az övék volt
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Archambault és a hozzá tartozó birtok, a bőven termő szőlőskertek és szántóföldek. Volt
egy kis házuk Párizsban is, de Adam tapintatosan felhívta rá nevelőapja figyelmét, hogy
abban nem férnének el mindannyian, azt pedig nem akarták, hogy a családból bárki is
kimaradjon a királyi esküvő élményéből. Adam azt javasolta, adják ki a házat valaki
másnak, aki szintén Párizsba utazik az ünnepségekre, ők pedig béreljenek egy tágasabb
épületet. A költség oroszlánrészét is magára vállalta.
– A mi házunk sokkal jobb helyen van – zsörtölődött Gaby. – Fütyülök rá, hogy
Guise-ék miatt a Marais negyed lett divatos. Itt nemrég még mocsár volt, ha hiszitek, ha
nem, én érzem a szagát a levegőben. Bárcsak elférnénk a saját házunkban, de kénytelen
vagyok belátni, ott csak hat hálószoba van, nekünk meg legalább kilenc kell. Az ördögbe!
Nem szeretek mások házában lakni, csupa mocsok lesz minden, takaríthat az egész
személyzet éjt nappallá téve.
A grófné aggodalmai azonban alaptalannak bizonyultak, mert a kibérelt házban
minden ragyogott a tisztaságtól. A tulajdonos hű maradt néhai felesége igényességéhez,
gondnokát bízta meg azzal, hogy fogadjon fel kellő számú embert, s azok valóban
lelkiismeretes munkát végeztek, még friss virág is illatozott minden szobában.
Sok idejük nem maradt kipihenni az út fáradalmait, mert a bált érkezésük másnapján
tartották, a komornák egy álló napon át vasalták úrnőik ruháját. Skye választása egy
pávakék selyemruhára esett, melynek kivágása oly merész volt, hogy attól félt, ha
mélyebbet lélegzik, keblei teljes életnagyságban láthatóvá válnak. Adamet viszont
csöppet sem nyugtalanította ez az eshetőség.
– Nem emlékszem erre a nyakláncra – jegyezte meg Adam, miközben a zárral
bajlódott –, de hát biztos rengeteg ékszered van.
– Nicolas-tól kaptam búcsúajándékként, amikor eljöttünk Beaumont-ból. – Skye úgy
döntött, semmit sem hallgat el Adam előtt. – Jellemző rá az ilyesfajta figyelmesség, tudta,
hogy nincs semmi ékszerem, mert Daisyvel hazaküldtem mindet. – Skye kíváncsian
várta, mit szól mindehhez Adam, aki még akkor sem boldogult a zárral.
– Hercegi ékszerek? – kérdezte Adam.
– Nem. Nekem készíttette, még amikor azt hitte, visszatérek hozzá, jóval azelőtt, hogy
eljegyezte volna a kis hercegnőt. Különben el se fogadtam volna, Adam.
– Így is csodálom, hogy elfogadtad. – Adam hangjából kiérződött a féltékenység,
pedig igyekezett leplezni. Nocsak, gondolta Adam, eddig én nem voltam féltékeny
természet. No, igen, de eddig még nem is voltam Skye O'Malley vőlegénye.
– Vérig sérteném Nicolas-t, ha visszaküldeném neki ezeket az ékszereket, de ha téged
zavar, nem viselem őket, hanem félreteszem a lányaim számára – mondta Skye, aztán
Adam felé fordult, lábujjhegyre állt, és csókot nyomott az arcára. – Szeretlek, Lundy ura!
Ezek a nyavalyás ékszerek semmit nem jelentenek nekem, és ezt te is nagyon jól tudod,
Adam de Marisco!
Adam kissé bánatosan mosolyodott el. – Nem jelenhetsz meg ékszer nélkül a
keresztény világ legelőkelőbb királyi udvarában – ismerte el, s ezzel az ügy le volt zárva.
A hintók már a ház előtt várakoztak, és az udvaron áthaladva Skye látta, hogy a
szomszéd ház lakói is épp indulni készültek a Louvre-ba.
– Az ott Guise herceg! – súgta Skye fülébe Adam legidősebb húga, Isabeau de
Rochouart. – Ő Marguerite hercegnő szeretője!
– Nem tennél lakatot a szádra? – szólt rá a lányára Gaby. – Akárcsak szegény apád, te
se tudod, mikor kell csöndben maradni!
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– Úgyis tudja mindenki! – kelt nővére védelmére Clarice Saint Justine.
– Nem beszélünk mindenről, amit tudunk – felelte Gaby. – Ennyi idős korban ezt már
illene szem előtt tartani!
A két testvér nagy zavarában elmerült ruhája redőinek igazgatásában. Miközben a
népes család bezsúfolódott a három várakozó hintóba, az otthon hagyott három legkisebb
gyerek bánatosan integetett a távozóknak.
A hintók a Marais negyed utcáin még akadálytalanul haladhattak. Hamar elérték a
Louvre-hoz vezető Saint Honoré utcát, a palota előtt azonban már kocsik hosszú sorához
kellett csatlakozniuk. A többiek nyomán ők is idejében érkeztek a palota fényesen
kivilágított udvarába. Ahogy Skye Adam oldalán sietett a főbejárat felé, a többi
meghívott arcát fürkészte. Nem ez az első királyi udvar, ahol ő megfordul, hamar meg is
tudta állapítani, ki az, aki csak az esküvőre érkezett Párizsba, ki tartozik az udvarhoz, ki a
fontos ember, ki léhűtő, és ki az, aki abban a reményben nyüzsög itt, hogy majd bekerül a
legfelsőbb körökbe. Azt viszont el kellett ismernie, hogy szinte mindenki pompázatos
öltözékben, vagyont érő ékszerekkel jelent meg. Persze azzal is tisztában volt, hogy neki
sincs oka a szégyenkezésre, hála Nicolas nagylelkű ajándékának.
A fogadóterem nagy szárnyas ajtajánál álló főkomornyik név szerint szólította be a
vendégeket, s ezek után járulhattak a francia uralkodó trónjához. Skye és Adam Antoine
gróf és Gaby nyomában haladva ért oda a királyhoz.
Antoine de Saville mélyen meghajolt. – Felség, igen nagy megtiszteltetés a családom
és a magam számára, hogy jelen lehetünk e fényes ünnepen.
– Merci, Monsieur le Comte – felelte IX. Károly unottan. Fogalma sem volt róla, ki ez
a vidéki fickó.
– Fiam, emlékezned kell Cher grófra – szólalt meg édes hangján Medici Katalin. – Én
mindenesetre soha nem felejtem el, hiszen apáddal kötendő házasságomat kezdettől
fogva támogatta. Üdvözöljük ismét Párizsban, Antoine de Saville. Boldogok vagyunk,
hogy újra találkozhatunk önnel és a kedves Gabrielle-lel.
Skye el volt ragadtatva. Mondjanak, amit akarnak Angliában Medici Katalinról – hogy
éles elméjű, ahhoz nem férhet kétség. A háta mögött úgy emlegetik: „a kígyó”, Skye már
kezdte sejteni, miért. Ez a kicsi, kövérkés, őszülő nő szépnek a legkevésbé sem
mondható, de a szeme annál inkább méltó a figyelemre: ez a fekete szempár mindent lát,
mindent észrevesz.
Antoine de Saville bemutatta egész népes családját a királynak, a királynénak és az
anyakirálynénak, aztán ők ketten kerültek sorra. – Ez pedig a fogadott fiam, Adam de
Marisco, Seigneur de Lundy, és eljegyzett menyasszonya, Madame Burke.
– Ön angol? – kérdezte Medici Katalin Adamtől.
– Igen, felség. Ott születtem. Édesapám angol volt, az édesanyám francia. A birtokaim
azonban Angliában vannak.
– A menyasszonya angol?
– Ír vagyok, felség – szólalt meg Skye.
– Ó, azok az írek! Mindig annyi borsot törnek szegény Tudor Erzsébet orra alá!
– Csak annyit, amennyit ő a mi orrunk alá, felség.
Medici Katalin jól megnézte magának Skye-t, aztán felkacagott. – Minden csak
nézőpont kérdése, nemde, madame? – Aztán már komolyan kérdezte: – Ön katolikus,
madame?
– Igen, felség.
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– És ön, Monsieur de Marisco? Az anglikán egyház tagja, vagy úgyszintén katolikus?
– A katolikus hit szellemében nevelkedtem, felség – felelte Adam.
Medici Katalin elégedetten nyugtázta a választ, majd bemutatta őket a leányának,
Marguerite hercegnőnek, és vőlegényének, Navarrai Henriknek. A hercegnő csak
színeiben hasonlított édesanyjára, amúgy sokkal inkább a Valois-ág vonásait örökölte.
Navarrai Henrik magas, izmos, fekete hajú, vidám szemű fiatalember volt. Nyíltan
bámulta Skye mélyen kivágott ruhájából előtűnő keblét, és egyértelműen kihívó
pillantásokat vetett rá. Adam erre nem figyelt fel, mert a hercegnővel beszélgetett, de
Skye igencsak zavarba jött.
– Monsieur! – Skye fel volt háborodva: egyáltalán hogy fordulhat meg Navarra királya
fejében kikezdeni vele?
– Nem hibáztathat, madame – szólt a király –, én szeretem a szépet, s életemben nem
láttam nőt, aki magával fölveheti a versenyt. Hihetetlen szerencsémnek tartom, hogy
megismerhetem, csak azt árulja el, hol és mikor találkozhatunk. Azt akarom, hogy az
enyém legyen!
– Monsieur! Ön holnap köt házasságot! Mit szól ehhez a menyasszonya?
Navarrai Henrik derűsen elmosolyodott. – Marguerite? Bánja is ő!
– Eljegyzett menyasszony vagyok!
– Akkor egy cipőben járunk.
Skye azon törte a fejét, mivel érvelhet, aztán felsóhajtott. – Monsieur, ön tizenkilenc
éves fiatalember, én viszont harminc is elmúltam.
– Nos, madame, én imádom a tapasztalt nőket!
Miközben Skye kétségbeesetten kereste a megoldást a kínos helyzetre, Medici Katalin,
aki unalmasnak találta a hercegnő és Adam beszélgetését, a szeme sarkából őket figyelte.
Szóval a csillapíthatatlan étvágyú hugenotta érdeklődik az ír nő iránt. Ez még jól is
jöhetne nekem, gondolta a királyné, de Skye-nak szemmel láthatóan nincs ínyére a dolog.
Sebaj, majd keres mást, aki leköti Henrik figyelmét.
Navarrai Henriknek azonban nem szegte kedvét a visszautasítás. Addigi tapasztalatai
arra utaltak, hogy előbb-utóbb minden nőt le lehet venni a lábáról, csak az egyiket
nehezebben, a másikat könnyebben, ám az igazán ízletes falat az, amiért meg kell
küzdeni. Ha majd a karjaiban tartja ezt az ír szépséget, merthogy addig úgysem tágít, őt is
meghódíthatja a szenvedélyes csókjaival, ahogy az összes többi nőt.
– Dühös vagy – állapította meg Adam, amikor már nem hallotta őket a királyi család.
– Az a gyanúm, Navarra királya tisztességtelen ajánlatot tett neked, édesem. Én persze
megértem, hogy nem tud ellenállni a szépségednek.
– De hát ez felháborító! – tört ki Skye. – Holnap lesz az esküvője, és másnak akarja
csapni a szelet!
– Mint hallom, nála az ilyesmi nem ritka eset – mondta Adam.
– Szegény hercegnő!
– Skye, te csak ne sajnáld azt a tüzes vérű menyecskét! Guise herceg szeretője, hozzá
akart feleségül menni, a herceg se bánta volna a frigyet, Medici Katalin azonban sajnos
úgy ítélte meg, hogy Navarra megszerzése fontosabb számára. A herceg viharos
gyorsasággal elvette Porcien hercegnőjét, nehogy eltegyék láb alól. Az anyakirályné
ugyanis nem habozott volna az itáliai módszert alkalmazni Guise-zel szemben. Az a
gyanúm, őfelsége kifejezetten bosszús, hogy a herceg kicsúszott a keze közül.
– Micsoda népség! – háborgott Skye. – Egy szemernyivel sem jobbak a Tudoroknál!
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– A hatalom sajnos megszédíti az embereket – mondta Adam. Megszólalt a zene, s a
vendégek táncolni kezdtek. Skye Adam karján azzal a büszke tudattal csatlakozott a
többiekhez, hogy bizony nagyon szép párt alkotnak ők ketten. Tánc közben Skye arra
gondolt, most már minden rendben lesz. Két hónapon belül összeházasodunk. Meglehet,
Tudor Erzsébet ennek nem fog örülni, de idővel majd megenyhül, s akkor hazamehetünk.
Újjáépítjük Lundy várát, a kettőnk hazája közt félúton elhelyezkedő szigetnél jobb
lakóhelyet elképzelni sem lehet. Magunk köré gyűjtjük a gyerekeimet, és mi ketten
Adammel együtt öregszünk meg. E csöppet sem riasztó gondolat mosolyt csalt Skye
arcára.
– Mi tesz ilyen boldoggá? – kérdezte Adam.
– Arra gondoltam, hogy majd együtt öregszünk meg, Adam.
– Nem lenne jó még egy ideig fiatalnak maradni, Skye? Én úgy érzem, most kezdődik
el az életem.
– Ó, drágám! – Skye könnyekig meghatódott. – Csodaszépet mondtál nekem!
– Adam! Adam de Marisco, valóban te volnál az? – A hang gazdája egy
szőkésvöröses, karcsú, magas, módfelett szép nő volt.
– Merde! – szaladt ki Adam száján a káromkodás.
A nő megállt előttük, futólag rápillantott Skye-ra, aztán tudomást se vett róla, hanem
egyenesen Adam karjaiba vetette magát. –Adam, mon chéri! Nem merek hinni a
szememnek! Mon Dieu! Milyen jóképű lettél, mióta utoljára találkoztunk!
Adam erőteljes mozdulattal tolta el magától a nőt, hátrább lépett, majd fagyos hangon
így szólt: – Skye, ez itt Athenais Boussac.
– Non, non, chéri! – A hölgyet a legkevésbé sem zavarta Adam elutasító magatartása.
– Talán elfelejtetted, hogy férjhez mentem Montoire-hoz, Beuvron hercegéhez?
– És hogy van a férjed, hercegné?
– Alulról szagolja az ibolyát, mégpedig, remélem, a pokol felől. Tudod, nagyon
gonosz ember volt.
– De igazi férfi, ugyebár? Mondd csak, hány fiú anyjává tett?
Skye ekkor jött rá, hogy ez a nő volt az, aki annak idején kikosarazta Adamet, amikor
kiderült róla, hogy nem lehet gyereke. Óvatosan Adam vállára tette a kezét, s azt mondta
neki: – Gyere, drágám, az édesanyád integet nekünk, hogy menjünk oda hozzá.
– Ki ez a perszóna, Adam? Mondd meg neki, hogy tűnjön el innen, rengeteg
megbeszélnivalónk van, chéri!
– Athenais, a bárdolatlan modorod a régi! Ez a „perszóna” az eljegyzett
menyasszonyom, Madame Burke. Most pedig, ha megbocsátasz…
– Adam! – Athenais de Montoire megragadta Adam karját. – Adam! Beszélnünk kell!
– váltott át könyörgésre.
– Nekünk nincs mit megbeszélnünk, hercegné! – Ezzel Adam belekarolt Skye-ba, és
elindultak arrafelé, ahol Antoine és Gaby várta őket.
– Sacré bleu! Az ördögbe! Micsoda arcátlan teremtés! – háborgott Gaby. – Mit akart
tőled, fiam?
– Azt mondta, beszélni akar velem.
– Na hiszen! – mérgelődött tovább Adam édesanyja. – Athenais de Montoire sohasem
állt remek társalgó hírében. Inkább arról van szó, hogy most már mint saját jogon gazdag
özvegy, férjet akar fogni, és megint téged szemelt ki magának!
– Ugye emlékszel, maman, Athenais annak idején azért bontotta fel az eljegyzésünket,
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mert kiderült, hogy nekem nem lehet gyerekem. Nem hinném, hogy az elmúlt húsz év
folyamán megváltozott volna erről a véleménye, azt pedig mondanom sem kell, hogy én
fütyülök erre a ribancra.
– Jaj, fiam! Hogy ti férfiak néha milyen buták tudtok lenni? – mondta Gaby de Saville.
– Azt hiszed, érdekli Athenais-t a gyerek? Nem az számít, mit mondott neked húsz évvel
ezelőtt: valójában az történt, hogy Beuvron hercege tekintélyes összeget kínált fel a
kisasszony apjának, ha hozzáadja a lányát, Boussac báró pedig a gazdag öreg herceg és
nem a vagyontalan ifjú lord mellett döntött.
Csodaszámba ment, hogy ilyen ajánlattal állt elő Beuvron, de hát már jócskán benne
járt a korban, és nem volt gyermeke, ráadásul nagyon tetszett neki a még érintetlen
Athenais. A kisasszony e legfőbb kincsét busásan kamatoztatta is. Azt beszélik, a herceg
föltette a kérdést Boussac bárónak, hogy mi lenne Athenais hozománya, az meg
megmondta, hogy egy árva fillér sem, viszont behívta a lányát oda, ahol ők ketten
egyezkedtek, szétnyitotta Athenais köntösét, és kiderült, hogy alatta anyaszült meztelen.
A herceg állítólag kis híján elájult a szemének igencsak kedves látványtól, és
csillapíthatatlan vágy kerítette hatalmába. Akkor pedig a báró így szólt: – Nos,
monseigneur, itt látható a lányom hozománya. Vetekedhet-e akár a világ minden aranya
ezzel a bájos arccal, hibátlan testtel? – Ha igaz a történet, a herceg kezét-lábát törte, hogy
írják alá a házassági szerződést.
A hercegnek ötévi házasság után nagy nehezen sikerült teherbe ejtenie Athenais-t, de ő
majdnem belehalt a szülésbe, mert a gyerek farral jött a világra. Több gyereke nem is lett,
de hát bánta is ő! Az öreg herceg két évvel ezelőtt meghalt, a fiú most tizenöt éves,
külsőre tisztára az apja, mint mondják, kissé gyengeelméjű, és bálványozza az anyját.
– Felettébb tájékozott vagy, maman – állapította meg Adam.
– Örökké Athenais de Montoire-ról pletykált az egész környék, Adam. A fia születése
után aki férfi csak ránézett, nyomban az ágyában találta magát, boldog-boldogtalan a
szeretője lett. Beuvron halála óta azonban ideje java részét az udvarban tölti. Most már
nem tudom, mit művel.
– De csak azért, mert nincs megfelelő hírforrás – tréfálkozott feleségével a gróf.
– Antoine! – rótta meg férjét félig komolyan Gaby.
– Az a nő nagyon szép! – jegyezte meg Skye.
– Igen, csakhogy a hervadó liliom szépsége az övé – felelte Gaby. – A látszat csal,
belülről férgek rágják.
– Te sokkal szebb vagy, Skye – mondta Adam.
– Igazából nem a szépsége zavar – felelte Skye. – Valahogy érződik rajta a gonoszság,
a tekintetéből látom.
Skye a terem ama része felé nézett, ahol az imént találkoztak a hercegnével. Athenais
de Montoire merészen állta a tekintetét. Skye tárgyilagosan megállapította, hogy ez a
legújabb divat szerint öltözött nő a kissé horgas orrát leszámítva valóban szinte tökéletes
szépség, ámbár Gabynak igaza lehet, néhány év múlva buzgón kenheti majd magára a
festéket, hogy leplezze a gyors hervadást.
Gaby Skye vállára tette a kezét, és igyekezett a figyelmét elterelni a hercegnéről. – Azt
beszélik, hogy Athenais is tagja az anyakirályné „rohamcsapatának”.
– Az meg mi a csuda? – kérdezte Skye.
– A királyné az udvarbeli szép hölgyekből toborzott kis csapata egyes tagjait olyankor
veti be, amikor ki akarja terjeszteni befolyását valamelyik férfiemberre. Nem egy urat tart
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már a markában ezzel a módszerrel.
Skye újból odanézett, ahol az előbb Athenais-t látta, de az már eltűnt. A zenészek
ismét játszani kezdtek, és Adam meg ő ezúttal is csatlakoztak a táncolókhoz. Skye
hamarosan megfeledkezett Beuvron hercegnéről, és pompásan érezte magát. Adamtől
sorra lekérték a Saville család férfi tagjai, ő pedig örömmel ajándékozott nekik egy-egy
táncot.
Aztán mindannyian kivették részüket a Franciaország minden ételkülönlegességét
felvonultató lakomából. Osztriga, kagyló, lazac, angolna, ponty, friss és füstölt hering,
fürj, fogoly, pacsirta, liba, pulyka, kappan, őz, bárány és borjú – volt ott minden, ami
terített asztalra kerülhet, nem beszélve a legkülönfélébb módokon elkészített zöldfélékről,
a számtalanfajta gyümölcsről és az édességek garmadájáról. A legszebb látványt a
másnapi királyi esküvő színhelyét, a Notre Dame-székesegyházat formázó marcipán
remekmű nyújtotta. Medici Katalin bizony nem fukarkodott.
Étkezés után folytatódott a tánc, ekkor jelent meg Navarra ifjú királya is a vendégek
körében. A Saville család legnagyobb meglepetésére Henrik azonnal hozzájuk lépett.
Nem mulasztott el udvarolni egyetlen hölgynek sem, különösen az első bálozó kis
Catherine-Henriette-et méltatta figyelmére, aki később megesküdött rá, hogy életében
nem fog mást szeretni, csakis Navarrai Henriket. Ezek után azonban Henrik már nem
fecsérelte az időt egyébre, felkérte táncolni Skye-t.
– Hiányoztam magának, chérie? – kérdezte nevetve Henrik.
– Hogy hiányozhatott volna, monseigneur? – felelte Skye. – Hisz nem is ismerem!
Henrik szorosan átölelte Skye derekát. – Ezt a bajt sürgősen orvosolni kell, mert a
maga kelta szépsége elbűvölt.
– Inkább a menyasszonya szépségében gyönyörködjék, monseigneur!
Henrik újból felkacagott, egészen közel hajolt Skye-hoz, és azt súgta: – A maga szája
csókra termett, chérie! Hogy lehet ilyen rideg, miközben én égek a vágytól, hogy
megérintsem, de legalább egy kedves szót szóljon hozzám?!
Skye félrekapta a fejét, és a tánclépéseknek fittyet hányva rátaposott az ifjú király
lábára.
Henrik felszisszent a hegyes cipősarok okozta fájdalomtól, de igyekezett úgy tenni,
mint aki nem vesz tudomást a rendreutasítási kísérletről. – A fagyos viselkedése engem
nem téveszt meg, chérie! Tudom én, milyen szenvedélyes nő maga! Elárulják azok a
csodálatos érzéki ajkak meg a lüktető erecske a nyakán!
Skye egy percre zavarba jött: fiatal ez a férfi ahhoz, hogy ennyit tudjon a női
természetről, de aztán gyorsan összeszedte magát. – Az az ér csupán azért lüktet a
nyakamon, mert igencsak pergő a tánc ritmusa, monseigneur.
Henrik nem adta meg magát. – Vág az esze, mint a borotva, chérie! Imádom az olyan
nőket, akik nemcsak szépségüket kínálják fel nekem, de okosak is!
– Én eddig sem kínáltam fel magának semmit, monseigneur, és ezután sem áll
szándékomban. Őszinte leszek magához a további félreértések elkerülése érdekében. Én
szerelmi házasságot készülök kötni, és soha semmilyen módon nem fogom elárulni Adam
de Mariscót. Nagyon remélem, hogy ezek után felhagy az értelmetlen udvarlással,
monseigneur.
– Ilyen szépségről lévén szó, az udvarlás soha nem értelmetlen, chérie! – jelentette ki
Henrik.
Skye már kezdte elveszteni a türelmét. – Monseigneur, e teremben se szeri, se száma
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azoknak a hölgyeknek, akik ölni is képesek volnának azért, hogy bebújhassanak a maga
ágyába, én azonban nem tartozom közéjük.
Véget ért a tánc, és Skye legnagyobb örömére Adam odament érte, ő pedig boldogan
fogadta el vőlegénye feléje nyújtott karját, és Henriktől illendően elköszönve odébbálltak.
Adam úgy kuncogott, hogy más lehetőleg ne vegye észre: – Ahogy Henriket elnézem,
lehordtad a sárga földig.
– Lehetetlen alak! – mérgelődött Skye. – Úgy viselkedik, mint akinek nő még nem
mondott nemet.
– Állítólag így is van, Skye.
Skye megállt, és fölnézett Adamre: – Mondd, te egy csöppet sem vagy féltékeny?
Adam, engem Navarra királya el akar csábítani!
– Az igazság az, drágám, hogy majd szétvet a düh, de a jövőnkre kell gondolnom. Ha
Tudor Erzsébet nem hajlandó beletörődni a házasságunkba, és nem térhetünk vissza
Angliába, Franciaország a menedékünk. Ha viszont én párbajban megsebesítem vagy
megölöm Henriket, nem lennénk itt biztonságban. Ezért nyugalmat kell erőltetnem
magamra, Skye, pedig a legszívesebben torkon ragadtam és megfojtottam volna Henriket,
amikor láttam, hogy tapogat, ölelget és vetkőztet le a szemével.
Skye megkönnyebbülten mosolygott Adamre. – Mit gondolsz, haragudna ránk az
édesanyád, ha most hazamennénk? A hintót visszaküldenénk értük.
– De drágám, miért hagynánk itt egy ilyen remek mulatságot?
– Mert az én Henrik szerint csókra termett szám szeretné a tiédet megízlelni. Mert a te
kezedet szeretném a testemen érezni, mon mari. Mert szégyentelen teremtés vagyok,
Adam de Marisco, és elepedek a vágytól utánad.
Adamet persze nem hagyták hidegen ezek a szavak. Nem sokat törődve azzal, ki mit
láthat, félrevonta Skye-t egy sarokba, és átölelte: – Miféle varázslatot űzöl velem, te kelta
boszorkány?
Adam ajka veszélyesen közel került Skye-éhoz, s ő úgy érezte, kimegy minden erő a
lábából, menten összecsuklik, belekapaszkodott tehát Adambe, s ebből szenvedélyes,
forró csók lett. – Vigyél haza, Adam! – suttogta Skye.
Adam nagyot sóhajtott: – Adj nekem egy percet, drágám, mindjárt összeszedem
magam, de ahhoz az kell, hogy most ne érj hozzám.
Skye csillogó szemmel lépett hátra, összefonta karját, és komolyságot színlelt. Te jó
ég, hogy szereti ezt az óriást. Aztán maga is meglepődött attól, ami eszébe jutott: Adam
Geoffreyre emlékezteti. Sem az arcuk, sem az alakjuk nem hasonlít, mégis
tagadhatatlanul van bennük valami közös vonás.
– Mire gondolsz, drágám? – Adamet kíváncsivá tette Skye arckifejezése.
– Geoffreyre – mondta Skye. – Valami oknál fogva e pillanatban Geoffrey
Southwoodra emlékeztetsz.
– Rokonok voltunk – mondta Adam.
– Igen, emlékszem – felelte Skye –, egyszer elmesélted, hogy a Southwood a család
törvényes, a Marisco pedig a törvénytelen ága.
– Így van – mondta Adam. – Geoffrey meg én mindketten attól a Geoffroi de Sudboistól származunk, aki Hódító Vilmossal együtt jött Normandiából Angliába. A törvényes ág
Geoffroi és a felesége, Gwyneth of Lynmouth utódai, Geoffrey abból származik, én a
másikból, ugyanis Geoffroi-nak volt egy szeretője is, Matilde de Marisco. Emellett
Geoffrey Southwood nagyapja és az én Marisco-nagyanyám testvérek voltak, mert
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éveken át szokásban volt családon belül házasodni. A családi kötelékeket úgy erősítették,
hogy a Southwood lányokat előszeretettel adták hozzá Lundy örököséhez. – Adam ekkor
elszomorodott. – A Marisco-ág sajnos velem kihal.
Skye vigasztalóan tette Adam vállára a kezét: – Vigyél haza, mon mari! A legnagyobb
bánatom, hogy nem tudlak megajándékozni gyermekkel, de a Szűzanya a tanúm, Adam,
életem végéig úgy foglak szeretni, ahogy eddig téged még senki más nem szeretett!
– Akkor az ötszáz éves múltra visszatekintő Marisco családnak én leszek a
legszerencsésebb tagja. – Ezzel Adam belekarolt Skye-ba, és együtt elhagyták a Louvre
báltermét.
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Marguerite francia hercegnő és távoli rokona, a hugenotta Navarrai Henrik házassága
ellentmondásos körülmények között jött létre, és igen sok vitát váltott ki. A hercegnő
anyja, Medici Katalin a katolikus egyház tiltakozása ellenére is tető alá hozta a frigyet.
A pápa nem volt hajlandó diszpenzációt adni, de ezt az esküvő utánig titokban akarták
tartani, mert a szentatya jóváhagyása híján Párizs érseke nem adta volna áldását a nászra.
Medici Katalin I. Ferenc második fia, Henrik menyasszonyaként jött Franciaországba.
Sógora négy évvel később bekövetkezett halála után lett jövendőbeli királyné. A férjének
nem tetszett Katalin, szabályosan undorodott tőle, ahhoz pedig nem volt elég esze, hogy
észrevegye az előnytelen külső mögött rejtőző értelmi képességeket. Medici Katalin arra
várt, hogy majd eljön az ő ideje, és megadóan tűrte, hogy örökké gúny tárgya az
udvarban. A férje szeretője egy nálánál húsz évvel idősebb, lélegzetelállítóan szép nő
volt, Diane de Poitiers.
Ez az elragadó szépség folyvást Katalin kegyeit kereste, beférkőzött a bizalmába.
Katalin ennél nagyobb sértést nemigen tudott elképzelni, hiszen ő gyűlölni szerette volna
azt a nőt, aki már akkor elrabolta tőle a férje szívét, amikor az még azt se tudta, hogy
Urbino hercegének leánya, Medici Katalin a világon van. Diane hat éven át buzdította
Henriket, hogy a Franciaország érdekében kötött házasságában végre gyakorolja férji
jogait, de az még ezek után is csak akkor bújt a felesége ágyába, ha kényszerítették.
Katalin tizenegy év múlva szülte első gyermekét, a későbbi II. Ferencet, őt két leány
követte.
Egy beteges kisfiú még nem volt elég, ezért II. Henrik francia király egyre
rendszeresebben bújt be felesége ágyába. E kényszerű együttlétek nagyon megviselték
Katalint, aki ugyan szűzen ment a házasságba, a férjén kívül más férfival nem volt dolga,
mégis megérezte, hogy itt valami nincs rendjén. Minden alkalommal pontosan ugyanaz
történt. Henrik a bejelentést követően megjelent felesége hálószobájában,
megérkezésekor annyit mondott: – Bon soir, madame. – Miközben férji kötelességét
gyakorolta, azt kiáltotta: – Franciaországért! – Aztán amilyen gyorsan csak lehetett,
távozott, és búcsúzóul annyit mondott: – Adieu, madame! – Katalin összesen tizenegyszer
esett teherbe, hét élő gyermeket, köztük négy fiút hozott a világra.
Amikor II. Henrik egy lovagi torna során bekövetkezett balesetben meghalt, az özvegy
első dolga volt Diane de Poitiers-t elküldeni az udvartól; de Katalin megszűnt
Franciaország királynéja lenni: egy Skóciai Mária névre hallgató, szemrevaló teremtés
lépett a helyébe. Máriát az édesanyja családja, a befolyásos Guise-Lorraine-ház
irányította minden megmozdulásában, s mivel a habókos II. Ferenc odavolt az ő kis
feleségéért, hagyta, hogy mindenben az döntsön helyette. Katalin nem nézhette tétlenül a
Guise-ek hatalmának gyors erősödését, mindenképp elejét akarta venni annak, hogy
gyöngüljön a Valois-ház befolyása.
II. Ferenc szerencsére egy éven belül meghalt, Skóciai Máriát pedig szélsebesen
hazaküldték oda, ahol hatéves korában járt utoljára. Katalin második fia akkor mindössze
tízéves volt, így a kis IX. Károly helyett az anyja uralkodott. Medici Katalin huszonhét
éven át kényszerült mások árnyékában élni, de ekkor végre eljött az ő ideje, kezébe került
a hatalom, amire oly régóta áhítozott.
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Mindezek ellenére meglepően rugalmas uralkodónak bizonyult, legfőbb törekvése volt
a Franciaországot feldarabolódással fenyegető ellentétes erők összebékítése. A protestáns
mozgalom az apósa és a férje uralkodása idején egyaránt erősödött. Katalin ugyan
katolikusnak született, de okosabb volt annál, semhogy üldözte volna az övétől eltérő
vallás híveit. Amikor a Guise család állt a többséget képező katolikusok élére, Katalin
nagy bölcsen az ellentábort támogatta. Katalin számára nem volt fontos a vallás, az
egyház előírásait csak azért tartotta be, hogy ne hívja ki maga ellen a papok haragját.
Elsősorban Franciaország érdekeit tartotta szem előtt, és bármire képes lett volna az
uralkodói dinasztia jövőjének biztosításáért.
Medici Katalin számára komoly lecke volt a férje és Diane de Poitiers szenvedélyes
kapcsolata. Egy szép nő sokat el tud érni az utána epekedő férfinál. E tapasztalattól
vezérelve kezdte toborozni az udvarbeli szép hölgyekből álló kis csapatát. Ezek a nők
mind vártak valamit a királynétól. Egyeseknek pénzre volt szükségük költekező
életmódjuk miatt, mások előnyöket akartak kicsikarni valamely rokonuk, esetleg a
szeretőjük számára. Katalin kiszivárogtatta, hogy kész segíteni, s aki már a
lekötelezettjévé vált, annak valamilyen módon törlesztenie kellett az adósságot,
mégpedig leginkább úgy, hogy befolyást gyakorolt az ország valamely nagy hatalmú
férfijára. Medici Katalin kis „rohamcsapata” hamar hírnévre tett szert, mégis sokan
belesétáltak a csapdába.
Katalin bölcs előrelátással mérte fel a helyzetet. A betegségével küszködő II. Ferenc
képtelen volt házastársi kötelességeit teljesíteni. IX. Károlynak a feleségétől, Ausztriai
Erzsébettől csak egy lánya született, ezenkívül egy törvénytelen fia a szeretőjétől, Marié
Touchet-tól. A beteges Károlynak amúgy sem lehetett több gyermeke, mert egy kór
elvette a férfiasságát. Katalin a másik két fiához sem fűzhetett reményeket: Anjou
hercege visszataszítóan nőies volt, fülbevalót hordott, és többnyire fiatalemberek
társaságát kereste; a legkisebb Valois-fiú, Hercule, akit a bátyja halála után Ferenc névre
kereszteltek át, szintén sokat betegeskedett.
A trónöröklés rendjében ekkor következett Henrik, Vendome és Bourbon hercegének
a fia. Bourbon Henrik, Navarra hercege erős, egészséges fiatalember volt, kiskorában
mezítláb szaladgált Navarra sziklás dombjain, értett a bajvíváshoz, és imádta a nőket. A
nagyapja büszke volt rá, az anyja viszont sokat szomorkodott miatta, Navarrai Jeanne
ugyanis bősz és hithű protestáns volt. Nálánál fiatalabb unokatestvérével, Condé
herceggel együtt Henrik már tizenöt éves korában tanújelét adta, hogy a hadviseléshez is
van érzéke, és a protestánsok benne látták reménységüket.
Mindezt tudván Medici Katalin úgy ítélte meg, ez az egyetlen lehetősége. Többször
találkozott Henrikkel, és ezen alkalmak során arról is meggyőződött, hogy a herceg nem
vallási fanatikus, meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy megszerezze magának a
trónt, de ez nem fogja azt jelenteni, hogy rákényszerítené Franciaországra a protestáns
vallást. A fiaiban csalódnia kellett Katalinnak, belátta, hogy a Valois-dinasztia velük
kihal, és Henrikből minden valószínűség szerint Franciaország királya lesz. Ebben az
elképzelésében megerősítette egy híres párizsi jövendőmondó, s mivel Katalin hitt az
ilyesmiben, ezek után döntött úgy, hogy legkisebb gyermekét hozzáadja Navarrai
Henrikhez.
Navarra királyának nem volt ellenvetése, azonnal felismerte a frigy előnyeit. Nem úgy
Marguerite de Valois, aki fülig szerelmes volt Henri de Guise-be, olyannyira, hogy
ártatlanságát is neki ajándékozta, mert gyermeteg módon azt hitte, így az anyja majd
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hozzájárul a házasságukhoz. Katalin csak nevetett lánya mesterkedésén, és értésére adta a
Guise családnak, hogy a herceg időnek előtte eltávozhat az élők sorából, ha nem nősül
meg igen sürgősen. Marguerite tajtékzott dühében, amikor megtudta, hogy szerelme
gyorsan feleségül vette Porcien hercegnőjét, neki meg 1572. augusztus 18-án hozzá kell
mennie Navarrai Henrikhez.
A katolikus párizsiak mélyen együtt éreztek szeretett és csodált Marguerite-jükkel, aki
nem mehet férjhez az ő jóképű, szőke szerelméhez, Guise herceghez, hanem áldozatot
kell hoznia. Medici Katalin azonban békét akart katolikusok és protestánsok között,
különben a spanyolok és az angolok avatkoznának be a francia ügyekbe. A gondosan
előkészített esküvő előestéjén azonban Katalinnak gondjai támadtak.
Párizsba özönlöttek az esküvői vendégek, köztük sok hugenotta, akik gyakorta
viselkedtek harciasan, és úton-útfélen azzal hencegtek, mit fognak tenni, ha majd a
vezérük, Navarra királya lesz Franciaország uralkodója. A gyönge akaratú királyt
ugyanakkor befolyása alatt tartotta a hugenotta nemes, Coligny admirális. Károly már
több alkalommal figyelmen kívül hagyta Katalin tanácsait, és inkább Colignyra
hallgatott. Medici Katalin tehát úgy döntött, Coligny admirálist félre kell állítani. Meg
volt róla győződve, hogy ha ez bekövetkezik, a király megint elfogadja majd az ő
tanácsait, és a protestánsok lecsillapodnak.
Augusztus 18-án kellemes napra virradtak. Mivel a vőlegény nem volt katolikus, az
esküvői szertartást a Notre Dame-székesegyház lépcsőin fogják megtartani, a misén
odabenn csak a menyasszony vehet részt, miközben a férj odakinn várakozik. A téren
egybegyűlt hatalmas tömeg csak hüledezett az aranyliliomokkal hímzett azúrkék
ruhakölteményben érkező menyasszony láttán. Főnemesi családok gyermekei fogták a
hermelinpalást uszályának szegélyét. Az összes megállapodást már előző este aláírták a
Louvre-ban rendezett bál idején, úgyhogy maga a szertartás nem tart sokáig.
Marguerite de Valois azonban a legutolsó pillanatig rugódozott. Amikor Párizs
korosodó püspöke reszkető hangon megkérdezte tőle, óhajtja-e férjéül Navarrai Henriket,
ő kínosan hosszú perceken át nem szólalt meg. A püspök türelmét vesztve megismételte a
kérdést. Marguerite szája sarkában gúnyos kis mosoly jelent meg, amikor rájött, hogy
most rajta múlik minden; ha nem mondja ki az igent, nem kényszeríthetik bele a
házasságba. Hogy neki ez miért nem jutott előbb az eszébe?! Aztán Károly király
előrehajolt, megragadta lázadó húgocskája üstökét, és többször erőteljesen fel-le
mozgatta a fejét. A püspök ezután megkönnyebbülten fordult Navarrai Henrikhez:
óhajtja-e hitveséül Marguerite de Valois-t. Henrik is tartott némi hatásszünetet, csak hogy
ráijesszen arájára, aztán jó hangosan kimondta az igent, és közben szúrós tekintettel
viszonozta menyasszonya gyilkos pillantását.
A Saville családdal együtt Skye és Adam is hivatalos volt a székesegyházban tartott
szentmisére. Ahogy a hatalmas esküvői menettel a Louvre felé tartottak, az utcákon
hallották, hogy sokan Guise herceget éltetik, ám ő úgy tett, mint aki nem veszi észre.
Skye fölvont szemöldökkel jegyezte meg: – Nos, ideje, hogy Navarra ura végre leszálljon
a magas lóról.
Adam kacagott. Navarrai Henriket, úgy látszik, valóban bosszantja Skye határozottan
elutasító magatartása. Aznap reggel egy maszatos képű kis csavargó virágcsokorral
állított be hozzájuk, s csak annyit mondott: – Navarra küldi Madame Burke-nek. – Skye
dühödten hajította ki a csokrot az ablakon.
– Nagyon téved Guise, ha azt hiszi, le tudja győzni Navarrai Henriket – mondta Adam.
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– Tartok tőle, hogy még egyáltalán nem ért véget a háborúskodás Franciaországban.
– Nem fér a fejembe, miért mennek ölre ezek a franciák azért, mert más-más vallás
hívei – felelte Skye.
– Sokszor az jut eszembe – mondta Adam –, ha Krisztus most visszatérne a földre,
keserű könnyeket ejtene a nevében elkövetett kegyetlenkedések miatt.
Skye bólintott, és megfogta Adam kezét. – Beszéljünk inkább ennél kellemesebb
dolgokról, mondjuk, a mi esküvőnkről!
– Már elküldtem valakit Angliába a gyerekekért – mondta Adam. – Robin kivételével
nem gond őket összegyűjteni. Írtam Robbie-nak, azt javasoltam neki, mondja azt az
udvarnál, hogy Robin nővére beteg, és látni szeretné őt. A királynőnek csak a
házasságkötésünk után írok, nehogy akadályokat gördítsen az utunkba. Nem akarok
nyíltan szembeszegülni Tudor Erzsébettel.
– Nekem is az a véleményem, hogy jobb kerülni az összetűzést – felelte Skye. –
Dühös lesz akkor is, ha utólag hozzuk tudomására u házasságkötésünket.
A következő hét Párizsban a királyi esküvő ünneplésének jegyében telt el.
Komédiások, medvetáncoltatók és jövendőmondók járlak a vásárokat, a király több
helyütt megvendégelte népét. A Louvre-ban szünet nélkül zajlottak a táncmulatságok.
Akárcsak az intrikálás. A hugenotta Coligny befolyása nőttön-nőtt, Medici Katalin
dühöngött.
– Nos, madame, láthatja, hová vezetett a mesterkedése – súgta oda Guise herceg egy
este Katalinnak.
– Elismerem, nem a legjobban alakulnak a dolgok – felelte az anyakirályné. – Meg
kell szabadulnom Colignytól.
– Előfordulhat, hogy Coligny admirálist valami baleset éri útban hazafelé.
Megtiszteltetésnek venném, ha segíthetnék önnek e nehéz időkben. Végtére mindketten
Franciaország érdekeit tartjuk szem előtt.
Az anyakirálynénak még a tekintete sem árulta el, hogy egyáltalán hallotta Guise
szavait. – Herceg, ön természetesen azt teszi, amit a lelkiismerete diktál – mormolta
Katalin távoztában.
Augusztus huszonkettedikén Coligny admirálisra rálőttek, amikor a Louvre-ból
hazafelé tartott. Sajnos akadtak szemtanúk, akik bizton állították, hogy a lövést Guise
házából adták le, de hogy ki, arra nem derült fény.
Az esküvőre Párizsba érkezett hugenották felbolydultak, a király összes emberét be
kellett vetni a féken tartásukra. Városszerte összetűzésbe kerültek a két ellenséges erő
képviselői, mindennaposak voltak a kocsmai verekedések, néha még lövöldözések is.
Navarra és Condé hercege Coligny admirálissal egyetemben derekasan küzdött, hogy
megfékezze emberei túlkapásait. – Azt a lövést – jelentette ki az admirális – csakis egy
fanatikus adhatta le. De nem óvott-e meg engem Isten, barátaim? Én ezt jeladásnak
tekintem, azért maradtam életben, hogy befejezzem a művet! – A hugenották nagy
nehezen ráálltak a katolikusokkal való egyezkedésre.
A Louvre-ban IX. Károly dühöngött, ugyanakkor félelemmel is töltötte el az
események alakulása. A húga esküvője miatti jókedve hamar elszállt, helyébe a rémület
lépett, amit az anyja és Guise herceg még táplált is. Józanságát azonban ennek ellenére
megőrizte, ragaszkodott hozzá, hogy a gyilkossági kísérlet tettesét és társait állítsák
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bíróság elé.
– Coligny a barátom! – kiáltotta. – Értem és Franciaországért küzd, arra törekszik,
hogy véget vessen a hugenották és a katolikusok háborúskodásának. Hisz épp te
mondtad, anyám, nem is egyszer, de százszor, ezerszer, hogy ez a háborúskodás mennyi
kárt okoz Franciaországnak. Azt is te mondtad mindig, hogy nem király az, aki nem tud
rendet teremteni! – Károly idegesen járkált fel-alá a teremben. – Aki Colignyt támadja
meg, engem támad, és Franciaországot! Meg kell találni a gyáva gyilkost!
Medici Katalin ölbe tett kézzel ült, mozdulatlanul, a tekintete sem árult el semmit. –
Károly, fölöslegesen izgatod magad, már kezdesz összevissza beszélni. Senki nem
támadott se téged, se Franciaországot. Coligny újabban túllépi hatáskörét, valaki
nyilvánvalóan meg akarta akadályozni, hogy a továbbiakban is beavatkozzon az
ügyeidbe, és igazságot szolgáltatott. Sajnálatos, hogy nem békés eszközöket alkalmazott.
Mindenképpen ki kell derítenünk, miért nem lehet együttműködni Colignyval és a
hugenottáival mostanában.
– Lássa be, felség – szólt közbe Guise –, túlzottan engedékeny volt ezekkel a
lázadókkal szemben, és most hátba támadják.
– Ezt hogy érti? – A királyon egyre jobban erőt vett a rémület.
– Károly! – szólalt meg Anjou hercege, a király öccse. – Hát nem érted?
– Mit nem értek? Mit kellene értenem? – A király már teljesen összezavarodott.
Anjou hercege bátyja vállára tette a kezét, és türelmesen magyarázta: – Colignyra
rálőttek, és a csupa hugenotta szemtanú egyöntetűen azt állítja, a lövést Coligny
ősellensége, Guise házából adták le. Honnan tudhatjuk, hogy az egészet nem Coligny
maga tervelte-e ki, s a feltételezett gyilkos esetleg hugenotta?
– De miért tette volna, Henri?
– Kedves Károly, az ok teljesen nyilvánvaló. Ha Colignynak sikerül elhitetnie
híveivel, hogy a merényletért te, szeretett királyunk, és hűséges embered, Guise vagytok
felelősek, lázadást tud szítani itt Párizsban. Esetleg arra is ráveszi a híveit, hogy
megostromolják a Louvre-t, s mint te is tudod, bátyám, a felfegyverzett tömeggel
szemben aligha védhető a palota. Kiirtanának minden Valois-t, és az ő hugenotta navarrai
királyukat ültetnék a trónra. Ha mi már nem állunk az útjában, joggal formál igényt a
trónra, és ha a húgod a királyné, ugyan ki menti meg Henriktől Franciaországot? Ez a
merénylet nem Coligny ellen irányult, hanem ellened, bátyám, és Franciaország ellen!
– Szamárság!
Ekkor mindenki, a rémült királyt is beleértve, Károly legfiatalabb testvére, Alencon
hercege felé fordult.
– Hallgass ide, Károly! – mondta a különben szelíd Alencon emelt hangon. – Miért
hagyod, hogy Guise és Anjou megfélemlítsen? Bármi történt is valójában, annyi
bizonyos, hogy sem Coligny, sem a hugenották nem akarnak téged elpusztítani. Én
sokkal inkább itt házon belül keresném a tettest.
– Pontosabban mit értesz ezen, Alencon? – kérdezte Guise, és a kardja felé nyúlt.
– Mon Dieu, Guise! Elment az eszed, mit meg nem engedsz magadnak? – gúnyolódott
a legifjabb Valois herceg. – Képes volnál kardot rántani a király színe előtt?
– Uraim! Uraim! – szólt rájuk Katalin, érzékelvén, hogy a helyzet elmérgesedik. –
Eltértünk a lényegtől. Vajon miért nem tud Franciaország két legfontosabb dinasztiája, a
Valois királyoké és a Guise-Lorraine főnemeseké a vérségi kapcsolatokon túl vallási
ügyekben is megegyezni? Isten bocsássa meg nekem, hogy össze akartam békíteni az
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eretnekeket és az anyaszentegyházat. Be kell vallanom, tévedtem, és a tévedésem sok
szenvedést okozott. – Medici Katalin ekkor térdre borult a fia előtt. – Bocsáss meg
nekem, Károly. Tévedtem, és rossz tanácsokat adtam neked. Kolostorba vonulok, ott
fogok vezekelni bűnömért életem végéig.
Anjou és Guise igyekezett ájtatos képet vágni, de szegény Alencon herceg alig bírta
megállni, hogy ki ne törjön belőle a nevetés anyja színpadias gesztusa láttán.
Mindannyian tudták, hogy Katalinnak esze ágában sincs kolostorba vonulni, mi sem áll
távolabb tőle, mint a buzgó vallásgyakorlás.
A király mégis nagyon megijedt. Életében az egyetlen biztos pont mindig az anyja
volt, eddig még soha nem hagyta cserben. – Ne, anyám! Ne menj el! Valahogy
megoldjuk ezt a dolgot együtt? – rimánkodott anyjának, miközben fölsegítette.
– Csak egy megoldás van, felség! – mondta Guise vészjóslóan. – Meg kell ölni a
hugenottákat.
– A gyilkosság bűn! – suttogta a király.
– Nem, bátyám – mondta Anjou halkan –, az egyház nem tekinti bűnnek az
eretnekekkel való leszámolást, sőt kifejezetten helyesli.
Károly az anyjára nézett. Medici Katalin egy szót sem szólt, csak bólintott egyetértése
jeléül.
– Képtelen vagyok rá!
– Meg kell tenned! – erősködött Guise.
– Nincs más választásod – mondta Anjou –, vagy ők, vagy te, kedves bátyám. Nekünk
és Franciaországnak szükségünk van rád.
– Mindenkit?
– Mindenkit! – üvöltötte Guise megszállott tekintettel.
– Navarra és Condé herceg kivételével! – jelentette ki az anyakirályné ismét erélyesen.
Ha Marguerite elveszti a férjét, csak idő kérdése, mikor teszi el láb alól Porcien hercegnőt
a hitvese, Guise. Katalin tudta, hogy akkor az ő fiait könyörtelenül lemészárolják, s ha
Navarrai Henrik már nem áll az útjában, Guise egy Valois-házból való feleséggel az
oldalán joggal követeli magának a trónt. No nem, nagy eszű barátom, gondolta Katalin,
ennél én okosabb vagyok!
– Mindenkit! – hajtogatta Guise.
– Navarra és Condé át fog térni a katolikus hitre, ha már nem lesz más választásuk.
Vezérek híján a megmaradt hugenották is vissza fognak térni az anyaszentegyházhoz.
Ezekre az emberekre nekünk szükségünk van, Károly. Okosak és igyekvők, még sokat
tehetnek értünk, kettejük életét meg kell hagyni!
– Igen, anyám, ezt értem, de a többit mind meg kell ölni! – A király már egész
testében reszketett a félelemtől. – Marie! – nyöszörögte. – Marie-t akarom!
Katalin Alenconra nézett parancsolóan: – Kerítsd elő Touchet kisasszonyt!
Alencon hercege gúnyos mosollyal fejezte ki elismerését, majd így szólt: – Igenis,
maman, máris megyek!
Touchet kisasszony hamar megérkezett, nem volt nehéz előkeríteni, mert a közelben
lakott. A király elkeseredettségét látva azonnal odasietett hozzá, és gyöngéd szavakkal,
simogatással igyekezett enyhíteni a bánatát. Az anyakirályné ekkor intett a többieknek,
hogy kövessék, és a riadt király észre sem vette, hogy a terem kiürült.
Odakinn aztán Medici Katalin a fiához, Anjou-hoz, és Guise-hez fordult: – Komolyan
gondoltam, amit mondtam, uraim! Ha Navarrának vagy Condénak akár egy haja szála is
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meggörbül, nem lesz könyörület! Világos? Uraim, én nem beszélek a levegőbe!
– Mikor történjék meg? – kérdezte Anjou.
– Ezt most mindjárt megbeszéljük, csak menjünk át a szalonomba – javasolta Katalin.
Amint beléptek, így szólt a fiához és Guise-hez: – Még ma éjjel.
– Kevés az idő – felelte Guise, a katona.
– Nincs más választásunk – felelte Katalin. – E percben Coligny még sebesülten
fekszik, de egy-két napon belül már elég jól lesz ahhoz, hogy felkeresse a királyt, és
felsorakoztassa neki az érveit. Akkor nekünk végünk. A ma éjszaka az egyetlen
lehetőségünk, amíg Coligny nem tud eljönni Károlyhoz.
– Messze még az este – töprengett Guise. – Talán ha gyorsan cselekszünk, tudjuk
értesíteni az embereinket. Ha meg már elkezdődik a dolog, egész Párizs ki akarja majd
venni a részét a hugenották elpusztításából. Igen, meg lehet csinálni! A hajnali kétórai
harangszó lesz a jeladás. Így megfelel, felség?
– Igen – hangzott a válasz. – A lehető legjobb időpont, a kegyes hugenották olyankor
mind otthon alszanak. – Katalin elmosolyodott. – Mind, csak az én kis vőm nem, aki itt
az udvarban fog mulatozni, az esküvője tiszteletére rendezett záróbálon. Marguerite ós
Navarrai Henrik pedig holnap szépen elutazik nászútra Chenonceaux-ba, és kimaradnak a
felfordulásból.
– Én még mindig azt mondom, hogy Henriket is meg kell ölni – morgolódott Guise.
– Miért? Hogy a lányommal folytatott bűnös viszonyát törvényesíthesse? No persze
miután a feleségét eltette láb alól. Nem, Guise! Örüljön neki, hogy az elmúlt három nap
folyamán nem rángattam ki a lányom ágyából, ahol oly sokat időzött, miközben Navarrai
Henrik a folyó menti pályán teniszezett Alenconnal.
– Madame! – próbált tiltakozni Guise herceg, de Katalin leintette.
– Kár tagadni az igazságot, monsieur. Az ügy szempontjából különben sem számít.
Most az a fontos, hogy Navarra és Condé ma esti szórakozásáról gondoskodjunk. Ami
Condét illeti, én Grenier kisasszonyra gondoltam.
– De anyám, Condét nem érdekli más nő, nemrég nősült, és amúgy is meglehetősen
maradi – mondta Anjou.
Katalin felkacagott. – Fiam, te alábecsülöd az én képességeimet. Condé, lévén
született hadvezér, imád sakkozni. Az udvarban senki nem sakkozik jobban Grenier
kisasszonynál. Mérkőzésre fogja kihívni Condét, így kötjük le a figyelmét. Ami pedig a
feleségét illeti, őt Alencon fogja szórakoztatni, mert bizalmas jó barátok.
– És Henrik? – kérdezte Guise Katalintól.
– Neki különleges meglepetést tartogatok, uraim. Az esküvője előtti estén hevesen
ostromolta Cher gróf leendő menyét. A nő ír származású, a neve Madame Burke.
Eljegyzett menyasszonya a grófné első házasságából származó fiának, Seigneur de
Mariscó-nak. A hölgy kifejezetten elutasító magatartást tanúsított, minek következtében
Henrik még jobban odavan érte.
– És mi legyen a vőlegénnyel? – kérdezte Anjou.
– Fülig szerelmes – mondta az anyakirályné –, és föl sem merül benne, hogy Henrik
komoly veszélyt jelenthet a menyasszonya számára. Az én közreműködésem nélkül
Henriknek semmi esélye nem volna a hölgynél, de én ezt az esélyt megadom neki.
Azonkívül Beuvron hercegné egykor férjhez akart menni Seigneur de Mariscó-hoz, s
most megözvegyülvén esetleg megpróbálhat újból hajdani vőlegénye kegyeibe férkőzni.
Ma este lesz alkalma erre, miközben te, Anjou, elvezeted Madame Burke-öt egy titkos
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helyre, ahol Henrikkel fog találkozni. A hölgy persze nem fogja tudni, kihez viszed, azt
mondod neki, én akarok beszélni vele, személyes üzenetet küldeni Tudor Erzsébetnek,
amit Angliába hazatértekor ad majd át.
– És akkor mi legyen, ha a hölgy ellenkezik vagy rájön valamire? – kérdezte Guise.
– Minden aprósággal nekem kell foglalkoznom? – fortyant fel Medici Katalin. –
Anjou, te ismered a titkos dolgozószobámat.
– Azt, ahol ágy van a benyílóban, anyám?
– Igen. Oda fogod vinni Madame Burke-öt. Kábítsd el valamivel, vagy kólintsd fejbe.
Igen, ez utóbbi a jobbik megoldás, ha elkábítod, esetleg használhatatlan lesz. Kötözd meg
a kezét, vetkőztesd le, és úgy fektesd az ágyra, hogy érvényesüljön a szép kis keble.
Henrik úgy bámulta, hogy majd kiesett a szeme. Ha közelről látja, félreteszi a
lovagiasságát, győzni fog a férfiassága. – Katalin felkacagott. – Szép nőről lévén szó,
bátran bízhatunk benne, hogy Henrik számára megszűnik a külvilág, nem fog tudni
ellenállni Madame Burke bájainak, meg se hallja a hajnali kétórai harangszót.
A Louvre-ban rendezett nagyszabású záróbál nemcsak a falakon belül zajlott, hanem a
palotához tartozó Szajna-parti parkban is. Navarrai Henrik cseppet sem kívánatos
udvarlását leszámítva Skye pompásan érezte magát Párizsban, bár úgy vélte, még a
Tudorudvar is különb az örökké intrikáló franciánál.
– Sose gondoltam volna – mondta Adamnek –, hogy ekkorát fognak nőni a
szememben az örökké a becsületükkel hencegő angolok, de a franciákkal egybevetve
még mindig tisztességesebbek.
– Mit gondolsz, a te konok ír honfitársaid meddig harcolnak még ellenünk?.– kérdezte
Adam.
Skye ártatlan kék szemekkel nézett rá. – Adam, nem az írek harcolnak az angolok
ellen, hanem az angolok az írek ellen.
– Az az angol, akit itt látsz, kivétel. – Adam fölé hajolt, és ajkával megérintette Skye
száját.
– Mes enfants! – szólt nekik Gaby. – Sajnálom, hogy meg kell zavarnom benneteket,
de a királynénak az a kívánsága, hogy Adam találkozzon Beuvron hercegnével.
– Soha, maman! – Adam dühösen vonta össze a szemöldökét.
– Adam, nem tagadhatod meg Katalin királyné kérését. Athenais az egyik kedvence.
Nem hinném, hogy a hercegnének bármi érdemleges mondanivalója lehetne számodra, de
ha már a királyné közbenjárt, meg kell hallgatnod Athenais-t.
– Adam – szólalt meg Skye halkan –, te is tudod, hányszor szerettem volna nemet
mondani Tudor Erzsébetnek, s épp te meg Robbie beszéltetek le róla. Menj csak, beszélj
azzal a nővel.
– Be kell látnom, nem volna helyes magunkra haragítanunk Medici Katalint, különben
nem számíthatunk rá, hogy ide menekülhetünk a Tudorok haragja elől. Jól van, édesem,
megyek és meghallgatom Athenais fecsegését, neked pedig megígérem, maman, hogy
nem tekerem ki a nyakát. – Ezzel Adam elindult a bálterem felé, ahol Beuvron hercegné
Medici Katalin társaságában várt rá.
– Nagyon jó vagy hozzá, kedvesem – mondta Gaby Skye-nak. – Hosszú évek óta nem
láttam a fiamat ilyen boldognak. Te teszed boldoggá, és én örök életemben hálás leszek
neked ezért.
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– Gaby, Adamet igazán nem nehéz boldoggá tenni. Szeretem. Ha ő nem mindig az én
érdekeimet nézte volna, én meg nem lettem volna annyi minden mással elfoglalva, már
rég férj és feleség lennénk. Most már nem engedem, hogy bármi közénk álljon.
– Madame Burke?
Ahogy a hölgyek felismerték Anjou hercegét, mélyen meghajoltak: – Fenség.
– Madame Burke – szólalt meg a herceg –, az édesanyám óhajt önnel négyszemközt
beszélni. Volna szíves velem jönni?
– Katalin királyné velem óhajt beszélni? – csodálkozott Skye. –Bocsásson meg,
herceg, de nem értem.
– Úgy tudom, madame, anyám arra szeretné kérni, adjon át egy személyes üzenetet a
királynőjének, ha majd visszatér Angliába. Ők ketten elég jól összebarátkoztak, amikor
arról folytattak tárgyalásokat, hogy a két család kapcsolatainak erősítése érdekében
Alencon öcsém feleségül venné Tudor Erzsébetet.
– Menj, drágám – mondta Gaby. – Nagy megtiszteltetés, hogy Katalin királyné
beszélni óhajt veled. – Gaby megigazgatta Skye haját és ruháját. – No, menj csak!
Anjou hercege barátságosan mosolygott, és a karját nyújtotta Skye-nak. Miután
elindultak, így szólt: – Meg kell mondanom, madame, az ön ruhája az est fénypontja. Ez
a különleges mályvaszín kiemeli a bőre szépségét, a szabásból pedig arra következtetek,
hogy nem angol, hanem francia kezek munkája.
– Eltalálta, herceg – felelte Skye. – Archambault-ban csináltattam, a kastély
házivarrónője készítette.
– A színt is ő választotta?
– Nem, mindig én választom a színt, és az anyagot is.
– Van érzéke hozzá, madame. Nekem az a tapasztalatom, hogy a nők előszeretettel
hagyatkoznak másokra, az eredmény pedig az, hogy sokszor nevetségesen néznek ki.
– Hová megyünk? – kérdezte Skye, mert egyre távolabb kerültek a bálteremtől.
– Van anyámnak egy kis külön dolgozószobája a palota egy félreeső részében, ott
senki nem zavarhatja. Tudja, sokan ellenzik Alencon és az angol királynő házasságát,
ezért szeretne anyám négyszemközt beszélni önnel, madame. Gondolom, megérti.
– Természetesen – felelte Skye, aztán követte a herceget egyik folyosón a másik után.
Igyekezett megjegyezni az útvonalat, de egy idő után rájött, hogy ez lehetetlen. A herceg
aztán néhány lépcsőn kísérte fel, majd megálltak egy ajtó előtt.
A herceg kinyitotta, és így szólt: – Fáradjon be, Madame Burke. Édesanyám pár
percen belül itt lesz.
– Merci – mondta Skye udvariasan, aztán tompa, de erős ütést érzett, és minden
elsötétült előtte.
Skye-t az életösztöne kimenekítette a sötétségből, s ahogy magához tért, egy
elfüggönyözött baldachinos ágyon találta magát. Megbotlott, elesett volna? Valami
roham okozta volna az ájulást? Megpróbált fölülni, és akkor vette észre, hogy a két kezét
összekötözték a háta mögött. Először arra se tudott visszaemlékezni, hogy került oda,
aztán eszébe jutott: Anjou hercege azt mondta neki, hogy az édesanyja akar vele beszélni,
aztán elvezette annak külön dolgozószobájába. Amikor ide belépett… elájult volna?
Miért van összekötözve a keze?
Skye-nak valahogy sikerült felülnie. A benyílót, ahol az ágyat elhelyezték, függöny
választotta el a helyiség többi részétől. – Itt van, herceg? – szólította Skye Anjou-t, de
választ nem kapott. Megpróbált kikászálódni az ágyból, de egyelőre nem sikerült, s
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ahogy körülnézett, döbbenten látta, hogy báli ruhája gondosan összehajtva ott fekszik tőle
távolabb egy széken. Ijedten nézett végig önmagán: csak selyem alsóinge és
alsószoknyája volt rajta, még a harisnyáját is levették róla. Odakintről döngő léptek
hallatszottak, aztán valaki nagyot rántott a függönyön, s egyszer csak Navarrai Henrik állt
ott teljes életnagyságban. Széles mosoly kíséretében így szólt: – Ó, chérie, hát eljött?
Egész este azon izgultam, nehogy meggondolja magát.
Skye előtt abban a pillanatban megvilágosodott: azért csalták oda, hogy Navarra
királya elcsábíthassa – de ugyan ki tette, és miért? Csak futó vendég a francia udvarban,
semmi köze a Louvre intrikáihoz. Henrik láthatólag nem részes az összeesküvésben. Őt is
csak belekeverték. De vajon mi célból?
– Monsieur de Navarre – Skye igyekezett a lehető leghiggadtabban beszélni –, nem
tudom, miről beszél, mint láthatja, meg vagyok kötözve, nem a saját jószántamból
vagyok itt.
Henrik közelebb lépett, majd leült Skye mellé az ágyra: – De chérie, hiszen maga
válaszolta azt az egyik üzenetemre, hogy eljön ide, az anyósom titkos dolgozószobájába a
bál idején, ma éjjel, pontosan fél kettőkor!
– Monsieur, én nem vagyok ismerős a Louvre-ban, honnan tudtam volna, hol van ez a
szoba? Kérem, oldja ki a kötelet, nagyon szorít. Adam de Marisco és a család már
bizonyára aggódik értem, el se tudják képzelni, hová tűntem. Még azt se tudom, hogyan
jutok vissza a bálterembe. Segítene nekem?
– Szóval nem maga válaszolt a szerelmes levelemre, chérie? – kérdezte Henrik
döbbenten.
– Meg se kaptam – felelte Skye.
– Mégis itt van – erősködött Henrik.
– Anjou hercege hozott ide. Azt mondta, a királyné akar velem négyszemközt
beszélni, valami üzenetet küld az angol királynőnek általam.
Medici Katalin jól ismerte ellenfelét, nem tévedett, amikor arra számított, hogy a félig
levetkőztetett Skye látványa minden egyébről eltereli Henrik gondolatait. Így is történt:
Navarra királya le sem tudta venni a szemét Skye formás kebléről. A minden képzeletet
felülmúlóan szépséges nő, íme, ott van tőle karnyújtásnyira!
– Akárhogy is, madame, valami módon mind a ketten idekerültünk – mondta Henrik –,
és bolondok lennénk, ha nem használnánk ki e pompás alkalmat! – Ezek után Henrik
kioldotta a Skye alsóingét összefűző szalagot, és derékig lemeztelenítette. A lélegzete is
elakadt a csodálatos keblek láttán.
– Monsieur de Navarre! Könyörgök, ne tegye ezt velem! – esdekelt Skye. – Eljegyzett
menyasszonya vagyok annak a férfinak, akit szeretek. Eszem ágában sincs megcsalni.
Navarrai Henrik keze már a bársonyos bőrű domborulaton járt:
– Chérie, esküszöm az égre, nincs férfi kerek e világon, aki ellen tudna állni ilyen
gyönyörűségeknek. Azonkívül maga nem szűz lány, mint hallom, már több férjet
eltemetett, nem tőlem kell féltenie az ártatlanságát.
– De a becsületemet igen! – kiáltotta Skye.
– Egy nő becsületét könnyű helyreállítani, chérie – mondta Henrik. – Az ember
ajándékoz egy gyémánt nyakéket, egy kis kastélyt, és minden rendbe jön.
– Ahhoz képest, hogy mindössze tizenkilenc éves, monsieur, meglehetősen tapasztalt
– jegyezte meg gúnyosan Skye.
Henrik felkacagott: – Először tizenhárom éves koromban voltam nővel, és ne higgye,
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hogy azóta egyetlen éjszakát is kihagytam. – Navarrai Henrik felállt, kezdte magát
megszabadítani ruhájától.
– Ön, madame, leszidott, megsértett, de a szándékomtól nem tudott eltéríteni.
Meglehet, chérie, nem önként jött ide, de ha már itt van, én életem végéig nem tudnám
magamnak megbocsátani, ha elengedném.
– Kiabálni fogok! – fenyegetőzött Skye.
Henrik nevetett. – Senki sem fogja meghallani, chérie. Medici Katalin számos okból
rendeztetett be magának szobát a Louvre legtávolabbi zugában, ezek egyike, hogy úgy
tudja kihallgatni a foglyait, hogy abból egy árva szó ne jusson el illetéktelen fülekbe. Egy
teremtett lélek nem fogja hallani, ha maga kiabál, legfeljebb alaposan bereked. – Henrik
ezután kibontotta Skye éjfekete haját, majd immár vágytól remegő hangon így szólt: – Ne
féljen, chérie! Nem fog szenvedni attól, ami most történik. Gyakorlott szerető vagyok,
nem okozok fájdalmat magának, meglátja, örömét leli majd benne, esküszöm, nem bánja
meg!
Skye belenézett Navarrai Henrik borostyánszín szemébe. Tudta, nem mondhat olyat,
ami eltéríthetné szándékától. Teljességgel ki van szolgáltatva neki, csak azt remélheti,
igazat mond, és nem fog neki fájdalmat okozni. Persze ő semmit nem tesz, hogy Henrik
kedvében járjon, majdcsak kibírja valahogy, míg remélhetőleg gyorsan végez. Másnap
úgyis elutaznak, többé nem is látja Henriket. Adamnek meg se kell tudnia. Skye
elszégyellte magát ez utóbbi gondolat miatt, de semmi értelme elszomorítani azt a férfit,
akit szeret.
– Szabaddá tenné a kezem, monseigneur? Módfelett kényelmetlen így feküdnöm.
Ígérem, nem bántom.
Henrik kioldozta a kötelet, Skye pedig megdörzsölte elzsibbadt csuklóját. Ez azonban
lehetővé tette Henrik számára, hogy egészen lemeztelenítse Skye-t. Aztán Skye
legnagyobb meglepetésére Henrik visszalökte a párnára, és a feje fölött újból
összekötözte a kezét.
– Bocsásson meg, chérie – mondta Henrik, hangján valódi sajnálat érződött –, de az ön
fejlett erkölcsi érzéke védekezésre késztetné. A kezemet pedig egészen másra akarom
most használni, nem arra, hogy az ütéseit védjem ki. – Henrik újból felállt, és befejezte a
vetkőzést.
Skye félig lehunyt szemhéja alól figyelte Henriket. Majdnem olyan magas, mint
Adam, gondolta. Erős csontozató, de mégis inkább soványnak mondható, ettől némiképp
félszeg ember benyomását kelti. Lába aránytalanul nagy, de a keze keskeny, kifejezetten
szép.
Henrik gyöngéd simogatásokkal térképezte fel Skye testét, majd halkan így szólt: –
Milyen gyönyörű! Életemben nem láttam még nőt, akinek ilyen csodálatos lett volna a
bőre. – Aztán Skye fölé hajolt, csókolgatni kezdte a mellét: – Mon Dieu, chérie, ez maga
a tökély!
Az ördögbe, dühöngött magában Skye, mert némi kis borzongást érzett. Ez az ember
nem vadállat, nem ront nekem, nagyon is érti a dolgát. Henrik ajka összezárult Skye
mellbimbóján, s ő felnyögött.
– Szóval ez jólesik magának, chérie! Mondja meg, mit szeret.
– Nem érdekel, mit csinál – felelte Skye ridegen. – Egyáltalán nem számít.
– Maga kis hazug. Azt hiszi, el tudja titkolni előlem, hogy mit érez? Maga annál
sokkal őszintébb – nevetett halkan Henrik. – Nemsokára, szépségem, a gyönyör csal elő
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magából kiáltást.
Henrik ezután csókjaival borította el Skye egész testét, és hevesen, követelőzően vette
birtokba a száját. Skye mérhetetlen dühös volt önmagára, amiért a teste minden
tiltakozása ellenére elárulta. – Utálom, gyűlölöm magát! – mondta Henriknek, de
valójában önmagát szidta. Tisztában volt vele, hogy ennek semmi köze a szerelemhez,
mégis majd elsüllyedt szégyenében, amiért ez a fiatalember létére igen tapasztalt szerető
vágyakat ébresztett benne. Miközben Henrik valódi szenvedéllyel magáévá tette, a
távolból odahallatszott a hajnali két órát jelző harangszó. Skye azon töprengett, vajon
mikor telik már be vele Henrik, amikor aztán végre lihegve nyúlt el mellette.
– Nos, monseigneur, most már elenged? – sóhajtott fel Skye.
– Chérie, hiszen csak most kezdtük el. Nem áll szándékomban hajnal előtt elengedni.
– Henrik Skye fölé hajolt, gyöngéden megcsókolta. – Vallja be, szépségem, magának sem
volt olyan rossz, mert én bizony nagyon élveztem. – Ahogy Henrik rámosolygott, Skye
úgy érezte, gyűlölnie kellene ezt az embert, de mégsem volt képes rá.
– Monseigneur, ha hajnalig itt tart, mit mondjak a vőlegényemnek? Kénytelen leszek
elmondani az igazságot, hogy Anjou hercege elrabolt a bálteremből, hogy maga
elcsábíthasson. Leendő anyósom ott volt velem, amikor Anjou odajött hozzám,
alátámasztja majd, amit én mondok. Nem fél a botránytól, monsieur? Még egy hete sincs,
hogy feleségül vett egy királyi vérből származó hercegnőt, és máris más nőt visz az
ágyába, ráadásul olyat, aki ezt nem akarja. Hagyjon elmenni, most még észrevétlenül
visszatérhetek a bálterembe.
– Remekül érvel, szépségem, de az az igazság, senki nem akad fenn azon, hogy én
más nők után járok. Elfogadják, hogy ilyen a természetem, egyébre nem is számítanak. A
kedves feleségem pedig buzgón csal Guise-zel, minden délután szeretkeznek, míg én
Alencon sógorommal teniszezek. Nos, madame, ez az igazi botrány, mert én hugenotta
vagyok, Marguerite viszont jó katolikus, mely vallás szerint ez súlyos bűn. Marguerite
úgyszólván kötelességének érzi, hogy felszarvazzon, úgyhogy nem látom be, miért volna
botrány az, hogy én magával szeretkezem.
– Monsieur, térjen észre! Mondja, a büszkesége, az önbecsülése egy szemernyit sem
tiltakozik az ellen, hogy olyan nőt cipel az ágyába, aki nem kívánkozik oda? Ebben maga
valóban képes örömét lelni?
– Olyankor a legszebb, ha dühös, chérie! – Henrik e kitérő válaszára Skye-nak már
nem maradt ideje felelni, mert kivágódott az ajtó, és Condé herceg futott be, láthatólag
feldúltan.
– Henrik! Hála istennek, itt vagy épségben! Öltözz! Gyere azonnal! Menekülnünk
kell, meg akarnak ölni bennünket!
Henrik döbbenten nézett a hercegre, miközben feltápászkodott:
– Mondhatom, jókor jöttél! Az ég szerelmére, miről beszélsz?
– Óriási a zűrzavar Párizsban! – hadarta Condé izgatottan. – A katolikusok Guise-zel
az élükön az ágyukban mészárolják le az embereinket! A tömeg már a Louvre-t is
megostromolta, bennünket keresnek. A polgárőrség egyelőre útjukat állta, de nem tudni,
meddig képesek ellenállni! Most kaptam a hírt, hogy Coligny halott. Igyekezz, Henrik!
Navarrai Henrik azonban már javában öltözött, az imént még kisfiúsán mosolygós arca
elkomorult Condé szavai hallatán. – Szerintem mi biztonságban vagyunk – mondta
Condénak –, fogalmam sincs, mi módon, de Kígyó asszonyságnak köze van a dologhoz.
– Aztán Skye-hoz fordult: – Madame, sajnálom, hogy intő szavaira nem hallgattam
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korábban. A szenvedély nálam mindig legyőzi a józan észt, együttlétünkkel kapcsolatban
mégis csak azt sajnálom, hogy ilyen rövidre sikeredett. Ha lemegy a lépcsőn, annak
tövében van egy kertre nyíló ajtó, onnan könnyen visszatalál a bálterembe.
– Skye fölé hajolt, gyorsan megcsókolta, tekintetében valódi sajnálat látszott. – Adieu,
chérie! – Ezzel már indult is.
– Monseigneur! – kiáltott utána Skye. Navarrai Henrik hátrafordult: – Madame?
– Monseigneur, nem oldozta ki a kezem!
Henrik gyorsan kioldotta a kötelet, s annyit mondott: – Bocsásson meg, szépségem!
– Az Isten legyen önnel! – felelte Skye halkan.
Henrik szeme felcsillant, s már távoztában szólt vissza Skye-nak:
– Tudtam, hogy megérintettem a szívét, chérie! – Aztán Condéval együtt távozott.
Skye-nak nevethetnékje támadt. Ennek a hiú kis kölyöknek egy hajszálon függ az
élete, mégis az a legfontosabb neki, sikert ért-e el az ágyban. Odakintről behallatszott a
harci zaj és a szörnyű kiáltozás. Skye gyorsan fölkelt, sietve öltözött, bár Mignon
segítsége nélkül nehezen boldogult báli ruhájával. Végül azért sikerült rendbe hoznia
magát, és futva indult el a kert felé.
Hamar megtalálta az utat a bálteremhez, ahol óriási volt a felfordulás, csak a néhány
ott tartózkodó hugenotta nemesi család tagjai bújtak össze némán félelmükben. Medici
Katalin a fia, annak felesége, Marguerite lánya, Navarrai Henrik, Condé és Condé
felesége társaságában ült szótlanul a királyi emelvényen. Katalin azonnal észrevette a
terembe lépő Skye-t, s amikor tekintetük összetalálkozott, Skye rögtön tudta, hogy az
egészet, az ő elcsábítását is beleértve, az anyakirályné tervelte ki. Skye gyorsan
félrekapta a fejét, nem óhajtotta Katalin diadalmas tekintetét látni.
– Skye! Hála istennek, drágám! Már nagyon aggódtam! Hol voltál? – Adam magához
szorította, átölelte.
Skye akkor döbbent rá, mekkora veszélyben volt, amikor Adam arcát meglátta.
Hirtelen kitört belőle a sírás. – Ó, Adam! Nagyon megijedtem!
– Jól van, báránykám – súgta neki Adam –, már nincs semmi baj. Gyere, maman is
aggódik érted! – Aztán Adam odakísérte, ahol Gaby és az egész Saville család
várakozott.
– Ma fille, mi a baj? – Gabyt elfogta az aggodalom. – Nagyon rég eltűntél, már
izgultam miattad, főleg mióta tudom, mekkora a felfordulás a városban.
– Később majd mindent elmagyarázok, Gaby – felelte Skye.
– Most, hogy végre Skye megkerült – mondta a gróf –, el kell jutnunk a házhoz, fiaim!
Indulhatunk?
A család férfi tagjai bólintottak, Adam pedig az édesanyja mellé ültette Skye-t, s
elmondta, mit készülnek tenni: – Antoine azért aggódik, mert a ház, amit kibéreltünk, egy
hugenottáé, a tömeg azt is megtámadhatja. Vissza akar menni a Marais negyedbe, és
kihozni a gyerekeket meg a személyzetet, még mielőtt bajuk esne. Nem fog soká tartani.
– Értem, Adam. Menj csak, drágám – mondta Skye. – Addig én itt maradok az
édesanyáddal.
Cher grófja fiaival, vejeivel és fogadott fiával együtt gyorsan odament a királyi
emelvényhez, váltott néhány szót Medici Katalinnal, aki végül bólintott, aztán ők
mindannyian elsiettek. Gaby Skye felé fordult.
Skye nagyot sóhajtott. – Az egész azért történt, hogy távol tartsák Navarrai Henriket a
tömegtől. Anjou hercege az anyja titkos dolgozószobájába vitt, leütött, megkötözött,
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levetkőztetett, odakészített Henriknek, mint egy karácsonyi ajándékot, vele meg
elhitették, hogy szerelmi légyottra várom.
– És mit szólt, amikor értesült a cselvetésről?
– Jaj, Gaby, lovagiasságról Henrik esetében ne beszéljünk. Megerőszakolt, de
Adamnek nem szabad elmondanod, elvesztené a fejét, és megölné!
– Remélem is, ma fille – jegyezte meg Gaby felháborodottan.
– Nem, Gaby! Adam nem ölheti meg a francia trón királyi vérből származó
várományosát! Még csak panaszt sem tehet a királynénál, hiszen az egészet ő tervelte ki.
Ha Tudor Erzsébet nem hajlandó elismerni a mi házasságunkat, és nem mehetünk
Angliába, az egyetlen menedékünk Franciaország. Kérlek, Gaby, ígérd meg, hogy nem
mondod el Adamnek!
Gaby bólintott. Skye éppolyan gyakorlatias, mint ő, valóban semmi értelme elmondani
Adamnek. Skye-nak tökéletesen igaza van, a fia éktelen haragra gerjedne, és persze
megtorolná a becsületsértést. – Rendben van, ma fille – mondta Gaby. – Mielőtt lezárjuk
a témát, valamit azért szeretnék megtudni. Valóban olyan jó szerető Henrik, mint
amilyennek mondják?
– Még nagyon fiatal – felelte Skye –, de minden adottsága megvan hozzá, és
tanulékony.
Gaby halkan fölnevetett. – Szerintem Navarra királya módfelett csalódott lenne, ha
hallaná, hogyan értékeled a teljesítményét!
– Madame Burke?
Skye és Gaby szeme tágra nyílt, majd térdet hajtottak Medici Katalin előtt. Az
anyakirályné barátságosan rámosolygott Gabyra, aztán Skye-ra nézett.
– Nem fogom elfelejteni, mekkora szolgálatot tett ma nekem, madame – mondta
Katalin. – Mondhat rólam bárki, amit akar, én nem szoktam elfelejteni azokat, akik
segítségemre vannak. Mostantól fogva Medici Katalint tekintse barátjának.
– Miért éppen én…? – kérdezte Skye.
– Azért, madame, mert Henrik odavolt magáért, csak maga köthette le a figyelmét
kellő ideig, és tarthatta távol Guise-től és az embereitől. Maga visszautasította Henriket,
de ez nála csak olaj volt a tűzre, a vőm nincs hozzászokva, hogy szép nők nemet
mondjanak neki. Ön, madame, a Tudor-udvarhoz tartozik, és híreim szerint igen okos
teremtés. Ha nem értené meg a helyzetemet, már rég sikoltozna, kiabálna dühében.
– Nem akarok fájdalmat okozni a vőlegényemnek azzal, hogy tudomására hozzam,
hogyan gázoltak bele a becsületünkbe, felség. De azért nem árt, ha tudja: nem szeretem,
ha kihasználnak.
– Mindazonáltal ön tisztában van vele, hogy a hatalom szokott ilyen eszközökhöz
folyamodni – hangzott a tárgyilagos válasz. – Mikor tartják az esküvőt?
– Szent Mihály napján, Archambault-ban.
Medici Katalin Gabyra nézett. – Elmegyek. Azon a héten Ussé-ben leszek, de egy
napra ellátogatok Archambault-ba. Ha jól értettem Antoine gróf szavait, még ma
elutaznak Párizsból, tehát a viszontlátásra Szent Mihálykor. – Aztán az anyakirályné
Gabytól is elköszönt, és visszatért a királyi emelvényre.
– Mon Dieu! – szólalt meg Gaby. – Királyi vendégünk még soha nem volt
Archambault-ban! El se merem hinni! Skye, ma fille, tudod, mekkora megtiszteltetés ez?
A királyné eljön az esküvőtökre!
Skye-ból kitört a nevetés. Királyi vendég! Skye igazából soha nem értette meg az
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uralkodókat, nincs náluk megátalkodottabb ember a világon. Mindazonáltal Tudor
Erzsébetet talán kedvezően befolyásolja Medici Katalin jelenléte az esküvőjükön, talán
utólag áldását adja a házasságukra úgy is, hogy előzetesen nem kérik ki az engedélyét. –
Amikor Adam rokonával, Geoffrey Southwooddal házasodtunk össze, az esküvőn ott volt
Tudor Erzsébet is a greenwichi palotában – mondta Gabynak. – Még a nászéjszakát is ott
töltöttük.
– Adam ezt nem is mondta – álmélkodott Gaby. – Jól sikerült a házasságod
Southwooddal? Boldogok voltatok?
– Nagyon boldogok!
– Szóval a királynő szerencsét hozott. Most is királynő jelenlétében kötsz házasságot,
ezúttal is szerencsét fog hozni, chérie.
– Szép gondolat, Gaby! – Skye Gaby felé fordult, átölelte. – Tudod, nekem eddig még
soha nem volt anyósom. Egyik előző férjem édesanyja sem élt már, amikor
összeházasodtunk. Nagyon örülök, hogy te leszel az anyósom, Gaby!
Gaby de Saville szeme megtelt könnyel. Bárkit vett volna feleségül Adam, ő
mindenkit igyekezett volna szeretni, de Skye esetében ez nagyon is könnyű: ők még
barátnők is, és ennek Gaby nagyon örült. – Száz gyertyát gyújtok a Szűzanyának hálából,
hogy te vagy a fiam mellett – mondta Gaby meghatottan.
– Én meg még százat, hogy mellette lehetek – felelte Skye. – Ó, Gaby! Tudom, hogy
most végre már minden rendben lesz!
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Cher gróf és a család férfi tagjai még idejében érkeztek a Marais negyedbe. A tömeg
már készült megtámadni a házat; ők csak annyit tudtak, hogy a tulajdonos hugenotta.
Amint a gróf és fiai az udvarba értek, a feltüzelt emberek körülfogták őket, mindenféle
sebtiben összetákolt szúrófegyverrel fenyegetőztek, és azt kiáltozlak: – Halál az
eretnekekre!
Antoine de Saville hiába próbált szólni hozzájuk, hangját elnyelte a dühödt kiáltozás.
Adam észrevette, hogy Guise egyik embere a tömeg vezére, odament hozzá, és azt
mondta neki: – Monsieur, e ház tulajdonosa valóban hugenotta, de nincs itt Párizsban.
Egy hithű katolikus nemesember, Cher grófja bérelte ki. Odabenn nem hugenották
tartózkodnak, hanem az ő családja és személyzete.
– A házat felgyújtjuk – felelte a herceg embere –, ez monsieur de Guise utasítása.
– Értem – felelte Adam. Közben rájött, hogy a szomszédban lakó herceg ezt az
alkalmat akarja megragadni arra, hogy megszerezze magának a telket. – Csak arra kérem,
tegye lehetővé, hogy nevelőapám kihozza a bentlévőket és a holmiját. Cher grófja a
király és Katalin királyné jóindulatát élvezi.
A herceg embere bólintott. – Rendben van, de mondja meg a nevelőapjának, hogy
siessen. Az indulatokat nem lehet sokáig féken tartani.
Adam visszament Antoine-hoz. – Épp csak annyi időnk van – mondta –, hogy
kihozzuk a holminkat, a gyerekeket és a személyzetet, beau-pére. Felgyújtják a házat.
– Alexandre! Yves! – kiáltott a gróf. – Hozzátok ki a színből az összes kocsit, azt is,
ami nem a miénk! Louis, Henri, Robert! Maradjatok itt nyeregben a bejárat előtt. Adam,
te gyere be velem!
Nem tartott sokáig a Saville gyerekek és a cselédség összeterelése, a holmijukat pedig
a nap folyamán már összecsomagolták, hiszen másnap amúgy is utazni készültek, tehát
épp csak ki kellett hordani és kocsira rakni. A ház perceken belül kiürült, Adam és a gróf
újra nyeregbe szállt, s miután köszönetet mondtak a herceg emberének, el is indultak.
Ahogy visszanéztek, látták, amint a csőcselék megrohanja az épületet, a megvadult
emberek loptak, fosztogattak, mielőtt lángba borították a házat.
Visszatértek a palotához, hogy a már türelmetlenül várakozó nők is beszállhassanak a
hintókba, és véletlenül úgy alakult, hogy Skye kettesben utazhatott Adammel egy kisebb
kocsiban. Skye azon nyomban odabújt Adamhez, és mint mindig, amikor
megrázkódtatások érték, ekkor is egy szempillantás alatt mély álomba merült. Mire
felébredt, már mérföldekre jártak a fővárostól, de amerre csak elhaladtak, mindenütt
mutatkoztak a párizsi pusztításhoz hasonló durva cselekmények nyomai. Helyenként az
út mentén akasztott embereket is láttak.
Skye sírva fakadt a látványtól. – Nem hiszem, hogy Isten megbocsátja ezt a
kegyetlenkedést – mondta szomorúan.
– A hugenották se jobbak – felelte Adam. – A vallási fanatikusokkal sajnos nincs mit
kezdeni, józan érvekre úgyse hallgatnak, csak hajtogatják a magukét. Ne nézz oda,
édesem, bárhogy szeretnénk, nem tudunk rajtuk segíteni.
Sehol nem álltak meg útközben, még lovat se váltottak, Antoine de Saville a lehető
leghamarabb vissza akart érni Archambault-ba. Megint országszerte összetűzések
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lesznek, ilyenkor a legjobb a kastély falai közt. Párizs felé öt napon át utaztak, vissza
csak három napig. Sötétedés után érkeztek meg Archambault-ba, fáradtan és a látott,
tapasztalt szörnyűségektől megviselten. Az Archambault környékén élő hugenottáknak
nem esett bajuk, bár a papjuk néhány emberével La Rochelle-be szökött. A többség ott
maradt, bízván abban, hogy a gróf megvédi őket, mivel a legjobb borászok,
hordókészítők és szőlőművelők közülük kerültek ki. A helybeli katolikus pap szerencsére
békeszerető öregember, nem kellett attól tartani, hogy párizsi és más nagyobb városbeli
társaiéhoz hasonló túlkapásokra vetemedik.
A Párizstól távol eső Archambault-ban élőket tehát nem érintette közelről a Szent
Bertalan-éji vérengzés. A család élete hamar visszatért a régi kerékvágásba,
megkezdődtek Adam de Marisco és Skye O'Malley esküvőjének előkészületei. Eredetileg
szerényebb keretek között akarták megünnepelni az eseményt, de mivel a királyné is
odaígérkezett, megváltoztatták a terveket.
Beköszöntött a szeptember, és Skye már számolta a napokat, nagyon várta az esküvőt,
s hogy újra együtt lehet a gyermekeivel. A menyegzőt szeptember huszonkilencedikére,
Szent Mihály napjára tűzték ki, Skye gyermekei pedig huszadikán érkeztek, kocsi ment
értük Nantes-ba, ahol Skye hajója kikötött. Mind eljöttek, még a legidősebb fiú, Ewan is
kimozdult írországi birtokáról, hogy az anyja esküvőjén ott lehessen.
– Ne félj, mama – mondta Ewan –, a bácsikám, Seamus és Conn O'Malley őrködnek
Ballyhennessey felett, míg én itt vagyok.
– És hol a feleséged? – kérdezte Skye.
– Gwyn meg én úgy döntöttünk, megvárjuk, míg te is ott lehetsz az esküvőnkön.
Gwyn még mindig nagyon fiatal, mama. Vagy már mindenképp nagymama szeretnél
lenni?
– Olyan biztos vagy benne, hogy lesz gyereked? – kérdezte Skye. Ewan kuncogott,
aztán amikor az öccse, Murrough megszólalt, elpirult. – Mama, Ewan két zabigyerekről
már gondoskodott!
– Ewan! – hüledezett Skye, de Adam és a Saville család férfi tagjai csak jóízűen
nevettek.
– Sacré bleu! – mondta a gróf, szemét törölgetve. – Az áldóját! Remek unokákat
hozott nekünk a családba, Skye! – Aztán hunyorogva nézett Ewanra. – Szóval a fiatalúr
kedveli a hölgyeket! Én már öreg vagyok az ilyesmihez, de a fiaim majd segítenek
megkeresni a környék legszebb lányait.
– Ejnye, beau-pére – mondta Skye –, igazán nem kellene még lovat is adni alá!
– Ugyan miért ne, chérie? Felnőtt férfi, inkább legyen büszke rá! Skye reménykedve
nézett Gabyra, de ő csak pillantásával fejezte ki együttérzését, nem szólt egy szót se. A
Saville család úgy fogadta Skye gyermekeit, mintha vérrokonok volnának, a
nagyszülőket nélkülöző gyerekek pedig igen hamar feloldódtak a gyerekszerető gróf és
grófné társaságában. A két Saville fiú és egy lány egyébként is Archambault-ban lakott,
Isabeau és Clarice pedig a közelben, ezért a ház amúgy is állandóan tele volt gyerekekkel.
Skye gyerekei, akiknek addig nem sok részük volt családi életben, gyorsan
beilleszkedtek. Ewan és Murrough hamar összebarátkozott a velük körülbelül egyidős
Henri és Jean Saint Justine-nel, a négy fiatalember együtt járt lovagolni és vadászni,
időnként feltűnően elégedett ábrázatukból pedig Skye arra következtetett, hogy a
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lányokhoz is. Catherine-Henriette Saint Justine csak egy évvel volt fiatalabb Willow-nál,
s az a tény, hogy a tizenegy éves kislány ott lehetett a Louvre-beli bálon, kiváltotta
Willow csodálatát, aki azóta sem mehetett a Tudor-udvarba. Robin új barátja Charles
Sancerre lett, a négy és fél éves Deirdre Burke pedig az ötéves Antoinette de Saville-jal
töltötte ideje java részét. Akadt korban hozzá illő társa Padraicnak is, Michel Sancerre
személyében.
Skye csak álmélkodott. A nagyobb gyerekek persze örültek, hogy ismét az anyjukkal
lehetnek, de a két Burke csemete nem emlékezett rá, és némiképp tartott tőle. Deirdre
viszont jól emlékezett Adamre, aki sok időt töltött vele, míg Skye távol volt. A kislány
következetesen papának nevezte Adamet, Padraic pedig a nővére példáját követve szintén
csakis papának hívta.
– Hagyd csak – mondta Adam Skye-nak, amikor ki akarta javítani a gyerekeket –,
később majd mindent megtudnak Niallról, de most apára van szükségük.
Skye legnagyobb meglepetésére a négy idősebb gyerek is mind gyakrabban nevezte
apának Adamet. Robin Geoffreyn kívül eddig senkit nem szólított apjának, az O'Flaherty
fiúk meg, akik Dómra nem emlékeztek, az ír büszkeségük miatt se Geoffreyt, se Niallt
nem tüntették ki ezzel. Willow ugyan Niallt papának hívta, de az ő bizalmát is hamar
elnyerte Adam de Marisco.
– Miféle varázslatot űzöl a gyermekeimmel? – tréfálkozott vele Skye.
– Nincs itt semmi varázslat, egyszerűen szükségünk van egymásra.
– Ó, Adam, el sem tudod képzelni, mennyire örülök, hogy ez így van! – mondta Skye
meghatottan.
Aztán három nappal az esküvő előtt, amikor a varrónő az utolsó simításokat végezte
Skye ruháján, egyszer csak így szólt: – Madame, egy kicsit mintha meghízott volna.
Bizonyára nagyon boldog, mert a legtöbb menyasszony inkább fogyni szokott az esküvő
előtt. Ki kell engednem a derekánál.
Skye nem szólt egy szót sem, de Gaby észrevette, mennyire elsápadt a varrónő szavai
hallatán. Miután az asszony végzett az igazítással, majd Mignon egy kényelmes köntöst
adott rá és ő is kiment, Gaby de Saville Skye-ra nézett, és azt kérdezte: – Mi a baj, ma
fille? Mi nyugtalanít?
Skye gondterhelten nézett leendő anyósára. – Állapotos vagyok, Gaby. Semmi kétség.
Istenem, mit tegyek?
Cher grófnéba egy percre belefagyott a szó, de aztán Skye kétségbeesését látva úgy
érezte, mondania kell valamit. – Persze Navarrai Henriktől van. Az átkozott! Miért nem
tudott téged békén hagyni?
– Egyszer, Gaby – mondta Skye remegő hangon. – Egyetlenegyszer tett magáévá.
Hogy történhetett ez?
– Sokszor egy is elég, ma fille – jegyezte meg a grófné.
– Hogy lehetek én így Adam felesége? Hogy mehetek hozzá ahhoz az emberhez, akit
szeretek, valaki másnak a gyerekével a hasamban? Nem várhatom el, hogy egy idegennek
a gyerekét elfogadja. Jaj, Gaby, most mit tegyek?
– Nincs más választásod, ma fille, meg kell mondanod Adamnek.
– Jaj, nem!
– De igen! Figyelj ide, Skye. Én jól ismerem a fiamat. Te és Adam szeretitek egymást.
Hosszú, rögös utat jártatok be, mire idáig eljutottatok, és te, Skye, olyan boldoggá tetted
őt, amilyennek én még nem láttam. Eddig igazából soha nem talált magára, neked
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köszönhető, hogy most végre igen. Rágondolni se merek, mi lenne vele, ha elhagynád.
Elmondjuk Adamnek a teljes igazságot. Arra nyilván te sem számítasz, hogy elhagy
vagy akár csak téged hibáztat. Ha elég jól ismerem a fiamat, először is rád fog gondolni,
hogy milyen rossz lehetett neked. A második gondolata a bosszú lesz, és nekünk együttes
erővel kell őt visszatartanunk ettől. Tudok egy vajákos asszonyról, az erdőben él, az
valami szerrel segít megszabadítani cl tői a nem kívánt gyermektől. Ha ez nem megy,
megszülöd, és keresünk egy parasztasszonyt, aki fölneveli.
– Gaby, én képtelen vagyok magzatot elpusztítani, egyszerűen nem vinne rá a lélek.
Tudom, hogy Adam megbocsát, de nem tisztességes dolog ezt kérni tőle. Ha elküld, azt is
meg tudom érteni. – Skye szeméből hatalmas könnycsepp gördült alá.
– Hívd ide monsieur Adamet – mondta Gaby Mignonnak, aki időközben visszajött.
A komorna máris elsietett, s a két nő csendben várta Adamet. Gaby észrevette, Skye
mennyire megviselt, szünet nélkül gyürködte a zsebkendőjét idegességében. – Meglátod,
ma fille – vigasztalta Gaby –, nem lesz semmi baj.
Anyja szavait már hallotta a szobába lépő Adam, és nyomban Skye-hoz sietett.
Letérdelt mellé, és ránézett: – Mondd, kicsi lány, mi a baj?
Skye nem sokat látott Adam arcából, mert szeme addigra már megtelt könnyel, és
képtelen volt megszólalni, így Gaby mondta el, mi bántja Skye-t.
– A fenébe, maman! – rivallt rá az anyjára Adam. – Te hagyod, hogy szegény egyedül
viselje ezt a keresztet azok után, ami Marokkóban történt vele?
– Ne beszélj így édesanyáddal, Adam! – szipogta Skye. – Csodálatosan viselkedik
velem.
– Megölöm azt a disznót! – üvöltötte Adam.
– No látod, ezért szerettelek volna kihagyni a dologból, fiam! – csattant fel Gaby. –
Volnál szíves elárulni, mi jó származna abból, ha megölöd a francia trónörököst? Hová
menekülsz egy ilyen bűntett elkövetése után? Elég baj, hogy Skye viselős, de közel sem
akkora, mint ha te valami őrültséget művelsz.
– Megérteném, ha ezek után nem akarnál feleségül venni, Adam – suttogta Skye.
– Jézusom, hogy mondhatsz ekkora sületlenséget? – kiáltott fel Adam. – Persze hogy
feleségül akarlak venni, hat hosszú éve várok erre! Össze se tudom számolni, hány
álmatlan éjszakán átkoztam magam, amiért hagytalak elmenni! Navarrai Henriket ugyan
képes lennék megölni, de az a gyerek félig a tiéd, Skye, és én úgy fogom felnevelni,
mintha a sajátom volna. Hallani sem akarok róla, hogy odaadjuk valami buta
parasztasszonynak! Most meg, légy szíves, azonnal hagyd abba a bőgést, kicsi lány,
gyere ide, és csókolj meg! – Ezzel Adam fölállt, magához ölelte és forrón megcsókolta
– Ó, Adam! – suttogta Skye. – Kimondhatatlanul szeretlek, de az egész család tudni
fogja, hogy nem a tiéd a gyerek, nem hozhatlak ekkora szégyenbe!
– Várjatok csak! – szólt közbe Gaby. – Amikor Athenais felbontotta az eljegyzését
Adammel, és világgá kürtölte a hazugságait, a Saville gyerekeim még kicsik voltak
ahhoz, hogy bármit is értsenek. Csak Adam húgai és Antoine tudnak róla, nekik
elmondunk mindent, és ők hallgatni fognak. Skye, éppúgy szeretnek téged, mint én, mert
látják, milyen boldoggá tetted Adamet.
– Látod, kicsi lány, ezúttal nem szökhetsz meg előlem! – súgta Skye fülébe Adam.
Skye hatalmas megkönnyebbülést érzett, és boldogságtól sugárzó mosollyal nézett
Adamre. – Majd nagyon vigyázok az evéssel a következő napokban, hogy beleférjek a
menyasszonyi ruhámba.
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Nem is volt semmi baj a gyönyörű szép, puffos ujjú, harangszoknyás, aranyszálakkal
és gyöngyszemekkel díszített ruhával az esküvő napján. Mignon halvány aranyszín
selyemrózsákat tűzött Skye hajába, és Willow bölcs előrelátásának köszönhetően saját
ékszereit viselhette, a kislány ugyanis elhozta őket magával Angliából. A vőlegénynek
sem kellett szégyenkeznie arannyal díszített, bronzbarna bársonyöltözékében.
Mivel az eredetileg bensőséges családi ünnepnek szánt esküvőre Medici Katalin
személyében különleges vendéget is vártak, a kastély kápolnája kicsinek bizonyult volna.
Ezért a helybeli templomot öltöztették virágdíszbe. A királyné előző este érkezett. Gaby
nagy mentegetőzés közepette bocsátotta rendelkezésére a lakosztályt, de Katalin
megnyugtatta, hogy neki tökéletesen megfelel.
Az esküvői menet a Cher folyó menti dombon épült kastélytól haladt lefelé,
Archambault templomához, s amerre mentek, mindenütt ünneplőbe öltözött falusiak
köszöntötték őket. Skye sok gyerekét látva összekacsintottak, hogy az ifjú pár bízvást
még számos unokával ajándékozza meg a grófékat.
Ahogy Skye ott térdepelt Adam mellett a templomban, az a furcsa érzése támadt,
mintha láthatatlan vendégeik is lennének: előző férjei, akik mosolyukkal fejezik ki
egyetértésüket. Dom persze nem volt köztük, de Khalid bég, Geoffrey Southwood, Niall
Burke megjelent lelki szemei előtt, sőt még szegény Fabron de Beaumont is. Amikor
Adam az ujjára húzta a súlyos aranygyűrűt, mind eltűntek. Skye-t egy pillanatra
szomorúság fogta el a múlt miatt, de aztán annál nagyobb öröm költözött belé, mert arra
gondolt, ami eztán következik, az édes holnapokra.
A templomból kilépve köréjük sereglettek a meghívott vendégek és a helybeliek, s
Adam ott, mindenki szeme láttára átölelte és megcsókolta Skye-t. Aztán a menet
visszatért a kastélyba. Csodálatos volt az idő aznap, enyhe szellő fújdogált, az égen sehol
egy felhő. Skye egyik házassága sem köttetett ilyen szép napon, s ő ezt igen biztató
előjelnek tekintette: boldog jövő vár rá Adam oldalán.
– Mondd, Lady de Marisco, te is olyan boldog vagy, mint én? – kérdezte Adam, a
válasz pedig Skye sugárzó mosolya volt.
A kastély előtti gyepen állították fel az asztalokat, egyet pedig az ácsolt emelvényen,
hogy az ünneplők jól láthassák az ifjú párt, Medici Katalint és az előzetes bejelentés
nélkül érkezett Marguerite hercegnőt. Skye először nagyon megijedt, hogy Navarrai
Henrik is megjelenik majd, de a hercegnő epés megjegyzéséből kiderült, hogy a férjének
másutt akadt dolga, így aztán Guise herceg oldalán foglalt helyet, aki csodák csodájára
úgyszintén hitvese nélkül jött.
Rengetegen gyűltek össze a kertben, és élvezték a Saville család vendégszeretetét.
Amikor már mindenki jóízűen falatozott és buzgón kóstolgatta Archambault
szőlőskertjeinek pompás nedűit, egyszer csak Antoine gróf emelkedett szólásra.
– Adam de Marisco ugyan nem az én nevemet viseli, és nem ő örökli majd
birtokaimat, de az én imádott feleségem fia ugyanolyan kedves nekem, mint a két
sajátom. Szeretnék osztozni örömében e napon, és hosszú, nagyon boldog életet kívánni
neki és annak az asszonynak, aki nem egyszerűen gyönyörű feleség, de a szívét is
meghódította. Skye! Fiam! Legyetek nagyon boldogok!
– Vive! Vive! Éljen! – csatlakoztak a köszöntőhöz lelkesen a vendégek.
A gróf után még jó néhányan szóltak, s többen kívántak az ifjú párnak bőséges
gyermekáldást. Skye szíve összeszorult, de Adam megérezte, hogy rosszulesnek neki e
jókívánságok, és vigasztalásképpen megszorította felesége kezét.
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A pazar lakomát követően megkezdődött a tánc. Először a helybeliek ropták a
vendégek szórakoztatására, majd mindenki legnagyobb örömére Skye és Adam beállt
közéjük, hogy így bátorítsa a többieket a csatlakozásra. Közben bealkonyodott, majd
leszállt az éj, de senkinek sem akaródzott hazamennie. Nem maradt más hátra, úgy kellett
a vendégeket a távozásra ösztökélni, hogy Skye-t nagy hűhó közepette az anyósa, a
sógornői és a gyerekekkel együtt érkezett Cecily úrasszony felkísérték a hálószobájába.
Skye-nak nagyon hiányzott hűséges Daisyje, de ő épp második gyermekét várta
otthon, Angliában. Skye kissé szégyellte magát, hogy a többi nő előtt kellett vetkőznie,
de Cecily elterelte a figyelmét. – Drága Skye! Biztos vagyok benne, hogy ez a házasság
Adam-mel az égben köttetett. Az borzasztó volt, amikor legutóbb Erzsébet királynő
küldött el tőlünk oly messzire.
– Cecily kedves, a királynő semmit sem tud erről a házasságról – felelte Skye. – A
jövő héten Robbie-nak kell elmennie az udvarba, hogy megvigye a hírt.
– Okos lenne valami szép ajándékot is küldeni a királynőnek. –Ezután halkabbra fogta
a hangját, bár Gabyn kívül a Saville családban senki nem beszélt angolul. – Állítólag
rendkívül ingerlékeny mostanában, nincsenek ínyére a házasságáról folytatott
megbeszélések, irigy a mások boldogságára.
Skye-nak nem maradt ideje a válaszra, mert a többiek lelkes éljenzésben törtek ki,
amikor Mignon felmutatta Skye csodás, halványrózsaszín selyem hálóingét.
Aztán Adam húga, Clarice adott hangot mindannyiuk véleményének: – Mon Dieu,
Skye! Csak azt tudnám, mi a csudának öltöztetünk föl ilyen szépen. Ahogy én a bátyámat
ismerem, úgyis egy szempillantás alatt letépi rólad!
– Jönnek a férfiak! – jelentette Musette az ajtóból.
– Siess, ma fille! – mondta izgatottan Gaby. – Bújj be gyorsan az ágyba! Adam biztos
nem örülne, ha más férfi is látná, ami csak az ő szemének való.
Skye bebújt a hatalmas ágyba, nagy fürgén kiszedegette hajából a tűket és
selyemvirágokat, majd átadta Cecilynek. Ekkor kivágódott a hálószoba ajtaja, és a selyem
hálóingbe öltöztetett Adamet a féltestvérei és néhány férfi vendég játékosan betuszkolták.
– Íme, Adam, tettre készen, Madame de Marisco! – mondta nevetve Alexandre de
Saville.
– Ha rám is egy ilyen szép hölgy várna, nem húznám az időt, bebújnék az ágyba –
kuncogott Yves.
– Kifelé innen! Mindenki! – bődült el Lundy ura.
Gaby távoztában még egy csókot nyomott fia arcára: – Mellétek szegődött a szerencse,
mes enfants!
Lassanként kiürült a hálószoba, aztán Adam leült Skye mellé az ágyra. Egy ideig csak
hallgattak, aztán Skye szólalt meg: – Istenem! Ez igaz lenne? Adam, mi férj és feleség
vagyunk!
Adam szinte kisfiúsán mosolygott, szíve nagyot dobbant, amikor azt mondta: –
Szeretlek, Skye de Marisco! Nagyon-nagyon szeretlek!
– Nem kell velem aludnod, ha nem akarsz – mondta Skye. – Megérteném.
– Miért, hol aludjak, Skye?
– Adam, tudod, mire gondolok.
– Ártana a babának?
– Nem.
– Meddig nem árt, Skye? Neked kell megmondanod, én még nem voltam apa.

222

Bertrice Small

Édes holnapok

Most sem vagy az, kiáltott volna fel Skye fájdalmában. Azt, akit a világon a legjobban
szeretek, nem tudom megajándékozni gyermekkel! Ez csak egy királyi vérből való fattyú,
s ezt tudjuk mind a ketten! Ehelyett csak annyit mondott: – Minden terhességnél másképp
van, Adam. Ha már nagyon nagy a hasam, és a baba lent van, akkor nem lehet, de addig
nem árt neki.
– Akkor jó! – Adam már vette is le magáról az utált hálóinget. – Merthogy, Skye, én
feltétlenül élni óhajtok férji jogaimmal!
Skye kipattant az ágyból, és megállt Adam előtt: – Hogy tetszik a hálóingem,
férjuram?
Adam tetőtől talpig végigmérte Skye-t, majd így szólt: – Tisztelt asszonyom, ha
szeretné épségben megőrizni e ruhadarabot, azt ajánlom, vegye le, de gyorsan!
Skye lecsúsztatta válláról a hálóinget, de a derekánál megfogta, s csak pár pillanat
múlva engedte lehullani a földre. Adam elragadtatott mosoly kíséretében nézte a pompás
idomokat, és Skye hasonlóképp merész pillantásokat vetett Adamre.
– Ugye, tetszik önnek, amit lát, asszonyom? – kuncogott Adam.
– Mint mindig, férjuram – így Skye. – Hát önnek tetszik-e, amit lát?
– Mint mindig! De most aztán már gyere az ágyba, kicsi lány, mert érezni is akarlak,
nemcsak bámulni!
Sok szó egy ideig már nem is esett köztük. Oly boldog örömmel kóstolgatták egymás
testét, mint akik akkor ismerkedtek meg. Ez persze csak a kezdet kezdete volt. A tény,
hogy immár Isten és ember előtt házastársakká lettek, csak fokozta vágyaik hevességét és
a gyönyör boldogságát.
A szerelem teszi ezt, mely egyszer s mindenkorra összefűzi őket, gondolta Skye.
Ráadásul az egész Saville család apraja-nagyja is szeretettel veszi őket körül. Ebben a
családban mindenki figyel a másikra, védik-óvják egymást. Adam feleségeként most már
ő is e szerető család tagja lett.
Murrough és meglepő módon Ewan is lelkesen kezdte meg tanulmányait a párizsi
egyetemen. Ewan azért döntött úgy, hogy élni kíván a lehetőséggel, mert úgy ítélte meg,
neki is előnyére válhat a francia műveltség, akárcsak az apjának, s az írországi helyzetet
figyelembe véve nem árt, ha vannak franciaországi kapcsolatai.
Willow-nak azt diktálta a lelkiismerete, hogy ne engedje Cecily nénit egyedül
visszatérni Wren Courtba, de Robert Small nővére hajthatatlan maradt. – Nem láttad
édesanyádat már vagy két éve, nagyon hiányoztál neki. Nekem viszont ott a helyem, a kis
Daisy újévre várja a babát, az édesanyja, mint te is tudod, súlyos beteg, ki segítene neki,
ha nem én?
Willow boldogan fogadott szót, mert ugyan imádta fogadott nagymamáját, de az
édesanyját legalább annyira. Azonkívül ez az életvidám új francia család, mely őt oly
nagy szeretettel fogadta be, sokat jelentett neki. Miután fájó szívvel búcsút intett Nantesban az egyik O'Malley-hajó fedélzetére lépő első számú nagymamájának, a második
számúnál, Gaby nagymamánál keresett vigaszt. A kastélyba visszatérve pedig gyorsan
megkereste újdonsült rokonait, Matildé Rochouart-t, Marie-Gabrielle és CatherineHenriette Saint Justine-t. Willow-nak életében először adatott meg, hogy rangban és
korban egyaránt hozzá illő játszótársai legyenek.
A hétéves Antoine de Saville és a nyolcéves Charles Sancerre Lynmouth kilencedik
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életévét taposó, Robin névre hallgató grófjának lett elválaszthatatlan társa minden
csintalankodásában. A három fiú egy csapat kutya társaságában futkározott, lovagolt
reggeltől estig az Archambault-birtokon. Nemegyszer előfordult, hogy a házitanító már
végképp nem bírt velük, ilyenkor Adam lépett közbe, és szigorúan rendre utasította néha
kissé szertelen nevelt fiát.
Archambault hatalmas gyerekszobájában Deirdre Burke már a hímzőöltések
rejtelmeivel ismerkedett legjobb barátnője, Antoinette de Saville társaságában, miközben
az ifjú Lord Padraic Burke a fából faragott katonákat állította hadrendbe új kis rokonai,
Jean-Pierre, Claude és Michel közreműködésével. Rájuk négyükre pirospozsgás, örökké
vidám, fiatal dadusok felügyeltek.
Mindez nagy segítséget jelentett Skye-nak, mert eleinte elég nehezen viselte a
terhességet. Adam bámulatra méltó megértéssel viseltetett iránta még olyankor is, amikor
reggelenként heves hányinger kínozta. Megnövekedett étvágya meg arra adott alkalmat a
férjének, hogy mindenféle különlegességgel kedveskedjék neki. Skye-nak időnként
lelkiismeret-furdalása támadt, hogy a más gyereke okoz Adamnek ennyi gondot, de ha
elszomorodott, a férjén kívül még három olyan ember vigasztalta, aki ismerte a bánat
okát.
Egyszer például Isabeau azt mondta: – Nem szabad haragudnod a gyerekre, Skye.
Szegény kisbaba ugyanúgy áldozat, mint te.
– Imádkozz, hogy ne hasonlítson az apjára – felelte Skye. – Akkor talán könnyebb
lesz.
– Gondolj Adamre! – mondta Clarice. – Ó, Skye, el sem tudod képzelni, mennyire
megviselte Adamet, amikor az a szörnyűséges Athenais kiadta az útját, és ahelyett, hogy
legalább békén hagyta volna, fűnek-fának elmondta az okát. Aztán olyan gyorsan ment
hozzá az öreg herceghez, hogy az emberek nem hittek neki, gondolták, csak a sietségét
indokolja ezzel az ürüggyel, de Adam, aki tudta az igazságot, valósággal összeomlott.
Mindig nagyon szeretett volna gyereket. Syke, engedd, hogy ezt a babát a magáénak
tekinthesse!
Skye-nak az jutott eszébe, Lundyn többen is állítják, hogy Adam tette őket anyává, és
hogy Adam minden ilyen kis porontyról nagylelkűen gondoskodott. Aztán arra gondolt,
Adam milyen remekül szót ért az ő gyerekeivel, mennyire való neki az apaszerep. Még a
Párizsban tanuló O'Flaherty fiúkkal is szorgalmasan levelezett, s hogy mennyire
bensőséges viszony alakult ki köztük, arra Skye igazából akkor jött rá, amikor Ewan és
Murrough karácsonyra megérkezett.
Willow rendre kikérte Adam tanácsait, egyebek mellett öltözködési ügyekben is, és
amikor Adamtől a bőre színéhez remekül illő gyöngysort kapott, így köszönte meg: – Ó,
papa, én annyira szeretlek, úgy örülök, hogy te vagy az apukám!
Robin sem titkolta Adam de Marisco iránti csodálatát. Az ő édesapja, Geoffrey
Southwood nagyon korán meghalt, és még hatéves sem volt, amikor Niall Burke-nek
nyoma veszett, Adam elvesztésétől ösztönösen mégsem félt. Adam minden áldott nap
elment lovagolni Robinnal, délutánonként pedig betelepedett a gyerekszobába a kicsikkel
játszani. A dadusok mind arról pusmogtak, milyen nagyszerű apa lesz. Tudták ők, hogy a
baba „korán” fog jönni, no de hát mi van abban, ha az úr meg a gyönyörű felesége már a
nászéjszaka előtt is összebújt?
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A Saville család újévi mulatságon látta vendégül a környékbeli nemesi famíliákat.
Mindenki úgy tudta, Beuvron hercegné Párizsban van, Athenais de Montoire mégis
megjelent Renaud nevű, nyakigláb és ragyás képű fia kíséretében. A hercegné azon
nyomban szóba elegyedett Henri Saint Justine-nel: az volt a terve, hogy a fiacskája majd
jegyezze el Henri korban hozzá illő leányát. Henrit a hideg is kilelte a gondolatra, hogy
az ő kis kincsének ehhez a ragyás képűhöz bármi köze lehetne, így hát udvariasan, de
határozottan elutasította a hercegné próbálkozását.
Ekkor lépett be a terembe Skye és Adam. Athenais szeme tágra nyílt a döbbenettől,
amikor meglátta Skye domborodó hasát. Nem sokat kertelt, nekiszegezte a kérdést Skyenak:
– Madame de Marisco, csak nem várandós? Mon Dieu! Ez hogyan lehetséges?
Adam szeretett volna Skye védelmére kelni, de nem volt rá szükség. – Mon Dieu! Úgy
látszik, a hercegnének rég volt módja férfit csábítania az ágyába – duruzsolta negédesen
Skye –, mert ezek szerint már nem emlékszik rá, hogyan lehetséges az ilyesmi.
Vonuljunk félre, én szívesen elmesélem, hogyan fogan a gyermek, de talán ne itt,
mindenki füle hallatára!
A körülöttük állók mind jóízűen nevettek. Skye nem is tudhatta, mennyire elevenébe
vágott a hercegnének, akit az utóbbi időben már csöppet sem találtak vonzónak a férfiak,
s állítólag még fizetni is hajlandó volt annak, aki efféle szolgálatokat tett neki.
A hercegné fogcsikorgatva válaszolt: – Asszonyom, ön talán nem tudja, hogy annak
idején én azért bontottam fel eljegyzésemet az ön jelenlegi férjével, mert nem tud
gyermeket nemzeni. – A teremben mindenki felkapta a fejét, és feszülten figyelt.
– Nem egészen értem, hercegné, miről beszél – felelte Skye domborodó hasát
simogatva. – A férjem angliai birtokán több nő is akad, aki velem egyetemben
határozottan vitatja az ön kijelentését. A parasztlányok egyikét-másikát talán lehet
emlékezetkieséssel vádolni, de engem, azt hiszem, nem.
A hercegné nagy zavarában alig talált szavakat. – Én csak azt tudom, amit akkor
mondtak nekem, madame.
– Most már elég legyen, hölgyem! – szólt közbe Cher grófné. – Hálát adok a
jóistennek, hogy annak idején kiadta a fiam útját. Itt a környéken mindenki tudja, hogyan
vett hercegi címet a maga ártatlanságáért cserébe néhai édesapja. Akkor inkább az kellett
magának, nem a fiam, s most meg csalódott, mert amikor újra magához akarta édesgetni,
kosarat kapott. Senki előtt nem titok, hogy Medici Katalin közbenjárása nélkül a fiam
szóba se állt volna magával.
Athenais de Montoire levegő után kapkodott, és a dühtől kivörösödött arccal rikácsolt:
– Hogy merészel velem így beszélni, grófné? Vegye tudomásul, panaszt teszek a
királynénál, elégtételt fogok követelni. Most már bánom, hogy eljöttem ide, némi színt
hozni ebbe a szegényes kis vidéki mulatságba! Gyere, Renaud, ezek nem érdemelnek
meg bennünket! – Ezzel el is viharzott a teremből.
– Na végre, csakhogy megszabadultunk tőle! – mondta Gaby, aztán intett a
zenészeknek, hogy kezdhetik a muzsikálást, a vendégsereg pedig nyomban táncra
perdült.
– Meg tudnám fojtani ezt a ribancot! – morogta Skye.
– Akkor egy hosszú sor végére kell beállnod, Skye – felelte az anyósa –, ez a nő
magának az ördögnek a lánya, annyi az ellensége, mint égen a csillag. Amúgy nyugodt
lehetsz, nem tud nektek ártani.
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Skye a talpraesett válaszaival kivívta a vendégek elismerését, mindenkinek elege volt
már Athenais fennhéjázó modorából. Az estély a lehető legjobb hangulatban ért véget.
Nagyböjt idejére Skye már szépen kigömbölyödött, és az állapotára való tekintettel a
helybéli pap felmentette a legszigorúbb előírások betartása alól. Adam odaadó türelme
egy percre sem hagyott alább, gyöngédsége messze fölülmúlta Skye minden korábbi
férjéét. Egy reggel így szólt a feleségéhez:
– Már alig várom, hogy láthassam, hogyan szopik a baba!
– Én arra gondoltam, szoptatós dajkára bízom.
– Talán később – mondta Adam –, azt szeretném, ha legalább eleinte te szoptatnád a
mi kisbabánkat. Ahogy elnézem, lesz neked lejed bőven, nem látom értelmét, hogy
mással kelljen osztoznia idegen anyatejen. Különben is arra gondoltam, maradjunk még
egy ideig Franciaországban, a gyerekek is, mi is jól érezzük itt magunkat. – Adam
szerette volna egy alkalmasabb időpontig magában tartani a mondanivalóját, de Skye
megsejtett valamit:
– Kaptál hírt Robbie-tól, Adam?
– Igen – sóhajtott fel gondterhelten Adam. – A királynő, az ördög vigye a gonosz
lelkét a pokolba, nem ismeri el a házasságunkat. Az az aszott vénlány egyszerűen irigyli a
boldogságunkat, azt mondja, visszaéltünk a jóindulatával, amiért nem kértük ki
előzetesen az engedélyét.
– Menjen a királynő a pokolba, oda való! – dühöngött Skye, de látta, hogy Adamnek
van más mondanivalója is. – Nem hinném, hogy Tudor Erzsébet szavakkal beéri. Mondd
el, Adam, mit művelt, essünk túl rajta!
– Elvette a Burke-birtokokat, Skye!
– A dög! Megesküdött rá, hogy megvédi, ha feleségül megyek Beaumont de Jaspre
hercegéhez. Én álltam a szavam, csak az az álnok kígyó nem! Legyen átkozott az a hazug
némber!
Aztán az jutott Skye eszébe, vajon mi lehet Seamus bácsival. Adam mosolyogva
mondta: – A jó öreg Seamus bácsi derekasan küzdött, kitartóan figyelmeztette a királynőt
a neked tett ígéretére, meg hogy te álltad a szavad. Sajnos süket fülekre talált, aztán azt
eszelte ki, hogy telihordta a Burke-kastélyt puskaporral, és felrobbantotta, mielőtt az új
angol tulajdonos birtokba vehette volna.
– És mi lett a birtokon élőkkel? – fogta el az aggodalom Skye-t.
– Mindenki elmenekült, ott csak a puszta föld és néhány kőhalom maradt. Egy részük
az O'Malleykhez ment, mások Ballyhennesseyre, az sértetlen.
– Seamus bácsi hova menekült? – kérdezte Skye.
– Természetesen az O'Malleykhez.
– Akkor jó, a testvéreim megvédik. Ó, szegénykém, hetvenegy éves fejjel mit kellett
megérnie!
– Szeretnéd, ha idehívnánk magunkhoz, Skye?
– Nem jönne semmiképp, Connaught püspöke különösen most nem hagyná magára a
nyáját.
Adam látta Skye arcán, milyen mélyen érintették a hírek, de sajnos még nem mondott
el mindent. – Skye, a királynő Lundyt is elvette!
– Ó! Adam! Rettenetesen sajnálom! Mindez miattam van!
– Skye, őszinte leszek, nagyon szerettem Lundyt, úgy, ahogy volt, félig romosan.
Nagyon fog hiányozni a kis toronyszobám, ahol először találkoztunk és
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szerelmeskedtünk, de hidd el, drágám, nincs az a vár, az a birtok, ami egy percig
fontosabb lehet nekem nálad. Mellesleg a királynő mást nem tudott megszerezni, csak azt
a darab földet. Amikor már tudtam, hogy a keresésedre indulok, valami azt súgta nekem,
amit csak lehet, menekítsek ki onnan, úgyhogy a vagyonomat most párizsi bankárok
őrzik. Ha a királynőt nem lehet idővel jobb belátásra bírni, majd itt veszek birtokot
Franciaországban. Lynmouth sértetlen, és Robert Smallt sem háborgatta a királynő, tehát
Willow örökségét nem fenyegeti veszély. A Burke-birtok kellett neki, és az ír helyzet
ismeretében nekem az gyanúm, hogy előbb-utóbb úgyis angol kézre jutott volna.
Szomorú, hogy így van, de nincs mit tenni.
– Az O'Malleykkel mi van, Adam, az öcséimmel, Anne-nel, Geoffrey két lányával?
– Pillanatnyilag úgy tűnik, velük minden rendben. Valami azonban nyugtalanít.
Remélem, nem haragszol meg rám, de a biztonság kedvéért Robbie-t arra kértem, hozza
el a te külön tulajdonodat képező hat hajót. Az öcséid ugyanis Grace O'Malleyvel
szövetkeztek, aki ősellensége a királynőnek.
Skye bólintással fejezte ki köszönetét. – Úgy látszik, az öcséim még mindig forrófejű
suttyók, pedig benőhetett volna már a fejük lágya. Így csak eltékozolják, amit én nagy
nehezen megszereztem, de hát mit tehetek, úgyse hallgatnak rám. Elvakítja őket az
angolok legyőzésének reménye, nem gondolnak rá, hogy nyomorba taszíthatják a népet. –
Skye szomorúan sóhajtott fel. – Adam, el kellene küldeni valakit Geoffrey két lányáért,
és rábeszélni Anne-t, hogy ő is jöjjön velük.
– Nem hinném, Skye, hogy Anne otthagyná a fiait.
– Lehet, hogy nem, de azért meg kell próbálni, ennyit tehetek apám emlékére.
– A királynő szerintem idővel megenyhül, Skye.
– Nem, Adam, én nem hiszem. Emlékszel arra, amikor Lady Catherine Grey titokban
ment hozzá Edward Seymourhoz, Hertford grófjához? Az is katolikus esküvő volt, de
mikor ezt bizonyítani kellett volna, a pap valahogy szőrén-szálán eltűnt. A királynő még
a két fiukat is törvénytelennek mondta ki.
– Catherine Grey a Tudor-trón várományosa volt, a királynő csak önmagát védte.
– Nem, Adam. Tudor Erzsébet mindenkit a markában akar tartani. Képtelen a
szeretetre. Egyszer bevallotta nekem, bár azt mondta, letagadja, ha másnak elárulom,
hogy soha nem akar férjhez menni, mert akkor többé nem lenne a saját jogán uralkodó,
sem pedig független mint nő. Egyszerre fél a függetlensége elvesztésétől, meg vágyik is
rá. Körülveszi magát olyan okos és szép nőkkel, amilyen ő szeretne lenni, aztán amikor
ezek cserbenhagyják, mert férjhez mennek, ő megbosszulja. Nem átall olyasmiket a
fejükhöz vágni, hogy az egyéniségüket teszik tönkre, amikor vállalják az érzelmeiket.
Csakhogy Tudor Erzsébetet ez a veszély nem fenyegeti, ő képtelen a szerelemre, szűzen
fog meghalni.
– És akkor mi lesz Angliával? – töprengett Adam.
– Stuart Máriának van egy fia – mondta Skye. – Szerintem az a kis James lesz egy
napon Anglia uralkodója.
Miközben Adam a feleségére figyelt, titkon azt remélte, Tudor Erzsébet idővel
megbocsát nekik, és visszatérhetnek Angliába. Nagyon jól érzi magát Franciaországban,
de a szíve mélyén mégiscsak angol. Hangosan ugyan nem mondta ki, de azt gondolta,
megpróbál csatát nyerni a királynővel szemben.
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Geoffrey Southwood ikerlányai, Gwyneth és Joan április közepén érkeztek meg
Írországból. Útközben megálltak Cornwallban, hogy részt vegyenek Susan nővérük és az
ifjú Lord Trevenyan esküvőjén. A tizenöt éves Susan annak rendje-módja szerint
levélben tudatta nevelőanyjukkal, hogy vállalja a felelősséget két húgáért, lévén most már
férjes asszony. Gwyn és Joan azonban örült, hogy nem kell szigorú protestáns nővérével
maradnia, főleg miután az is szóba került, hogy a két új kis sógor akár vőlegényjelölt is
lehetne.
– Azt kellett volna látni – mesélte Joan Skye-nak –, hogy nyúlkált a szoknyák alá az a
két pattanásos képű, izzadó tenyerű fiú, mikor senki se látta, és milyen illedelmesen
viselkedtek egyébként!
Aztán Gwyn vette át a szót: – Susan nagyon csalódott lett, amikor megmondtuk, hogy
mi kitartunk Ewan és Murrough mellett, mert szeretjük őket. Mikor tarthatjuk meg az
esküvőt?
– Még csak tizennégy évesek vagytok – felelte Skye. – Ha majd betöltitek a tizenhatot,
beszélünk a dologról. Idén nyáron itt maradtok velünk Archambault-ban, és ősszel talán
Willow-val együtt bekerülhettek a francia udvarba a királyné udvarhölgyeiként. Ennek
örülnétek?
– De még mennyire! – vágta rá a két lány egyszerre.
– Sajnálom, hogy Anne nem jött veletek – mondta Skye.
– A világért se hagyná ott a fiait – felelte Joan –, bár azok így is, úgy is bajba fogják
sodorni az O'Malleyket.
– Ezért hívtalak ide benneteket – mondta Skye.
Joan és Gwyneth zökkenőmentesen illeszkedett bele a család életébe, a tanulásban,
játékban Willow és annak francia barátnői lettek a társaik. Skye-nál április
huszonkilencedikén jelentkeztek a szülési fájdalmak.
– Egy kicsit korai – állapította meg Gaby –, de szép nagy a gyerek, érett a szülésre. A
természet néha furcsa dolgokat művel.
– Nem, nem! – felelte Eibhlin O'Malley, aki unokahúgaival együtt jött el Írországból,
hogy segédkezhessen a szülésnél.
A Marisco-lakosztály szalonját alakították át szülőszobának, és minden nő ott állt
készenlétben, bár Eibhlin ezt nem tartotta szükségesnek. Ez lesz Skye nyolcadik szülése.
Ennek ellenére volt ok az aggodalomra: a fájások hol erősödtek, hol abbamaradtak. Skye
idegesen járkált fel-alá.
– Talán még nem is kezdődik igazából – mondta Skye Eibhlin-nek. – A terhesség is
más volt, mint a többi.
– Mire gondolsz, Skye? – Eibhlin igyekezett palástolni aggodalmait.
– Eleinte sokat voltam rosszul, és a gyerek nem rugdalt annyit, mint az előzőek.
Eibhlin kissé fellélegzett. – Ó, hát minden terhesség más, Skye. Engem csak az
nyugtalanít kissé, hogy ilyen lassan jön. Eddig minden gyerekedet hipp-hopp megszülted.
Április harmincadikán reggel Skye erős fájdalmakra ébredt, s még mielőtt felkelt,
elárasztott mindent a magzatvíz. Skye dühösen morgott: – Ez a királyi fattyú csak bajt
okoz. Bárcsak meg se születne!
– Nem szégyelled magad? – szidta Eibhlin. – A baba nem tehet az apa bűnéről. Inkább
örülj annak, hogy a férjed szeret, és a sajátjaként akarja felnevelni.
Skye szomorúan nézett nővérére. – Én nem kívánom Adamtől, hogy ezt a gyereket ő
nevelje fel. Navarra királya engem szajhaként kezelt, én nem tudok egy fattyú szerető
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édesanyja lenni! Ez az egész így egyáltalában nem tisztességes! Én Adamtől akarok
gyereket, nem ezt a fattyút!
Eibhlin, aki mindig megértette húgát, igyekezett jobb belátásra bírni. – Ami történt,
megtörtént, azon már nem lehet változtatni, kishúgom! Rövidesen megszülöd Navarrai
Henrik gyerekét. A férjed, akit a világon a legjobban szeretsz, elfogadja magáénak. Ha
másért nem, hát Adam kedvéért bele kell törődnöd a dolgokba. Adam de Marisco még
soha semmi mást nem kért tőled, pedig igazán sokat tett már érted, Lundyt és a hazáját is
miattad veszítette el. Egy férfi sem törődött veled ennyire, mint ő, és csak azt kéri, hadd
tekintse ezt a gyermeket a magáénak. Így még a Beuvron hercegné terjesztette pletykák is
megszűnnének, és Adam visszanyerheti önbecsülését. Tartozol neki ennyivel, Skye.
Skye zokogva borult nővére vállára. – Tudom én, Eibhlin, hogy igazad van, mégsem
vagyok képes beletörődni. Tudom, hogy nem lehetek ilyen önző!
– Nem is leszel – mondta Eibhlin határozottan. – Ismerlek én jól, kishúgom, idővel
megbékélsz.
Skye még hosszú perceken át zokogott bánatában nővére vállán. Szeretett volna olyan
lenni, amilyennek Eibhlin mondta, és örömöt szerezni Adamnek, de valahányszor eszébe
jutottak a fogantatás körülményei, egyszerre tört rá a düh és a szégyenérzet. Adam az ő
végtelen jóságával és szerelmével sem tudta kitörölni a szörnyű emléket, hiszen a
következménnyel egy életen át szembe kell néznie.
Egyszer csak Adam lépett oda hozzá, átölelte, és a szokásosnál bizonytalanabb hangon
szólt hozzá: – Szépen kérlek, kicsi lány, ne sírj!
Skye szeméből továbbra is potyogtak a könnyek, de ahogy ránézett arra a csodálatos
emberre, akit ő oly nagyon szeret, valamelyest összeszedte magát. – A fenébe, Adam,
szülni nem olyan könnyű dolog, más nő is szokott sírni. Azt szeretnéd, hogy a mi
gyerekünk születésekor én másképp viselkedjek, mint a többiek?
Skye látta Adam arcán a megkönnyebbülést, így aztán még egy kis mosolyt is
erőltetett magára, és végigsimított a férje arcán.
– Valóban így szokott lenni, drágám? – Adam aggodalmai nem oszlottak el. – Így hát,
nyugodj meg – mondta Skye. – Nem véletlen, hogy Isten a nőkre hárította a
gyerekszülést, ti, férfiak nem bírnátok ki.
– Az biztos, hogy én inkább megvívnék száz ellenséggel, mint hogy azt
végigcsináljam, amit neked kell most, kicsi lány! Azért itt maradok melletted, jó?
– Örülnék neki – felelte Skye –, de ígérd meg, hogy ha megvisel, elmész, én meg
tudom érteni.
Eibhlin egy kicsit föllélegzett. Skye nehéz szülésének egyik oka valószínűleg az, hogy
nem akarta ezt a terhességet. Most, hogy valamennyire megbékélt önmagával, talán majd
jobban fog menni. Fel is gyorsult a folyamat, de nem úgy, ahogy kellene. Egy idő után
Eibhlin úgy gondolta, meg kellene vizsgálnia Skye-t. Csak azt állapíthatta meg, amit
amúgy is sejtett: a baba rosszul helyezkedett. Biztatta Skye-t, hogy még megfordulhat,
úgysem tágult ki egészen, várhatnak.
Aztán rendszeresebbek lettek a fájások, és több óra elteltével Eibhlin újra
megvizsgálta. Skye addigra már teljesen kitágult, de a baba nem fordult meg. Jóval
elmúlt éjfél, már május elsejét írtak.
– Megpróbálom megfordítani – mondta Eibhlin a húgának.
– Sikerülhet? – kérdezte Skye.
– Jó néhányszor csináltam én már ilyet, Skye. Ne félj, nem lesz semmi baj.
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Skye igyekezett nem arra figyelni, amit Eibhlin tesz. Adam ott ült mellette, és szóval
tartotta. Bármennyire nem akarta Skye ezt a gyermeket, így, hogy veszélyben volt,
felülkerekedtek benne az anyai érzések, azért fohászkodott magában, hogy csak ne
legyen semmi baja a kicsinek.
– Megvan! – kiáltott fel Eibhlin diadalmasan. – Nos, húgom, most rajtad a sor, told ki
ezt a gyereket mihamarabb!
– Sikerült megfordítani? – kérdezte Gaby.
– Igen, grófné, nézze, már látszik is a fejecskéje!
Skye-ba igen erős fájdalom hasított, és minden erejét összeszedve igyekezett kifelé
tolni a gyereket. Adam közben törölgette a homlokáról a verejtéket. Skye-nak az jutott
eszébe, amikor Geoffrey Southwood a Temzén, egy hajón segített neki világra hozni
gyermeküket. Bárcsak Adam is ott maradna vele végig, mint Geoffrey. Syke tudta, hogy
Adamnek ugyanolyan életre szóló, becses emlék lenne.
Újabb erős fájdalom hasított Skye-ba, s közben Gaby hangját hallotta: – Ó, ma fille!
Jön a gyerek!
– A feje meg a válla már kint van, húgocskám! – mondta Eibhlin. – Csak még egy
kicsit tarts ki!
Adam ekkor megkérte Skye-t, hadd nézze meg, hogyan bújik elő a baba. Skye
boldogan egyezett bele, s Adam odament Eibhlin mellé. Adam elragadtatott arckifejezése
újabb erőt adott Skye-nak, és a következő fájással ki is csusszant a baba. Apró köhintést
lehetett hallani, majd az első lélegzetvétellel felsírt az újszülött.
– Kislány – mondta Eibhlin mosolyogva –, gyönyörű kislány!
– Megkaphatom? – kérdezte Gaby, és már nyúlt is a baba felé. – Megfürdetem, hogy
aztán a mamája meg a papája is megnézhesse! – Gaby ezzel elvette a csecsemőt
Eibhlintől, és Skye fölnevetett örömében, amikor meglátta, hogy Adam milyen boldogan
néz a kicsire. Ekkor határozta el, hogy szeretni fogja ezt a gyereket a fogantatása
körülményei ellenére is, hiszen Adam máris szereti. Újabb fájdalom hasított Skye-ba,
aztán a lepényt is kinyomta.
Eibhlin gyorsan és ügyesen látta el Skye körül a szülés utáni teendőket. – Húgocskám,
sajnos össze kell hogy varrjalak, jó nagy babát szültél. Rágcsáld ezt a gyógynövényt, nem
fog annyira fájni.
Skye látta, amint Gaby a kicsi körül serénykedik, Adam pedig el sem mozdult mellőle.
Aztán egyszer csak Gaby felkiáltott: – Mon Dieu! Ez nem lehet igaz! De mégis! – Aztán
a fiára nézett: – Adam! Szaladj, hozd ide azonnal Isabeau-t és Clarice-t! Siess!
– De maman, hisz éjjel van! – ellenkezett Adam. – Bármilyen büszke vagyok is a
gyerekre, reggelig azért várhatunk!
– Tedd, amit kérek! – szólt rá Gaby. – Kérlek, Adam, ne vitatkozz! Igyekezz!
Adam csodálkozva indult el Isabeau-ért és Clarice-ért, akik azért jöttek át
Archambault-ba, mert megtudták, hogy megindult a szülés.
– Mi van, Adam? – kérdezte Isabeau, amikor Adam benyitott hozzá.
– A gyerek megszületett, és maman ragaszkodik hozzá, hogy Clarice-szal együtt
gyertek oda.
– Skye jól van? – kérdezte az időközben előkerült Clarice.
– Mind a ketten jól vannak, de azt hiszem, maman megőrült. A két lánytestvér
egymásra nézett, és már szaladt is, nyomukban Adammel.
– Mi a baj, maman? – kérdezte Isabeau.
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– Jól vagy, maman? – csatlakozott hozzá Clarice.
– Igen, jól vagyok, de mindkettőtökre szükségem van, mert csoda történt, és a csoda
tényét ti tudjátok bizonyítani! – Gaby a puha takaróval együtt fölvette a kis újszülöttet, és
odament vele Skye-hoz: – Ma chére Skye, ez nem Navarrai Henrik gyermeke! Be tudom
neked bizonyítani, hogy a mi vérünk! – Gaby ezután átadta a kicsit Eibhlinnek, majd
megemelte szoknyáját, szabaddá tette csípőjét. – Látod? – kérdezte Skye-tól. – Látod ezt
a szív alakú kis anyajegyet?
– Látom. – Skye egy kukkot sem értett az egészből.
Gaby leengedte a szoknyáját. – Ez az anyajegy a Saint Denis családban női ágon
öröklődik. Isabeau, Clarice, mutassátok meg Skye-nak a tiéteket!
A két testvér követte anyja példáját, mindketten megmutatták a bal csípőcsontjuk
feletti apró, szív alakú anyajegyet. – A lányaink is mind örökölték, Skye – mondta
Isabeau.
– Én Saint Denis lány vagyok – magyarázta Gaby. – Legalább tíz nemzedék lányai
viselték már előttem ezt az anyajegyet. Musette-nek és a kislányoknak is ugyanilyen van.
Musette-et csak azért nem hívtam ide, mert ő nem tud a bátyja betegségéről. De
gondolom, ennyi is elég neked, hogy elhidd, ez a pici lány az én vér szerinti unokám,
azaz Adam gyermeke. – Ezután Gaby elkérte a babát Eibhlintől, és kibontotta a
takaróból. – Nézz ide, Skye! Itt van a bal csípőjén, épp a csontnál a Saint Denis család
anyajegyé! Csoda történt, ma fille! Ez a gyerek itt Adamé, senki másé!
Skye a kicsire nézett, aztán Eibhlinre. – Eibhlin, te értesz az ilyesmihez? Lehetséges
ez? Létezik, hogy ez Adam kislánya?
Eibhlin alaposan megnézte az anyajegyet a babán: semmi kétség, teljesen egyértelmű.
Aztán betakargatta a kicsit, és átadta az anyjának, majd Adamhez fordult. – Ki mondta,
hogy nem lehet gyereke, Adam?
– Egy öreg füvesasszony – felelte Adam. – Nagyon magas lázam volt, és az az
asszony azt mondta, a láz magtalanná teszi az embert.
– Ez csak részben igaz – mondta Eibhlin. – A magas láz valóban hosszabb-rövidebb
időre nemzőképtelenné teheti a férfiakat, de előfordul, hogy évek múlva mégis
termelődnek életképes magvak. Több ilyen esetről is hallottam. – Eibhlin ránézett a
babára, és elmosolyodott. – Nézze meg, uram, az orrocskája tisztára a maga édesanyjáé.
Semmi kétség, a kislány a magáé, de azért ne legyenek hiú reményei, nagyon kicsi az
esély, hogy lehet még több gyereke. Ritka szerencse ez, Isten talán meghallgatta a húgom
könyörgését, de ahogy az édesanyja mondta: csoda!
Adam de Marisco odament Skye-hoz, és együtt gyönyörködtek a kisbabában. – Hogy
köszönjem meg neked, drágám? – kérdezte Adam elcsukló hangon.
Skye szeme a boldogság könnyeivel telt meg, ő is alig tudott megszólalni. – Nem…
nem is hiszem el, Adam! – Aztán Skye a körülötte állókra nézett: mindenkinek a
szemében ott csillogtak a könnyek.
Elsőként Eibhlin tért magához, és elvette a kicsit a szüleitől. – Itt az ideje, hogy
mindenki lefeküdjön. A bölcső a hálószobában van?
– Igen – felelte Gaby. – Kérem szépen a legújabb kisunokámat, én szeretném
lefektetni, te pedig, Adam, segíts Skye-nak! – Aztán a lányaihoz fordult: – Mit
ácsorogtok itt tétlenül? Vessétek meg Skye ágyát! Mindent a szátokba kell rágnom?
Isabeau és Clarice nevetve fogadta az anyai szidást, és nagy boldogan rendezgették
Skye ágyán a levendulaillatú ágyneműt.
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Adam de Marisco óvatosan felemelte, majd a hálószobába vitte, lefektette és
betakargatta feleségét. Skye az elmúlt időszak nagy feszültségétől megszabadulva azon
nyomban mély álomba merült.
– Minden rendben van vele? – kérdezte Adam Eibhlintől.
– Igen – felelte Eibhlin mosolyogva –, csak nagyon kimerült. Ha az első szülése lett
volna ilyen, nem aggódnék, de hát elmúlt harminc, ebben a korban már több kockázattal
jár egy nehéz szülés.
– Lehet valami baja, Eibhlin?
– Nem, nem hinném, Skye világéletében makkegészséges volt, csak én
aggodalmaskodom.
Eibhlin és Adam együtt jött ki a hálószobából, mindenki aludni tért, majd Adam
lábujjhegyen visszament. Percekig nézte az alvó kisbabát. Az ő pici lánya! Nem királyi
fattyú, hanem az ő gyermeke! Ez maga a csoda! Szerette volna felvenni a kicsit, hogy
alaposan megnézze, de nem merte, hisz oly aprócska, hiába mondja mindenki, hogy szép
nagy baba. Majd holnap. Holnap majd megismerkedik ezzel a csöpp kislánnyal. Aztán
odament az ágyhoz, melyben az ő gyönyörű felesége aludt. Mennyire kimerült szegény!
Nagyon régóta szereti Skye-t, de most olyasmivel ajándékozta meg őt, amiért élete
végéig hálás lesz neki: saját gyermekkel. Előbb-utóbb hazaviszi őket Angliába. Írország
sajnos, ezt mind a ketten tudták, szóba sem jöhet. Ami eddig történt Írországban, semmi
ahhoz képest, amire számítani lehet az elkövetkezendő évek folyamán. Adam Skye fölé
hajolt, gyöngéden megcsókolta az arcát, aztán hálószobájába ment.
Hajnaltájt Adam egyszer csak a baba nyöszörgésére ébredt, és máris szaladt át a másik
szobába. A dadus ott ült a bölcső mellett, és derűs mosoly kíséretében mondta: – Nincsen
semmi baj, monseigneur. Aludjon csak nyugodtan. – Az egész család délig aludt. Adam
is akkor ébredt fel, amikor a nap már magasan járt Archambault felett. Gyorsan
levetkőzött, ugyanis az éjjel ruhástul feküdt le, aztán megmosakodott, átöltözött, a jó öreg
Guillaume pedig kiigazította bajuszát, szakállát.
Amikor belépett a másik szobába, Skye épp tojást evett, és boldog mosollyal fogadta a
férjét. Adam leült mellé az ágyra, átölelte, megcsókolta. – Szeretlek! – súgta Skye fülébe.
– Te vagy a világon a legeslegcsodálatosabb nő, Lady de Marisco!
– Meghiszem azt! – tréfálkozott Skye. – De mondd csak, mitől vagy te ilyen boldog? –
Aztán odaszólt a dadusnak: – Na, hozd ide a babát, hadd nézze meg az úr! Ó, Adam,
látnod kell! Gyönyörű! – Skye szemében örömkönnyek csillogtak.
– Merci, ma femme! – mondta Adam. – Millefois merci! Ezerszer köszönöm!
Ma kivette a babát a bölcsőből, és nagy óvatosan letette az ágyra.
Skye Adamre nézett. – Nézd meg, Adam! Hát nem gyönyörű?
Adam csak nézte azt a kis csomagot, amiből csak egy pici arcocska látszott ki. –
Igazából nem is tudom – vallotta be Adam –, nem lehetne levetkőztetni?
Skye levette a takarót, majd az ingecskét és a pelenkát, aztán újból a férjére nézett: –
Nos?
Adam de Marisco le sem tudta venni a szemét a formás, dundi, fekete göndör hajú
kisbabáról, aki még gyönyörű sötétkék szemét is kinyitotta. Aztán Adam az ujja hegyével
megérintette a kicsi arcát, és elragadtatással tapasztalta, milyen sima és bársonyos a bőre.
– Akár egy rózsabimbó vagy hófehér bársony – mondta halkan.
Skye büszkén mosolygott a férjére, miközben gondosan felöltöztette a babát. A kicsi
felsírt, s ekkor Skye szétnyitotta köntösét, és a mellére tette. Ahogy Adam nézte őket,
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olyan békesség költözött belé, amilyet még soha nem élt át.
– Hogy fogjuk hívni? – kérdezte Adam. Amíg Skye úgy hitte, a gyerek Navarrai
Henriké, nem is gondolkodott a nevén.
– Szeretnéd, ha édesanyád nevét adnánk neki? A második keresztneve pedig lehetne
Marié, mert május a Szűzanya hónapja – javasolta Skye.
– Ez kedves tőled, drágám – felelte Adam –, de Clarice-nak már van egy MarieGabrielle nevű lánya, Alexandre-nak meg egy Gabrielle-Marie nevű. A mi lányunk is
kaphatja ezt a két nevet, de találnunk kell neki egy olyat, ami megkülönbözteti az
unokanővéreitől. – Adam ismét a lányára nézett, aki buzgón szopott. Újból érezte a
késztetést, hogy megérintse, és egyre csak a bársony szó motoszkált a fejében, aztán
fölcsillant a szeme: – Bársony! Legyen a neve Velvet, vagyis Bársony!
– Csodálatos! – lelkendezett Skye. – Velvet Gabrielle Marié! Velvet de Marisco!
Bársony szülei legnagyobb örömére ezt a pillanatot választotta ki egy jóízű böfizésre;
aztán az ifjú hölgy, nem érezvén át annak jelentőségét, hogy névtelen újszülöttből épp az
imént lényegült át Velvet de Mariscóvá, egy szempillantás alatt elaludt. Kislánya feje
fölött Skye boldog mosollyal nézett férjére, és válaszképpen ő is boldog mosolyt kapott.
E percben nem volt szükség szavakra.
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Velvet de Mariscót háromnapos korában keresztelte meg a kastély papja Archambault
családi kápolnájában. Az ünnepségen mindenki legnagyobb meglepetésére megjelent
Medici Katalin és leánya, Marguerite hercegnő is, sőt a hercegnő ragaszkodott hozzá,
hogy keresztmama lehessen.
– A félreértések elkerülése végett meg kell mondanom – szólalt meg Skye –, hogy a
gyermek nem Navarrai Henriké.
– Olyan szép, hogy nem is lehet az övé – nevetett a hercegnő. – Nem is ezért szeretnék
keresztmama lenni. Tudja, madame, ha én jó feleség lennék, már nekem is szülnöm
kellett volna. Csak azt hozhatom fel mentségemre, hogy Henrik sem jó férj. Engedje meg
a kedvemért, madame. Jó keresztanyja leszek a kicsinek.
Skye udvariasan meghajolt. – Megtiszteli a leányomat, fenség.
– Ki lesz a másik keresztanya? – kérdezte Medici Katalin.
– Tudor Erzsébet – felelte Skye.
A királyné felkacagott. – Igen jól keveri a kártyát, Madame de Marisco. Bizony nem
árt, ha a kicsit az angol királynő és egy francia hercegnő egyszerre védelmezi. Ki tudja,
mit hoz a jövő? Ki a keresztapa?
– A gróf úr az egyik – felelte Skye –, a másik pedig a lányom féltestvére, Lynmouth
grófja.
– Remekül választott – állapította meg a királyné –, egy keresztapa a Csatorna egyik,
egy a másik oldaláról.
A nyár továbbra is a vallásháborúk jegyében telt. Egy környékbeli gazdag hugenotta
kereskedő úgy döntött, a protestánsok fellegvárába, La Rochelle-be települ, és nagy
örömére szolgált, hogy Adam de Mariscónak eladhatja Belle Fleurs nevű kis kastélyát.
Az Archambault-tól mindössze négy mérföldnyire lévő Belle Fleurs-t, mely csodaszép és
óriási virágoskertjéről kapta a nevét, vizesárok vette körül, tóparti dombon épült, a
kőkerítésen túl pedig már Archambault erdeje kezdődött. A nem nagy, de az egész család
számára kényelmes, elragadóan szép kastélyt az előző tulajdonos feleségének egyik őse
építtette a XV. század elején. Ott maradtak a bútorok is, Adam csak egy hatalmas ágyat
csináltatott kettejüknek, az ágy-és asztalneműt pedig Skye szerezte be a környékbeli
kolostorban. Nemcsak Mignon és Guillaume tartott velük, a gróf a teljes személyzetről
gondoskodott.
A nyár második felét már új otthonukban töltötték, Skye hat gyermeke, a kisbaba és
Geoffrey Southwood ikerlányai társaságában. A két párizsi diák, Ewan és Murrough is
megérkezett a szünidőre, végre jobban megismerkedhettek kiskoruk óta eljegyzett
menyasszonyukkal, Gwynethtel és Joannal. Az akkor tizennégy éves ikreknek Skye már
ötéves koruk óta viselte gondját, csak Beaumont-ba utazása előtt bízta őket a melegszívű
Anne O'Malley gondjaira. A lányok nagyon ragaszkodtak Skye-hoz, aki pedig örömmel
látta, mennyire megszépültek a korábban elég csúnyácska ikrek.
Boldog nyár volt ez sok lovaglással, csónakázással, kirándulással, távol a francia
vallásháborúktól és még távolabb az angol-ír összetűzésektől.
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Ősszel Willow, Gwyneth és Joan Ewannal együtt Párizsba ment. Murrough úgy
döntött, elege van a tanulásból, és beállt az öreg Sean MacGuire-hoz tengerésznek. A
lányok néhány hónapra elszegődtek udvarhölgynek a fiatal francia királynéhoz, Ausztriai
Erzsébethez. Az ifjú Robin Southwood egyre nyugtalanabb lett, miután bátyjai elmentek,
és Adamet lekötötte a kis birtok ügyeinek intézése.
– Ugye szeretnél visszamenni Angliába? – kérdezte tőle Skye. Az immár tízéves
Robin szomorúan nézett anyjára. – Mama, én angol vagyok, és Lynmouth grófja. Ott a
helyem a birtokon és abban a királyi udvarban, ahol az apám is töltötte a fiatalságát.
– Ha most elmégy – mondta Skye –, talán soha többé nem látjuk egymást. A királynő
haragjától tartva se Adam, se én nem merjük betenni a lábunkat Angliába. Nem ismerte el
a házasságunkat, Velvetet pedig törvénytelennek tekinti.
– Mama, a királynő nem tud igazán megbékélni önmagával – állapította meg nagy
bölcsen Robin –, szeretne is olyan lenni, mint a többi nő, meg nem is. Lehet, hogy nem is
haragszik rátok olyan nagyon.
– Írok Robbie-nak és Dickon de Grenville-nek, ők meg tudják ítélni, tanácsos-e
visszatérned – mondta Skye könnyes szemmel.
– Ne félj, mama, a királynő nem tudja megakadályozni, hogy meglátogassalak. Ne
felejtsd el, én Southwood vagyok, angol főnemes!
Skye állta a szavát, még aznap írt Robbie-nak és Grenville-nek. A többszöri
levélváltás során Skye kikötötte: a királynő ígérje meg neki, hogy Robin akkor
találkozhat édesanyjával és nevelőapjával, amikor ezt hármuk közül bármelyikük óhajtja.
A királynő azt írta, Robin bármikor elmehet édesanyjához, Lady Burke-höz, és annak
szeretőjéhez, Lord de Mariscóhoz. Tudor Erzsébet a gyöngybetűivel még azt is tudatta,
tapasztalatból ismeri a szülőtől való elszakítottság érzését, melyet semmiképp nem kíván
az ő szívbéli jó barátja, néhai Lynmouth gróf gyermekének. Mindazonáltal Lady Burke
jelenlegi életvitele és a törvénytelen kistestvér véleménye szerint csak kedvezőtlen
hatással lehet a még fejlődésben lévő ifjú jellemére.
– Ó, micsoda irigy dög! – dühöngött Skye. – Ha megtehetné, hogy nappal játssza a
szüzet, éjszaka meg bujálkodna, esküszöm, azt csinálná. Hogy lehet ilyen álszent? Nem,
nem engedem el Robint!
Adam először nagyot nevetett, de aztán komolyan szólt: – Nem tarthatod itt, Skye! Én
is mennék, ha tehetném. Robinnak ott a helye a birtokán és az udvarban; ha hazavágyik,
el kell engedni.
Az ifjú lord Southwood november elején, lóháton hagyta el Belle Fleurs-t. Skye
könnyes szemmel vett búcsút a fiától, akit Adam kísért el Nantes-ba, onnan indult Skye
egyik hajója Plymouth felé. Integetett nekik, aztán a hálószobába rohant, és alaposan
kibőgte magát. Ettől megkönnyebbült kissé, be kellett látnia, nincs joga visszatartani
Robint.
Már csak három gyerek maradt a kastélyban: Deirdre, Padraic és a kicsi Velvet. Rájuk
dadusok vigyáztak, Skye-nak tehát jutott ideje egyébre is. Az előző tél hideg volt, és se a
tavasz, se a nyár nem kedvezett a termésnek. Dúlt a negyedik francia vallásháború, de
szerencsére leginkább La Rochelle-ben és Sancerre-ben. Télre éhínség, de legalábbis
élelmiszerhiány volt várható. Skye már a hajóin hozatott gabonát, amit Archambault
molnára őrölt meg, s a lisztet az erdőben rejtették el, kőből épült hombárban. A tél
folyamán szükség esetén kapnak majd belőle a parasztok.
Cher gróf és sógorai nagylelkűen megengedték, hogy a környékbeliek meghatározott
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napokon vadászhassanak Archambault erdeiben és mezőin. Az orvvadászokra persze
szigorú büntetés várt. A vidéken úgy elszaporodtak a nyulak, hogy annyit úgyse lehetett
volna megenni, ezt Skye és Adam is tudta. Azzal viszont a parasztok voltak tisztában,
hogy Seigneur de Marisco és felesége a hálóval befogást és a tóban való titkos halászatot
már nem nézné jó szemmel.
– Túl jó vagy hozzájuk – rótta meg Gaby Skye-t, amikor egyszer átlátogatott Belle
Fleurs-be.
– Nem halhatnak éhen – felelte Skye. – Különben is, ha kevesebb a nyúl, a kár is
kisebb lesz a veteményesben. Pedig ami ott megterem, nagyon jól fog jönni a télen.
– Irányítottál már birtokot korábban? – érdeklődött Gaby.
– Adam nem mesélt a birtokaimról? Azt hittem, Adam az égvilágon mindent
elmondott neked rólam – nevetett Skye.
– Tudom én, hogy nagy vagyont örököltél a férjeidtől, de azt nem gondoltam, hogy
magad kezeled. Nők nem szoktak ilyesmivel foglalkozni.
– Ó, Gaby, sok mindent csináltam én, amit más nő nem szokott. Még kislány voltam,
amikor az apám nem a nővéreimre és azok férjére, hanem énrám bízta a vagyonát és
hatalmát. Én vagyok az innisfanai O'Malley-nemzetség feje. Apám nyomdokain haladva
én ezt a vagyont idővel jelentősen megnöveltem, miközben irányítottam Ewan fiam
birtokait, aztán kezeltem a második férjemnek Willow lányomra hagyott vagyonát, majd
az egész Lynmouth-birtokot és – vagyont, végül pedig a Burke-földeket. Ez utóbbival
sajnos kudarcot vallottam.
– No hiszen, már ne is haragudj, ma fille, de fura népség az ír!
Skye felnevetett: – Ahogy mondod, fura népség vagyunk. Én se tudtam megérteni
soha, hogy az írek még akkor sem hajlandók egyezkedni, ha az életük függ tőle. Végül
még én is föllázadtam az angolok ellen. Ha én visszamegyek Angliába, és nem
házasodunk össze, megmaradtak volna Padraic fiam birtokai, és Adam sem veszti el
Lundyt.
– Hát Lundyért igazán nem kár! – mondta Gaby. – Az most már csak kőhalom! No,
persze egészen más volt, amikor több mint negyven éve John de Marisco feleségeként
először megláttam. Akkor valóban olyan volt, mint egy mesebeli kastély. Csakhogy az én
drágalátos uram félrelépésének köszönhetően Tudor Henrik a földdel tétette egyenlővé, a
fiam örökségéből meg csak annyi maradt, hogy el tudtunk jönni Franciaországba. Nincs
már semmi keresnivalótok Lundyn, sokkal jobb nektek itt Belle Fleurs-ben.
– Bocsásson meg, madame, de ideje volna a babát megszoptatni! – Ezzel a dadus át is
adta az immár hathónapos, szépen fejlett és egyre inkább az apjára hasonlító kislányt.
– Te még mindig szoptatod? – kérdezte Gaby. – Ma fille, ha nem találsz szoptatós
dajkát, majd én keresek.
– Adam annak örül, ha én szoptatom – mondta Skye –, de az az igazság, hogy nagyon
szívesen teszem. Tudod, Gaby, életemben először élvezhetem az anyaságot, eddig valami
mindig elvont tőle.
– Itt maradsz Franciaországban, Skye?
– Még nem tudom, Gaby. Írországba nincs értelme mennem, ahhoz pedig semmi
kedvem, hogy Tudor Erzsébet packázzon velem.
Adam vágyik Angliába, s ha a királynő egyszer megbocsátja nekünk, hogy az
engedélye nélkül házasodtunk össze, tudom, hogy Adam oda fog menni. Mi az ő családja
vagyunk, vele megyünk, de Belle Fleurs-t akkor is megtartjuk, mert én sehol nem voltam
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olyan boldog, mint itt.
Adam visszatért Nantes-ból, és nem sokkal később megkapták az üzenetet, hogy
Lynmouth ifjú grófja épségben megérkezett. Gyorsan telt az idő, már karácsony és újév is
elmúlt, beköszöntött az igazi tél. Willow azt írta a francia udvarból küldött levelében,
hogy a király beteg, valószínűleg rövidesen meg fog halni. Az udvari életről pedig így
számolt be: „Szinte pontosan olyan, mint amilyennek Robin leírta az angol udvart. Itt is
örökké folyik a bajkeverés, szinte mindenkit csak a rang meg a vagyon érdekel. A
fiatalemberek azon versengenek, ki tud több nemeshölgyet elcsábítani. Tán nem is sejtik,
hogy ezek a hölgyek ugyanabban mesterkednek. Miattunk nem kell aggódnod, mama.
Gwyneth, Joan meg én mélységesen megvetjük az effajta viselkedést. Gwynetht és Joant
kevesebb veszély fenyegeti, mert ők nem olyan szépek és gazdagok, én meg tudok
vigyázni magamra. Van jó néhány udvarlóm, de mindig ügyelek rá, nehogy kettesben
maradjunk, nem adok rá módot, hogy pletykáljanak rólam, így nem eshet folt a jó
híremen.”
Skye elégedett mosollyal olvasta Willow sorait. Nem csalódott a kislányában, akit a
józan esze megóv attól, hogy butaságot csináljon. Kislány? Hiszen áprilisban már
tizennégy éves lesz, döbbent rá Skye, lassan itt az ideje férjjelölt után nézni. Az biztos,
hogy soha nem fogja Willow-t kényszeríteni a házasságra, mert az szerelem nélkül maga
a pokol.
1574 tavaszán Velvet de Marisco betöltötte első életévét. Önállóan járt, sőt futkározott
a kastély körül, és olyan eleven volt, hogy Skye a dadus lelkére kötötte, egy percre se
tévessze szem elől, nehogy belepottyanjon a vizesárokba. Velvet már beszélt is,
kívánságait hol angolul, hol franciául hozta környezete tudomására.
Skye-t néha kilelte a hideg, amikor Adam Velvettel az ölében ment lovagolni az
erdőbe, de a gyerek csöppet sem bánta. Ugyan miért is félne, az anyja ugyanilyen bátor
volt kislány korában. Adam oly nagy szeretettel bánt a lányával, és oly sok örömét lelte
benne, hogy Skye-nak nem volt szíve megszidni, amiért elkényezteti, így hát a gyerek
fegyelmezésének feladata az anyára hárult.
– Nem szabad, kislányom – szólt rá egyszer Skye, amikor a gyerek valami ragacsos
édességet tömött a szájába.
Velvet hatalmas szeme megtelt könnyel, nyomban apjához szaladt,
belecsimpaszkodott, és mérgesen nézett vissza anyjára. – A papa szeret!
Ha Adam nem látja Skye szigorú pillantását, biztos felkapja és megcsókolja a kislányt,
de ehelyett így szólt: – Velvet, a mama is ugyanúgy szeret téged, te pedig mindig fogadj
szót neki.
A kislány vérig sértődött, és a dadus karjaiban keresett menedéket, aki át is vitte a
másik szobába.
– Micsoda kis pukkancs! – mondta Skye. – Mondd, miért nem egy csöndes, szelíd
gyerekkel áldott meg bennünket az ég?
Adam kuncogott: – Drágám, a mi lányunk! Skye is elmosolyodott: – Majd nem leszel
ilyen engedékeny, amikor a rengeteg udvarlótól kell megóvni!
– Az még soká lesz – mondta Adam. – Egyelőre alig múlt egyéves.
– Gyorsan megy az idő, Adam. Ewan már tizennyolc éves.
– Madame, ön elszomorít – így Adam. – Bújjunk az ágyba, amíg még nem vagyunk
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túl öregek hozzá, bár a tudósok azt állítják, az ilyesmihez soha nem túl öreg az ember.
Hallhatnám az ön hosszú élete során szerzett tapasztalataira alapozott véleményét a
kérdésről?
– Ha felkeres a hálószobámban, monseigneur, ott részletesen kifejtem a nézeteimet –
mondta Skye pajkos mosoly kíséretében.
Skye mindennél jobban szerette ezeket a kettesben eltöltött estéket, éjszakákat.
Ilyenkor órákon át hevertek meztelenül a hatalmas tölgyfa ágyon, cirógatták, simogatták
egymást. A szeretkezésben egyre több örömüket lelték, főleg Velvet születése óta, mert
attól fogva a szenvedélyes vágyakhoz a béke, a megnyugvás érzete is társult.
IX. Károly meghalt, és az időközben lengyel királlyá lett öccse, Anjou ész nélkül
szaladt haza az ő imádott Franciaországába, csak Bécsben és Velencében állt meg egy
kicsit ünnepeltetni magát. Ausztriai Erzsébet visszavonult az udvartól, ezért Skye lányai
azon a nyáron hazamentek Belle Fleurs-be. Ewan is megjött Párizsból, Murrough pedig
lebarnulva tért vissza első tengeri útjáról, sőt egy napon még Robin is betoppant
váratlanul.
Mindenki Velvetet kényeztette, Skye hiába magyarázta, hogy enélkül is elég nehezen
bírnak vele.
A néhány Angliában töltött hónap ismét tökéletes udvari embert faragott Robinból. –
Mama, engedd meg, hogy ősszel Padraicot is magammal vihessem – mondta Skye-nak. –
Már majdnem hatéves, itt az ideje, hogy megismerkedjen a Tudor-udvarral. A királynő
ugyan elvette a birtokait, de azért az öcsém mégiscsak Lord Burke.
– Nem! – mondta Skye. – Amíg Adamet meg engem nem látnak szívesen a Tudorudvarban, addig téged kivéve egyetlen gyerekem se megy oda! A nemesember föld
nélkül fabatkát sem ér, s amíg a királynő nem adja vissza a Burke-birtokokat, nekem
semmi közöm se hozzá, se Angliához. Azonkívül Padraic még kicsi.
– Nem is vagyok kicsi! – szólt közbe Padraic Burke.
Skye rámosolygott Niall fiacskájára. – Mindennek eljön az ideje, drágám. Egyelőre
légy türelmes. – Aztán a többiekre nézett. – Annyira örülök, hogy megint mind itt
vagytok!
– Én csak egy hónapig tudok maradni – mondta Robin. – Megígértem őfelségének,
szavamat adtam rá.
– Amikor Robin megy, én visszatérek Írországba – mondta Ewan.
– Hogyhogy, Ewan? Miért ilyen sürgős? – nézett a fiára döbbenten Skye.
– Már egy éve levelezésben állok Michael nagybátyámmal, mama. Megtesz minden
tőle telhetőt, de hát mégiscsak pap. A többi O'Malley nagybátyám pedig nem törődik
Ballyhennesseyvel, amióta csatlakoztak Grace O'Malleyhez, hogy szembeszálljanak a
királynővel. Haza kell mennem, mama, ott van rám szükség. – Aztán Ewan így folytatta:
– Szeretném magammal vinni Gwynetht, mama. Ideje, hogy összeházasodjunk.
– De hát még csak tizenöt éves! – vetette ellen Skye. Az ikrek június negyedikén
ünnepelték a születésnapjukat.
– Mama, te is tizenöt éves korodban mentél hozzá az apámhoz – mondta Ewan halkan.
– Túl fiatal is voltam!
– Nem, mama, nem az volt a baj, a férj nem volt hozzád való. Ez a veszély Gwynetht
meg engem nem fenyeget.
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– Nem élném túl, ha Ewan elhagyna, madame – szólalt meg a különben hallgatag
Gwyneth. – Érett vagyok én már a házasságra.
– Akárcsak én – csatlakozott Joan.
– De Murrough még csak most kezdte tanulni a tengerészmesterséget! Ha feleségül
vesz, Joan, félbe kell hagynia a tanulmányait. – Skye úgy érezte, fejére nőttek a gyerekei.
– MacGuire vagy két hónapig nem száll tengerre, a hajó alapos javításra szorul –
mondta Murrogh. – Ha most összeházasodunk, indulás előtt lesz egy kis időnk egymásra.
Bármikor veszem el Joant, meg kell szoknia, hogy a férje tengerész. Devonban,
Lynmouth közelében készülök házat venni magunknak.
Robin megköszörülte a torkát, és Skye ránézett: – Nos, Robert Southwood, mit
kívánsz még mondani?
– A királynő azt üzeni, szívesen látná Willow-t udvarhölgyei sorában.
Willow tapsikolt örömében, úgy nézett az anyjára: – Mama, ugye emlékszel,
megígérted, hogy mehetek!
– Már voltál az udvarnál!
– A francia udvarnál – felelte megvetően Willow.
– Ejnye!
– Mama, kérlek! Rövidesen már kiöregszem!
Skye-nak az volt az érzése, mintha a gyerekei összefogtak volna ellene. Ewan,
Murrogh, Gwyneth, Joan, Willow, Robin és Padraic. Mind el akarják hagyni. – De hisz
oly kevés időt töltöttünk együtt! – mondta panaszosan, aztán elszaladt.
Adam követte a tekintetével, majd így szólt a gyerekekhez: – Természetesen oda kell
mennetek, ahová a kötelesség szólít, mes enfants. Elég nagyok vagytok már hozzá, hogy
tudjátok, mi a dolgotok, de édesanyátoknak ezt nem könnyű megérteni. Bízzátok csak
rám, majd én beszélek vele.
Adam az ágyon zokogva találta Skye-t, átölelte, s egy ideig a karjaiban ringatta. Skye
rövidesen elcsendesedett, felitatta a könnyeit.
– Olyan csönd lesz itt, ha elmennek – mondta Adam.
– Én szeretem a csöndet – felelte Skye. – Épp elég mozgalmas volt az életem idáig. De
most, amikor végre nyugodt légkörben élhetnének, miért akarnak elmenni?
– Mert majdnem vagy egészen felnőttek, ők is a maguk útját akarják járni, akárcsak te
tetted, kicsi lány – magyarázta Adam. – Tudom, hogy egy anyának nehéz szembenézni
azzal, hogy a csemetéi felcseperedtek, de az O'Flaherty fiúk kész férfiak, ideje
megnősülniük.
– És Willow?…
– Skye, a gyerekeid közül egyedül Willow nem származik nemesi vérből, ha vagyona
van is, neve nincs, az udvarban a helye, hogy ezt is megszerezze.
– Willow apja spanyol nemesember volt – tiltakozott Skye.
– A családja vagy nem tud, vagy nem akar tudomást venni a létezéséről. Te meg
Khalid bég muzulmán törvények szerint kötöttetek házasságot, ezért a keresztény világ
fattyúnak tekinti Willow-t. Ettől a szégyentől csak a te neved, vagyonod, hatalmad és
Robbie nagylelkűsége mentette meg. Lynmouth gróf testvéreként az udvarban van módja
megfelelő ismeretségeket kötni, megtalálni az alkalmas fiatalembert. Hacsak nem arra
gondolsz, hogy francia vőlegényt keressünk neki. Az unokaöcsém, Jean-Antoine Saint
Justine nagyon rendes fiú, és nősülni készül.
– Nem, ez nem volna jó megoldás – felelte Skye –, Willow ízig-vérig angol, neki
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angol férj kell.
– Akkor engedd el a Tudor-udvarba, Skye.
– Hát nem furcsa? – töprengett Skye. – Minket nem látnak szívesen, de a gyerekünket
kifejezetten hívja a királynő. Vajon miért?
– Túlságosan gyanakvó vagy, kicsi lány.
– A gyanakvás a Tudorokkal szemben mindig indokolt, mon mari – mondta Skye.
– A királynő esetleg így akarja tudtunkra adni, hogy idővel talán megbékél velünk.
– Ugyan mi végre? – kérdezte Skye.
– Robin ott van – érvelt Adam –, azonkívül szóba került, hogy Erzsébet francia férjet
választ, mi meg itt vagyunk Franciaországban. Szerintem azért.
– Nem is tudom – bizonytalankodott Skye, aztán felállt, és így szólt: – Menjünk,
mondjuk meg a gyerekeknek, hogy mehetnek, még mielőtt meggondolom magam.
Skye két legidősebb fia, Ewan és Murrough O'Flaherty július huszonhatodikán kötött
házasságot Geoffrey Southwood ikerlányaival. A lányok ugyan nem hasonlítottak
egymásra, mégis úgy döntöttek, egyforma halványkék, ezüstszállal hímzett ruhában
esküsznek. Archambault templomában adta össze a fiatalokat a pap, a gróf és a grófné
családja, Skye és a gyerekek, valamint Adam jelenlétében. Nem csaptak nagy hűhót, de
nagyon jó hangulatban ünnepelték az eseményt a kertben, majd a két fiatalasszonyt
tréfálkozva kísérték fel hálószobájukba. A két ifjú pár meg Robin és Willow másnap
reggel útra kelt Nantes-ba, ahol már várta őket az egyik O'Malley-hajó.
Willow lázban égett, hogy visszatér Angliába és az udvarhoz kerül, ugyanakkor fájó
szívvel vett búcsút édesanyjától és Adamtől, akikkel oly jól érezte magát. Skye nem tudta
megállni, hogy el ne lássa jó tanácsaival a lányát:
– Nagyon vigyázz a fiatalemberekkel, mind az erényedre törnek, neked pedig a
vagyonod mellett az a legfőbb kincsed, csak e kettő birtokában találhatsz magadnak
megfelelő férjet.
– Igen, mama.
– Tavaly Párizsban nagyon okosan viselkedtél, drágám. Eztán ne maradj kettesben
egyetlen fiatalemberrel sem, különben szájukra vesznek az emberek. A pletyka pedig
akkor is nagyon veszélyes, ha nincs semmi alapja, Willow, mert a gyanút táplálja.
– Igen, mama.
– Ne felejtsd el, a királynő elvárja udvarhölgyeitől a szüzességet.
– Igen, mama.
– Senkinek ne adj kölcsön pénzt; ha egyszer megteszed, utána mindenki tőled fog
kérni. Mondd azt, hogy te csak szerény járadékot kapsz, örülsz, ha kihúzod vele a
következőig. A pénzeddel Cecily néni gazdálkodik majd, s csak akkor fogja
rendelkezésedre bocsátani, amikor valóban szükséged lesz rá. Tőlem kapsz annyi ruhát,
hogy arra nem kell költened, de persze sosem leszel fillér nélkül.
– Igen, mama. – Willow elfojtott egy ásítást. Az anyja elmondta már ezeket neki
százszor, ezerszer az elmúlt hetek folyamán.
– Fogadj szót az öcsédnek.
– Robinnak? Hiszen ő három évvel fiatalabb nálam! – háborodott fel Willow.
– Viszont eddigi élete java részét a Tudor-udvarban töltötte, az ottani dolgokról sokkal
többet tud, mint te, csak hallgass rá!
– Igen, mama.
– Még valamit a férfiakról, Willow.
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– Jaj, mama.
– Te csak ne jajgass, kisasszony. Ezekről a dolgokról nekem bőven van tapasztalatom,
még javadra válhat, ha rám figyelsz. A fiatalemberek rendkívül elragadóan tudnak
viselkedni, amikor udvarolnak. Mielőtt bármit megengedsz nekik, kérdezd meg
magadtól: vajon akkor is feleségül vesz, ha én ezt megteszem? Egyáltalán abban a
helyzetben van-e, hogy feleségül vehet? Ha igen, miért akar az ágyába vinni még a
nászéjszaka előtt? Érek-e neki annyit, hogy türelmes legyen velem? Rá fogsz jönni, hogy
komoly fiatalember először az öcsédhez, Sir Roberthez vagy a királynőhöz fordul, nem
lopott csókokkal akar meghódítani.
– Miből gondolod, mama, hogy engem lopott csókokkal le lehet venni a lábamról? –
kérdezte Willow.
– Te nagyon okos kislány vagy, drágám – felelte Skye –, de még nincsenek
tapasztalataid, ezért szeretném neked átadni az enyémeket, hogy elkerülhesd a bajt.
Willow odabújt Skye-hoz, és szorosan átölelte. – Mama, megígérem, hogy büszke
lehetsz majd rám. Csak a megfelelő fiatalemberekkel állok szóba, és még a királynőt is
ráveszem, hogy enyhüljön meg irányotokban.
Skye könnyes szemmel mosolygott a lányára. – Nagyon fogsz, nekem hiányozni,
Willow.
– Induljunk már! – türelmetlenkedett Lynmouth grófja. – Willow nem buta lány,
biztosan mindent megértett, nem fog ránk szégyent hozni.
Ezután Skye legidősebb fia figyelmét hívta fel arra, hogy maradjon semleges az
angolok és az írek között dúló harcban.
– Ez nem lesz könnyű – mondta Skye –, de próbálj mindig tovább látni az orrodnál.
Most már feleséged van, nemsokára gyerekeid lesznek, Ewan. Minden vagyonod
Ballyhennessey, az a föld pedig háromszáz éve O'Flaherty-birtok. Ne hagyd magad
befolyásolni a forrófejű papoktól, azon csak rajtaveszthesz, az örökséged mehet füstbe.
– A vallási ellentétek végül feloldódnak, mama.
– Tudom én is, Ewan. Gondolj mindig arra, vajon számít-e, hogy mi módon dicsérjük
Istent? Vajon érdemes-e kockára tenned a birtokodat, veszélybe sodorni a családodat csak
azért, mert a pápa és valami angol nagyúr nem tud szót érteni egymással?
– Mama, te azért nem álltál egyik oldalra se?
– A te nagyapád, az áldott emlékű Dubhdara O'Malley, Isten nyugosztalja, arra
tanított, hogy mindig a család legyen az első, Ewan. Sajnos én ezt nem tudtam
megvalósítani úgy, ahogy szerettem volna, azért te mégis nagyon az én fiam vagy. Azt
fogod tenni, amit a legjobbnak gondolsz, követni fogod a lelkiismereted szavát. Nem
irigyellek, Ewan. Írország feldúlt, zaklatott ország. – Anya és fia átölelte egymást. – Ég
veled, fiam! – mondta Skye.
Ezután Skye sorra elköszönt az összes távozótól, majd a három fiatal hölgy kocsiba
szállt, a fiatalemberek lóra pattantak. A komornák, inasok és csomagok egy másik
kocsiban indultak útnak.
Még integettek a távolodók után, aztán amikor már nem lehetett őket látni, Adam
felsóhajtott, besegítette Skye-t a hintóba, és így szólt: – Menjünk haza, kicsi lány!
Skye-t elfogta a szomorúság. Még a három legkisebb gyerek is elment Archambaultba néhány napra. Miközben a hintó a Belle Fleurs felé vezető erdei útra kanyarodott,
bánatos hangon azt mondta: – Megöregedtem.
– Csak nem unatkozol annyira mellettem, hogy a gyerekek nélkül nem tudsz mihez

241

Bertrice Small

Édes holnapok

kezdeni? – kuncogott Adam.
– Hát nem érted? – kérdezett vissza Skye. – A két legidősebb fiam megnősült,
bármelyik pillanatban teherbe ejthetik a feleségüket, Willow férjet fogni ment az
udvarba. Egy éven belül nagymama lehetek! Igenis megöregedtem!
Adamből kitört a nevetés, aztán benyúlt Skye ruhája alá, megcirógatta a mellét: –
Hogy érett nő vagy, az biztos, de még a harmincnégyet sem töltötted be, Skye. – Ezután
Adam ügyesen kioldotta a ruha felső részén a zsinórt, szabaddá tette Skye mindkét
mellét, majd arcát a kettő közötti völgyecskébe temette, aztán a domborulatokat
csókolgatta.
– Ó, Adam, drágám! – nyögött fel Skye.
– Öregasszony létedre elég szégyentelenül viselkedsz – mondta Adam.
– Kikérem magamnak! – tiltakozott Skye, aztán el is nevette magát, mert rájött, hogy
az imént butaságot mondott. – Azt hiszem, Adam, amíg ilyen vágyakat ébresztesz
bennem, nem lehetek öreg!
Vágyaik ott a hintóban sem maradtak kielégítetlenül, aztán amikor már egymás
karjaiban pihegtek, Adam azt kérdezte: – Mondd, kicsi lány, szeretkeztél te már
hintóban?
– Nem, bár Geoffreyben egyszer felmerült az ötlet Londonból hazafelé úton, de aztán
úgy döntött, otthon az ágyban kényelmesebb – nevetett Skye.
– Igen, Geoff világéletében szerette a kényelmet – mondta Adam. – Mondja, hölgyem,
még mindig olyan vénséges vénnek érzi magát?
– Épp ellenkezőleg!
– És mennyi időbe telik, mire rendbe hozod magad, kicsi lány?
– Miért kérded?
– Mert rövidesen megérkezünk Belle Fleurs-be. Nem tudom, mi lenne az inasok
véleménye, ha így látnának meg. – Mindketten gyorsan megigazították ruhájukat. –
Meddig maradnak a gyerekek, Skye? – kérdezte Adam.
– Két hétig – felelte Skye.
– Pompás! Ezt az időt én csakis veled szeretném tölteni, javarészt az ágyban. Nem
tudom, mikor fordult elő utoljára, hogy csak a szerelemre gondolhattunk.
– Semmi lovaglás, séta, kirándulás? – tréfálkozott Skye.
– Csak ha megengeded, hogy az őstölgyek tövében is magamévá tegyelek!
– Meg fogom engedni, mon mari – suttogta Skye, miközben a hintó áthaladt a
kastélyudvarra vezető felvonóhídon.
Adam de Marisco, mint mindig, most is állta a szavát: a kel hét szinte minden percét
együtt töltötték, boldog békében és szerelemben. Miután a gyerekek hazatértek, Adam
egyre többet foglalkozott Padraickal, Skye pedig Deirdre-rel. A kislány nagyon
hasonlított anyjára, és bármivel próbálkozott, azt hamar és könnyedén elsajátította. Skye
megállapította, hogy mind közül Deirdre a legcsendesebb, legszelídebb gyereke,
bizonyára azért, mert eleinte oly keveset volt vele. Most igyekezett jóvátenni a
mulasztást, Deirdre mégis minden örömével, bánatával Adamhez szaladt.
– Azt hiszem, nem szeret engem – mondta Skye egy alkalommal Adamnek.
– Tart tőled egy kicsit – mondta Adam –, de azért szeret.
– Csak mert az anyja vagyok – panaszolta Skye –, de érzem, hogy valami nem tetszik
neki bennem, pedig annyira igyekeztem.
– Ha így érzed, miért nem kérdezed meg tőle, drágám? Bármi bántja, azt jobb minél
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előbb tisztázni, mert különben csak emészti magát.
– Jó, de legyél ott te is.
– Nem, mert akkor azt hinné, mi szövetkezünk ellene. Nem is mondaná el, mi bántja.
Ezt nektek kettőtöknek kell megbeszélnetek.
Skye nem egykönnyen szánta rá magát, de aztán egy nyár végi délutánon azt kérdezte
a lányától: – Mondd, Deirdre, miért nem szeretsz te engem?
Deirdre elcsodálkozott, de hamar megadta a választ: – Mert elhagytál minket,
Padraicot meg engem, amikor újra férjhez mentél. Amikor meg magadhoz vettél
bennünket, utána máris megint elmentél, és azt ígérted, visszahozod nekünk az
édesapánkat. De ez nem így történt, mama. Mielőtt Adammel összeházasodtatok, nekünk
rossz volt, és te majd megint egyszer csak elhagysz bennünket.
Skye megdöbbent, milyen heves indulatok dúlnak a kislányban. – Padraic is így
gondolja?
– Ő azt mondja, szeretsz bennünket, és neki ez elég – felelte a kislány.
– De neked nem, Deirdre, ezt már látom. A bátyádnak igaza van, én valóban nagyon
szeretlek benneteket. Csak eddig soha eszembe sem jutott, hogy ilyen kis korodban
beszéljek neked az életemről. Azonnal szólnod kellett volna, amikor félni kezdtél, én
semmit nem akarok eltitkolni előled.
Skye ölébe vette a dacos, duzzogó kislányt. – Figyelj ide, Deirdre. Én nagyon
szeretlek téged, a bátyád is, te is azért születtetek, mert édesapád meg én szerelmesek
voltunk egymásba. Ha rajtam áll, többé nem hagylak el.
– Azt mondod, mama, ha rajtad áll, de én azt akarom, hogy ígérd meg, többé nem
hagysz el!
– Deirdre, ezt nem tehetem – felelte Skye. – Én eddig se hazudtam neked, most se
fogok, csak azt ígérhetem: ha rajtam áll!
Deirdre hirtelen sírva fakadt, egész arcocskája könnyekben úszott. Skye magához
ölelte, karjaiban ringatta. Egyik gyereket sem viselte meg ennyire a távolléte, egyikük
sem annyira sebezhető, mint Deirdre. Hiába hasonlít rám külsőre, gondolta Skye,
éppolyan érzékeny, mint Niall volt. – Nyugodj meg, Deirdre, nem szándékozom menni
sehová! Ne sírj, kicsim, nem hagylak el.
Szent Mihálykor kifizették a cselédek évi bérét, de a dadus, aki születésétől fogva
Velvet mellett volt, teherbe esett az egyik inastól, és férjhez ment. Egy Archambault
falubeli, jó kedélyű lány jött a helyébe, de Velvetet nem zavarta meg a változás. Ám még
egy hét sem telt el, amikor a lány a gyerekkel együtt szőrén-szálán eltűnt.
Először Skye és Adam szörnyen megijedt, azt hitték, a lány nem figyelt eléggé a
gyerekre, s az a vizesárokba esett, de aztán rövidesen kiderült, hogy Margerie-t a
gyerekkel együtt látták az erdő felé menni. Azonnal keresésükre indultak, de nem találták
meg őket. Fölmerült bennük, hogy a lány egyszerűen csak engedély nélkül vitte el sétálni
a kicsit, talán a szüleihez, de azok megmondták, hogy színüket sem látták. Aztán
Margerie falubéli barátnőjétől tudták meg, a lány azzal dicsekedett, rövidesen annyi
pénze lesz, hogy férjhez mehet, nem kell neki Belle Fleurs-ben dolgoznia.
Antoine gróf látta, hogy fia kész megfojtani a lányt, csak hogy kiszedjen belőle
valamit, ezért inkább ő faggatta: – Jeanne, ma petité, próbáljon meg pontosan
visszaemlékezni, mit mondott Margerie. Nem említette, hol fogja megkapni azt a
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rengeteg pénzt?
A parasztlány szemmel láthatóan erősen törte a fejét, majd azt mondta: – De igen, gróf
úr! Margerie azt mondta, találkozott egy emberrel, aki beszéli a nyelvünket, de biztosan
külföldi, mert iszonyú a kiejtése. Az az ember azt mondta, hallotta, hogy a kis Velvet
milyen gyönyörű szép, és ő hat aranyat kap, ha elviszi hozzá megmutatni neki –
magyarázta Jeanne.
– Hová kellett vinnie Margerie-nek a gyereket? – kérdezte tovább a gróf.
– Valami fogadóba Tours-ba – hangzott a válasz.
– A fogadó nevét nem mondta Margerie?
– Nem, gróf úr, de Gillet, a kocsis tudja, az vitte őket tegnap.
– Jól van, Jeanne, maga rendes lány – mondta a gróf, és néhány ezüstpénzt adott neki.
– Most hívja ide azt a kocsist.
A kocsis gyorsan előkerült, és készségesen elmondta, hogy igen, egy fiatal lányt és
egy gyereket vitt el Tours-ba, és a város nyugati részén, az Aranykakas fogadó előtt tette
ki őket. Adam, a gróf és a két fia azonnal lóra pattant. Amikor néhány óra múltán
visszatértek Tours-ból, Adam hatalmas pecséttel lezárt levelet adott át a címzettnek, azaz
Skye-nak.
Skye azonnal feltörte a pecsétet, de először izgalmában el se tudta olvasni a jól ismert
kézírást. Rövid üzenet volt:
„Asszonyom, szükségem van a szolgálataira. Jöjjön azonnal!” Az aláírás pedig:
Erzsébet.
– Hol volt ez a levél? – kérdezte Skye a férjétől.
– Tours-ban, az Aranykakas fogadóban. Két úr hagyta ott, akik egy dadussal és egy
gyerekkel együtt indultak el a Nantes felé vezető úton. Azt mondták, annak kell átadni,
aki egy nőt és egy gyermeket keres.
– Tudod, kinél van a gyermekünk? – nyújtotta a levelet Skye a férjének. – Az a rohadt
dög, Tudor Erzsébet raboltatta el Velvetet! Nem tudom, mi célból, de valami célja
biztosan van vele. Ó, istenem, már azt hittem, egyszer s mindenkorra megszabadultam
tőle, de nem!
– Megyek Angliába – mondta Adam.
– Megyünk Angliába – igazította ki Skye. – Drágám, az a dög nem téged akar, hanem
engem, csakhogy ezúttal, istenemre, nem fog megfélemlíteni. Velvetet azért tartja fogva,
mert tőlem akar valamit. Egyelőre nem is sejtem, hogy mit, de meglátod, Adam de
Marisco, mi cserébe visszaszerezzük Lundyt és a Burke fiam örökségét. A királynő pedig
nagy kegyesen el fogja ismerni a házasságunkat és a gyermekünket is törvényesnek!
– Skye! – szólalt meg Adam. – A lányom élete van a kezében! Arra nem gondolsz,
hogy meg is ölheti?
– A mi lányunk, Adam! Ne félj, nem esik bántódása. Figyelj ide, drágám! Az a dög
azért lopatta el Velvetet, mert valamilyen oknál fogva szüksége van rám, és tudja, hogy
én utánamegyek. Olyan, amilyen, de nem gyerekgyilkos. Velvetnek egy haja szála sem
fog meggörbülni. Még ma este indulunk!
– Tudtam, hogy úgyis megint elhagysz! – zokogta anyja szavai hallatán az akkor
belépő Deirdre.
– Dehogy hagylak el, drágám! A bátyáddal együtt velünk jöttök, mint teljes család
járulunk a királynő színe elé. Még nem tudom, mit akar, de megvívom vele a csatát.
– Csakhogy, Skye, ez egyszer nem egyedül vívod a csatát, ott lesz az urad melletted.
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Eddig azért tudott téged kihasználni, mert egyedül voltál, de most én is ott leszek, kicsi
lány!
Még aznap este elindultak Belle Fleurs-ből, szomorúan néztek vissza otthonukra. A
kastélynak majd a gróf viseli gondját. Bárhogy igyekeztek, két napig tartott az út Nantesig, ahol több O'Malley-hajó is horgonyzott a kikötőben, mert Skye az utóbbi időben
borral kereskedett.
Nantes-ból Angliába még jó széllel is több napig tartott a hajóút, de szerencsére
kedvezett nekik az időjárás. Amint befutottak a londoni kikötőbe, nyomban észrevették a
királyi őrgárdát.
– Szent ég! – mondta Adam. – A királynő vár bennünket?
– Igen, vár bennünket – felelte Skye.
– A harci mosolyodat látom az arcodon – állapította meg Adam. – Ezt a mosolyt nem
láttam… a jó ég tudja, mióta, de hogy régen, az biztos.
– Utoljára akkor mosolyogtam így, amikor Tudor Erzsébettel kellett megvívnom. Már
nyertem csatát a királynővel szemben, és most újra legyőzöm. Imádkozz Istenhez, hogy
ez legyen a legutolsó csata.
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Ötödik rész
Anglia és Írország

17

– Veszélyes játékot űz, asszonyom – figyelmeztette a királynőt William Cecil.
– Nem, Cecil – felelte Tudor Erzsébet –, egyáltalán nem játék ez.
– Meg kellett volna bocsátania Lord és Lady Mariscónak, és egyszerűen a segítségüket
kérni. A gyerek elrablása csak feldühíti Lady de Mariscót, s ön, asszonyom, bizonyára
emlékszik, mire képes olyankor.
– Senki nem bizonyította be egyértelműen, hogy az a kalózkodás Skye O'Malley
lelkén szárad, Cecil!
A királynő tanácsadója jobbnak látta hallgatni, Tudor Erzsébettel különben sincs
semmi értelme vitatkozni, ha már egyszer eldöntött valamit. Ez esetben pedig Cecil nem
is tartotta kizártnak, hogy a királynőnek van igaza: nem valószínű, hogy Skye O'Malley
önként a Korona oldalára áll a tulajdon családjával szemben, és mi mással lehet jobban
sarokba szorítani, mint a gyermekkel?
– A gyereknek kutya baja, Cecil. A dadájával együtt Hampton Courtban van, azt
mondják, eleven kis jószág. – A királynő nevetett. – Én is láttam aznap este, amikor
megérkezett Franciaországból. Az apjára hasonlít, Marisco biztos odavan érte. Remek
ütőkártya ez a kezemben, Cecil, mind a két szülő küzd majd érte.
– A Sirályt már látták Margate-nél – mondta Cecil –, kiküldtem eléjük az őrgárda
néhány tagját.
– Túlbuzgó volt, öreg barátom – rótta meg Cecilt a királynő. – Idejönnek ők maguktól
is. Majd azt mondjuk, a tiszteletükre rendeltük oda az embereimet, Skye O'Malley ezt
fogja értékelni. Okos az a nő, Cecil, a fenébe, nagyon is okos!
Eközben a testőrség kapitánya, Sir Christopher Hatton a hajó fedélzetén egyszer csak
szemközt találta magát azzal a nővel, akit eddig csak hírből ismert. Két különböző
véleményt hallott róla: a királynő mindig elismeréssel és tisztelettel emlegette, viszont
Robert Dudley, Leicester grófja azt állította, hogy vérmes nőszemély. Hatton arra hajlott,
hogy Leicester öntelt dicsekvését hagyja figyelmen kívül, hiszen a királynő nem tűrne
meg olyan nőt az udvarban, aki a grófot be akarná hálózni.
– Uram? – nézett Skye kérdőn Hattonra.
– Asszonyom, a királynő kapitánya, Sir Christopher Hatton vagyok, azért jöttem hogy
elkísérjem Greenwichbe.
– És ezt mi módon gondolta, Sir Christopher? Se kocsit, se lovakat nem látok. Gyalog
menjek oda, vagy netán a lova mögött fog vonszolni, mint egykor a római foglyokat?
Hatton igencsak zavarba jött, mert valóban elfelejtett kocsiról gondoskodni.
Skye fölnevetett. – Ne aggódjon, Sir Christopher, megyek én a magam jószántából is
Greenwichbe a lehető leghamarabb. Az imént érkeztem meg, előbb hazamegyek
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megfürödni és átöltözni, hogy illendő módon járulhassak a királynő színe elé, hacsak nem
azt a parancsot kapta, hogy azonnal cipeljen őfelségéhez.
Hatton ilyen parancsot nem kapott, és le is vette a lábáról ez a gyönyörű nő, aki
tökéletesen ura volt a helyzetnek. – Természetesen, Lady Burke…
– Lady de Marisco, uram!
– Nekem azt mondták, ön Lord Niall Burke özvegye, asszonyom. – Sir Christopher
egyre jobban összezavarodott.
– Valóban, uram, de Lord Burke már régebben meghalt, és én két és fél évvel ezelőtt
férjhez mentem Lord de Mariscóhoz – mosolygott Skye. – Ha netán a királynő úgy
rendelkezett, hogy nélkülem ne térjen vissza, a legjobb lenne, ha elkísérne bennünket
Greenwoodba.
Nyílt a kabinajtó, Adam lépett be. – Itt a kishajó, drágám.
– Nos, Sir Christopher? Velünk tart?
– Inkább lovon mennék, asszonyom, ha elárulná, hogy jutok Greenwoodba.
– A házat a folyóparton találja meg, Lynmouth grófé mellett.
– Akkor ott találkozunk – mondta Sir Christopher, majd sietve távozott.
Adam csak akkor nevette el magát, amikor a kapitány már nem hallhatta. – Halálra
rémítetted, Skye. A szokásos körülmények között nem lett volna könnyű.
– Úgy látszik, miközben a királynő gondosan őrzi a szüzességét, nem változtatott ama
szokásán, hogy jóképű férfiakkal vegye körül magát – jegyezte meg Skye.
– Hatton állítólag istenien táncol – nevetett Adam.
– Lehet – felelte Skye –, de a szeméből látom, hogy esze is van. Tudor Erzsébet nem is
tűr meg butákat a környezetében. – Aztán Skye fölkapta a köpenyét. – Igyekezzünk,
Adam. Tudom, hogy Velvet jó helyen van, de azért szeretném mielőbb kideríteni, miről
van szó. Hol vannak a gyerekek?
– Előrementek az első hajóval – felelte Adam. – Ne félj, drágám, a kicsi is nemsokára
velünk lesz.
A kishajó a folyón hamar megtette az utat Skye londoni házáig. Mignont és
Guillaume-ot nem hozták magukkal, mert idősek már ekkora utazáshoz, azonkívül
mindketten Archambault-ban születtek és élték le egész életüket. Taníthatok be új
komornát, gondolta Skye bosszúsan, de ekkor régi ismerőst látott integetni háza
kertjében.
– Asszonyom! Asszonyom! Drága úrnőm! Isten hozta!
Skye lába a földbe gyökerezett: Daisy futott feléje nagy boldogan, s a két nő egy ideig
csak állt, nézett, aztán egymás nyakába borultak. – Hogy kerülsz te ide, Daisy?
– Amikor Cecily úrasszony elmondta, hogy jön, rögtön tudtam, hogy szüksége lesz
rám. Bran mamája már több mint egy éve velünk lakik, mert megözvegyült, és egy angol
földesúr elvette a házát, csak a gyerekeim adták vissza az életkedvét. Ő biztatott, hogy
jöjjek Londonba. Már a kisebbik sem szopik, nyugodtan otthagyhattam. Menjünk már,
tudom, alig várja, hogy megfürödhessen. – Aztán fülig érő szájjal mosolygott Adamre: –
Elhoztam magammal azt a széltoló Kippet, aki Lundyn volt az inasa, uram. Tudja,
mindenkit elkergettek a szigetről.
– Uramisten! – kiáltott fel Adam. – Azt hittem, legalább az embereket békén hagyják!
Mi lett velük, Daisy?
– Lynmouth intézője szorított nekik helyet, uram. Időközben beértek a házba, s
miközben mentek föl az emeletre, Skye így szólt: – Sietnem kell, Daisy, a királynő már
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vár.
– Ó, tudtam én, hogy hamar visszafogadja a kegyeibe – mosolygott Daisy.
– Nem így áll a dolog, Daisy. Nem volnánk most itt, ha nem raboltatja el a lányunkat.
Jaj, Daisy, látnod kell, milyen gyönyörű gyerek!
– De minek lopatta el a kislányt? – kérdezte Daisy, miközben vetkőztetni kezdte
úrnőjét.
– Valamiben szüksége van a segítségemre, és úgy gondolta, ily módon rávehet az
együttműködésre. Nem hajlandó elismerni a házasságunkat, mert előzetesen nem kértük a
hozzájárulását. Bennünket ez nem zavart, szép otthonunk van Franciaországban, nem
hittem volna, hogy a királynő keze odáig is elér.
Daisy összevonta a szemöldökét, hangosan töprengett. – Nem volnék meglepve, ha
ennek köze volna úrnőm öcséihez.
– Mit tudsz róluk, Daisy?
– Meg vannak őrülve, egytől egyig. Bran meséli, hogy egy pillanatra nem maradnak
nyugton, örökké azon mesterkednek, hogyan húzzanak ujjat az angolokkal. Szándékosan
ingerlik őket, pedig Írországban van baj enélkül is épp elég. Szegény Anne úrnő, hiába
igyekezett őket lecsillapítani, nem hallgatnak rá. Időnként megpróbálják az anyjukat
lekenyerezni valami ajándékkal, amit zsákmányoltak, de az szegény nem bír velük.
Skye könnyen el tudta képzelni, hogy ez szóról szóra így van. A fiúk mindig is
forrófejűek voltak, hamar elvesztették a józan eszüket, Anne pedig világéletében szelíd,
jószívű, de erélytelen teremtés volt.
– Mit műveltek az O'Malleyk, Daisy? Egy-két kalóztámadás még nem hozza ki a
sodrából a királynőt.
– Bran azt mondja, szövetkeztek úrnőm rokonával, Grace O'Malleyvel az angolok
ellen.
– Ezek megőrültek! – morgott Skye.
– Bran azt mondja, nem mindennapi nő az.
– Nem hát – mondta Skye. – Ő a család másik ágából származik, a Clare-szigeti
O'Malleyk utóda. Szintén egy Burke-höz ment feleségül, akárcsak én, a férje Niall távoli
rokona. Honleánynak tartja magát, de nagyon veszedelmes nő. Amióta a világon van, az
angolok ellen harcol, s az utolsó csepp véréig fog küzdeni ellenük. Én tisztelem és
becsülöm az elszántságát, de így semmire se megy, csak másokat is belerángat a bajba.
Ha Tudor Erzsébet azt akarja, hogy az öcséim ne harcoljanak ellene, azon leszek, hogy
elérje a célját, Daisy.
Időközben Daisy már megmosta Skye haját, s éppen szárogatta, amikor kopogtattak.
Az egyik szolgáló jelentette, hogy Sir Christopher Hatton odalenn várakozik.
– Mondd meg Sir Christophernek, hogy épp fürdők, majd megyek, ha elkészülök.
Aztán meg gondoskodj róla, hogy az uraknak bőven legyen mit enni, inni – adta ki az
utasítást Skye a szolgálólánynak, aki nyomban sietett a dolgára.
– Legalább két óra, mire elkészül, úrnőm – jegyezte meg Daisy.
– Lesz abból három is – mondta Skye nagy komolyan, aztán Daisy elnevette magát.
– Ugye enne valamit, míg szárad a haja?
– Igen, de csak pár falatot. Nem szeretnék korgó gyomorral megjelenni a királynő
előtt, de az se volna jó, ha nem lenne étvágyam, mert esetleg meghív vacsorára.
– Kenyér, sajt, egy kis jóféle devoni almabor, úrnőm?
– Meg egy kis sonka, és két személyre, Daisy, mert az úr is biztosan éhes.
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Skye puha, meleg köntösben ült le a kandalló elé, mert elég hűvös volt a délután, s
alighogy Daisy lement a konyhába, Adam már meg is jelent, egy kis dalt dúdolva.
– Ugye örülsz, hogy megint Angliában vagy? – kérdezte Skye.
– Bizony, drágám – ismerte el Adam, és leült Skye-jal szemben.
– Leküldtem Daisyt némi harapnivalóért. Hatton és az emberei már odalent várnak, de
én nem sietek. Frissen és üdén állok a királynő elé. Daisy szerint az öcséimről van szó,
mind a négynek elment az esze, csatlakoztak Grace O'Malleyhez.
– Hiányzik belőlük a nővérük bölcsessége – mondta Adam halkan.
– Te tudod, Adam, hogy én is szeretném az angolokat Írország határain kívül tudni, de
ennek nem ez a módja. Mindig az volt a baj az írekkel, hogy nem tudtak összefogni, így
aztán az angolok könnyen legyőznek egy megosztott népet, pedig mind ír királynak hiszi
magát. Az én drágalátos honfitársaim nagy hősiesen harcolnak a függetlenségért, amivel
nem is tudnának mit kezdeni, az se számít nekik, hogy csak özvegyeket és árvákat
hagynak maguk után. Ebben az öngyilkos harcban én nem óhajtok részt venni, Adam.
– Ha viszont nyíltan az angolok oldalára állsz, az írek árulónak fognak tekinteni.
– Eszem ágában sincs, Adam. Az öcséim őrültséget művelnek, de attól még én vagyok
az innisfanai O'Malley nemzetségfő. Amit tenni készülök, annak semmi köze a
politikához, én csak a családot akarom megmenteni, és azt, amit az apám rám hagyott.
– Ezt meg is mondod a királynőnek? – kérdezte Adam.
– Ugyan – nevetett Skye –, meghagyom abban a hitben, hogy neki teszek szolgálatot,
amikor megfékezem az öcséimet, és közben a magunk malmára hajtom a vizet.
– Szerinted a királynő el fogja ismerni a házasságunkat, Skye?
– Adam, mi nem vagyunk igazán fontosak az angol Koronának, nem tartozunk az
udvarhoz, különben sem tud semmit felhozni a házasságunk ellen, hisz az szabályosan,
katolikus pap által köttetett. Megjegyzem, amúgy se vágyom az udvarba, hogy hátralévő
életemben úgy kelljen táncolnom, ahogy egy bakafántos, öregedő nő fütyül.
Skye itt tartott okfejtésében, amikor Daisy hatalmas tálcával a kezében megérkezett.
Adam nyitotta ki neki az ajtót.
– Ó, uram, köszönöm szépen! – Daisy még el is pirult.
– Ugyan, semmiség – felelte Adam –, én is örülök, hogy újra látom.
– Úrnőmnek meghoztam az almabort, de önnek, uram, egy kis finom angol barna sört
– mondta Daisy. – Fogadni mernék, jó ideje nem kóstolta már. – Ezzel a komorna letette
a tálcát a kandalló előtt álló asztalra, Skye és Adam pedig nyomban hozzálátott az
evéshez.
– Daisy, maga a gondolataimban olvasott, az igazi angol barna sört el nem cserélném
nevelőapám legjobb boráért! – Adam barátságosan megcsipkedte Daisy arcát, amitől ő
még jobban elpirult.
Skye és Adam még javában evett, amikor a szolgáló jelentette, hogy Sir Christopher és
az emberei már türelmetlenek.
– Azt hiszem, most már ideje felöltözni, tovább nem várakoztathatjuk a királynőt –
mondta Skye.
– Szerintem se, kicsi lány. – Ezzel Adam átment á szobájába.
– Mondd, Daisy, az a gyöngyökkel díszített sötétkék ruhám nem ment ki a divatból?
– De nem ám, úrnőm. Hozom máris!
Majd egy órába tellett, mire Skye teljesen elkészült az öltözködéssel, Daisy pedig
azzal a laza, francia stílusú konttyal, amibe még csepp formájú gyöngyöket is tűzött.
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Amikor Adam a maga szintúgy módfelett elegáns öltözékében, nyakában a Mariscocímert formázó medalionnal megjelent, kölcsönösen elégedettek voltak egymással. Adam
nagy örömmel látta, hogy Skye csak az eljegyzési és a jegygyűrűjét húzta az ujjára. A
királynő erre biztosan felfigyel.
Sir Christopher Hattonnak is elakadt a lélegzete, amikor meglátta a lépcsőn lefelé tartó
párt. Hogy lehet, hogy mostanában soha nem látta őket az udvarnál? – Asszonyom, önre
valóban érdemes várni! – A kapitány kezet csókolt Skye-nak. – Remélem, Lord de
Marisco megbocsátja nekem ezt a bókot?
– Ha szívből jön, megbocsátom – felelte Adam.
Ezután az inas besegítette Skye-t és Adamet a rájuk várakozó hintóba, és a királyi
őrgárda kíséretében elindultak a Greenwichbe vezető úton.
– Hol a pokolban van? – szitkozódott Tudor Erzsébet, ki tudja, már hányadszor a
délután folyamán. – A nyavalyás hajója már réges-rég kikötött. Hol van Hatton? Cecil, ez
tűrhetetlen!
– Türelem, asszonyom! – csitította William Cecil. – Rövidesen itt lesz. – Cecil
igyekezett elrejteni gondolatait, ő ugyanis már tudta, hogy Skye O'Malley először
hazament, de értesüléseit nem állt szándékában megosztani Erzsébettel, mert az csak
dühbe gurult volna, akkor pedig semmi jó nem sül ki a dologból. Lady de Marisco
ugyanolyan kemény teremtés, mint a királynő. Igen, Cecil már rég úgy gondolt Skye
O'Malleyre, mint Lady de Mariscóra, bármit mond is Erzsébet. Valószínűleg elsőnek ez a
házasság kerül majd szóba ezen a felettébb érdekesnek ígérkező estén.
– Mi olyan nevetséges? – rivallt rá Erzsébet az önkéntelenül elmosolyodó Lord
Burghleyre, akinek azonban már nem kellett válaszolnia, mert egy udvarhölgy jelentette,
hogy Lord és Lady de Marisra megérkezett.
– Ann kisasszony! – csattant fel a királynő. – Nyilván azt akarta mondani, hogy Lady
Burke és Lord de Marisco?
– Igen, asszonyom, kérem bocsánatát – rebegte az udvarhölgy riadtan, s közben arra
gondolt, mekkora botrány lenne, ha a királynő rájönne Lord Dudleyval folytatott
viszonyára, márpedig Lettice Knollys megfenyegette, hogy beárulja.
– Bejöhetnek – mondta Erzsébet, aztán először leült a trónra, majd rögtön fel is állt,
mert rájött, hogy akkor föl kellene néznie magas termetű vendégeire.
Cecil pontosan tudta a mozdulat okát, s ahogy az érkezők beléptek, azt is első
pillantásra megállapította, hogy tökéletesen összeillő pár. Skye O'Malleyt ezúttal nem
fogják legyőzni.
Skye kecsesen, Adam kifogástalan eleganciával hajolt meg a királynő előtt, aki az
ilyesmit mindig is méltányolta.
– Nem először mondom, Lord de Marisco, hogy magának nem a szigetecskéjén,
hanem az én udvaromban a helye.
– Köszönöm, felség – felelte Adam –, de ha rajtam áll, én mégiscsak a szigetet
választanám. Én egyszerű ember vagyok, az ön ragyogása túl erős fény nekem, én jobban
szeretem a csöndes életet.
– Ennek igencsak ellentmond az, hogy kit választott társául. – A királynő szúrós
pillantást vetett Skye-ra.
– Mint mondottam, felség, egyszerű ember vagyok, s mint ilyen, a szívemre
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hallgattam. Tudom, hogy ön is ezt tenné, ha nem nehezedne gyönge vállaira egész Anglia
gondja. A nép igen szerencsés, hogy ön a királynője.
– Ön is szerencsés, Lord de Marisco, hogy én vagyok a királynője?
– Hűséggel szolgálom, felség, életem végéig.
– De nem a szívével?
– Azzal már régen nem én rendelkezem, hisz Skye O'Malleynek adtam.
– Ezért a kijelentéséért a Towerba zárathatnám, Lord de Marisco. Odaküldhetném
mindkettejüket, mert nyilván egy követ fújnak, ha már egy pápista áldását adta a
házasságukra odaát Franciaországban.
Adam kis híján elnevette magát, de sikerült úrrá lennie arcvonásain. – Felség, e tettünk
elkövetését beismerjük, és feleségemmel együtt bocsánatát kérjük, ámbár, bevallom
őszintén, egyikünk sem bánta meg.
Tudor Erzsébet felkacagott, s meglepő fordulatként vállon veregette Adamet, majd így
szólt: – Ezt szeretem önben, uram, hogy soha nem köntörfalaz, ami a szívén, az a száján.
Rendben van, megbocsátok, mert ahogy elnézem magukat, valóban összeillenek. –
Ezután Skye-hoz fordult: – Önnel, asszonyom sürgős megbeszélnivalóm van.
– Először a lányomat akarom – kötötte ki Skye.
– Mit merészel? Alkudozik velem? – háborodott fel Erzsébet.
– Ön talán nem alkudozik? – kérdezett vissza Skye. – Különben miért hozatta el a
lányomat?
– A gyerek jó helyen van, Hampton Courtban, asszonyom. Vissza fogja kapni.
– Mikor?
A királynő jól megnézte magának Skye-t, aztán felsóhajtott. – Még ma este érte
küldök.
– Nekem a szava nem elég, felség – hangzott a meghökkentő válasz.
Adam a felesége vállára tette a kezét, Cecil pedig azt hitte, a szívverése is eláll, akkora
merészség ez. Tudor Erzsébet sötétszürke szeme szikrákat szórt.
– Asszonyom, elfelejti, hogy ön az én alattvalóm, s én az ön királynője vagyok?
– Ön Anglia királynője, én viszont írnek születtem. Burke fiam birtoka megvédése
érdekében én önnek igen nagy szívességet tettem, elhagytam a hazámat és a gyerekeimet,
hogy Anglia érdekeit szolgáló házasságra lépjek. Az a férj, akit ön választott nekem,
felség, durva, szerencsétlen ember volt, de én nem panaszkodtam, mert bíztam benne,
hogy ön ígéretéhez híven megvédi Padraic fiam jogait. Szavát adta, asszonyom, mégis
egy angolé lett a fiam öröksége.
– Skye O'Malley, maga mindig szálka volt a szememben, de mit legyek, szükségem
van a segítségére.
– Adja vissza nekem, ami az enyém, és megkapja a segítséget, asszonyom. A
gyerekemet akarom, a Burke-birtokot és Lundy szigetét. Cserébe megteszem, amit tudok.
– A gyerekért még ma este elküldök. A Burke-birtokot nem tudom visszaadni, mert
magamra haragítanám egy hűséges alattvalómat, de adok földet a fiának itt Angliában.
Lundyt egy kikötéssel visszaadom: ha nem ott fognak élni. Nem teszem ki magam annak,
hogy legyen egy szigetük, ahonnan megint rám támadhatnak. Önnek, Lord de Marisco
készséggel adok azzal egyenértékű földet, házat, mert az a gyanúm, nagy szolgálatot tett
nekem, hogy feleségül vette ezt a hárpiát.
– Az én fiam ír! – kiáltott fel Skye, mert tudta ugyan, hogy a királynő nagylelkű,
mégsem törődött bele a Burke-birtok elvesztésébe.
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– Pontosan azért akarom, hogy itt cseperedjék fel, váljék belőle igazi angol, s nekem
öregkoromra eggyel kevesebb lázadóval kelljen szembenéznem. Nos, asszonyom, ezzel
én épp eleget tettem önért, most maga következik.
– Fogadd el, kicsi lány – súgta oda Skye-nak Adam. – Érd be ennyivel, igazán
nagylelkű, nem lehet mindig teljes győzelmet aratni.
– Rendben, felség – mondta Skye dacosan –, mit tehetek önért?
– Az ön testvérei az O'Malley-flottával egyetemben szövetkeztek az ön rokonával,
Grace O'Malleyvel, és együtt harcolnak ellenem. Zaklatják a hajóimat, ezzel gátolják az
ország kereskedelmét, és lázadást szítanak Írországban. Lehetetlen legyőzni őket, mert el
kell ismernem, vérbeli tengerészek. Egy évvel ezelőtt Drake-et is odaküldtem, de még ő
sem boldogult velük. Ha az ön testvérei elpártolnak Grace O'Malleytől, az a nő egyedül
már nem tud szembeszegülni Angliával.
Skye úgy tett, mint aki töpreng, aztán így szólt: – Ha sikerül őket meggyőznöm,
megbocsát-e nekik? Még Anglia királynője kedvéért sem vagyok hajlandó elárulni a
családomat.
– Megbocsátok.
– Akkor meg fogom kísérelni – mondta Skye.
– Remélem, sikerrel jár – mondta a királynő eléggé fenyegetően.
– Megteszek minden tőlem telhetőt, felség.
– Akkor az Isten legyen irgalmas az öccseihez – tért vissza a királynő humora, majd
Skye szemébe nézett. – Elég soká tartott, mire ideért, asszonyom. Azt mondták, hogy a
hajója már délelőtt kikötött.
– Követtem volna el azt a tiszteletlenséget, hogy piszkosan, rendetlenül s nem a
legszebb ruhámban, illendő külsővel jelenjek meg felséged színe előtt?
– Tiszteletről beszél, de megvárakoztat – jegyezte meg epésen Erzsébet. – No, de
hagyjuk ezt. Üljünk asztalhoz, és meséljen nekem Alencon hercegről. Mint tudja,
feleségül akar venni.
– Franciaországban másról se beszélnek – mondta Skye. Tudor Erzsébet szinte
kislányos kíváncsisággal kérdezte: – Mondja, milyen a herceg?
– Szórakoztató ember, biztosra veszem, hogy élvezné a társaságát, felség.
– Hogyhogy szórakoztató?
– Szellemes, felség, legalábbis Medici Katalin mércéjével mérve.
– Azt mondják, ragyás a képe.
– Remekül álcázza a szakállával. Jó kiállású férfi, a hölgyek kedvence.
Cecil csodálattal hallgatta, ahogy Skye beszél. Az egyik szavával valami jót mond, a
másikkal módosítja. A herceg jó kiállású, de csak mert álcázza a ragyáit. Szellemes, de
csak Medici Katalin mércéjével mérve. Ennek a nőnek az esze felér a királynőével, mely
megállapítását persze nem fogja nagydobra verni.
A királynő fogadóterméből a vacsora színhelye felé útban Tudor Erzsébet Adammel
társalgott, így Robert Dudley, Leicester grófja kihasználhatta az alkalmat, hogy Skye-t
ostrom alá vegye.
– Szebb, mint valaha – ütötte meg Skye fülét az undok hang.
– Ön pedig pimaszabb, mint valaha – felelte Skye dühösen, mert Dudley le sem vette a
szemét a melléről. – Majd fölfal a tekintetével, uram! Nem hinném, hogy éheznie kellene
a királynő asztalánál.
– Én csak magával tudnék jóllakni, Skye.
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– Engem meg csak maga tud ennyire feldühíteni a tolakodásával, uram.
– A visszautasítás csak tovább szítja vágyaimat! – mondta Dudley. A falhoz szorította
Skye-t, markolászni kezdte a mellét.
Skye-nak eszébe jutott a jó néhány évvel korábbi hasonló helyzet. Ez a félnótás
semmiből se okul, gondolta, aztán a térdével jó erősen ágyékon rúgta Leicester grófját.
Elégedetten látta Dudley döbbent és fájdalomtól eltorzult ábrázatát. Ellökte magától
Dudleyt, aztán ridegen ennyit mondott: – Csodálkozom, hogy nem emlékszik, mi lett a
vége a legutóbbi ilyen kísérletének. Akkor a legjobb barátom tette ki a szűrét, s ez a
barátom most a férjem: Lord de Marisco. Nem ajánlom, hogy újra próbálkozzék, vele
gyűlik meg a baja. – Ezzel Skye faképnél hagyta Leicester grófját, és leült az asztalnál
számára kijelölt helyre.
Robert Dudley száján újabb szitok csúszott ki, amikor kuncogást hallott. – Hatton, ha
valaha is egy szót szól arról, amit itt látott, esküszöm, kitekerem a nyakát.
Sir Christopher Hatton nem tudta magába fojtani a nevetést. – Ha nem a tulajdon
szememmel látom, grófom, el sem hiszem, hogy akad nő, aki ellenáll önnek! – Ezután
Hatton is faképnél hagyta a megsemmisült grófot.
A vacsorát tánc követte, s bármennyire szeretett volna Skye hazamenni, nem tehette,
amíg a királynő maga el nem távozott. Márpedig őfelsége, aki javarészt Sir
Christopherrel ropta, fáradhatatlannak mutatkozott. Adamnek igaza volt, gondolta Skye,
a kapitány valóban istenien táncol.
– Jó estét, mama – köszöntött rá Robin Skye-ra.
Skye feléje fordult, s egy csókot nyomott fia arcára. – Nem is csodálkozol, hogy itt
látsz?
– A királynő pár hete említette, hogy visszatérsz az udvarba, mama.
– Azt is mondta, hogy kerülünk ide, Robin?
– Nem értelek, mama.
– A királynő emberei elrabolták Velvetet – mondta Skye halkan.
– Az istenit neki!
– Hogy beszélsz, Robin? – szidta meg Skye a fiát.
– Ne haragudj, mama, de kicsúszott a számon. Velvetnek nem esett baja?
– A királynő szerint nem, de azért én ragaszkodom hozzá, hogy azonnal adja vissza.
Hampton Courtban van.
– De miért?
– Írországi nagybátyáid sok gondot okoznak a királynőnek, nekem kellene őket
lecsillapítanom.
– Az írek mindig gondot okoznak – nevetett Robin.
– Ez most komoly dolog – mondta Skye –, és szeretném felhívni a figyelmedet, hogy
félig te is ír vagy.
– Származásomat tekintve igen – felelte Robin –, de a szívemben angol, mama.
– Igen, Robin, hisz épp én neveltelek úgy, hogy az apád fia légy. Én viszont ír vagyok,
mégsem értek egyet azzal, amit a nagybátyáid művelnek. Meg kell akadályoznom, hogy
bajt hozzanak a családra.
Az ifjú gróf bólintott, megértette anyja nehéz helyzetét. – Biztos vagyok benne, hogy a
királynő nem akarja bántani Velvetet.
– Nem, szerintem se, mégis szörnyű, amit tett. Azért én sem hagytam magam. A
királynő elismerte a házasságunkat, Adam és Padraic is kapott birtokot, és Lundy is újra a
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miénk.
– Padraic visszakapta a földjeit?
– Nem Írországban; a királynő a Burke-birtokot nem adta vissza.
Robin látta anyja szemében a szomorúságot. Megfogta a kezét.
– Nagyon sajnálom, mama, de legalább nincs szanaszét a család.
– Willow hol van? – kérdezte Skye a fiát. Jobb, ha másról beszélnek, mert még
megsiratja Padraic örökségét.
– Keresd Alcester grófját, mama – mondta Robin –, ahol ő van, ott találod Willow-t is.
– Jézusom! Hát nem megmondtam, hogy ne menjen a férfiak után! – riadt meg Skye.
– Nem, mama, nem Willow megy utána – mosolygott Robin –, épp fordítva: Alcester
van örökké a nyomában. Szerintem nem sok híja, és megkéri Willow kezét.
– Mesélj róla!
– James, Lord Edwardes, Alcester grófja – kezdte Robin – huszonnégy éves, egy
kislánnyal maradt özvegyen. Művelt, nem iszik, nem űz szerencsejátékot, szereti a nőket,
de nem szoknyabolond. Én kedvelem, mama, és biztos, hogy Willow-nak is tetszik, bár
semmilyen módon nem bátorította szegény fickót, az meg, azt hiszem, kissé félénk.
– Mit tudsz a családjáról? – kérdezte Skye. A fiatalember hozzátartozói nyilván
elleneznék, gondolta, ha nem előkelő származású lányt venne el.
– A szülei meghaltak, mama. Ha jól tudom, egyedül az apai nagyanyja él.
– A vagyoni helyzetéről mit tudsz? Biztosan beszélnek ezt-azt.
– Nem gazdag, de nem is templom egere. Azt mondják, kicsi a birtoka, de remekül
gazdálkodik. – Robin suttogóra fogta a hangját. – Fogalma sincs róla, mekkora vagyona
van Willow-nak, merthogy erről az udvarban senki sem tud. Willow meglehetősen
szűkszavú, és egyáltalán nem költekezik.
Skye elégedetten mosolygott. A lánya éppúgy viselkedik, ahogy elvárta tőle.
Körülnézett a teremben, és észrevette Willow-t vidám fiatalok körében. Öröm volt
ránézni, s a büszke anyának az jutott eszébe, mennyire boldog volna Khalid, ha látná. –
Melyikük Alcester? – kérdezte Skye a fiától.
– Az a fiatalember, aki tőle jobbra áll.
Skye-ra igen jó benyomást tett a középmagas, arányos testalkatú, világosbarna hajú,
értelmes arcú, barátságos tekintetű fiatalember. – Mutasd be! – kérte Robint Skye.
Robin karját nyújtotta édesanyjának, és elindultak a fiatalok csoportja felé. Willow
észrevette őket, és szaladt Skye felé, szemében öröm csillant.
– Mama!
Skye átölelte a lányát: – Nagyon hiányoztál, drágám! Milyen csinos vagy ma este!
Látom, viseled Nicolas gyöngysorát, igen jól áll neked!
– Mama!
Skye fölnézett, s látva, hogy Robin már Alcester gróffal beszélget, odament hozzájuk.
– Mama, hadd mutassam be neked Lord James Edwardest, Alcester grófját. James, ő
az édesanyám, Lady de Marisco.
Alcester kezet csókolt Skye-nak, és így szólt: – Lady de Marisco, örülök, hogy
megismerhetem, most már legalább tudom, honnan örökölte Willow a szépségét.
– Csakhogy, Alcester – Willow igyekezett sértődöttséget színlelni, nem sok sikerrel –,
én állítólag az apámra hasonlítok.
– Bizonyára az azonos hajszín tévesztett meg – szabadkozott Alcester.
– Igaza is van, uram – mondta Skye, aztán Willow-hoz fordult: – Ejnye, lányom, én
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nem ilyen modorra tanítottalak. Őlordsága kedveset mondott neked, ezt megköszönni
illik, nem elhárítani. – Eközben Skye először a lányára, aztán az ifjúra mosolygott. –
Most elnézést kérek, de meg kell keresnem a férjemet. Willow, még néhány napig
Greenwoodban maradunk, aztán Írországba utazunk. Légy szíves, látogass meg
bennünket. – Ezután Skye megcsókolta a lányát, és elköszönt a többiektől is.
Útban hazafelé Greenwoodba Skye beszámolt Adamnek Willow udvarlójáról. –
Szerintem őlordsága felkeres bennünket, még mielőtt elutazunk Írországba. Próbálj meg a
lehető legtöbbet megtudni róla. Amit Robintól hallottam, biztató.
– Willow-nak mi a véleménye róla?
– Nem volt módom kifaggatni, de ahogy elnézem, csöppet sincs ellenére a dolog.
Majd kiderül. Az biztos, hogy én nem fogom kényszeríteni a házasságra úgy, ahogy az
apám hozzáadott Dom O'Flahertyhez.
Adam Skye vállára tette a kezét. – Az már rég volt, drágám. Meg fogjuk tudni, Willow
mit szeretne.
Se Skye-nak, se Adamnek nem volt módja tudakozódni Alcester gróf felől, mert már
másnap délután fölkereste őket Greenwood-ban. – Remélem, megbocsátják nekem, hogy
bejelentés nélkül érkeztem – mentegetőzött a gróf –, de tudom, hogy csak rövid ideig
maradnak Londonban, és mindenképp szerettem volna beszélni önökkel Willow-ról.
– Foglaljon helyet, uram – mondta Adam a grófnak, aki a szék szélére ült le.
– Szeretném feleségül venni a lányát, uram – mondta a gróf.
– Willow a nevelt lányom, a feleségemnek egy spanyol nemesemberrel kötött második
házasságából származó gyermeke – felelte Adam.
– Miért kívánja feleségül venni a lányomat, uram? – kérdezte Skye halkan.
Alcester elpirult, úgy felelte szinte suttogva: – Mert szeretem őt, asszonyom.
– Jó szándékát nem vitatom, uram, de hogyan szeretheti a lányomat? Hiszen csak igen
rövid ideje ismerheti. Willow-val mi jó kapcsolatban vagyunk, de a lányom nem tett
említést önről a leveleiben.
– Asszonyom, Willow nagyon tartózkodó leány. Én nyomban felfigyeltem rá, hogy
más, mint a többi, amikor megérkezett az udvarba. Szerény, kedves és okos. Nem
mondhatok egyebet, nagyon szeretném, ha a feleségem lehetne.
– Nos, uram – mondta Adam –, ha fontolóra vesszük a kérését, ez persze Willow
hajlandóságától függ. Milyen hozományra tart igényt?
– Én nem vagyok gazdag, uram – felelte a gróf –, de azért van mit a tejbe aprítani,
gondtalan életet tudok biztosítani a feleségemnek. Ami hozományt felkínálnak,
köszönettel elfogadom.
– Ezek szerint nincs tisztában azzal, hogy a lányomnak mekkora vagyona van? – Skye
figyelmesen nézte James arcát.
– Vagyona? – Alcester gróf őszintén meglepődött. – N-nem, asszonyom, nem tudtam
róla.
Skye biztos volt benne, hogy a fiatalember őszintén beszél. –Willow édesapja igen
gazdag volt, uram, és a lányom a keresztapja, Sir Robert Small után is fog örökölni. Ha
Willow igent mond, szép hozományt adunk vele, de a lányom a vagyonának jelentős
részével azután is maga fog rendelkezni. Ha ez ellen nincs kifogása, beszélünk Willowval.
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– Ugye, ön is maga gazdálkodik a vagyonával, asszonyom? Legalábbis ez a hír járja.
– Így van, uram. Ön is észrevette, hogy Willow okos lány, és tőlem meg Sir Roberttől
megtanulta, miként forgathatja a vagyonát. Ha megbízik benne, meglátja, hogy jól
hasznosítja majd.
– Ez kissé szokatlan dolog, asszonyom, de nekem nincs ellenemre, mert szeretem
Willow-t. Tudok más családokról is, ahol ez így van, miért ne lehetne nálunk is? – Skye
ekkor látta először mosolyogni a grófot, s megállapította, hogy igen jóképű. – Például
Shrewsbury grófné is maga gazdálkodik a vagyonával, s ha a grófot nem zavarja, miért
zavarna engem? A különbség csak az, hogy Willow sokkal szebb a grófnénál.
– Remélem is! – mondta az ajtón épp ekkor belépő Willow. – Jó napot, mama, papa,
Alcester. Mi folyik itt?
– Willow, a gróf úr azért jött, hogy megkérje a kezedet – mondta Skye, s közben arra
gondolt, a lánya kicsit szemtelen. – Nem tudom, elég idős vagy-e már hozzá?
– Mama! – kiáltott fel Willow, s ahogy Jamesre nézett, elpirult. – A mama nem tréfál?
Valóban feleségül akar venni?
– Willow kedves, én attól a pillanattól fogva szeretném feleségül venni, amikor
megláttam. Hajlandó hozzám jönni? Mindent elkövetnék, hogy boldoggá tegyem. – A
gróf magához vonta Willow-t, és mélyen a szemébe nézett.
Willow boldogan nézett vissza rá: – Ó, James, én nem is mertem remélni. Igen! Igen,
örömmel lennék a feleséged.
A gróf megcsókolta Willow-t, s eközben Adam megfogta Skye kezét. Mind a ketten
ugyanarra gondoltak: Khalid nagyon büszke lenne a lányára.
Semmi kétség, Willow sugárzik a boldogságtól, az ifjú gróf pedig egyszeriben
levetkőzte félszegségét. Kisvártatva Skye így szólt: – Az esküvőt csak Willow
tizenötödik születésnapja után, jövő tavasszal tarthatjuk meg, és mindenképp ki kell kérni
a királynő engedélyét. Van okom feltételezni, hogy mostanában igencsak nehezményezi,
ha utólag értesül ilyesmiről.
A gróf bólintott, majd Adamre nézett. – Uram, mikor óhajtja, hogy elkészítsük a
házassági szerződést?
– Csak miután a királynő megadta az engedélyt, Alcester. Nem adunk módot Tudor
Erzsébetnek, hogy elrontsa ezt a házasságot.
A királynőt még aznap este tájékoztatták, hogy Alcester grófja feleségül kívánja venni
Willow Small kisasszonyt. Tudor Erzsébet tőle szokatlan meghatottsággal nézett az ifjú
párra. Általában haragudott, ha egy kedvelt udvarhölgye férjhez akart menni, de Alcestert
is nagyra becsülte, így azonnal megadta az engedélyt. – Mikor tartják az esküvőt,
asszonyom? – kérdezte Skye-tól.
– Jövő áprilisban, Willow születésnapja után, felség – adta meg a választ Skye.
A királynő bólintott; ez elegendő idő a jegyességre. – Örömmel adom áldásomat a
lánya és Alcester gróf házasságára, Lady de Marisco. Elvárom, hogy meghívjanak az
esküvőre, feltéve, ha addigra rendeződnek a dolgok Írországban.
– Megteszek minden tőlem telhetőt – felelte Skye.
Ekkor kopogtattak, s miután Erzsébet engedélyt adott a belépésre, az ajtóban Sir
Christopher Hatton jelent meg, aki a karjában hozott valamit.
– Ez az, amiért elküldött, felség.
– Adja át Lady de Mariscónak – parancsolta a királynő. Hatton átadta a batyut, és
Skye szíve nagyot dobbant, mert ahogy szétnyitotta a gyapjútakarót, benne az alvó
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Velvetet pillantotta meg. – Ó, kicsikém! – suttogta Skye, és Adam máris ott termett. A
kislány fölnyitotta a szemét, s csak annyit mondott: – Papa!
– Nos, asszonyom – szólalt meg Erzsébet –, visszakapta a lányát. Mikor indul
Írországba?
– Amint gondoskodtam a gyerekeim elhelyezéséről, felség.
A királynő barátságosan megcirógatta Velvet arcát. – Az én kis keresztlányomnak még
nem való az udvar, gondolom, őt Devonban helyezik el, de az ifjú Lord Burke-öt
szívesen látom apródjaim sorában, Burke kisasszonynak pedig nagyon jó dolga lenne
Lincoln grófnő családjánál.
Skye tudta, hogy a királynő afféle zálogként akarja kezelni a gyerekeit az írországi
siker érdekében. – Lord Burke – mondta Skye – biztosan boldogan jön, és itt a bátyja is
rajta tarthatja a szemét, de Deirdre lányommal más a helyzet. Afelől nincs kétségem,
hogy a grófnőnél jó helyen lenne, de ő nagyon fél attól, hogy én elhagyom. Lehetséges
volna, hogy előbb megkérdezzük őt?
A királynő, aki hároméves korában vesztette el az édesanyját, megértette a kislány
félelmét. – Természetesen, ha Deirdre kisasszony önnel akar menni, nekem nincs
kifogásom ellene.
Skye legnagyobb meglepetésére Deirdre a szeretetre méltó Lincoln grófnőnél akart
maradni. Testvéreihez hasonlóan őt is lázba hozta az udvar, egészen más ott lenni, mint
egy öreg nagynénivel vagy nagybácsival unatkozni.
– Nehéz feladat vár rád, drágám – mondta Adam. – Jobb, ha nem kötnek le a
gyerekek, és Írország is meglehetősen veszélyes.
Skye belátta, hogy Adamnek igaza van, így hát Velvetet elvitték Cecily úrasszonyhoz
Wren Courtba. Amikor Cecily megtudta, hogy Willow immár menyasszony, sírva fakadt
a meghatottságtól. Skye megragadta az alkalmat, és megnézte Daisy két gyermekét, akik
pontosan olyan fülig érő szájjal mosolyogtak rá, ahogy az anyjuk szokott, ettől eltekintve
mindkettő az apjára ütött.
Skye és Adam már másnap útra kelt Írországba. Már előzőleg üzentek Innisfanára,
hogy mire odaérnek, mindegyik fiú legyen otthon. Indulás előtt pár nappal pedig Skye
összehívta a hajói legénységét, és őszintén elmondta, mi a küldetése. Az embereknek
közel a fele ír születésű volt, Skye meg akarta adni nekik a lehetőséget, hogy ha harcra
kerül a sor, ne kelljen honfitársaik ellen fordulniuk.
Az írek nevében Bran Kelly szólt: – Mindannyiunknak ott van a családja Írországban,
Innisfanán vagy az O'Flaherty-birtokon. Ha az O'Malley fiúk még tovább ingerlik
Angliát, a mi asszonyaink és gyerekeink kerülnek nagy veszélybe. – A többi tengerész
kivétel nélkül egyetértett Kellyvel.
Útközben nem akadt semmi tennivaló, így Skye sokszor járkált idegesen fel-alá a
fedélzeten.
– Úgy látszik, Anne kesztyűs kézzel bánt az én drágalátos öcséimmel – osztotta meg
Skye a gondolatait Adammel. – Én gondoskodtam róla, hogy megtanuljanak írni, olvasni,
számolni, jó tengerész váljék belőlük, de Anne valószínűleg túlzottan elkényeztette őket,
ezért nem alakult ki a felelősségérzetük. Ész nélkül lázadoznak, kockára teszik mindazt,
amit én megteremtettem, nem törődnek a családdal, a néppel. Nagyapa idején ezért
kitagadták volna őket, de hát változnak az idők.
– Bizony, változnak, kicsi lány. Te pontosan tudod, hogy nem lehet visszaforgatni az
idő kerekét, hiszen te bejártad a nagyvilágot. Az öcséid viszont ki se tették a lábukat a
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szülőföldjükről, ahová még nem ért el a változások szele.
Skye nehezen ismerte el, de be kellett látnia, hogy Írországban szinte megállt az idő.
Elfogta a kétség, vajon sikerül-e zöld ágra vergődnie az öccseivel.
– A fenébe Grace O'Malleyvel! – tört ki. – Neki is a hatalom kell, akárcsak Tudor
Erzsébetnek, de én nem fogom hagyni, hogy tönkretegyen bennünket! Nem én!
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Grace O'Malley, Connaught kalózainak vezére Anne O'Malley-re, a rokonára nézett,
majd kiadta az utasítást a kapitánynak, hogy lőjenek minden olyan hajóra, mely az
engedélye nélkül befut Innisfana kikötőjébe. A kapitány sietve távozott, hogy leadja a
jelet saját hajójuknak.
– Ehhez nincs jogod! – tiltakozott Anne. – A nevelt lányom az O'Malley nemzetség
feje, ez pedig az ő birodalma.
– Angolhoz ment feleségül, ezzel lemondott a hatalmáról – jelentette ki Grace.
– Így van, anya – szólt Brian O'Malley –, és most már én vagyok a nemzetségfő.
– Amíg Skye nem ruházza rád az apjától kapott rangját, addig nem! – mondta Anne
erélyesen.
– Fogd be a szád, asszony! – rivallt rá Grace, és Anne-t ugyan feszítette az indulat, de
elhallgatott. Anne nagyon várta Skye-t, mert bízott benne, hogy ő majd rendet teremt.
Tisztában volt vele, hogy részben ő is hibás, Dubhdara halála után kicsúszott a talaj a
lába alól, elhalmozta szeretetével a fiait, nehogy elveszítse őket. Anne szégyenkezve
vallotta be önmagának, hogy a fiúk külsőre ugyan hasonlítanak néhai apjukra, de semmit
nem örököltek annak megfontoltságából.
Először egy, aztán némi szünet után több lövés dördült, s amikor az ablakhoz futottak,
látták, hogy Grace O'Malley hajója lassan alámerül az öböl vizében. Grace akkorát
káromkodott, hogy még Brian is elvörösödött.
– Nemsokára itt lesz a nővérem, majd mi elrendezzük ezt egymás közt – mondta
Brian.
– Úgy ám, Brian – szólt Anne legidősebb fiához. – Remélem, Skye sok mindent
elrendez, de nem biztos, hogy az tetszeni fog neked.
– Én nem félek Skye-tól – mondta Brian pökhendien.
– Pedig félhetsz, ha te vagy felelős azért, hogy nem akartak beengedni a saját
kikötőmbe! – E szavakkal rontott be Skye a szülői házba, aztán férje és kapitányai léptek
be az ajtón.
– Elsüllyesztetted a hajómat – kiáltott fel Grace.
– Utamat állta – hangzott a kurta válasz.
– Miért nem kérted, hogy menjen odébb?
Skye tudta, hogy a magas, erős csontozatú, mégis jó alakú Grace vagy tíz évvel
idősebb nála, de meg kellett állapítania, hogy ez nem látszik rajta. – Ha rálőnek a
hajómra, kénytelen vagyok feltételezni, hogy meg akarnak támadni – mondta Skye. –
Egyébként nem tudom, mi jogon akarod megakadályozni, hogy kikössek a saját
földemen? Netán Innisfanát a birodalmadhoz óhajtod csatolni?
– Érdekel is engem ez a zsebkendőnyi földdarab – mondta Grace –, azt viszont
elárulhatnád, ki ez a délceg óriás. Ha az egyik kapitányod, átcsábíthatom a saját
flottámhoz.
– Nem fog sikerülni Grace, ő a férjem, Lord de Marisco.
– A második angol, akihez férjhez mentél, Skye O'Malley! Az elsőről azt mondták,
amolyan aranyhajú úrifiú, de ez itt… – Grace kihívóan mérte végig Adamet tetőtől talpig.
– Mondja, Lord de Marisco, minden angol hagyja a fejére nőni a feleségét?

259

Bertrice Small

Édes holnapok

– Csak ha az a feleség szép és forróvérű ír asszony, amilyenből egy is elég – mondta
Adam.
Grace felnevetett, mert megértette a finom célzást. Ennek a Skye-nak mindig őrült
szerencséje volt a férfiakkal, állapította meg magában irigykedve.
– Gondoskodom róla, hogy valaki hazavigyen a szigetedre, Grace – mondta Skye –, és
a tengerből kihalászott kalózaidat is visszakapod. – Skye MacGuire-ra bízta ezt a
feladatot, és a két nő csatájában alulmaradt Grace kénytelen-kelletlen eltávozott.
Skye ezek után Briant vonta kérdőre: – Hol vannak a testvéreid? Legyenek itt egy órán
belül, mindannyiótokkal egyszerre akarok beszélni.
– Nem számítottunk rá, hogy ilyen hamar megérkezel. Megyek értük máris – mondta
Brian. Miután ő is elment, Skye Anne-hez fordult: – Sajnálom, hogy be kell avatkoznom
a dolgokba, de ha nem teszem, a fiúk még azt is elherdálják, amit eddig nem.
– Nem bírok velük, Skye. Csak apád tudta őket féken tartani, amióta ő meghalt, mind
a négy elkanászodott, egyedül Michael nem okozott soha semmi gondot. Nagyon
hiányzik a férfi a házból, Seamus bácsi nem lehetett itt mindig.
– Tudom, Anne, nincs mit tenni, ha egyszer így alakult – vigasztalta Skye, de közben
arra is gondolt, ha Anne jobban a sarkára állt volna, nem lenne ennyi gond. Aztán
körülnézett, és alaposan elcsodálkozott: – Anne, hogy tudsz ekkora mocsokban élni?
– Nekem itt már semmibe nincs beleszólásom, Skye. Amióta Brian elvette az
unokahúgomat, Maggie O'Briant, a menyem vette át a háztartás irányítását, ő pedig nem
tart igényt se a tanácsomra, se a segítségemre.
Skye-nak eszébe jutott, hogy ragyogott a ház annak idején, amikor Anne volt a ház
asszonya. Most minden ragadt a portól, piszoktól, még a kandallóból se hordták ki a
hamut.
– Anne, ez undorító! – mennydörögte Skye. – Rendeld ide azonnal a cselédeket! –
Anne a keresésükre indult, aztán Skye a kapitányhoz szólt: – Holnap szívesen látom
magukat ebédre, de nem hinném, hogy itt most a konyhán akár száraz kenyér is akad!
A kapitányok ezzel sorra elköszöntek, nem is bánták, hogy kimaradnak a várható
családi perpatvarból. Anne rövidesen néhány lompos nő és férfi, valamint egy égővörös
hajú, csontos arcú lány társaságában tért vissza, ez utóbbiról kiderült, hogy ő Maggie, a
menye.
– Hány éves vagy? – kérdezte tőle Skye.
– Tizenhét – vetette oda a lány.
– Az édesanyád nem tanított meg háztartást vezetni?
– A mamám meghalt, mikor én négyéves voltam, asszonyom.
– Akkor meg mi az ördögből gondoltad, hogy tudod irányítani a ház körüli teendőket?
Miért nem hagytad meg Lady Anne-t a tisztében?
– Mert én vagyok a nemzetségfő felesége. A nővéreim azt mondták, ha nem állok a
sarkamra már kezdettől fogva, sose leszek én a ház igazi asszonya.
– Akkor most tisztázzunk egyet-mást – mondta Skye türelmesen, pedig legszívesebben
felpofozta volna a lányt. – Brian öcsém nem nemzetségfő, mert én vagyok az. Te az én
házamban élsz, és disznóólat csináltál belőle. Úgy néz ki, mintha apám halála óta itt nem
takarítottak volna. Most pedig jól figyelj, Maggie O'Malley! Lady Anne fogja irányítani a
háztartást mindaddig, amíg ő jónak látja, te pedig szépen mindent megtanulsz tőle.
Ahogy itt körülnézek, beletelik az neked tíz évbe is, aztán majd leveszed Anne válláról a
gondot. Gyereked van?
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– Négy.
– Van köztük lány is?
– Egy.
– No látod, ha majd elég nagy lesz hozzá, őt is megtanítod! – Skye szigorúan nézett a
cselédekre: – Ebben a házban csak a szorgalomért jár dicséret, a lustaság büntetést von
maga után. Szükség esetén a veréstől sem riadok vissza! – Miközben a cselédek
szemlesütve hallgatták a dörgedelmes szavakat, Adam majd megpukkadt a nevetéstől,
hiszen Skye soha egy ujjal nem nyúlt még cselédhez. – Itt én parancsolok, és Lady Anne,
neki csak akkor nem kell engedelmeskedni, ha én mást mondok. Világos?
A riadt emberek bólintottak.
– Itt kezdjétek, Anne.
Az önbizalmát visszanyert Anne azonnal kiadta a feladatokat a cselédeknek, Skye-nak
és Adamnek pedig felajánlotta saját lakrészét, melyről rövidesen kiderült, hogy az
egyetlen tiszta zug az egész házban. Skye öccsei rövidesen megérkeztek, és kopogás
nélkül, sáros csizmával rontottak be Anne szobájába.
– Mint látom – mondta Skye halkan –, külsőre mind nagyon hasonlítotok apára, de az
eszét egyikőtök se örökölte. Buták vagytok, mint a tök.
– Miért mondasz ilyet, Skye? – morgott Brian.
– Mert elherdáltok mindent! – rivallt rájuk Skye. – Drága öcséim, amíg nekem
külhonban kellett élnem, rátok volt bízva az O'Malley-vagyon. Hadd halljam, fogyott
vagy gyarapítottátok?
– A pénz arra való, hogy költsük – okoskodott Brian.
– Persze, ha olyasmire adod ki, aminek értelme van, te tökfej. Egyáltalán, mit
gondoltatok, honnan van a pénz?
– Apának volt pénze.
– Apának nem sok pénze volt – felelte Skye –, de amikor meghalt, azt akarta, hogy
nektek már jobb életetek legyen.
– És amikor meghalt, minden hatalmát rád ruházta, Skye – mondta keserűen Brian, és
a többi testvér, Shane, Shamus és Conn buzgón helyeselt.
– Szóval ez bánt téged, Brian! Apa engem tett meg nemzetségfőnek, és te szeretnél az
lenni! Nos, kedves öcsém, te még a hatot se töltötted be apa halálakor, és Michael is csak
nyolcéves volt. Apa tudta, hogy bennem megbízhat. A feladatához csak az tud felnőni,
Brian, aki önként vállalja a felelősséget, és közületek, drága öcséim, mind ez idáig senki
ennek a legkisebb jelét sem adta. Bárcsak benőne végre a fejed lágya, Brian, én boldogan
rád ruháznám a felelősséget, addig viszont nem tehetem meg.
Adam egy sarokba félrehúzódva figyelte Skye és féltestvérei beszélgetését, s bár
megértette a fiúk érzéseit is, biztos volt benne, hogy a felesége helyesen ítéli meg őket, az
ifjú O'Malleyk ez idő szerint alkalmatlanok a felelősség átvállalására.
– A fenébe, Skye – kiáltott fel Shamus O'Malley –, micsoda dolog az, hogy felnőtt
férfi létünkre egy nőnek kell engedelmeskednünk?
– Ez furcsa – mondta Skye –, az zavar titeket, hogy nekem kell engedelmeskednetek,
de Grace O'Malley parancsszavára hajlandók vagytok a vesztetekbe rohanni. Erre mi a
válaszod, Shamus? – Skye haragosan nézte zavarukban szipákoló öccseit, majd Brianhoz
fordult: – Mondd meg nekem, mit tennél, ha te lennél az innisfanai O'Malley nemzetség
feje?
Brian elvigyorodott, látszott rajta, hogy ezen már sokat törte a fejét. – Hát akkor együtt
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kalózkodnék Grace-szel, és addig harcolnánk a nyavalyás angolok ellen, míg haza nem
kotródnak. Az volna ám csak az igazi, nem, fiúk?
Shane és Shamus buzgón bólogatott, és olyan bárgyún vigyorgott, hogy Skye szíve
szerint alaposan elagyabugyálta volna ezeket a nagyra nőtt gyerekeket.
– És vajon miből él meg a családod, míg te oda vagy? Hogy véded meg Innisfanát a
szomszédoktól meg az angolok bosszújától? Erre felelj, Brian. Már látom, hogy még
annyi felelősséget se lett volna szabad rád ruháznom, amennyit kaptál tőlem.
– Ezzel meg mi az ördögöt akarsz mondani? – kiabálta Brian.
– Azt, hogy mindenedet elherdáltad, semmid se maradt. Meg azt, hogy a feleségedre
bíztad a háztartást, aki annyit ért hozzá, mint a tyúk az ábécéhez. Brian, te nem látsz
tovább az orrodnál. Elmennél Grace-szel, és itt hagynád Innisfanát védelem és
megélhetési lehetőségek nélkül. Míg te az angolokkal harcolsz, a szomszédok még azt is
megszereznék, ami kevés itt megmaradt.
Az első alapszabály: tartsd magad távol a politikától. A második: kerüld az olyan
helyzetet, amin csak rajtaveszthetsz. Ez érvényes az angolokra is. Írország nem lesz
szabad addig, amíg egy vezérrel az élén egységet nem alkot, erre pedig én nem látok
reményt. Tehát nem marad más, mint túlélni, és hozzásegíteni ehhez a családot is. Brian,
neked ez a kötelességed. Bizonyítsd be, hogy alkalmas vagy rá! Isten a tudója, mennyire
szeretném, ha már nem az én vállamat nyomná ez a nagy felelősség! Boldogan átadnám.
Abból is elegem volt, hogy nekem kelljen szégyenkeznem az angol királynő előtt a ti
viselt dolgaitok miatt. Én szeretném végre a magam életét élni, de amíg nem bízhatok
meg bennetek, kénytelenek vagytok engedelmeskedni nekem! – Skye dühösen nézett
rájuk, de egyikük se állta a tekintetét.
Egy kis idő múltán Shane szólalt meg: – Ha nem jó, hogy Grace-szel kalózkodunk és
harcolunk az angolok ellen, akkor mondd meg, mit csináljunk, Skye?
A délután folyamán Skye ekkor mosolyodott el először; mindeddig ezt az egyszerű
kérdést várta. Azt remélte, hogy nem kell parancsolnia az öccseinek, hanem ők kérik a
segítségét. – Nos, Shane, szerintem azt kellene csinálnotok, amihez a legjobban értetek,
az pedig a kalózkodás. Csak épp nem az angolokat kellene fosztogatni, azok úgyse elég
gazdagok, a spanyolok viszont annál inkább.
– A spanyolok?
– Azok hát! Kérjetek kalózkodásra feljogosító oltalomlevelet a királynőtől, és
fosztogassátok a spanyolokat, ahogy csak bírjátok. Ezzel újból vagyonra tehettek szert, s
az már maga a hatalom.
– Minek nekünk az az oltalomlevél? – kérdezte Brian. – Eddig is megvoltunk nélküle.
– Te tudod, Brian, de ha a magad szakállára portyázol, bárki elkap, azonnal felköthet.
Ha van oltalomleveled, a királynő védelmét élvezed, és az ő flottájának hajói a barátaid,
nem pedig ellenségeid. Ha mondjuk francia vagy holland fogságba esel, van esélyed rá,
hogy váltságdíj fejében kiszabadulsz, és nem akasztófán végzed. – Skye végignézett a
többieken. – Beszéljétek meg, döntsétek el, de most menjetek, később találkozunk.
Miután a fiúk becsukták maguk mögött az ajtót, Skye Adam ölébe ült. – Csókolj meg!
– Adam készséggel teljesítette a kérést, csak aztán kérdezett:
– Valóban azt szeretnéd, ha oltalomlevelet kérnének?
– Igen – felelte Skye, miközben orra hegyével Adam fülcimpáját cirógatta.
– Mi lesz, ha nem akarják azt tenni, amit mondtál nekik? – kérdezte Adam, és Skye
már arcát, nyakát borította el csókjaival.
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– Azt fogják tenni – súgta Skye Adam fülébe.
– És aztán mi lesz, kicsi lány?
– Aztán, férj uram, hátat fordítunk a Tudor királynőnek és udvarának! Hazamegyünk,
én nappal ellátom a ház körüli teendőket, az éjszakáimat pedig azzal töltöm, hogy újra
meg újra elcsábítsalak!
Miután magukra zárták az ajtót, ízelítőt adtak egymásnak abból, hogy mivel fognak
telni azok az éjszakák. Aztán egy ideig szótlanul pihentek egymás karjában, majd Adam
azt mondta: – Bárcsak itt tölthetnénk az egész telet.
Skye nevetett. – Én se bánnám, de attól tartok, Anne már ma este igényt tart az ágyára.
Tudod, Adam, egy kicsit furdal a lelkiismeret, ha arra gondolok, mit műveltünk mi itt,
míg szegény Anne a cselédekkel bajlódott.
– Ha ez az ágy beszélni tudna…
– Anne elpirulna, ha hallaná, amit mond. Szegény apám, azt hiszem, nem lehetett túl
jó szerető.
– Miért nem ment férjhez újra Anne? Még nagyon fiatal volt, amikor édesapád
meghalt.
– Igen, csak huszonkét éves. Azt mondja, azért nem ment férjhez, mert föl kellett
nevelni a fiúkat, meg hozománya sem volt. Én nem hiszem, hogy ne akadt volna kérője,
inkább arra gondolok, ő nem akart másik férfit, elég volt neki négy fiút megszülni négy
éven belül, aztán kényelmesebbnek tartotta az apám emlékének élni. A nők sem
egyformák, nem mindenki vágyik a házastársi örömökre, szerintem Anne is ilyen.
Tudtommal egyetlen szeretője se volt ennyi év alatt. – Ekkor Skye felkönyökölt, és
megcsókolta a férjét: – Én el sem tudnám képzelni, hogy ne szeresselek téged.
Adam rámosolygott. – Belegondolni se akarok, hogy mi lenne, ha nem szeretnél,
megszakadna a szívem! – Adam ismét magához húzta, átölelte Skye-t. Amikor Anne
bekopogott és beszólt, hogy kész a takarítás, és a cselédek várják az újabb utasítást, úgy
rebbentek szét, mint a rajtakapott szerelmesek. Skye kiszólt Anne-nek, hogy rövidesen ott
lesznek, aztán amikor már a távolodó lépteket lehetett csak hallani, Adam így szólt:
– Jézusom, úrnőm, a ruhája olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki! – Adam
még Daisy arckifejezését és mozdulatait is pompásan utánozta.
Skye-ból kitört a nevetés: – Elég a mókából, tisztelt uram, inkább segítsen öltözködni!
– Készséggel, kicsi lány, ha elárulod, hol hajtjuk álomra a fejünket ma éjjel e
romhalmazban, amit te őseid honának nevezel.
– Gondolom, Anne az én régi szobámat készítette elő, fenn a toronyban. Nagyon
örülök neki, hogy azt nem adta oda Briannek meg a feleségének.
Amikor elkészültek és lementek az ebédlőbe, Skye elégedetten látta, hogy Anne
csodát művelt, minden olyan lett, mint régen. Még Skye öccsei is elismeréssel
nyilatkoztak a változásról, sőt Maggie is belátta, hogy Skye-nak igaza volt.
A társaság kiegészült Eibhlin O'Malleyvel, aki a közeli kolostorból jött el, hogy
találkozhasson húgával, és vacsora után a négy nő a kandalló elé telepedett beszélgetni. A
férfiak az asztalnál iddogáltak tovább, és harsány hahotázásukból Skye arra
következtetett, nem éppen női fülnek való témákba merültek. Az O'Malley fiúk még
nincsenek tudatában, gondolta Skye, de óriási lépést tettek meg: befogadtak egy angolt
maguk közé.
Egyszer csak Brian jött oda hozzájuk, és félrehívta Skye-t: – Az öcséimmel
megbeszéltük, amit délután mondtál. Gondolod, hogy a királynő csakugyan adna nekünk
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oltalomlevelet?
– Igen, de félreértés ne essék, ez neki is előnyös lenne, Brian, nemcsak nektek.
– Arra gondolsz, hogy ő is részesedne a zsákmányból, amit szerzünk?
– Igen, de főleg azért, mert akkor az innisfanai O'Malleyk nem zaklatnák tovább. Ha
semmi másban, Tudor Erzsébet a békében nagyon is hisz, ő nem akar háborút, mert az
tönkreteszi az ország gazdaságát – magyarázta Skye. – És még valami, Brian, ha
oltalomlevelet akartok, neked személyesen el kell jönnöd velem az udvarba.
– Soha! – kiáltotta Brian, s egyszerre mindenki felfigyelt. – Én nem hagyom el az
áldott ír földet!
– Hogy lehetsz ilyen gyöpös agyú, ilyen babonás, Brian? – dühöngött Skye. – Csak
nem képzeled, hogy Tudor Erzsébet látatlanban kiad oltalomlevelet? Eljössz velem,
bemutatkozol, és te magad kéred.
– Akkor nem is kell nekem semmi – kötötte az ebet a karóhoz Brian.
– Pedig gyorsan meggazdagodhatnál – győzködött Skye –, építhetnél egy új szárnyat a
házhoz, külön magatoknak Maggie-vel és a gyerekekkel. Nem örülnél neki, Maggie?
– De még mennyire! – csillant fel Maggie szeme.
– Mindannyian meggazdagodhatnátok – fordult Skye a többi fiú felé –, mindenki
építhetne magának házat, ahová már feleséget is lehet vinni. Nem szebb kilátások ezek,
mint Grace O'Malleyvel egy csapatban pufogtatni?
– Én akkor se megyek Angliába – hajtogatta a magáét Brian.
– Megyek én.
Mindenki Skye legfiatalabb Öccsére, Connra nézett. – Te jönnél? – kérdezte Skye.
– Igen – felelte Conn. – Én kíváncsi volnék Angliára meg arra a vörös hajú némberre,
aki uralkodik felette. Én megfelelek, Skye?
Skye elgondolkodva nézte Connt, aki a legnagyobbra nőtt a fiúk közül, majdnem
olyan magas, mint Adam. Ha lenyírják a haját, rendbe hozzák a bajuszát, szakállát,
kimosdatják, tisztességes ruhát adnak rá és megtanítják viselkedni, bizonyára nem
vallanak vele szégyent. Igen, kifejezetten jóképű, Tudor Erzsébetnek tetszeni fog. –
Megfelelsz, Conn – mondta Skye, aztán a többiektől kérdezte: – Van-e valakinek
kifogása az ellen, hogy Conn jöjjön velünk?
A fiúk azonnal rávágták, hogy nincs, mind örültek, hogy nem nekik kell menni.
– Akkor ezt megbeszéltük – mondta Skye.
– Mikor indultok? – kérdezte Brian.
– Egy kicsit még maradunk – felelte Skye. – Szeretnék találkozni Ewannal,
Gwynethtel és a püspök nagybátyánkkal, de már holnap megüzenem a királynőnek, hogy
szeretnénk fölkeresni.
Skye másnap kora reggel megírta a levelet Tudor Erzsébetnek:
Felség! Az öcséim bocsánatát kérik, amiért ifjonti hevületükben meggondolatlanul
csatlakoztak távoli rokonunkhoz, Grace O'Malleyhez. Tanácsomra ezek után idegen
vizeken óhajtanak kalózkodni, mely tevékenységük egyformán szolgálná a saját és
Felséged érdekeit. Ehhez azonban igen előnyös volna, ha Felséged oltalomlevelével
rendelkeznének, ez irányú kérésükkel testvérei képviseletében legfiatalabb öcsém, Conn
O'Malley kíván Önhöz fordulni, aki rövidesen velem együtt utazik Angliába. Maradok
tisztelettel Felséged barátja: Skye, Lady de Marisco.
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Skye gondosan lezárta a levelet az O'Malley-pecséttel, Bran Kelly fogja majd eljuttatni
a címzetthez. Feladatát elvégezvén elégedetten bújt vissza Adam mellé az ágyba.
Adam magához vonta: – Mi van, kicsi lány?
– Azt vettem észre magamon, hogy már nincsenek ínyemre az izgalmak – mondta
Skye.
– Megértelek, bizony régóta cipeled már ezt a nagy terhet, nem csoda, hogy
belefáradtál, Skye. Most már add át nekem, vagy legalább a felét hadd viseljem én.
– Adam, ebbe én nem vonhatlak bele, hisz angol vagy.
– Nem ez számít, Skye. Van, aki angolnak születik, más meg írnek. Te nő vagy, én
férfi. Szeretjük egymást, tehát a gondjaink is közösek. Az öcséid szamárságának semmi
köze ahhoz, hogy történetesen írek. Ismerek én forrófejű franciát, devonit meg más
angolt is. Nekik egyszerűen ilyen a természetük, és mi együtt észre térítjük őket. Én
biztató jelnek tekintem, hogy Conn kíváncsi a Tudor-udvarra.
– Vigyük előbb Lynmouthba – javasolta Skye. – Kimosdatjuk, megtanítjuk viselkedni.
Nem akarom, hogy kinevessék az udvarban, ráadásul ő még ölni is képes, ha megsértik.
Az se mindegy, milyen véleménye lesz Tudor Erzsébetnek az írekről. Én azt akarom,
hogy az O'Malleyk megkapják azokat az oltalomleveleket.
– Meg fogják kapni, Skye.
– Bár én is ilyen biztos lennék benne, Adam.
– Ha Conn csak fele ilyen jóképű lenne, akkor is levenné a királynői a lábáról. Tudor
Erzsébetnek különben is nagy kő esik le a szívéről, ha az innisfanai O'Malleyk nem az ő
flottáját fosztogatják, hanem a spanyolokat.
Skye belátta, hogy Adam érvelése tökéletesen helytálló, így hát aggodalmait félretéve
bújt oda férjéhez, s a mindkettejükben egyszerre feltámadó ösztönökre fordították
figyelmüket, azután pedig újra elaludtak. Mire fölébredtek, már kilenc óra is elmúlt. Skye
bosszankodott, mert nem akart késve indulni Connaught püspökéhez.
Már délre járt, mire Skye és Adam megérkezett az öreg Seamus O'Malley hegytetőn
álló, tengerre néző, hatalmas, kőből épült házához. Maeve nyitott nekik ajtót, Niall Burke
fattyú testvérének, Connor FitzBurke-nek a felesége. A házaspár azóta viselte gondját a
püspöknek, amióta elkergették őket a Burke-birtokról. Maeve kis termetű, vörös hajú,
szelíd barna szemű, csinos teremtés volt. A két nő örömmel üdvözölte egymást.
– Lássanak csudát! Te szebb vagy, mint valaha! – mondta Maeve. – Skye O'Malley, te
sose öregszel?
– Ha közelebbről megnézel, láthatod a ráncaimat – nevetett Skye, aztán bemutatta a
férjét.
Maeve barátságosan mosolygott Adamre, majd így szólt Skye-hoz: – Jó lenne, ha
igyekeznénk, a püspök úr már mise utánra várt benneteket.
– Connor hol van? – kérdezte Skye.
– Legeltet, tudod, a püspök úr mostanában jószágot tart – mondta Maeve, miközben az
emeletre vezető lépcső felé tartottak.
– Skye, szeretnélek felkészíteni rá, hogy ne érjen meglepetés. A nagybátyád eléggé
megöregedett, nagyon megviselte, hogy az angol királynő elvette a Burke-kastélyt a kis
Lord Burke-től. Az elmúlt hónapokban legyöngült, örökké fázik, nem hiszem, hogy
megéri a tavaszt.
Skye a sírással küszködött, s Maeve, aki ezt észrevette rajta, addig nem is nyitotta ki
az ajtót, míg össze nem szedte magát.
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Az öregúr meleg gyapjútakaróba bugyolálva ült a kandalló előtt. Skye odaszaladt
hozzá, letérdepelt, és kezet csókolt püspök nagybátyjának. – Szóval eljöttél, kislány! –
Skye arra gondolt, lehet, hogy Seamus bácsit kezdi elhagyni az ereje, de a hangja a régi.
– Kelj fel, Skye, hadd nézzelek. A látásommal legalább nincs baj. Szép vagy, mint
mindig, kislány! Emlékszem, mikor megszülettél, Dubhdara először csalódott volt, hogy
nem fiú lettél, de amikor meglátta, milyen szép baba vagy, nyomban elvarázsoltad. –
Némi szünet után tette hozzá: – Ahogy engem is, kislány! Skye homlokon csókolta az
öreget. – Drága bácsikám!
– Na, most aztán elég volt az érzelgősségből! – mondta Seamus bácsi. – Inkább
mutasd be nekem ezt az óriást. Ha nem tévedek, ő a férjed. – A püspök kézcsókra
nyújtotta a kezét Adamnek.
– Úgy van, bácsikám, ez itt a férjem, Adam de Marisco – mondta Skye.
Miután Adam a kellő tiszteletet megadva köszöntötte Seamus O'Malleyt, az így szólt
Skye-hoz: – Látom én, hogy ez az ember hozzád való. Fülig szerelmes beléd, és biztosan
agyonkényeztet, de erős jellem, ha nagyon magadra haragítod, akár el is náspángol. Ülj
már le, öcsém! Nem szeretnék úgy beszélgetni veled, hogy kitekeredik a nyakam,
igencsak nagyra nőttél! – Aztán Maeve felé fordult: – Hozz nekünk egy kis whiskyt, légy
szíves. Belém fagy a lélek ebben a kutya hidegben.
Adam első pillantásra elnyerte az öreg püspök bizalmát, nyomban élénk beszélgetésbe
kezdtek. Skye hátradőlt a széken, úgy nézte megtört, megöregedett nagybátyját, ahogy
fázósan gubbaszt a kandalló melegénél. Amióta Skye nem látta, hajdan koromfekete haja
hófehér lett, erejét fölemésztették a megpróbáltatások, csak a szeme csillogott ugyanúgy,
és a külvilág is ugyanannyira érdekelte, mint azelőtt.
– Skye! – zökkentette ki gondolataiból az öreg hangja.
– Igen, bácsikám.
– Sajnálom a Burke-kastélyt. A királynő visszaadja Padraic birtokát?
– Nem, bácsikám. Helyette Angliában adott neki birtokot. Azt mondta, igazi angolként
kell felnőnie, hogy eggyel kevesebb lázadó írrel kelljen majd szembenéznie.
Seamus O'Malley kis mosollyal nyugtázta a királynő bölcsességét. – Már alig köt
valami Írországhoz, kislány.
– Továbbra is én vagyok az O'Malley nemzetségfő, bácsikám.
– Meddig még? Dubhdara fiai már felnőtt férfiak.
– Önző, ostoba férfiak! – csattant fel Skye. – Egyelőre felelőtlenség volna Brianra
ruházni a tisztemet, ész nélkül herdálja a vagyont, semmi mással nem törődik, csak hogy
Grace-szel együtt harcolhasson.
– És mit fogsz tenni, Skye?
– Azt javasoltam nekik, ha továbbra is kalózkodni akarnak, ne az angol hajókat
fosztogassák, hanem a spanyolokat, s ehhez kérjenek oltalomlevelet a királynőtől. Ily
módon meggazdagodhatnak, és úgy nyerik el a királynő jóindulatát, hogy nem kell a
szolgálatába állniuk. Brian ráállt, és Conn jön el velünk az udvarba, hogy személyesen
beszéljen a királynővel. Ha Brian és a többiek egy éven át okosan viselkednek,
átruházom a tisztemet.
– Ez így rendjén van – helyeselt a püspök.
– Nekem már épp elég volt a hatalomból és a vele járó felelősségből, bácsikám. Egész
eddigi életem ennek jegyében telt, azt hiszem, belefáradtam. A gyerekeim úgy nőttek fel,
hogy szinte alig láttam őket, legalább a legkisebb lányomat másképp szeretném
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felnevelni. Van egy házunk Franciaországban, és a királynő Lundyért cserébe birtokot
ígért nekünk.
– Már nem vagy olyan nyughatatlan, Skye?
– Nem – felelte Skye –, békére vágyom, bácsikám, és tudom, hogy Adam oldalán
meglelem.
Seamus O'Malley bólintott. – Szegény apád, nyugodjék békében, ugyanezt érezte,
amikor feleségül vette Anne-t. Látom rajtad, Skye, hogy ezt a békét te már meg is lelted
Adammel, és tudom, hogy hűséges felesége leszel. Nagy boldogság ez nekem, mert így
nyugodt lelkiismerettel követem majd a testvéremet a sírba.
Együtt töltötték az egész napot, és ott maradtak éjszakára is. Amikor Skye másnap
délelőtt bement a bácsikája szobájába, ő pontosan ugyanúgy ült a kandalló előtt, kissé
félrebillent fejjel, ölbe tett kézzel. – Bácsikám, nekünk most indulnunk kell – szólította
meg Skye, de válasz nem érkezett. Skye közelebb hajolt hozzá, rámosolygott, s úgy
szólította meg újból: – Bácsikám! – Választ nem kapott. Skye gyöngéden megfogta a
kezét, és érezte, hogy jéghideg. – Adam! – kiáltotta Skye rémülten.
Adam azonnal ott termett, letérdelt, hogy alaposan megnézhesse az öreget, s amikor
fölállt, könnyes volt a szeme. – Meghalt. – Adam a karjaiba vonta Skye-t, aki keservesen
zokogott.
Connaught püspökét, Seamus O'Malleyt a kedvenc unokahúga harmincnegyedik
születésnapján helyezték örök nyugalomra. Öt napon át virrasztottak mellette, mert ennyi
időbe tellett, mire Innisfana különböző részeiből sikerült összegyűjteni a család minden
tagját. Eljöttek Skye nővérei is: Moire, Peigi, Bride és Sine. Adam csodálkozva nézett
végig rajtuk, mert nemcsak Skye szépségével nem ért fel egyikük sem, de
mindegyikükön látszott, hogy idő előtt megöregedtek, megkeseredtek, megviselték őket a
nehéz életkörülmények és a túl sok gyerek. Irigységgel vegyes ellenszenvvel viseltettek
Skye iránt, hiszen angolhoz ment feleségül, bár valamelyest megenyhültek Adammel
szemben, amikor kiderült, hogy beszéli a nyelvüket, ők ugyanis egy szót sem tudtak
angolul.
A gyászmisét Michael O'Malley mondta el, majd a koporsót a püspök négy
unokaöccse vitte a családi sírboltba.
A temetés után Skye a nővéreivel beszélgetett, és fájó szívvel állapította meg, hogy
Eibhlin kivételével, akinek az életét a hivatása tölti ki, a többiekkel nem tud igazán szót
érteni. Mindannyian a világtól elzártan élnek, és már soha nem fognak megváltozni.
Másnap reggel, amikor mindenki hazaindult, Skye mégis szeretettel vett búcsút
nővéreitől, mert megértette, hogy nem érzik igazán közéjük tartozónak azt, aki egészen
másfajta életet él.
– Na végre! – sóhajtott fel Eibhlin, amikor magukra maradtak, és Skye nevetve karolt
nővérébe.
– Miért van az, hogy te megérted azt, amit ők nem? – kérdezte Skye.
– Mert ők sokkal zártabb életet élnek, mint én a kolostorban. Amikor én beteget
gyógyítok, bizony sok mindent megtudok az emberekről. Azonkívül mindig irigyelték
tőled a szépségedet meg a férjeidet. Gondolj csak bele, Skye! Moire-t például harmincegy
éve ugyanaz a férfi hágja meg, s ahogy elnézem, még azt se merném állítani, hogy
egyáltalán meghágja. Különben is, Moire-ral kapcsolatban mindig az volt az érzésem,
hogy akkor is rózsafüzért mond, amikor rajta fekszik a férje. Fogadni mernék, hogy te
mást csinálsz, amikor Adammel szerelmeskedtek.
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– Ejnye, Eibhlin! – hüledezett Skye, de Adam, aki fültanúja volt a megjegyzésnek,
jóízűen nevetett.
– Nem, Eibhlin, én ilyesmire nem hagyok időt Skye-nak, más dolgokat szokott
mondani!
– Nem szégyellitek magatokat? – dorgálta őket Skye. – Te meg miket beszélsz,
Eibhlin, apáca létedre?
– Az apáca is csak nő – mondta Eibhlin, aztán másra terelte a szót: – Mit szóltál
Gwynethhez?
– Azt, hogy még fiatal vagyok én nagymamának! – nevetett Skye. – Persze nagyon
örülök, meg annak is, hogy te leszel vele, amikor eljön az ideje.
– Igen, Skye, ott leszek. Hidd el, Ballyhennesseyben most sokkal jobb a gyereknek,
mint amikor te szülted Ewant és Murrough-t. Sose fogom elfelejteni, hogyan fújt be a
padló résein a hó!
– Ewan egyáltalán nem hasonlít az apjára – mondta Skye. – De hála istennek,
Murrough se. Teljesen az én fiaim, és nagyon rendes gyerekek.
– Mesélj a legkisebb unokahúgomról! – kérte Eibhlin.
Skye mosolyogva nézett Adamra. – Rettentően csintalan, de mi imádjuk!
– Más szóval: pontosan olyan, mint a szülei – kuncogott Eibhlin. – Mikor indultok
vissza Angliába? Gondolom, hiányzik már a kislányotok.
– Holnap, Eibhlin. Brian megígérte, hogy haladéktalanul beszüntetik a Grace
O'Malleyvel való kalózkodást. Ez annál is egyszerűbb lesz, mert rövidesen itt a tél,
tavaszig már amúgy se igen szállnának tengerre. Addigra meg, remélem, megkapják az
oltalomlevelet.
– Annak a négy tökfilkónak fogalma sincs róla – mondta Eibhlin –, de te az életüket
mentetted meg. Ha így folytatták volna, előbb-utóbb gályarabság lett volna a sorsuk, és te
soha nem szabadulhattál volna meg a felelősségtől. Bízd Brianre a tisztedet, amilyen
hamar csak lehet, te már rég megtetted a magadét az O'Malleykért.
Adam mélységesen egyetértett Eibhlinnel, és másnap nem sajnálta, hogy elbúcsúznak
Briantől, Shane-től és Shamustól. Anne persze aggódott legkisebb fiáért, de Adam látta,
hogy Conn nagy boldogan kel útra velük együtt. Adam azon morfondírozott magában,
hogy ez a fiú mennyire más, mint a testvérei, nem sok keresnivalója van a kalózok között,
egész úton a kereskedés rejtelmei felől érdeklődött.
Miután néhány nap múlva kikötöttek Lynmouthban, Daisy hazaszaladt megnézni a
gyerekeit, Skye pedig rögtön írt Cecily úrasszonynak Wren Courtba, aztán a királynőnek,
hogy karácsonykor tiszteletét szeretné tenni nála Greenwichben.
Ezek után hozzálátott, hogy udvarképes úrifiút faragjon az öccséből. Conn üvöltött,
mint a sakál, amikor megkurtították hatalmas, bozontos sörényét, szakállát, bajuszát.
Morgott, mint a medve, amikor betessékelték a gőzölgő, levendulaillatú fürdővízbe. Kelta
nyelven káromkodott, amikor Skye lecsutakolta.
– Beszélj angolul! – kiáltott rá Skye. – Mindenki rajtad fog nevetni abban a nyavalyás
angol udvarban, ha nem szokod meg!
– Pokolba az angolokkal!
– Én is oda kívánom őket – nevetett Skye –, de szükségünk van rájuk, Conn!
Különben is, az udvarban hemzsegnek a csinos lányok, már alig várják, hogy egy ilyen
jóképű fickót lássanak. Velük csak angolul beszélgethetsz.
– Lányokban eddig se volt hiányom, nővérkém!
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– Csakhogy azokkal a hölgyekkel nem bánhatsz úgy, mint a cselédlányokkal,
öcsikém! Neked pedig mindenképp sikert kell aratnod az udvarban, nagy szükségetek
lesz azokra az oltalomlevelekre.
Conn O'Malley gyorsan tanult, s igazából akkor derült ki, milyen délceg fiatalember az
éjfekete hajával, szép vonalú orrával, a család többi tagjáétól elütő szürkéskék szemével,
amikor már megfelelő ruhát viselt. Az eredmény egy hét után olyan szembeötlő volt,
hogy Adam megjegyezte: – Szent isten, Skye, nem győzzük majd elhessegetni a Connt
ostromló hölgyeket! – Conn fülig érő szájjal felelte: – Azért nem kell mindet elzavarni,
Adam!
Cecily úrasszony is bekapcsolódott a nevelésbe, ő leginkább Conn kiejtését és
szóhasználatát csiszolgatta. Conn szerencsére jól beszélt angolul, a kiejtésében meglévő
sajátos íz pedig csak a javára vált.
Karácsony előtt néhány nappal indultak el Londonba, és Conn egész úton mohón itta
be a sok újdonságot. Nem tudott betelni a tájjal, a házakkal, városokkal. Szünet nélkül
kérdezősködött, és Skye arra gondolt, hogy Conn sokkal inkább hasonlít rá és Eibhlin-re,
mint a bátyjaira, akikkel együtt nőtt fel. Örült neki, hogy jobban megismerhette legkisebb
öccsét, és őszintén megkedvelte.
– Oda nézz, Conn! – szólt neki Skye. – Ez már London.
Conn-nak még a szája is tátva maradt az egeket ostromló templomtornyok, az
egymáshoz préselődő házak, boltok láttán. Az ír vidék csendjéhez szokott fülének furcsa
volt a nagy zaj, de leginkább az utcákon terjengő bűz lepte meg.
– Mint egy istállóban almozás előtt! – közölte Conn. Adam fölnevetett. – Hát sajnos,
Conn, ezt még nem sikerült megoldani Londonban. Majd légy óvatos, ha az utcán
járkálsz, előfordulhat, hogy nyakon öntenek a mosogatóvízzel. Amikor valaki azt kiáltja:
„Vigyázz!”, gyorsan ugorj félre!
Conn O'Malley szeme megint csak elkerekedett, amikor megérkeztek Skye házához, s
akkor is csak ámult-bámult, amikor libériás inasok hajoltak meg előttük, és nyitották ki
nekik az ajtót.
Skye-t már várta Lord Burghley üzenete: értesítsék, amint megérkeznek Londonba.
Nyomban el is küldtek valakit. Semmi kétség, a királynő mihamarabb látni kívánja őket.
Miközben Daisy a csomagokat cipelő inasokat igazította útba, mit hova vigyenek,
Skye férje és öccse társaságában felment a könyvtárszobába. Velvetet a fiatal dadus,
Nora, Daisy unokahúga hozta be a karján lefekvés előtt elköszönni.
– Jó éjt, kiscica! – szólt hozzá Conn kedvesen. – Álmodj szépeket! – Aztán hatalmas
csókot nyomott a kislány arcára.
– Légy szíves, ne kényeztesd! – szólt rá Skye, de közben örömmel nyugtázta, hogy az
öccse és a lánya milyen hamar összebarátkozott. – No, most jól figyelj, Conn.
Udvarképes fiatalembert faragtunk belőled, és ha féken tartod a híresen heves ír
vérmérsékletedet, nem lesz semmi baj. Nagyon vigyázz, ne hagyd magad felingerelni,
mert ugyan előfordul jó néhány kulturált ír az udvarban, az angol igen rátarti népség,
könnyen meglehet, hogy megjegyzéseket tesznek rád.
– Ezek az angolok nem tudják, hogy amikor az ő őseik még barlangban laktak, nekünk
már egyetemeink és költőink voltak? – háborgott Conn.
– Nem, Conn, nem tudják, vagy legalábbis nem hajlandók tudomásul venni. Te meg
ne is próbáld nekik elmagyarázni, te csak bízzál önmagadban, és peregjen le rólad
minden ostoba megjegyzés.
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– Mit gondolsz, a királynő hamarosan fogad bennünket?
– Egész biztosan. A királynő kíváncsi rád. Te csak semmitől se félj, Conn. A királynő
imádja a jóképű férfiakat, és méltányolja a jó modort. Te csak bókolj neki, mondj
szépeket, ne feledd, ez az egész csak játék, de a tét komoly: az oltalomlevelek.
– Az a hír járja, hogy Tudor Erzsébet vonzó nő. Mondd, Skye, ez tényleg igaz?
– Idén lesz negyvenéves, az anyád lehetne, de a maga módján szép. Gyönyörű hófehér
bőre van, szőkésvörös haja, eleven szeme. Nagyon művelt, okos, és van humorérzéke, de
vigyázz vele, Conn, ha feldühítik, szörnyű haragra gerjed, tud nagyon kegyetlen lenni.
Azonkívül imád táncolni, reméljük, lesz módod megmutatni, mit tudsz. Meglátod, fog
neked tetszeni a királynő.
– Felcsigáztad az érdeklődésemet, nővérkém! – felelte Conn. – Már alig várom, hogy
megismerjem.
Conn O'Malley 1574 karácsonya előtt két nappal jelent meg először az udvarban.
Indulás előtt Skye és Adam elégedetten szemlélte a kifogástalan úriemberré varázsolt
Connt, akit az utolsó pillanatban még arra is sikerült rávenniük, hogy borotválja le
bajuszát, szakállát, ami úgyszintén előnyére vált.
Amikor a greenwichi palota előtt kiszálltak a hajóból, egy csinos, vörös hajú hölgy
üdvözölte Skye-t lelkesen:
– Skye, drágám! De örülök, hogy újra itt vagy! – lelkendezett Lettice Knollys, Essex
grófnője, amúgy állítólag Lord Dudley szeretője. – Mutasd be, légy szíves, a
társaságodban lévő urakat.
– Lettice, ő a férjem, Adam de Marisco. – Adam kezet csókolt Essex grófnőnek. – Ez
pedig a legfiatalabb öcsém, Conn O'Malley. Conn, üdvözöld Essex grófnőt.
Conn is kezet csókolt a grófnőnek, és elragadtatással nézett Lettice borostyánszínű
szemébe. – Asszonyom, ha nem veszi tolakodásnak, bevallom, elvakít az ön szépsége. ,
Essex grófnő kapott már bókot szép számmal, de ilyet még egyet se, ez a fiatalember
azonnal levette a lábáról. Conn is észrevette, hogy a hatás nem maradt el, s máris karját
nyújtotta a grófnőnek. – Megengedi, hogy én kísérjem be a palotába? – kérdezte elbűvölő
mosoly kíséretében.
Skye beharapta az ajkát, nehogy elnevesse magát, és nem mert a férjére nézni, mert
tudta, hogy ő is azzal küszködik. Csak akkor mert megszólalni, amikor Conn és Lettice
már messze járt. – Íme, Conn első hódítása. Csak Dudley észre ne vegye, hogy Lettice
körül legyeskedik.
– Dudley nyíltan nem mer udvarolni Lettice-nek – mondta Adam –, mert tudja, hogy
akkor a Towerban találná magát. Nem, szerintem Conn ügyes lesz.
Alighogy beléptek a palotába, Lord Burghley titkára máris ott termett mellettük, s
kérte, menjenek vele. Skye elhívta Connt Lettice mellől, s hárman mentek be Lord
Burghley dolgozószobájába.
– Üdvözlöm, asszonyom, remélem, jó hírt hozott? – köszöntötte Cecil.
– Talán, ha én is jó híreket hallok – felelte Skye. ,
– Nem tudom, mit vár még, asszonyom. Az ifjú Lord Burke már megkapta új birtokát,
az ön házasságát Lord de Mariscóval elismertük, a férje visszakapta Lundyt, sőt
Worcestershire-ben is kapott földet, szép házat. A királynő áldását adta Willow lánya és
Alcester gróf tervezett házasságára. Ennyi nem elég.
– Ez mind így igaz, Lord Burghley, de felhívom a figyelmet, hogy amit a királynő
adott, az a férjemé és a gyerekeimé, én magamnak nem kértem semmit. Apróság, amit
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kérek, de az az O’Malley-ket illetné. Uram, hadd mutassam be legfiatalabb öcsémet,
Conn O'Malleyt. Conn, üdvözöld William Cecilt, Lord Burghleyt, a Királynő miniszterét.
Conn illendően meghajolt, ösztönösen megérezte, hogy most igen komolyan kell
viselkednie. Cecil tetőtől talpig végigmérte Connt, s látszott rajta, hogy elnyerte tetszését
az ifjú O’Malley. – Nos, milyen kéréssel fordulnak a királynőhöz az O’Malley-k.
– Oltalomlevelet szeretnénk, uram. Mi köztudomásúan kiváló hajósok vagyunk, és
eddig régi ellenségeink, az angolok ellen harcoltunk. A nővérem, Lady de Marisco
azonban azt javasolta, eztán inkább a spanyolokat fosztogassuk. Tehetnénk ezt királyi
engedély nélkül is, de úgy véljük, az oltalomlevél nagyobb védelmet biztosít.
William Cecil közben azon töprengett, vajon hogy sikerült rávennie Skye-nak a
féktelen öccseit, hogy felhagyjanak az angolok elleni lázadással. Csodálatra méltó
teremtés, ha férfi volna, Anglia javára kamatoztathatná az eszét. Persze hogy megkapják
azokat az oltalomleveleket, de egy ideig még bizonytalanságban tartja őket.
– Meg kell beszélnem a dolgot a királynővel, O'Malley uram – mondta Cecil. – Nem
csekélység az, amit Angliától kér.
– Az sem csekélység, amit mi kínálunk Angliának – felelte Conn magabiztosan.
– Majd meglátjuk – mondta Cecil, majd Skye-hoz és Adamhez fordult. – Lord de
Marisco, ezennel átnyújtom azokat az iratokat, melyek tanúsítják, hogy ön Queen's
Malvern, a Worcesterhez közeli királyi birtok új lakója. Őfelsége tudja, hogy nem
kárpótolhatja Lundyért, de bízik benne, hogy ön megérti, miért nem mehet oda.
Adam bólintott. – Megértem, de kérem, mondja meg őfelségének, hogy én bárhol jól
érzem magam, ahol Skye-jal élhetek. Még ma este megköszönöm neki a nagylelkűségét.
– Ó, persze, a karácsonyi bál – mondta Burghley. – Érezzék jól magukat. Örömmel
tudatom, hogy a gyerekeik remekül boldogulnak az udvarnál, főleg Willow kisasszony, a
királynő rendre őt állítja példaképül a többiek elé.
– Szegény Willow! – szaladt ki Skye száján. – De rossz lehet neki!
– Szó sincs róla, asszonyom! Willow erre nagyon büszke, a többiek pedig nemcsak
fölnéznek rá, de szeretik is. Nagyszerű ifjú hölgy.
– Netán arra céloz, uram, csoda, hogy az én leányom ilyen kötelességtudó? –
tréfálkozott Skye.
A miniszter úrból nem hiányzott a humorérzék, tehát így válaszolt: – Ahogy mondja,
asszonyom!
– Csak várja ki a végét, uram, van még két kicsi lányom, legalább egyikük bizonyára
az anyjára ütött.
– Idővel kiderül, asszonyom – felelte Cecil.
Skye úgy hajolt meg Cecil előtt, hogy kebleibe is némi bepillantást engedett, mely
látvány még Cecilre is hatással volt. – Ugye, számíthatok rá, hogy felkér egy táncra,
uram? – mosolygott rá Skye, majd belekarolt Adambe, s Conn-nal együtt mindhárman
távoztak.
A királynő már a terített asztalnál ült, de bármilyen sokan voltak is az ünnepre
feldíszített teremben, nekik mégis jutott ülőhely, mert Lettice gondoskodott róla, hogy
Conn mellette ülhessen. Nem lehetett nem észrevenni, hogy Lettice beveti a csábítás
minden trükkjét, de azt sem, hogy Conn milyen remekül bánik a szavakkal.
Javában ettek-ittak, amikor Skye kénytelen volt megzavarni kettejük évődését, mert a
királynő befejezte az étkezést. Ideje, hogy Conn bemutatkozzék neki. Mindhárman
odamentek az asztalfőhöz, s türelmesen várták, hogy a királynő figyelmére méltassa őket.
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Nem kellett sokáig várniuk, mert hamar elküldte azt, akivel beszélgetett, és feléjük
fordult. Rögtön ki lehetett olvasni a tekintetéből, hogy nagyon is tetszik neki Conn.
– Felség – szólalt meg Adam –, hadd mutassam be a feleségem öccsét, Conn
O'Malleyt.
– Szeretettel üdvözöljük udvarunkban, O'Malley úr – mondta Erzsébet.
Conn letérdelt, és megcsókolta a királynő palástja szegélyét, aztán behízelgő hangján
így szólt: – Írországban azt mondják, felséged magának az ördögnek a lánya, de én most
már látom, hogy az angyalok közül való.
Erzsébet ugyan egy percig se tartotta igazán szívből jövőnek a bókot, de azért igencsak
méltányolta, főleg mert egy felettébb jóképű fiatalember szájából hallotta. – Szeret
táncolni, Conn O'Malley?
– Igen, felség.
– Akkor ma este öné a nyitótáncom – mondta Tudor Erzsébet, s amint fölállt, a
zenészek bele is fogtak a muzsikába.
Sir Christopher Hatton dúlt-fúlt magában, mert biztosra vette, hogy a királynő vele
nyitja meg a bált, de azért attól nem félt, hogy az ír ifjonc tartósan kiszorítja őt a
helyéből.
– A táncosok jönnek, mennek – szólította meg egy kárörvendő hang Hattont. –
Kíváncsi vagyok, ez a bugris meddig marad.
– Bizony, az az idő már rég elmúlt, amikor a királynő önt méltatta figyelmére, Dudley
– felelte Sir Christopher. – Őfelségének választékos az ízlése, akárki nem felel meg neki.
– Ezek rosszabbak, mint a féltékeny nők – súgta oda Adam Skye-nak.
– A királynő kijátssza őket egymás ellen, hogy egyiknek se szállhasson fejébe a
dicsőség – felelte Skye halkan.
– Helyesen látja, asszonyom – mondta William Cecil, aki észrevétlenül került a
közelükbe.
– Jézusom, maga olyan nesztelenül oson, mint a macska! – fakadt ki Skye.
– E képességem már sokszor tett nekem jó szolgálatot – nevetett Lord Burghley. – Ám
aki nem akar ártani Angliának, annak nincs mitől félnie. Jöjjenek, szeretnék valamit
mondani, amit másoknak nem kell hallania.
Skye és Adam követte Cecilt egy félreeső sarokba, majd a miniszter belekezdett
mondanivalójába: – A királynő kért meg, hogy tudassam, amennyiben Lady de Marisco
öccsét méltónak találja bizalmára, néhány hónapon belül megkapják az oltalomleveleket.
Az a kívánsága, hogy az ifjú O'Malley egyelőre maradjon itt az udvarban, míg kellőképp
meg nem ismeri. Önök akkor foglalják el új otthonukat, amikor kedvük tartja, ám néhány
hónapig Franciaországba még nem utazhatnak.
– Elmondhatom az öcsémnek, uram? – kérdezte Skye.
– Nem, most még semmiképp.
Adam egyetértett Lord Burghleyvel: – Ha Conn nem tudja, hogy elérte célját, kitesz
magáért.
– Így igaz – felelte Cecil. – Azonkívül nem ártana, ha a fiatalember kizárólag
őfelségére fordítaná figyelmét, s nem kötné le Essex grófnő.
– Mondja, uram, maga az égvilágon mindent észrevesz? – döbbent meg Skye.
– Majdnem mindent, asszonyom – mosolygott Cecil. – Nos, asszonyom, megtisztelne
azzal a tánccal, amit nekem ígért?
– Inkább nekem megtiszteltetés, uram – felelte Skye. Odabenn a bálteremben a
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királynő továbbra is Conn-nal táncolt.
A teremben mindenkinek elakadt a lélegzete, amikor meglátták, hogy Lord Burghley
is csatlakozik a tánchoz a csodaszép Lady de Mariscóval az oldalán. A vendégek nem
emlékeztek rá, hogy valaha is táncolt volna bárkivel a királynőn és a feleségén kívül.
– Azt hiszem, most mindenki engem irigyel a teremben, uram – mondta Skye.
– Szó sincs róla – nevetett Cecil –, inkább én vagyok az irigység tárgya.
– Mostantól fogva mindenki azon fogja törni a fejét itt az udvarban, hogy miért táncolt
velem, holott máskor egyáltalán nem szokott táncolni.
– Valóban, asszonyom. De jobb, ha senki nem ismeri ki magát rajtam, még ön sem,
asszonyom.
– Magával kapcsolatban egy dologban lehet biztos az ember – mondta Skye.
– Mi az, ha szabad tudnom?
– A királynő iránti hűségében, uram.
– Fején találta a szöget, Skye O'Malley, a királynőt valóban soha nem hagyom
cserben. Most pedig köszönöm a táncot, ezennel visszaadom a férjének.
Adam rámosolygott a feleségére. – Ebben a teremben mostantól fogva mindenki téged
irigyel és tőled fél.
– Kevés olyan ember van itt az udvarnál, akinek büszke vagyok a barátságára, Adam.
– Akkor nem sajnálod, hogy elmegyünk, Skye?
– Dehogy, sokkal inkább arra vágyom, hogy otthon neveljük a gyermekünket. Mondd,
Adam, jártál te már Anglia középső részén? Nem tudom, a királynő büntetésből küld-e
oda bennünket, vagy jutalomnak tekinthetjük.
– Csak egyszer jártam arrafelé, de szerintem Anglia legszebb vidéke.
Ezek a szavak jutottak eszébe Skye-nak, amikor három hét múlva, január közepén
ellovagoltak leendő otthonukba. A szelíd, dombos táj és a völgy ölén mintegy száz évvel
korábban, IV. Edward király uralkodása idején épült meseszép kastély azt az érzést
váltotta ki Skye-ból, mintha hívogatná őket. Skye észrevette, hogy bár az épület igen jó
állapotban van, de valószínűleg senki nem lakott még itt tartósan. Amióta elkészült, a
királyi család birtokában volt, de leginkább csak jeles vendégek rendelkezésére
bocsátották. Rájuk vár, hogy ők töltsék meg élettel.
A kapuban az intéző fogadta őket. – Isten hozta önöket Queen's Malvernben. A ház,
mint látják, jó állapotban van, de a bútorzat hiányos. Szóljak a falubéli mesternek?
– Igen, köszönjük, biztosan akad majd dolga – mondta Adam.
– Személyzetre is szükségünk lesz – mondta Skye –, szóljon a faluban, hogy holnap
reggel várjuk a jelentkezőket.
– Igen, asszonyom – felelte az intéző –, sokan fognak örülni a hírnek.
Adam, miközben kikötötte mindkettejük lovát, arra gondolt, bármennyire szerette is
Lundyt, be kell látnia, ez a kastély és a birtok sokkal alkalmasabb arra, hogy a felesége és
gyermeke is jól érezze magát. Elégedetten nézett körül.
Skye-nak az jutott az eszébe, ez az első olyan otthon, mely igazából a kettejüké.
Lundy és Belle Fleurs Adamé, Greenwood az övé, Lynmouth Robiné. Végre az
O'Malleyk gondja sem nyomja már a vállát. Ugyanis mielőtt eljöttek Londonból, Tudor
Erzsébet felettébb bölcs tanácsot adott neki, nevezetesen azt, hogy Michael O'Malleyt
tegye meg nemzetségfőnek maga helyett. Amikor Skye arra hivatkozott, hogy Michael
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pap, a királynő azzal érvelt, hogy ha a pápa alkalmasnak ítélte őt arra, hogy néhai
nagybátyja örökébe lépjen, e tisztségben is megállja majd a helyét.
– Én arra gondoltam, hogy Connt bízom meg – mondta Skye a királynőnek.
– Ugyan! – nevetett Tudor Erzsébet. – Conn úrfinak esze ágában sincs visszamenni
Írországba. Mint legkisebb fiúnak, számára ott nem sok babér terem. Be fog lépni
testőreim sorába, egy jóképű fiatalembernek ott mindig van hely.
Skye hamar belátta, hogy a királynőnek igaza van, rá is ruházta Michaelra a család
irányításának tisztét. Tudor Erzsébet még azt is mondta, nem akarja, hogy Skye kezében
maradjon a hatalom.
– Kereskedjen, asszonyom, ha kedve tartja, de nem óhajtom magam kitenni annak a
veszélynek, hogy még egyszer ellenem fordítsa a hajóit.
Korábban Skye fellázadt volna ez ellen, de most már egyébre sem vágyott, mint hogy
békességben, nyugalomban élhessen Adammel és a gyerekeivel. Döntését levélben
tudatta családjával, s ezzel együtt keltek útra az öccsei nevére kiállított oltalomlevelek is.
Skye, Adam, Velvet és Deirdre vízkereszt után foglalta el új otthonát. Bran Kelly
Robbie-val együtt hosszú útra indult a Távol-Keletre, ezért Daisy úgy döntött, hogy
úrnőjével marad, így elhozta két kisfiát és idős anyósát. Cecily úrasszony ugyan először
hevesen tiltakozott, de végül őt is sikerült rávenni, hogy költözzön hozzájuk.
– Anyám helyett anyám volt, mióta Angliába jöttem, a gyerekeimnek meg
pótnagymamája – szólt Skye az idős hölgyhöz. – Nem tudnék nyugodtan aludni, ha ott
maradna egyedül Devonban.
– Megszoktam én az egyedüllétet – tiltakozott erőtlenül Cecily.
– De nekünk szükségünk van magára – szögezte le Skye.
– Így igaz! – ölelte át Cecily úrasszonyt Adam.
Mielőtt Skye belépett a kapun, egy pillanatra megállt. Arra gondolt, milyen
szerencsések, hogy mind együtt lehetnek.
– Boldog vagy? – kérdezte Adam halkan.
– Igen – felelte Skye, és megfogta a férje kezét –, boldog vagyok, Adam drágám.
Belegondoltál, hogy ez az első igazi otthonunk? Hosszú, nagyon hosszú idő után
hazaérkeztünk!
– Igen – felelte Adam. – A mi otthonunk, itt várnak ránk azok az édes holnapok! –
Adam de Marisco Skye fölé hajolt, és szenvedélyesen megcsókolta. Aztán a karjaiba
kapta, és úgy vitte be feleségét Queen's Malvern kapuján az otthonukba, ahol azok az
édes holnapok várnak rájuk.
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Ó, szél dobálta ág, csak a napot tekintsd,
Keringeti ered új élet nedveit,
S halványzölden egy picike, zsenge rügy
Havon és bánaton át a szemembe tűnt!
Picike, zsenge rügy, fakadj és hajts virágot,
Fakadj, s köszöntsd viszont a napot és a záport!
Oly hosszú volt az éj, kucorogtál sokáig,
De zord hegyek közül most a hajnal sugárzik.*
(Aethna Carbery)

*

Kiss Zsuzsa fordítása
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