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A festői szépségű észak-angliai Cumbria tartományban terül el a dús legelőjű, virágzó 

friarsgate-i uradalom. Az 1500-as évek elején járunk. A birtok örökösnője, az árva Rosamund 

Bolton még csak hatesztendős, s máris özvegy. Atyai nagybátyja, egyben gyámja, a 

fondorlatos Henry Bolton szeretné megkaparintani a gyönyörű, jól jövedelmező gazdaságot, 

ennek érdekében gyermeklány unokahúgát férjhez adja a nagypapa korú Hugh Cabothoz. Ám 

tervei meghiúsulnak, mert az idős Cabot apaként bánik a kislánnyal, megtanítja írni-olvasni s 

a gazdálkodás fortélyaira is. Midőn másodszor is megözvegyül, Rosamund, immár jól nevelt 

ifjú hölgyként, Londonba, a királyi udvarba kerül, ahol nemcsak a nemesi társadalom 

legjavának köreiben forog, de összebarátkozik Aragóniai Katalin spanyol hercegnővel, és 

megismerkedik Hal herceggel is, aki rövidesen VIII. Henrik néven foglalja el Anglia trónját… 

Bertrice Small fordulatos regényében nyomon követhetjük a korát megelőzően 

felvilágosult szellemű, szépséges Rosamund sorsát, akit bár időlegesen elkápráztat a királyi 

udvar csillogása, mégsem érzi otthon magát a képmutató, ármánnyal teli világban, szíve 

visszahúzza az ő szeretett Friarsgate-jébe… 

 



 2 

 

Prológus 

Rosamund Bolton hatéves volt, amikor először megözvegyült. Nem egészen tizenhárom 

éves korában, még szűzen vált másodszor is özveggyé. Már kezdte azt kívánni, bárcsak ne 

lenne szűz, de felettébb csábítónak tűnt, hogy az egy évig tartó gyászidőt férj nélkül kell 

leélnie. Addigi rövidke életéből csaknem három év házasságban telt. 

Ha a szülei éltek volna, talán másképp alakul az élete. Ha a fivére, Edward nem vált volna 

a pestisjárvány áldozatává, amely a szüleiket is elvitte, kétségkívül most más lenne a helyzete. 

Csakhogy mindhárman odavesztek azon az esős nyáron 1492-ben, s haláluk után az alig 

hároméves Rosamund Bolton egyszeriben a friarsgate-i hatalmas kiterjedésű földbirtok és a 

hozzá tartozó, szabadon legelésző juhnyájak és marhacsordák örökösnőjének tudhatta magát. 

Apai nagybátyja, Henry Bolton ekkor Friarsgate-be költözött a feleségével, Agnesszel és a 

fiúgyermekükkel. Amennyiben Rosamund is elhalálozott volna családja többi tagjával együtt, 

Henry Boltonra szállt volna Friarsgate, mivel ő lett volna szülőatyjának egyedüli élő, 

törvényes örököse. Rosamund azonban életben maradt. Mi több, túlontúl kicsattanó 

egészségnek örvendett. Henry gyakorlatias, okos ember volt. Nem kellett Friarsgate urának 

lennie ahhoz, hogy ő irányítsa a birtokot. Meg sem várva az egyházi engedélyt, ötéves fiát, 

Johnt összeházasította Rosamunddal. Az engedélyt végül úgyis megkapja, a megfelelő áron. 

Két évvel később azonban, alighogy végleges helyére, az ágy alatt tartott pénzes ládába 

került a frissen megérkezett engedély, Henry Boltonnak ismét attól kellett tartania, hogy 

elveszíti Friarsgate-et. Kiütéses tífusz fertőzte meg mindkét gyermeket. Rosamund könnyedén 

átvészelte a betegséget. Nem úgy a hétéves John, akit elvitt a ragály. Henry kegyetlenül 

korholta a feleségét, amiért az mindeddig nem szült neki több élő gyermeket. Friarsgate azért 

kerüljön idegenek kezébe, mert az asszony képtelen egy újabb fiúval megajándékozni őt? 

Henry Bolton kétségbeesetten kereste a módját, hogyan biztosítsa érdekeit a birtokon. 

Megkönnyebbülésére rátalált a tökéletes megoldásra hitvese jóval idősebb unokabátyjának, 

Hugh Cabot-nak a személyében. 

Felnőttkora java részét Hugh Cabot gazdasági intézőként töltötte Agnes Bolton fivérének, 

Robert Lindsaynek a szolgálatában. Most azonban úgy tűnt, Hugh elveszíti az állását, mivel 

Lindsaynek gondoskodnia kellett másodszülött fia sorsáról. Agnesnek a fülébe jutott e hír 

pletykafészek sógornője révén. Hogy férjura haragját csillapítsa, a tudomására hozta az 

értesülését, s ily módon visszanyerte a férfi jóindulatát, mivel Henry Bolton rádöbbent, hogy 

hitvese roppant ügyesen egyszerű megoldást talált a gondjára. 

Hugh Cabotért küldtek. Miután megérkezett, és elbeszélgetett Henry Boltonnal, 

megköttetett az egyezség: Hugh feleségül veszi a hatéves Rosamundot, és felügyeli 

Friarsgate-et. Cserében kényelmes otthont kap, és a hátralévő napjait gondtalanul élheti. Hugh 

kapiskálta, hogy Henry Bolton miben mesterkedik, ám mivel nem volt sok választása, beadta 

a derekát. Korántsem szívelte kelletlen jótevőjét, de nem volt szenilis bolond, noha Henry 

nyilván annak gondolta. Hugh arra az álláspontra jutott, hogy ha sokáig él, lehet, hogy még 

sikerül rábírnia gyermek asszonyát a saját érdekeinek megvédésére kapzsi nagybátyjával 

szemben. 

Agnes Bolton azon kapta magát, hogy valami csoda folytán ismét állapotos. Ellentétben 

korábbi terhességeivel, most úgy tűnt, hogy ezt a babát sikerül kihordania, ahogy annak idején 

Johnt. Henry azonnal megtette az előkészületeket a hazatérésükre a birtokukra, Otterly 



 3 

Courtba, amely a felesége hozományát képezte. Örömmámorban úszott, hiszen biztosra vette, 

hogy a hitvese szíve alatt hordott gyermek a várva várt fiú lesz. Kitervelte, hogy ehhez a 

fiúhoz adja majd Rosamundot, ha Hugh Cabot örökre lehunyja a szemét. Akkor újra 

keményen a markában tarthatja Friarsgate-et. 

Henry és hitvese végre összecsomagoltak, és útra készen álltak. Elérkezett a menyegző 

napja. A magas, szívfájdítóan sovány vőlegény nyúlánk termetével és kócos, hófehér hajával 

gyönge, beteges ember benyomását keltette. Hugh azonban életerős férfi volt, ezt bárki 

láthatta, ha figyelmesen belenézett a sűrű, homokszürke szemöldök alatt csillogó élénkkék 

szempárba. Aláírta a házassági papírokat, finom keze a hatás kedvéért enyhén remegett, széles 

válla előregörnyedt, s tekintete egyszer sem találkozott Henry Boltonéval. Henrynek ez fel 

sem tűnt. Számára csak az volt a fontos, hogy Rosamundot ne rabolhassák el idegenek 

házasság révén. Meggyőződése volt, hogy Friarsgate még mindig az ő ellenőrzése alatt áll. 

A menyasszony hosszított derekú, testhez álló, egyszerű, fűzöld szaténruhát viselt. Hosszú, 

vörösbarna haja lazán omlott keskeny vállára. Ámbraszín szeme kíváncsian, ám óvatosan 

tekintett ki a világra apró arcából. Törékeny, mint egy tündéri gyermek, gondolta Hugh, amint 

tenyerébe fogta a kislány parányi kezét, hogy ünnepélyes fogadalmat tegyen az idős pap előtt. 

A lány magas, éneklő hangon fújta el az eskü szövegét, amelyet nyilván előre betanult. 

Henry Bolton széles mosollyal tanúskodott Agnesszel együtt Rosamund második 

házasságkötésén, s talán még némi önelégültség is tükröződött az arcán. Az esküvőt követően 

Hugh elé állt: 

– Nehogy megrontsd ám a lányt, még ha a feleséged is. Azt akarom, hogy szűzen menjen 

újra férjhez. 

Hugh egy röpke pillanatig érezte, amint sötét harag keríti hatalmába, de leplezve e 

szívtelen, telhetetlen ember iránt táplált ellenszenvét, csendesen így szólt: 

– Henry Bolton, ő még csak gyermek. Különben is, engem már nem fűt a szenvedély. 

– Ezt örömmel hallom – váltott kedélyes hangnemre Henry. – Általában alázatosan 

viselkedik a lány, de ha nem fogad szót, nyugodtan megverheted. Ennek joga téged illet, 

amitől én ugyan meg nem fosztalak. 

Henry Bolton búcsút intett Friarsgate-nek, és átkelt az Otterly Courtot unokahúga gazdag 

birtokától elválasztó hegyeken. Jó néhány hónap múlva Agnes Bolton lánygyermeknek adott 

életet, s nem sokkal később gyermekágyi lázban elhalálozott. Henry dúlva-fúlva eltemette 

asszonyát, a lányát pedig odaadta szoptatni egy dús keblű szoptatós parasztlánynak. Miután 

ezt elintézte, hozzálátott, hogy új, fiatal és vonzó feleséget keressen magának, akire 

csakhamar rá is talált. 

Mavis Bolton egy kisbirtokos erős csontú, tenyeres-talpas lánya volt. A Henry Boltonnal 

kötött házassága révén egy kis lépéssel feljebb jutott a társadalmi ranglétrán. A keményszívű 

Henryt teljesen elszédítette kék szemű, aranyhajú újdonsült felesége. Hamar bebizonyította, 

hogy méltó hitves: három év leforgása alatt három életerős, vasgyúró fiút hozott a világra. 

Mavis megnyerő lány volt, aki férjura otthonát is szépen rendben tartotta. Henry tervei 

korábban nem egészen úgy alakultak, ahogy szerette volna, de most végre rendelkezett fiú 

örökösökkel. 

Minthogy újraházasodása után egyszer sem látogatott el Friarsgate-be, nem lehetett 

szemtanúja unokahúga felserdülésének. Szívből remélte, hogy Hugh elél még egy ideig, 

legalább míg a legidősebb fia megérik a házasságra. Azon imádkozott, hogy addig véletlenül 

se ragadtassák felébredt nemi ösztönei Rosamundot arra, hogy összefeküdjön a rekettyésben 

holmi tüzes ifjú hódolóval. Henry bízva bízott abban, csupán némi idő kérdése, hogy újra a 

hatalmában tartsa Friarsgate-et. 



ELSŐ RÉSZ 

Friarsgate örökösnője 
1495-1503, Anglia 
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1. fejezet 

A Hugh Cabottal megtartott esküvője napján a gyermek Rosamund Bolton némán nézett 

távozó nagybátyja és annak felesége után. 

– Örökre elmentek, uram? – fordult kérdőn újdonsült férjéhez. – A bácsikám mindig úgy 

viselkedett, mintha ez az ő háza lenne, pedig az enyém. 

– Szóval mégiscsak tudod, hogy a tiéd? – kérdezte derülten Hugh. Kíváncsi volt, vajon mi 

mindent tud még ez a lány. Szegényke! Biztosan nem volt könnyű eddig az élete. 

– Friarsgate örökösnője vagyok – felelte egyszerűen, ám büszkén. – Edmund azt mondja, 

hogy értékes préda. Henry bácsi ezért igyekszik a felügyelete alatt tartani. Visszajön a 

nagybátyám? 

– Egyelőre elment, de biztos vagyok benne, hogy visszatér. Látni akarja, hogy megy a 

sorod. 

– Visszajön, hogy szemügyre vegye a földjeimet, és megnézze, hogy virágzik a birtokom – 

vágta rá Rosamund éleslátóan. 

– Menjünk be a házba, Rosamund – fogta kézen Hugh. – Fagyos szél fúj, kislány, már 

érezhetők a tél közeledtének az előjelei. 

Együtt visszamentek a házba, és letelepedtek a kis teremben a meleget árasztó tűz mellé. 

– Tehát mostantól ön a férjem – szólalt meg komoly arccal Rosamund, a férfival szemközt 

ülve. Topánkás lába nem ért le a székről, a levegőben lógázta. 

– Úgy van – bólintott rá Hugh. Kék szemét hunyorgatva azon tűnődött, hogy ezzel a 

beszélgetéssel hová akar kilyukadni a lány. 

– Előttem hány felesége volt, uram? – tudakolta kíváncsian. 

Halovány mosoly lágyította el a férfi szögletes arcát. 

– Egy sem – felelte. 

– És miért nem? – faggatózott tovább Rosamund. Kinyújtotta a kezét, és megsimogatta a 

mellette heverő nagy, szürke agarat. 

– Az anyagi helyzetem nem tette lehetővé, hogy eltartsak egy feleséget. A legkisebb fiú 

voltam a családban. Apám épp a születésem előtt hunyt el. Ő is ifjabbik fiú volt, és minden 

tekintetben a családjára szorult. Hajdan nagy szívességet tettem az unokahúgomnak, 

legalábbis úgy hittem. Rávettem a fivérét, hogy adományozza neki a kis otterlyi birtokot, és 

ily módon kívánatos arává tettem Henry bácsikád számára. Agnes nem valami világszépe, de 

nem érzett elhivatottságot az egyház iránt. Ezért szüksége volt valamire, ami megkülönbözteti 

a szerény vagyonnal rendelkező, eladósorban lévő többi fiatal lánytól. Mivel sikerült 

meggyőznöm Robert Lindsayt, hogy egy saját birtokkal rendelkező nő könnyebben kap 

házassági ajánlatot, Agnest hozzásegítettem ahhoz, hogy a házasulandó férfiak számára vonzó 

legyen. 

– Olyan, mint én – jegyezte meg Rosamund. 

– Igen, mint te – kuncogott Hugh. – Fiatal korodhoz képest igencsak sokat tudsz a világ 

dolgairól. 

– A pap azt mondja, hogy a nők képviselik a gyengébb nemet, de szerintem téved. A nők is 

lehetnek erősek és okosak – jelentette ki nyíltan Rosamund. 

– Magadtól jutottál e gondolatokra? – tudakolta Hugh. Elbűvölő kislánynak tartotta ezt a 

gyermeket, akiért immár ő tartozott felelősséggel. 

Rosamund hirtelen megszeppent a kérdéstől. Az imént még lelkesülten előrehajolt, 

miközben beszélt, de most hátradőlt a székében. 
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– Megver, uram, amiért ezt gondolom? – rebegte bátortalanul. 

A kérdés mélyen felzaklatta Hugh-t. 

– Miért gondolod, lányom, hogy verés járna ezért? – puhatolta nyugodt hangon. 

– Mert nagyon szemérmetlen voltam. A nagynéném azt mondja, hogy egy nőnek nem 

szabad szemérmetlennek vagy vakmerőnek lennie. Merthogy ezzel magára haragítja a 

férfinépet, és ezért verést érdemel. 

– Előfordult, hogy a bácsikád kezet emelt rád? 

Rosamund némán bólintott. 

– Nos, lányom, én nem foglak bántani – nyugtatta meg Hugh, és jóságos kék tekintetével a 

lány ámbraszín, riadt szemébe nézett. – Mindig elvárom tőled, Rosamund, hogy nyíltan és 

őszintén megoszd velem a gondolataidat. A titkolózás ostoba félreértésekhez vezet. Sok 

mindenre megtaníthatlak, ha valóban Friarsgate úrnője kívánsz lenni. Nem tudom, hogy 

meddig leszek melletted, hiszen már öreg ember vagyok. Ám ha magad akarod irányítani a 

sorsodat, hogy mások ne avatkozhassanak bele az életedbe, akkor el kell sajátítanod mindazt a 

tudást, amit átadok neked, nehogy Henry Bolton visszajöjjön és uralkodjon rajtad. 

Észrevette a lány arcán hirtelen átsuhanó érdeklődést, amelyet Rosamund nyomban 

leplezni próbált megfontolt szavaival: 

– Ha a nagybátyám tudná, hogy ön ellene akar fordítani, nem hiszem, hogy ön, Hugh 

Cabot, ma a férjem lenne. 

Hugh magában kuncogott. 

– Félreértesz engem, Rosamund – mondta rezzenéstelen hangon. – Nem kívánlak a 

családod ellen fordítani, de ha az apád helyében lennék, azt szeretném, hogy független légy 

tőlük. Friarsgate a tiéd, kedvesem, és nem az övék. Ismered a családod mottóját? 

A lány a fejét rázta. 

– Tracez votre chemin. Ami annyit tesz: Járd a saját utad. 

Rosamund bólintással jelezte, hogy az eszébe véste. 

– Kérem, Hugh, sokáig éljen, hogy a következő férjemet már magam választhassam meg – 

csillant meg a szeme jókedvűen. 

A férfi hahotában tört ki. A lánynak tetszett ez a telt, mély hang, amely korántsem tűnt 

rosszindulatúnak. 

– Majd igyekszem sokáig élni – ígérte Hugh. 

– Most hány éves? 

– Ma október huszadik napja van. November kilencedik napján töltöm be a hatvanadik 

életévemet. – A kék szempár a lányra hunyorított. – Vénséges vén ember vagyok, Rosamund. 

– Tényleg az – bólogatott komolyan a vörösbarna fejecske. 

Hugh most sem tudta megállni kacagás nélkül. 

– Barátok leszünk, Rosamund – közölte. Letérdelt a lány elé, megfogta a kezét, és így 

folytatta: – Rosamund Bolton, a mai napon, a házasságunk napján szentül megfogadom, hogy 

ameddig csak élek, mindennel és mindenkivel szemben mindig te és Friarsgate érdekei 

lesznek számomra az elsődlegesek. – Megcsókolta a kezében tartott parányi lánykacsót. 

– Lehet, hogy megbízom önben – mondta ki hangosan a gondolatát Rosamund. – Jóságos 

tekintete van. – Elvonta a kezét a férfi tenyeréből, majd huncutkásan rámosolygott. – Örülök, 

Hugh Cabot, hogy önt választották férjemül, bár azt hiszem, hogy ha Henry bácsi nem 

becsülné alá, nem önt szemelte volna ki, bármennyire is lekötelezettje önnek a nagynéném. 

– Gyermek asszonyom – fordult hitveséhez Hugh –, gyanítom, hogy hajlamod van az 

intrikára, amit érdekesnek találok egy ilyen fiatal lánynál. – Felállt, és visszaült a helyére. 

– Fogalmam sincs, mit jelent az a szó, hogy intrika. Ez valami jó dolog? 

– Jó is lehet. Majd én megtanítlak, Rosamund – biztosította kis feleségét. – Amikor én már 

nem leszek, és nem védhetlek meg, igencsak észnél kell lenned. Nem a bácsikád lesz az 

egyedüli ember, aki rajtad keresztül óhajtja megkaparintani Friarsgate-et. Egy nap lehet, hogy 
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felbukkan egy férfi, aki még Henry Boltonnal is erősebb és veszedelmesebb. Bízhatsz az 

ösztönös megérzéseidben, lányom. Már csak a gyámkodásomra van szükséged ahhoz, hogy 

megállhass a saját lábadon, és felvértezhesd magad. 

Így vette kezdetét a házasságuk. Hugh hamar megszerette, és a szárnyai alá vette gyermek 

feleségét. A tulajdon lányát se szerethette volna jobban, ha lett volna leánya. Rosamund is 

megkedvelte koros párját, s úgy szerette, mintha a nagyapja lett volna. Jól kijöttek egymással. 

A menyegzőt követő reggelen kilovagoltak. Hugh egy dióbarna, robusztus herélten, 

Rosamund egy fekete sörényű és farkú, fehér pónin. Hugh újfent elámult azon, hogy 

Rosamund mennyi mindent tud a birtokáról. Megállapította, hogy jóval többet, mint ahogy azt 

egy gyermektől várta volna. A lány módfelett büszke volt Friarsgate-re; megmutatta a dús 

réteket, ahol a nyájai legelésztek; és a zöldellő legelőket, ahol a marhacsordái harapdálták a 

füvet az őszi napfényben. 

– A nagybátyád osztotta meg veled a birtokkal kapcsolatos ismereteit? 

– Nem – rázta a fejét Rosamund. – Henry Bolton engem semmibe vesz, csak a felügyelete 

alá tartozó vagyontárgynak tekint, hogy majd ő irányíthassa Friarsgate-et, ha eljön az ő ideje. 

– Akkor hogyan lehetséges, hogy ilyen tájékozott vagy? – csodálkozott el Hugh. 

– A nagyapámnak négy fia volt – kezdte a lány. – Az édesapám volt a harmadszülött fia, 

de az első kettő balkézről született, mielőtt a nagyapám megházasodott volna. Ezért lett az 

apám az örökös. A nagyapám fiai közül Henry bácsi a legfiatalabb. A legidősebb Edmund 

bácsi. Apám mindegyik fivérét szerette, de legjobban Edmundot és Richardot. Ötéves volt, 

amikor Henry bácsi a világra jött. A másik két testvére korban közelebb állt hozzá, és a 

nagyapám állítólag nem tett különbséget a fiai között, csupán annyit, hogy az apám lett az 

örököse. Edmund bácsi és Richard bácsi engedélyt kaptak rá, hogy felvegyék a családnevét. 

Henry bácsi gyűlöli őket, főleg Edmundot, mivel az édesapám őt szerette a legjobban. 

A nagyapám Richardot az egyháznak adta, hogy ezzel jóvátegye a bűneit. Richard a közeli 

St. Cuthbert-apátságban szolgál. Edmundot pedig a gazdasági intézőjének tette meg, amikor a 

fiú felnőtt, és az öreg intéző elhalálozott. Henry bácsinak nem volt bátorsága ahhoz, hogy 

kisemmizze a bátyját, mivel Edmund túl sokat tud Friarsgate-ről, Henry viszont nem. Edmund 

persze messze elkerüli Henryt, de ő és Maybel mindent elmeséltek nekem. 

– Maybel? – nézett meglepetten Hugh az újabb ismeretlen név hallatán. 

– Ő a dadám – szolgált magyarázattal Rosamund. – Edmund bácsikám felesége, és anyám 

helyett anyám. Azt mesélik, hogy a mama, miután engem megszült, többé nem kapott erőre, 

de emlékezetem szerint kedves asszony volt az édesanyám. 

– Találkozni szeretnék Maybellel és Edmunddal – jelentette ki Hugh. 

– Akkor ellovagolunk hozzájuk. Biztosan megkedveli őket. 

Hugh Cabot most eszmélt csak rá, hogy Henry Boltonnak még egy oka volt arra, hogy épp 

őt válassza Rosamund férjéül. Edmund Boltont, aki szemlátomást lelkiismeretes gazdasági 

intéző volt, kétségkívül bosszantaná, hogy ilyen ravasz módon kitúrják a helyéről. Cabot 

tudta, hogy mielőbb tisztáznia kell magát, mert különben ez a félreértés torzsalkodáshoz 

vezet. Minden akadályt el kell hárítani Rosamund és Friarsgate védelme érdekében. Ha 

Edmund Bolton valóban olyan karakán ember, mint amilyennek unokahúga leírta, akkor 

nagyon jól megférnek majd egymással. 

Megérkeztek úti céljukhoz, a hegyekkel körülvett, tavacskára néző, magányos hegyoldalon 

álló kőkunyhóhoz. Takaros, szépen karbantartott porta volt; csinos nádtető fedte, meszelt falai 

fehéren virítottak. Az egyik homlokzati ablak alatt kopott pad állt. Halványszürke, keskeny 

füstcsík szállt fel a kéményből. Az ajtó mellett néhány későn virágzó rózsa pompázott. Hugh 

leszállt a lováról, és leemelte Rosamundot a póniról. A lány kiáltozva rohant be a házba: 

– Edmund! Maybel! Elhoztam bemutatni az új férjemet. 

Hugh a szemöldökfa alatt a fejét lehajtva belépett a kunyhóba. Derűs hangulatú szobában 

találta magát, ahol fényes lánggal égett a tűz a kőkandallóban. Közepes termetű, a szabadban 
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végzett munka során barnára sült képű férfi lépett elő meghajolva, miközben ámbra-szín 

szeme kíváncsian vizslatta az idegent. 

– Isten hozta, mylord! – üdvözölte a látogatót. – Maybel, gyere, mutatkozz be az új 

uraságnak! – húzta magával gömbölyded párját. 

A meghatározhatatlan korú, szürke szemű pöttöm asszony éles tekintetével tüzetesen 

végigmérte Hugh Cabotot. 

– Uram! – szólalt meg végül szemlátomást elégedetten, s pukedlizett egyet. 

– Megkínálhatjuk egy kupa almaborral, mylord? – kérdezte vendégétől szívélyesen 

Edmund. 

– Igen, hálásan elfogadom. Egész álló nap a feleségem birtokát jártuk. 

– És az én gyermekem egy falatot sem evett kora reggel óta? Szégyen és gyalázat! – 

méltatlankodott Maybel. 

Rosamund kuncogott. 

– Egyáltalán nem voltam éhes, és most sem vagyok az – nyugtatta meg a dadáját. – Hetek 

óta először tettem ki a lábam a házból, Maybel. Tudod, hogy ez az igazság. Henry bácsi 

mindig szemmel tartott, csak ha pisiltem vagy aludtam, akkor vette le rólam a tekintetét. 

Nagyszerű érzés volt a hegyekben nyargalni. 

– Maybelnek mindamellett igaza van, hitvesem – jegyezte meg Hugh a tőle megszokott 

szelíd hangon. – Én is élveztem ezt a napot, de te növésben vagy, és rendszeresen kell 

étkezned. – Majd a ház urához és asszonyához fordult: – Edmund és Maybel Bolton, én 

egyszerű ember vagyok, és örömömre szolgálna, ha a keresztnevemen szólítanának. 

– Semmi akadálya, amikor egymás között vagyunk – mondta Edmund –, de a szolgák előtt 

meg kell őrizni az uraság tekintélyét, Hugh Cabot. Elvégre az ön hitvese Friarsgate úrnője. – 

Edmundot kellemesen meglepte Hugh beszédmodora és nyájas viselkedése. 

– Leülni! – parancsolt rájuk Maybel. – Mindjárt hozom az ételt. – Sürgölődni kezdett. A 

tűzhely mellől egy kosárból elővette a kenyeret, felvágta, és tálkákat vájt belőle. Az asztalra 

helyezte őket, és kiporciózta az ínycsiklandóan illatozó vöröshagymás-répás, szaftos 

nyúlragut. A Rosamund és Hugh előtti tálka kétszer akkora volt, mint a másik kettő, ami azt 

jelentette, hogy egy tálból kell enniük. Maybel fából faragott, fényesre csiszolt evőkanalakkal 

is ellátta őket, majd ő is leült az asztalhoz. Az aznap reggel frissen préselt almaborral 

megtöltött ónserlegek pengő hangot hallatva koppantak az asztallapon, amint Edmund sorra 

kirakta őket. 

Rosamund maga is elcsodálkozott farkaséhségén. Mohón falt, buzgón merítette kanalát a 

tányérba újra meg újra, s tolta a szájába a kenyérbélfalatokat, melyeket nagynénje egy tálban 

elébük helyezett. 

Maybel lopva figyelte őket. Észrevette, hogy Hugh Cabot tekintettel van a gyermekre, 

hagyja, hogy teleegye magát, miközben jómaga csupán mímeli az evést. Csak akkor fogott 

hozzá komolyan a falatozáshoz, amikor Rosamund már szemlátomást jóllakott. „Ejha, ez 

aztán az érdekes fordulat!” – gondolta az asszony. Azért még nem ringatta magát abba a hitbe, 

hogy Henry Bolton jót tett az unokahúgával, amikor ezt az aggastyánt választotta a férjéül. 

Ám így tűnt, hogy Rosamund kedveli a férfit, pedig általában gyanakvóan viselkedett az 

idegenekkel, kiváltképp a haszonleső nagybátyával kapcsolatban álló személyekkel szemben. 

– Maybel, ez volt a legfinomabb nyúlragu, amit életemben ettem! – dicsérte meg Hugh 

Cabot, miután befejezte az étkezést. Elégedett sóhajtással tolta el magát az asztaltól. 

– Az én Maybelem remek szakácsnő – mosolygott Edmund Bolton. – Hugh, tölthetek még 

egy kis almabort? 

– Köszönöm, Edmund, azt hiszem, nem. Hamarosan búcsút kell vennünk tőletek, ha még 

sötétedés előtt haza akarunk találni. 

– Bizony, rohamosan közeleg a tél, és korán sötétedik – értett egyet Edmund. 
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– Még mielőtt útra kelnénk, szeretnék tisztázni valamit, mert Henry Bolton viszályt 

igyekszik szítani közöttünk, én pedig ezt nem hagyom – közölte Hugh. – Hosszú éveken át 

intézőként szolgáltam Agnes Bolton fivérénél. Végül megkértek, hogy tanítsam be a gazdám 

fiát, hogy betölthesse a helyemet, és én megtettem. Amikor Agnes megtudta, hogy 

elveszítettem az állásomat, azt ajánlotta, vegyem feleségül Rosamundot, és védjem a férje 

érdekeit Friarsgate-ben. 

– Henry Boltonnak semmiféle érdekeltsége nincs Friarsgate-ben! – hördült fel mérgesen 

Edmund. 

– Ebben egyetértünk – sietett megnyugtatni Hugh. – Friarsgate Rosamundé, s majdan az ő 

örököseinek tulajdona lesz, csakhogy Henry Bolton fondorlatosan megpróbált kitúrni a 

helyedről oly módon, hogy engem összeházasított Rosamunddal. Friarsgate-nek nincs 

szüksége két intézőre. Engem csakis arra kértek, hogy vegyem feleségül Rosamundot. Henry 

viszont azt feltételezi rólam, hogy a birtok ügyeinek intézését is átveszem, és így félreállítalak 

arról a posztról, amelynek betöltésére a tulajdon apád nevezett ki téged. Nekem azonban ez 

nem áll szándékomban. 

– Hanem mit akarsz tenni? – puhatolta óvatosan Edmund. 

– Megtanítom Rosamundot írni, olvasni és számolni azért, hogy ha majd eljön az idő, 

amikor már egyikünk sem lesz mellette támaszul, tudja, hogy mit kell tennie. Feltételezem, 

hogy a pap még nem igyekezett tanulásra fogni a lányt. Eléggé műveletlen és lassú észjárású 

fickónak látszik. 

– Henry Bolton nem látja szükségét annak, hogy egy nő a házvezetésen kívül bármi 

máshoz értsen. Szerinte a legjobb, ha az unokahúgunk csak a női tevékenységek, például a 

szappanfőzés, a befőzés vagy a halsózás fortélyait sajátítja el. 

– És neked erről mi a véleményed? – érdeklődött Hugh. 

– Úgy vélem, az unokahúgunknak háztartást vezetni és írni-olvasni is meg kell tanulnia – 

felelte Edmund. – Csakhogy az öreg Bernard atya nem pallérozhatja őt, mivel maga is könyv 

nélkül tanulta be a mise szövegét, és nem számít tanult embernek. Az biztos, hogy nálad is 

idősebb, Hugh Cabot, megette a kenyere javát, és mostanában már nincs ki a négy kereke. 

Hugh szívből jövő hahotára fakadt. 

– Akkor tehát megegyeztünk. Te továbbra is igazgatod a birtokot, én pedig okítom a 

feleségemet. 

– Ezentúl rendszeresen találkozunk – mondta Edmund. – Mindenről tájékozottnak kell 

lenned, hogy Henry Boltonnal elhitessük: te irányítod Friarsgate-et. A legjobb lesz, ha te 

ítélkezel a háromhavonta összehívott úriszékben. Látszatra minden arra vall, hogy most már 

te vagy Friarsgate ura. 

– Remélem, sikerül jól játszanom a szerepemet – mondta jóindulatúan Cabot. 

– Amíg ti ketten, férfiak itt összeesküvést szőtök, ezt a gyermeket elnyomja az álom – 

mordult rájuk Maybel. – Hugh Cabot, menj haza a feleségeddel, mielőtt rátok sötétedik, mert 

még elvétitek az utat. Ráadásul haramiák is járnak erre, mert közel a skót határ, ahogy azt 

bizonyára tudod. 

– Én délebbre laktam. Gyakori errefelé a rablótámadás? 

– Itt, Friarsgate-ben rendszerint biztonságban vagyunk – válaszolta Maybel. – Hacsak a 

királyoknak és a nagyuraknak nem támad kedvük egy kis csatározásra – fűzte hozzá szárazon. 

– Azt is a szegények és a védtelenek szenvedik meg a legjobban. A skótok időnként átjönnek 

birkát vagy marhát lopni, de többnyire békén hagynak minket. 

– Kíváncsi vagyok, ennek mi lehet az oka – mélázott el Hugh fennhangon. 

– A hegyeink. A Friarsgate-et körülölelő hegyoldalak nagyon meredekek, és nehéz egy 

egész nyájat vagy csordát, vagy csupán néhány állatot is gyorsan elhajtani, ahhoz a terepnek 

lapályosabbnak kell lennie-magyarázta Edmund. – Csak komoly nézeteltérés esetén válnánk 

sebezhetővé a skótokkal szemben. 
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– Melyik skót határvidéki uraság birtokával szomszédos Friarsgate? – kérdezősködött 

tovább Hugh. 

– A Claven’s Carn-i Hepburnével – válaszolta Edmund. – Egyszer találkoztam vele, 

amikor marhavásárra ment a fiaival. Valószínűleg már meghalt, és most valamelyik fia az úr, 

de ki tudja, hogy melyik. A skót civakodó egy népség, és a fiúk is biztosan marakodtak 

egymással az apjuk földjein. 

– Igen, a skótok ilyenek – bólogatott Hugh. – Jobbára barbárok, semmint civilizáltak. – 

Felemelkedett az asztaltól, és Rosamund felé nézett, aki álmosan bólogatott a székén. – 

Edmund, nyalábold föl a lányt. A lovamon viszem, a pónit meg kantáron vezetem. 

– Én ülök a pónira – jelentette ki Maybel. – Vissza kell mennem veletek, Hugh Cabot, 

hogy vigyázzak a leányomra. 

– Akkor szedd a lábad – sürgette Hugh, mert már késő délutánra járt. Öles léptekkel 

megcélozta az ajtót, kinyitotta, és kilépett a házból. Eloldotta a lovát, felült rá, majd lenyúlt, 

és elvette Edmund Boltontói az alvó gyermeket. Óvatosan egyik karjába fogta a kislányt, a 

másik kezével megmarkolta a kantárszárat. 

Maybel lóhalálában sietett ki a házból, sebtében magára terítve kapucnis köpenyét. Férje 

segítségével felkecmergett a fehér póni hátára. 

– Indulhatunk – mondta, és a párjához fordult: – Tisztán hagyd ám itt a házat, Edmund 

Bolton, amikor holnap utánunk jössz! 

– Úgy lesz, kedvesem – nyugtatta meg a férfi kis mosollyal, és finoman rácsapott az állat 

farára. A póni elindult Friarsgate új ura oldalán. Tekintetével a távozókat követve, Edmund 

örvendezve gondolt arra, hogy unokahúgának végre van egy fegyvere, amelynek segítségével 

felveheti a küzdelmet Henry Boltonnal. Már amennyiben Hugh Cabot csakugyan talpig olyan 

ember, mint amilyennek látszik. Edmundban azonban jó benyomást keltett az új uraság. 

Magában kuncogott. Kapzsi, gonosz lelkű féltestvére azt hiszi, hogy egy rozoga vénembert 

választott unokahúguknak férjül, derült magában Edmund. 

Henry világéletében magabízó ember volt. Edmund most is tudta, hogy az öccse miben töri 

a fejét, hiszen átlátott rajta, mint az üvegen. Henry azért rendezte el ezt a házasságot 

Rosamundnak, mert a lány még túl fiatal volt a házasság elhalására, Hugh Cabot pedig túl 

öreg. Mindazonáltal Friarsgate örökösnője férjes asszonynak számított, s védettséget élvezett 

a kezére pályázó és Henry óhaját semmibe vevő ragadozóktól. Henry a saját örököseinek 

akarta megkaparintani Friarsgate-et. Edmund biztosra vette, hogy ha az Agnes szíve alatt 

hordott gyermek fiú lesz, Henry mielőbb hozzá akarja majd adni a fiát Rosamundhoz. Akár 

még csecsszopó korában. Mit sem számítana az, hogy a menyasszony idősebb a vőlegénynél. 

Az ilyesmi gyakran megesik az olyan házasságokban, amelyek a földtulajdon birtoklása miatt 

köttetnek. 

Ha Hugh Cabot valóban olyan becsületes ember, mint amilyennek Edmund hitte, akkor 

Rosamund biztonságban lesz Henry bácsikájától, aki valószínűleg saját csapdájába esik ezzel 

a házassággal. Edmund figyelte, ahogy a két lovas alak eltűnik a hegy mögött. Sarkon fordult, 

és visszament a házba rendet tenni. Reggel újra szolgálatba lép Friarsgate intézőjeként. Hugh-

val együtt megtanítja Rosamundot mindarra, amit a gazdálkodásról tudnia kell, amikor ők már 

nem lesznek ott, hogy elvégezzék ezt a feladatot helyette. 

Henry Bolton igazgatása alatt ingerült volt a birtokon a hangulat. Az új uraság 

megérkezésével most visszanyerte azt a régi vidámságot, amely egykor Rosamund szülei és 

nagyszülei idejében uralkodott. Mindenszentek előestéjén, amely Szent Wolfgang ünnepe is 

volt, napnyugtakor örömtüzeket gyújtottak a hegyoldalakon. Friarsgate termének közepén 

nagy, magas gyertyatartót állítottak fel. A helyiséget körben fenyőgirlandokkal díszítették, 

melyeket almával aggattak tele. A vacsora fénypontja a főasztalnál ülők részére feltálalt édes 

almakrém csemege volt, amelyben két gyűrűt, két pénzérmét és két színes golyócskát rejtettek 

el. 
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– Találtam egy érmét! – kiáltotta izgatottan kacagva Rosamund, amint kihalászta az 

egypennyst a kanalából. 

– Én is! – nevetett fel Hugh diadalmasan. – Ha hinni lehet a szájhagyománynak, jómódúak 

leszünk, de én már most is gazdagnak érzem magam melletted. 

– Te mit találtál, Edmund? – kérdezte nagybátyját a gyermek. 

– Semmit – somolygott a férfi. 

– De hát az azt jelenti, hogy az életed bizonytalansággal lesz tele – aggodalmaskodott 

Rosamund. Belemerítette kanalát a közös tálba. – Megkeresem neked a gyűrűt! 

– A bácsikád már nős ember, én vagyok a házastársa – emlékeztette a gondjaira bízott 

lányt Maybel. – Kis úrnőm, hagyd meg a gyűrűket a konyhalányoknak, akik örömmel 

turkálnak a maradékban. 

– Neked sikerült találnod valamit? – faggatta dadáját Rosamund. 

– A színes golyót – vallotta be Maybel. 

– Jaj, ne, Maybel! – kiáltotta szörnyülködve a kislány. – Az azt jelenti, hogy magányos 

lesz az életed! 

– Eddig még úgysem voltam magányos – kacarászott Maybel. – Ott voltál te meg az én 

Edmundom, akikről gondoskodnom kellett. Ugyan, ez az egész úgyis csak bolondság! 

Kora este Rosamund a férje kíséretében elhagyta a házat, hogy egy fűzfavesszőből font 

kosárból ropogós almát osszon szét a birtokán élőknek, akik mindenszentek előestéjére a 

hegyoldalon gyújtott tűz körül gyűltek egybe. Az almát ebben az évszakban 

szerencsehozónak tartották. Friarsgate népe pukedlivel, hajlongással és szóbeli 

köszönetnyilvánítással fogadta Rosamund ajándékát. 

Másnap következett mindenszentek napja, amikor is lakomát rendeztek minden ismert és 

ismeretlen szent tiszteletére. November másodikán halottak napját ünnepelték. A friarsgate-i 

gyerekek énekelve házról házra jártak, és „lélekpogácsát”, almadarabkákkal ízesített apró 

édes zabpogácsát koldultak. A hónap kilencedik napján Rosamund egy kis születésnapi 

ünnepséggel lepte meg a párját. Fekete acháttal díszített ezüst dísztűvel is kedveskedett neki, 

ami egykor az apjáé, azt megelőzően pedig a nagyapjáé volt. 

– Remélem, hogy tetszeni fog, uram – nyújtotta át ajándékát a lány. 

Hugh lepillantott a halványkék gyapjúkelmébe göngyölt dísztűre. Soha életében nem 

kapott még semmilyen ajándékot, hatvan éve során egyetlenegyszer sem. Könnyesen csillogó 

szemmel tekintett le a lányra, a hitvesére. 

– Nos, Rosamund – szólalt meg a meghatottságtól fojtott hangon –, még soha nem volt 

részem ilyen szép ajándékban. – Lehajolt, és egy puszit nyomott asszonya rózsás orcájára. – 

Köszönöm, hitvesem. 

– Ó, úgy örülök, hogy elnyerte a tetszését! Maybel előre sejtette. Ezzel összetűzheti a 

köpenyét, Hugh. Remekül fog festeni. 

Két napra rá Szent Márton napját libasülttel ülték meg. November huszonötödikén pedig 

Szent Katalin napját tartották meg, amikor is kerék formájú süteményeket, valamint sült alma 

belével vastagított, cukrozott és fűszeres habzó forralt sört szolgáltak fel, melyet nagy, öblös 

tálból mertek ki a kupákba. Az evés-ivás után a teremben körtáncot jártak. A termést már rég 

betakarították, s várható volt, hogy hónapokon belül megellik a megannyi hasasodó anyajuh 

és tehén. 

Beköszöntöttek a tizenkét napon át tartó karácsonyi ünnepek, melyek a szentestével vették 

kezdetüket. Ez volt Rosamund életének legboldogabb időszaka. Henry bácsi felől semmi hír 

nem érkezett. A teremben hatalmas ünnepi fahasáb égett éjjel-nappal. Fagyönggyel, 

örökzöldekkel és magyalágakkal ékesítették fel a házat. Tizenkét gyertyatartóban égtek a 

gyertyák vízkereszt előestéjéig. Minden étkezéskor tizenkét fogást szolgáltak fel. Minden 

egyes napra kijutott a dőzsölésből, és kiváltképp az édes ételeket kedvelték. Mazsolás-tejes 

búzakását, szarvastüdő-pástétomot, fűszeres mazsolás aszalt gyümölccsel töltött hasét és 
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pudingot szolgáltak fel, Rosamund kedvencei azonban a karácsonyi gyömbéres mézeskalács 

bábok voltak. 

Rosamund, karácsonyi ajándékképpen, a birtokon élő minden egyes családnak 

engedélyezte a szombatonkénti nyúlvadászatot a téli hónapokban. A bő termésnek 

köszönhetően a kőből épült magtárak dugig megteltek, így a birtok úrnője a hideg téli 

hónapokban is el tudta látni élelemmel Friarsgate népét. Havonta egyszer oszlottak szét 

gabonát, amit ki-ki elvitt a molnárhoz őröltetni. Rosamund pincéiben kosárszámra állt a 

vöröshagyma, az alma és a körte, a szarufákról pedig sárgarépa- és cukorrépakötegek 

csüngtek alá. 

Január ötödike, vízkereszt előestéje volt a karácsonyi ünnepek utolsó napja. Azon az estén 

a teremben ülő Rosamundot és Hugh-t a faluból jött, ökörnek öltözött hat táncos 

szórakoztatta. A fejükön szarvakat viseltek, nyakukban csengettyű csilingelt. Az előadás 

végeztével Rosamund egyiküket megválasztotta a „legjobb ökörnek”. Gyöngyöző kacajjal 

helyezett egy fánk formájú, kemény zabpogácsát a táncos szarvára. A legjobb ökör 

megpróbálta lerázni a jutalmát, miközben Rosamund és Hugh között heves vita folyt arról, 

vajon a pogácsa a táncos elé vagy mögé esik majd. Végül az ökörszarvról felröppent a 

levegőbe, és egyenesen Friarsgate ifjú úrnője elé pottyant az asztalra. Rosamund kacagásban 

tört ki, és tapsikolt. 

– Bravó! – kiáltotta, amikor az ökör kitáncolt a teremből. 

A vacsora végeztével Friarsgate ura és úrnője, kezükben a serlegükkel felálltak az asztaltól, 

és kimentek a csillagfényes, hideg éjszakába. Fölöttük, a sötét égbolton ezüstösen, kéken, 

vörösen sziporkáztak a csillagok. A ház előtt göcsörtös óriástölgy terpeszkedett. Állítólag már 

több mint kétszáz éve ott magasodott, még mielőtt a ház felépült volna. Almaborral telt 

serlegükből Rosamund és Hugh ittak az öreg tölgy egészségére, és a magukkal vitt három 

darab apró köménymagos süteményből egyet közösen megettek, a másik kettőt a fának adták. 

Ősi dalt énekelve körbejárták a fát, és a maradék almabort a kemény földből kidudorodó 

gyökerekre locsolták. 

– Még soha nem éreztem magam ilyen jól vízkereszt előestéjén? – vallotta meg Rosamund 

örömtől sugárzó arccal. 

– Én sem, kislány – mondta Hugh, amint ifjú asszonya oldalán visszasétált a terembe. 

Már benne jártak a télben. Rosamund hozzáfogott az olvasás és a betűvetés tudományának 

elsajátításához. Hugh maga tanította őt, végtelen türelemmel, a betűket faszénnel rajzolta fel 

egy darab pergamenre. Meglepődve látta, hogy a lány balkezes, ami persze felettébb szokatlan 

volt. A férfi útmutatását követve hangosan kimondta a betűket, majd gondosan leírta őket újra 

meg újra. Komoly igyekezettel hamarosan jó diák vált belőle. Egy hónap elteltével már 

kívülről tudta az ábécét, és mindegyik betűt szépen le tudta írni. Ezt követően megtanulta 

Hugh-tól a saját nevét leírni. Elámult, amikor először megpillantotta a nevét alkotó, 

egymáshoz kapcsolódó betűket a kopott pergamenen. Rövid időn belül más szavak írásmódját 

is elsajátította, és a tél végén már olvasni is kezdett. 

– Attól tartok, hogy túlszárnyal majd engem – jegyezte meg Hugh Edmundnak. – Felettébb 

tanulékony. A nyárra már folyékonyabban fog olvasni, mint te vagy én. 

– Akkor tanítsuk meg közösen a számtani műveletekre, hogy elleshesse, hogyan kell a 

számadást vezetni – indítványozta Edmund, és elnevette magát. – Henry nem fog örvendezni, 

ha ezt megtudja. 

– Semmit sem tehet ellene. Rosamund férje vagyok. A törvény szerint felelősséggel 

tartozom a viselkedéséért és a földjeiért. Mindketten tisztában vagyunk vele, hogy Henry 

azért választott engem, mert meg akarta óvni a lányt más családok házassági ajánlatától 

egészen addig, amíg a halálom után össze nem házasíthatja Rosamundot a saját fiával. 

– Minél idősebb lesz a lány, annál nehezebben lehet kezelni – vetette közbe Edmund. – Az 

apjára ütött. Már most látom rajta. 
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Amint beköszöntött a tavasz, a hegyoldalak kezdtek kizöldülni. A juhállomány jelentősen 

megszaporodott, s Rosamund csordája is gyarapodott jó néhány fiatal üszővel és két bikával. 

Az egyik bikát megtartják tenyészállatnak, a másikat eladják. A téli hónapokban a lakók 

rendbe hozták Friarsgate házait. Kifoltozták a tetőket, és újratapasztották a kéményeket. 

Immár ideje volt felszántani a földeket, hogy elvethessék a gabonát és a zöldségmagvakat. 

Április utolsó napján a férje, Edmund bácsikája és Maybel megünnepelték Rosamund 

hetedik születésnapját. Mindannyiukat magával ragadta a lelkendezése az ajándékok láttán. 

Maybeltől aranyfonallal hímzett zöld selyemövet kapott. Edmundtól egy bőrkötéses naplót, 

hogy abban végezhesse el a számításokat, hozzá egy kihegyezett kis lúdtollat is, hogy legyen 

mivel írnia. Hugh egy pár saját kezűleg készített, nyúlprémmel díszített szarvasbőr kesztyűt 

ajándékozott neki, meg egy vékony batiszt fejkendőt, amit a tavaszi első házalótól vásárolt. 

A gabonát elvetették, s a mezők már zöldelltek, amikor Henry Bolton, előző őszi távozása 

óta most első alkalommal, beállított Friarsgate-be. Savanyú képpel jött közölni a hírt, hogy 

jóravaló felesége, Agnes asszony Szent Julianna ünnepén egy csenevész kislánynak adott 

életet. A gyermek szoptatós dajkához került, mivel Agnes Bolton a szülés után gyermekágyi 

lázban hamarosan elhunyt. Henry a megérkezése estéjén Hugh-val üldögélt a teremben. 

– Úgy tűnik, Rosamund jó egészségnek örvend – mondta Henry Bolton. Megérkezésekor 

unokahúga kötelességtudóan üdvözölte őt, majd a vacsora után férjétől illedelmesen 

engedélyt kért a visszavonulásra. 

– Életerős gyermek – erősítette meg Hugh. 

– Úgy látom, kedvel téged – jegyezte meg Henry. 

– A nagyapjának tekint – mormogta Hugh. 

– Ugye nem kényezteted el? Megvesszőzted már? – nézett vizslatón Henry az idősebb férfi 

szemébe. 

– Eddig még nem volt rá szükség – felelte Hugh. – Jó gyerek, és szófogadó. Biztosítlak, 

Henry Bolton, hogy ha mégis engedetlennek bizonyulna, akkor majd orvosolni fogom a bajt. 

– Nagyon helyes! – hagyta helyben Henry, és felsóhajtott. – És neked, Hugh, úgyszintén 

jól szolgál az egészséged? – puhatolózott, miközben gondolatban Agnest átkozta. Ha ez az 

aggastyán, aki Rosamund férje, ne adj’ isten, elpatkolna, mielőtt neki újabb fia születik, akkor 

búcsút mondhat Friarsgate-nek. 

– Minden jel szerint kiváló egészségnek örvendek, Henry – nyugtatta meg nyájasan Hugh. 

Pontosan tudta, hogy mi jár beszélgetőpartnere fejében, és ugyancsak uralkodnia kellett 

magán, nehogy hangos hahotára fakadjon. 

– Újra kell házasodnom – bökte ki Henry hirtelen. 

– Igazad van – helyeselt Hugh. – Ez bölcs dolog lenne. 

– Agnes fivére visszaköveteli tőlem Otterlyt – panaszolta Henry. 

– Nem teheti, mert a tiéd. Agnes nászajándékba kapta az apjától, amikor feleségül ment 

hozzád, s attól kezdve szabadon rendelkezhetett vele. Közöld Roberttel, hogy ezt én mondom, 

mivel én állítottam ki a birtok átruházásáról szóló iratokat. Kutass csak a feleséged holmija 

között. Meg fogod találni ezeket az iratokat. Robert Lindsay-nél is megvannak. Jól tudja, 

hogy Otterly a te tulajdonod. Csupán tapogatózik, hogy vajon visszacsalhatná-e tőled. Az 

imént mondottakat tanúsítom az érdekedben bármely úriszék előtt. Ha ezt a tényt a sógorod 

szemébe vágod, nem fogja tovább erőltetni a dolgot. 

– Köszönöm – hálálkodott Henry Bolton. 

– Szóval, ha letelik a gyászév, új feleség után nézel – váltott témát Hugh kedélyesen. – 

Kuzinom, Agnes jóravaló asszony volt. Nehéz lesz hozzá hasonló, kedves teremtést találnod. 

– Már megvan az új választottam. Nem sirathatom Agnest egy egész éven át. Hiszen te 

sem élsz örökké, Hugh. Tudod, hogy a következő fiamat Rosamunddal kívánom 

összeházasítani. A legénynek akkorra már tudnia kell önállóan járni – jelentette ki Henry, 

nem titkolva a szándékát. 
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– Minden bizonnyal – vetette oda Hugh. Hirtelen nem tudta, hogy haragudjon erre a 

lelketlen emberre, vagy mulasson rajta. Henry tehát nem fogja tisztességgel meggyászolni 

szegény Agnest. 

– A kiszemelt jövendőbelim egy szabados leánya, aki az Otterlyvel szomszédos kisbirtok 

tulajdonosa. Mivel ketten vannak testvérek, és Mavisnek kevés esélye van rá, hogy hozzám 

fogható, rendes férjet találjon magának, az apja neki adományozta hozományul a birtoka 

egyharmadát, azt a részt, amely az én földemmel határos. Augusztus elseje, az új kenyér 

megszentelésének ünnepe után lesz az esküvőnk. Minthogy Mavis még fiatal, bizonyosan sok 

gyereket fog szülni nekem. 

– De hisz rajta kívül csak egy testvére van – hozta fel ellenérvként ravaszan Hugh. 

– A fivére már fél tucat fiút nemzett, és az apjuknak is van még jó néhány gyereke a 

szeretőjétől. Mavis anyja rideg nő volt, de a lányát más fából faragták – heherészett Henry. – 

Már jártam a szoknyája alatt, és hevesen áhította a dolgot. 

– Persze még szűz volt, ugye? – érdeklődött Hugh.– Tehát biztos lehetsz abban, Henry, 

hogy az elsőszülötted valóban a te véred. 

– Igen, még szűz volt. Az ujjammal megvizsgáltam, mielőtt először tettem magamévá. Az 

apja biztatott erre. 

– Remélem, elhozod Rosamundnak bemutatni a menyasszonyod, mielőtt teherbe ejted. 

– Megígérem – egyezett bele Elenry. – És Friarsgate prosperál-e? 

– Igen – bólintott az idősebb férfi. – Télutón szép számmal ellettek nőstény juhok, és sok 

borjú is született. A mezőkön szépen fejlődik a gabona, a gyümölcsösökben a fák 

roskadoznak a terméstől. Jó évnek nézünk elébe, Henry. Eredményes lesz ez az év. 

– És a skótok? 

– Nemigen látogatnak át a határ túloldaláról. 

– Ez örvendetes. Azt hallottam, hogy azért kerülik el Friarsgate-et, mert errefelé körös-

körül lejtős a vidék, és nehéz lenne áthajtani az elorozott állatokat, de a skótokkal azért 

elővigyázatosnak kell lenni, Hugh. Tartsd jól nyitva a szemed! – tanácsolta fontoskodva 

Henry. 

– Résen leszek, Henry – ígérte meg Hugh. 

Másnap reggel Henry Bolton útra kelt. Rosamund előjött, hogy istenhozzádot mondjon 

nagybátyjának. Henry búcsúzóul gondosan végigmérte. Megállapította magában, hogy 

valóban majd’ kicsattan az egészségtől a kis szuka. Megnyurgult, amióta utoljára látta. 

Vörösbarna haja aranyfényűen csillogott. A lány az ámbraszín szemével egy pillanatra a 

nagybátyja arcába nézett, mielőtt a szempilláit szemérmesen lesütve pukedlizett. 

– Nem tudom, te lány, hogy mikor jövök újra. Legközelebb az újdonsült nagynénédet is 

magammal hozom. Mit szólsz hozzá? 

– Mindig szívesen látjuk Friarsgate-ben, bácsikám – felelte Rosamund, s átnyújtott egy 

fonallal átkötött, gyapjúba göngyölt kis csomagot. 

– Mi ez? – kérdezte Henry. 

– Hangával illatosított szappan, amit az ön arájának készítettem, bácsikám – válaszolta 

Rosamund. 

Henry Bolton nagyot nézett. Tudta, hogy az unokahúga nem rajong érte; azért annyira nem 

volt érzéketlen, hogy ezt ne vegye észre. A Mavisnek szánt ajándék meglepő gesztus volt a 

gyermek részéről. 

– Elviszem neki, és köszönöm, Rosamund. Nem találok kivetnivalót a viselkedésedben, és 

örömömre szolgál, hogy kezded elsajátítani a női tevékenységeket. 

– Friarsgate úrnőjének sok mindenhez értenie kell, bácsikám. Fiatal korom ellenére képes 

vagyok mindezt megtanulni – mondta, majd ismét pukedlizett, és visszalépett a férje mellé. 

– Rosamund azért főzött szappant, hogy egész télen át tisztálkodhassunk – sietett 

hozzáfűzni Hugh, mielőtt Henry Bolton elgondolkodhatott volna unokahúga szavain. 
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„Megfontoltság”, ötlött Hugh eszébe. „Meg kell tanítanunk Rosamundnak, hogy nem szabad 

elárulnia a taktikáját.” Henryre mosolygott. – Isten vezéreljen utadon! 

– Isten vezérelje és védelmezze az útján, bácsikám! – visszhangozta Rosamund. Kezét 

Hugh tenyerébe csúsztatva nézte, ahogy nagybátyja elnyargal Friarsgate-ből. – Ó, ha tudná! – 

suttogta. 

– De nem tudja meg, majd csak akkor, amikor már késő lesz – nyugtatta meg Hugh. 

– Addig titokban tartjuk – bólintott egyetértően Rosamund. 
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2. fejezet 

A következő néhány évben Rosamund bűbájos kislányból nyurga fiatal lánnyá serdült, 

néha úgy tűnt, mintha csupa lábból és lobogó hajkoronából állna. Mindez idő alatt Henry 

Bolton csupán egyszer bukkant föl. Elhozta bemutatni unokahúgának újdonsült feleségét, az 

élénk szemű, pirospozsgás tizenhat éves lányt. Mavis megköszönte Friarsgate örökösnőjének 

a szappant, és leplezetlen ámulattal megcsodálta Rosamund házát és birtokát. 

– Henry azt mondja, hogy egy napon majd a mi fiunk lesz a férjed – közölte pimaszul a 

fiatalabb lánnyal. – Pompás örökség lesz neki ez a birtok. 

– Gyereket vársz? – kérdezte látszólag naivan Rosamund. 

– Valószínűleg – vihogott Mavis –, tekintve, hogy a bácsikád roppant virgonc az ágyban, 

de te még gyerek vagy, nem tudhatsz ilyesmiről. 

– Meglehet, hogy neked is lányod lesz. Tudod, szerencsétlen Agnes nénikém lányt szült – 

mosolygott Rosamund negédesen. 

– Isten őrizz! – kiáltotta Mavis, és keresztet vetett. – A nagybátyád fiúkat akar. Annyi 

gyertyát gyújtok, amennyit csak kell, hogy teljesülhessen férjuram minden kívánsága. Gonosz 

kis boszorka vagy, ha azt kívánod, hogy lányaim legyenek. Lehet, hogy azért halt meg a 

nagybátyád első felesége, mert szemmel verted. 

– Ne butáskodj! A nagynénémet egyszer sem láttam viszont az után, hogy kitette a lábát 

Friarsgate-ből. Különben is, kedveltem őt. – Ennek a Mavisnek annyi esze sincs, mint egy 

fejőstehénnek, állapította meg magában Rosamund. – Mit tudsz az unokatestvéremről, 

Juliáról. Mi van vele? 

– Egy parasztasszony szoptatja, de az elválasztás után a Szent Margit-kolostorba kerül, 

ahol apácát nevelnek belőle. Nem akarom egy másik nő gyerekét felnevelni. Ráadásul a zárda 

kevesebb hozománnyal is beéri, mint bármelyik férfi. A te Agnes nénikéd nem volt 

világszépe. Henry azt mondja, hogy a gyerek az anyjára hasonlít. 

– Megnyugtató érzés tudni, hogy az unokahúgom épségben van – jegyezte meg Rosamund 

szárazon. Elszomorította, hogy szegény kis unokahúgán ilyen könnyen és szívtelenül 

túladnak. Tudta, hogy ha nem lett volna Friarsgate, Henry Bolton ugyanezt megtette volna 

vele is. 

Rosamund fellélegzett, amikor Mavis és a nagybátyja távoztak. A következő három évben 

egyhangú rendszerességgel érkeztek a hírek, hogy Mavis világra hozott először egy fiút, 

azután egy másodikat, majd egy harmadikat is. A negyedik gyerek lány lett, és azt követően 

nem hallottak többet Mavis Bolton termékenységéről. A nagybátyja Friarsgate felé sem 

nézett. Rosamund kíváncsi volt, milyenek lehetnek az unokatestvérei. Ugyanolyan szőkének 

és kék szeműnek képzelte el őket, mint amilyen az édesanyjuk. A legidősebb, aki az édesapja 

után a Henry nevet kapta, állítólag az ő jövendőbelije. „Bolond lennék hozzámenni egy 

négyéveshez!”, háborgott magában Rosamund. „Hiszen én maholnap tizenkét éves vagyok!” 

A lány most már bármit el tudott olvasni, amit elébe tettek. Gyönyörű kézírással jegyezte 

be a naplójába a számokat. Tudta, hogyan szerezze be azt a kevés árut, amit Friarsgate-ben 

maguk nem termeltek meg vagy nem állítottak elő. Megtanulta, hogy pontosan mire van 

szükségük a kényelmes megélhetéshez. Már ő is alkudozott a közeli városban tartott marha- 

és birkavásárokon, amikor Hugh-t és Edmundot elkísérte. Jó szeme volt a lovakhoz, még a 

tenyésztésükbe is belevágott azzal a céllal, hogy később értékesítse őket. 

Rosamundot hatalmas juhnyájai is foglalkoztatták. Más uradalmak a nyersgyapjújukat 

közvetítőknek adták el, Friarsgate azonban megtartotta a magáét. Miután az állatokat 
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megnyírták, a gyapjút kimosták, megszárították, kétszer kifésülték és kártolták, hogy 

különlegesen finom gyapjút nyerjenek, s így drágábban értékesíthessék a yorki és a londoni 

piacon. A festés a kártolás után következett. Ragyogó aranybarnára, mélyvörösre és zöldre 

színezték, ám a friarsgate-i gyapjú az utánozhatatlan, csodálatos kék színéről volt ismert. 

Kizárólag Rosamund birtokán állították elő ezt az egyedi színt, és nagy becsben tartották. A 

friarsgate-i kék titkos receptjét Edmund bácsi adta át Rosamundnak, Friarsgate úrnőjének. 

Ezzel lepte meg a lányt a tizedik születésnapjára, mondván: Rosamund már elég idős ahhoz, 

hogy rá lehessen bízni a titkot. A lelkére kötötte azonban, hogy senki előtt fel nem fedheti, 

csak akkor, ha már úgy érzi, hogy továbbadhatja Friarsgate következő örökösének vagy 

örökösnőjének. 

Rosamund komolyan bólintott, felfogta a jelentőségét annak, amit Edmund a tudomására 

hozott. 

– Senkinek sem mondhatom el? – kérdezte halkan. 

– Senkinek – erősítette meg Edmund. 

– Bácsikám, hogyan nyerünk ilyen ragyogó, élénk színeket? Láttam más gyapjúkat is, és 

azok korántsem olyan szépek, mint a miénk. Mi ennek a titka? A festékek receptjében rejlik? 

Edmund kuncogott. 

– Birkahúggyal rögzítjük a színeket, lányom – vigyorgott Rosamundra. – A kék színnek is 

ez a titka. A festőkádban sötétebb, de miután belerakjuk a pisibe, azt a bizonyos csodás 

színárnyalatot kapjuk. 

Rosamund vele együtt kacagott. Milyen egyszerű, mégis milyen tökéletes ez az eljárás! 

Egy pillanatig azt kívánta, bárcsak megoszthatná a titkot Hugh-val, de tudta, hogy nem lehet. 

A festés után a gyapjút szétosztották a kunyhók között a takácsoknak, akik otthon, a 

különszobában tartott szövőszékükön megfonták. A gyapjú ily módon nem itatódott át füst- 

vagy ételszaggal, illetve nem telítődött hővel, ami esetleg megváltoztathatta volna a pompás 

színeket. A hosszú gyapjúfonalakból drága és igen keresett, rendkívül linóm kelmét szőttek. 

A rövidebbekből pedig puha nemez készült. 

Rosamund megtanulta az eljárás minden csínját-bínját, és büszke volt a tudására, Hugh és 

Edmund pedig a lányra. Az ő kincsük lassanként fiatal nővé serdült, akinek olthatatlan volt a 

tudásszomja. Nyugtalanította őket, hogy tőlük már többet nemigen tanulhat. 

A Rosamund tizenharmadik születésnapját megelőző télen Hugh Cabot lázrohammal 

ágynak esett. Hosszú ideig lábadozott. Azon a tavaszon döntött úgy Henry Bolton, hogy 

látogatást tesz Friarsgate-ben. Évek óta most először kereste fel őket. A legidősebb fia, az 

ötéves Henry kíséretében érkezett. A látogatás időzítésének furamód véletlenszerű egybeesése 

miatt Rosamund arra gyanakodott, hogy besúgó van a cselédei között. 

– Derítsd ki – utasította kurtán Edmund bácsikáját. 

Henry Bolton vizsla szemmel mustrálta végig unokahúgát. A lány megnőtt, s külcsínre már 

korántsem tűnt gyereknek. 

– Hány éves is vagy, te lány? – kérdezte, a sarjadó zsenge keblekre simuló szűk, hosszú 

ujjú kék gyapjúruhát szemlélve. Aggodalommal töltötte el a gondolat, hogy az unokahúga 

maholnap nővé érik. 

– Bácsikám, Isten hozta Friarsgate-ben – pukedlizett kecsesen a férfi előtt. – Pár hét múlva 

tizenhárom leszek. Fáradjanak be a terembe egy kis frissítő italra – intett könnyed mozdulattal 

a terem felé, s ahogy előreindult, csípőjén a kék szoknya ide-oda ringott. –Hogy van a 

nagynéném? – érdeklődött illedelmesen. – Doll, hozz bort a nagybátyámnak, a kislegénynek 

pedig almabort – utasította az egyik cselédlányt. 

– A jövendőbelidről beszélsz, te lány! – közölte fennhangon a kisfiú. Rosamund kis 

termetűnek találta a lurkót ötéves létére. Ugyanolyan szőke hajú és borjútekintetű volt, mint 

az édesanyja. Bolton és a gyerek között azonban semmilyen hasonlóságot sem fedezett fel, 

talán csak az álla emlékeztetett kissé Henry bácsikájára. 
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– A nevem Rosamund – pillantott le a gyerkőcre. – Az unokanővéred vagyok, és nekem 

már van férjem – világosította fel. 

– Aki most rúgja az utolsókat – vágta oda pimaszul a fiú. – Az enyém leszel, te lány, 

Friarsgate-tel együtt – meredt ellenséges tekintettel Rosamundra, terpeszben állva. 

– Modortalan ez a fiú, bácsikám – jegyezte meg Rosamund, ügyet se vetve a kis Henryre. – 

Nem szokta elnáspángolni? Nyilván nem. – Leült a tűz mellé, miközben nagybátyját egy 

kézmozdulattal hellyel kínálta. 

Henry Bolton meghökkenve huppant le a székbe. Unokahúga magatartása megdöbbentette. 

– Csak túl élénk a gyerek – mentegette a fiát. – Majd meglátod, előkelő férfiemberré 

cseperedik! 

– Lehet – felelte rá Rosamund. – Nos, bácsikám, mi szél hozta Friarsgate-be? Hosszú évek 

óta felénk se nézett. 

– Hát nem látogathatlak meg ennyi év után, hogy bemutassam az ifjú Henryt leendő 

feleségének? 

– Bácsikám, ön ok nélkül soha nem tesz semmit. Ezt már egészen fiatalon 

megtapasztaltam. Azért nem járt itt évek óta, mert Hugh-ra bízta az ügyek intézését. Most 

azonban hírét vette, hogy a férjem megbetegedett, ezért ön lóhalálában idesietett a neveletlen 

kölykével, hogy a saját szemével győződjön meg a valós helyzetről – vágta nyersen a férfi 

szemébe. 

– Azt hiszem, Rosamund, te vagy az, akire ráférne egy kis verés – mordult fel Henry 

Bolton. – Hogy merészelsz így beszélni velem, a gyámoddal? 

– Bácsikám, ön lemondott a gyámságról, amikor a férjemhez hozzáadott – vágott vissza a 

lány. 

– De amint meghal, te ismét a felügyeletem alá tartozol – fenyegetőzött Henry Bolton. – 

Okosabb volna változtatnod a modorodon, unokahúgom. Magammal hoztam az eljegyzési 

iratokat, amiket most alá fogsz írni. A megfelelő időben majd beírjuk a keltezést, de te még a 

mai napon ellátod a kézjegyeddel. Senkinek sem hagyom, hogy veled együtt Friarsgate-et 

elbitorolja tőlem, miután ennyi időn át türelmesen vártam. 

– A férjem engedélye nélkül semmit sem írok alá – makacsolta meg magát Rosamund. – 

Ha kényszeríteni próbál, panaszt teszek ön ellen az egyháznál. Korántsem fogják helyeselni 

az önkényeskedését. Már nem vagyok félénk gyermek, akit fenyegetéssel bármire rá lehet 

venni. Á, megérkezett a borunk! Hajtsa fel, bácsikám. Határozottan úgy fest, mintha gutaütés 

kerülgetné. – Rosamund a szájához emelte a serlegét, és finoman kortyolt belőle. 

Egy pillanatra vörösbe borult a világ Henry Bolton szeme előtt. Unokahúga tanácsát 

megfogadva felhörpintette a borát, miközben igyekezett lecsendesíteni a fejében kavargó 

gondolatokat, és csillapítani halántékában a lüktetést. A vele szemben ülő rettentően 

magabiztos lány nagyon csinos volt. „Hiszen Richmond idős grófnéja nem tizenhárom évesen 

szülte VII. Henrik királyt?”, futott át Henry agyán. Az unokahúga már nem gyerek. 

Úgyszólván érett, ráadásul határozott nő. Hogy a pokolba történt mindez mindössze hat év 

alatt? Henry Bolton hirtelen szorítást érzett a mellkasában. Minden erejével igyekezett 

uralkodni magán. A szemközt ülő, ámbraszín szemű kis szuka komoran figyelte. 

– Jól van, bácsikám? – érdeklődött féltő gondoskodással Rosamund. 

– Látni akarom Hugh-t. 

– Természetesen találkozhat vele, de kénytelen lesz megvárni, amíg felébred. A férjem 

elméje tökéletesen tiszta, de a testi ereje elhagyta. Sokat alszik. Gondoskodom róla, hogy 

amint felébred, tudassák vele, hogy ön itt van, bácsikám. – Rosamund felemelkedett a 

székéből. – Üldögéljenek csak, és melegedjenek a tűznél. Intézkedem, hogy hozzanak még 

bort. – Hosszú ujjaival lesimította kék szoknyáit. – Most magukra kell hagynom, bácsikám. 

– Hová mész? – kérdezte Henry Bolton szinte károgva. 

– A dolgomra, bácsikám – felelte indulófélben. 
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– Miféle dolgodra? 

– Tavasz van, bácsikám, és ilyenkor sok tennivaló akad. Összesítenem kell a havi 

elszámolásokat, be kell ütemeznem a szántást; utána kell néznem, mennyi vetőmagra lesz 

szükségem a veteményezéshez. Ezen a télen több bárány született, mint amennyire egyáltalán 

számíthattunk volna. Egy újabb rétet kell feltörnünk és bevetnünk, hogy eltarthassuk a 

megszaporodott nyájat. Nem vagyok holmi előkelő úri dáma, aki megengedheti magának, 

hogy a tűz mellett üldögéljen, és önt szórakoztassa. 

– Miért foglalkozol te ilyesmivel? – vonta kérdőre Henry Bolton. 

– Azért, mert Friarsgate úrnője vagyok, bácsikám. Csak nem azt várta tőlem, hogy 

felnőttkoromra a szövésen, befőzésen, szappanfőzésen kívül semmihez se értsek? 

– A fenébe is, azok legalább női munkák! – ordította Henry Bolton. – Neked épp ezekkel 

kellene foglalkoznod! Friarsgate gazdasági ügyeinek az intézését a férfiakra kell hagynod! – 

Ismét rákvörös lett a dühtől. 

– Szamárság! – vágta rá Rosamund hetykén. – De ha az megnyugtatja önt, bácsikám, 

mindezeket a női munkákat is el tudom végezni. Friarsgate azonban az enyém. Nekem kell 

gondoskodnom a boldogulásáról és az embereim jólétéről, ahogy bármelyik rendes úrnő 

tenné. Nem szeretek hasznavehetetlen és tétlen lenni. 

– Beszélni akarok Hugh-val! – Henry Bolton jószerével üvöltött. 

– Beszélhet vele, majd alkalmas időben. – Rosamund sarkon fordult és kivonult a 

teremből. Még hallotta Henry Bolton felháborodott prüszkölését, majd a fia hangját. 

– Apám, nem kedvelem ezt a lányt. Másik feleséget akarok. 

– Fogd be a szád! – röffent rá mérgesen az örökösére. 

Rosamund szélesen mosolygott, amint a férjéhez sietett, aki valóban pihent a 

hálószobájában. Útközben elkapott egy arra járó szolgálólányt, és utasította: 

– Keresd meg Edmund Boltont, de az úr hálószobájába küldd, és ne a terembe, ahol a 

nagybátyám várakozik. 

A cselédlány bólintott, és elviharzott. 

Hugh Cabot épp felült az ágyában, amikor Rosamund belépett a szobájába. A férfi 

lesoványodott, és látszott, hogy erőtlen testébe már csak hálni jár a lélek, de élénkkék szeme 

még mindig érdeklődőn csillogott. 

– Hallom, hogy látogatónk érkezett – szólalt meg kis mosollyal. 

Rosamund felkacagott. 

– Szavamra, mylord, ön mindenről hamarabb értesül, mint én. – Odalépett, és leült a férje 

ágya szélére. – Hugh, van egy besúgó az embereink között. Meghagytam Edmundnak, derítse 

ki, ki az. Persze nem egy vendégünk, hanem kettő érkezett. Henry bácsikám elhozta 

bemutatni a következő férjemet. 

– Es a kegyeidbe fogadtad a legényt, Rosamund? – ugratta Hugh, s vékony ajkán pajkos 

mosoly ragyogott fel. 

– Úgy látom, hogy egy pökhendi, pimasz kis takonypóc. Lefogadom, Hugh, hogy most 

visel először térdnadrágot. Olyan peckesen jár, és úgy dülleszti a mellét, mint a baromfiudvar 

kiskakasa, és a termetét tekintve aligha nagyobb annál. 

Hugh elnevette magát. Hirtelen köhögés fogta el, de a csészét, amelyet Rosamund 

odanyújtott felé, egy intéssel elutasította. 

– Köszönöm, lányom, nem kell. 

– Azt akarja mondani, hogy nem ízlik? – pirongatta meg Rosamund szelíden. – Pedig a 

gyógynövények csillapítják a köhögését, Hugh. 

– Posványízük van – zsörtölődött jóindulatúan, de azért megivott néhány kortyot a 

főzetből, hogy a lány kedvére tegyen. 
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– Henry bácsikám látni szeretné magát. Van hozzá ereje, hogy fogadja őt? Ha úgy kívánja, 

Hugh, a maga közelébe sem engedem – mondta Rosamund komolyan. – Nem akarom 

elveszíteni magát, drága jó uram. 

Hugh rámosolygott, és megpaskolta a kezét. 

– Pedig előbb vagy utóbb el fogsz veszíteni, kicsikém. Attól félek, hogy inkább előbb, mint 

utóbb. Ugyan, ne rázd a fejed, Rosamund. Arra tanítottalak, hogy légy gyakorlatias, és ne 

engedd, hogy az érzelmeid uralják a józan eszedet. 

– Hugh! Ne mondjon ilyet – korholta gyengéden Rosamund. 

– Rosamund, én már a halálomon vagyok, de nem kell félned attól, hogy örökre elmegyek. 

Megtettem a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megóvjalak Henry Boltontól. – 

Visszahanyatlott a párnákra, és lehunyta a szemét. 

– Miféle intézkedéseket tett? – puhatolta a lány. – Mit csinált, drága Hugh-m? Nem 

gondolja, hogy nekem is tudnom kellene, milyen sorsot szánt nekem? – „Mit művelt vajon?”, 

tűnődött el. Tény, a téli hónapok során a férje sokat súgott-búgott Edmunddal. 

– Jobb, ha addig nincs tudomásod róla, amíg nem okvetlenül szükséges – ajánlotta Hugh 

ifjú hitvesének. – Ily módon a bácsikád téged nem vádolhat azzal, hogy összejátszottál velem 

annak érdekében, hogy csalással megszerezd tőle Friarsgate-et. 

– Hiszen Friarsgate nem az ő tulajdona. Sohasem volt az övé – méltatlankodott Rosamund 

ingerülten. 

Hugh kinyitotta a szemét, és kék tekintetét a lányra szegezte. 

– Ezzel tisztában vagyok, és ezt te is tudod, kicsikém, de Henry Bolton soha nem látja be 

ezt a tényt, még halálában sem. Őszintén szólva azt hiszem, hogy ha tudná, hogy megússza 

büntetlenül, még gyilkolni is képes lenne azért, hogy megkaparintsa ezeket a földeket. Ezért 

kell téged ily módon megóvni, hogy ne merészeljen sehogyan se ártani neked. Más volt a 

helyzet, amikor még kislány voltál. Már nem vagy gyerek. Többé nem vagy könnyen 

irányítható, és amikor Henry nagybátyád ezt észreveszi, veszélyben lesz az életed. 

– Elárulod neki, hogy mit műveltél? 

Hugh Cabot huncutul nézett rá, majd kuncogni kezdett. 

– Nem, megőrzöm a titkomat. Ám amikor megkísérel hatalmaskodni feletted, és 

megpróbálja rátenni a kezét a birtokodra, páratlan örömmel telve nézheted a rémületét, amint 

rádöbben, hogy kapzsi markából örökre kicsúszott Friarsgate. 

– De a nagybátyám hogyan tudja meg, hogy ön mit tett? – faggatta a férfit, akit nagyon 

sápadtnak talált. A szemhéját behálózó apró kék erek csaknem elfeketedtek. 

– Egy befolyásos ember adósom volt egy szívességgel. Idekérettem valakit tőle. Az illető 

már úton van idefelé. Sőt Edmund is tud a tervemről – titokzatoskodott Hugh. 

– Csak nem ígért oda engem házassági szerződéssel valakinek? – aggályoskodott 

Rosamund. 

– Nem tartozik a hatáskörömbe, hogy ilyesmit tegyek, és nem is tennék, Rosamund. A 

következő alkalommal neked kell választanod magadnak házastársat. 

– Jaj, Hugh, bárcsak ne hagyna el engem! Tudja, hogy szeretem. Nem úgy, mint nő a férfit. 

Fogalmam sincs az olyasfajta szeretetről, de mégis szeretem magát. A szüleim halála óta soha 

nem éreztem magam ilyen boldognak, mint ön mellett. 

– Én is szeretlek, kicsikém – vallotta meg csendesen Hugh. – Te vagy az én soha meg nem 

született gyermekem. Neked köszönhetően tölthettem életem utolsó éveit boldogságban és 

kényelemben. Tudom, hogy tisztességgel fogsz eltemetni, és a sírhelyem nem lesz jeltelen. Ez 

több annál, mint amennyit remélhettem volna, Rosamund. 

– Ez olyan csekélység, kiváltképp, ha azt tekintem, hogy ön milyen sokat adott nekem, 

drága férjem. – Hosszú, vékony ujjai ráfonódtak az öregember bütykös, hideg kezére, fiatalos 

melegséget sugározva a hűvös, dermedt testnek. 

Ajkán halvány mosollyal Hugh újra behunyta a szemét. 
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– Étkezés után fogadom Henry Boltont. Tele hassal remélhetően kevésbé lesz ingerlékeny. 

Hozz egy kis húslevest, kedvesem. Csak ennyit bír el a gyomrom. Most szundítok egy kicsit. 

Rosamund elengedte a férfi kezét, és felemelkedett az ágy széléről. Állig betakarta férjét, 

lehajolt és megcsókolta a homlokát. 

– Magam hozom ide a levest, és megetetem – mondta, s távozott a szobából. Először 

vonakodva vallotta be magának, de be kellett látnia, hogy férje valóban a halálán van. Érezte, 

hogy belülről könnyek szurkálják a szemét, de visszapislogta őket. Hugh-nak igaza volt. Nem 

hagyhatja, hogy az érzelmei győzedelmeskedjenek józan esze felett. Most nem. A saját, a férje 

és valamennyiük érdekében észnél kell lennie, meg kell őriznie hidegvérét. 

– A férjem, miután elfogyasztja a vacsoráját, fogadja önt – közölte nagybátyjával 

Rosamund, amikor visszaért a terembe. – Hugh gyenge, mint a harmat. Nem szabad 

túlságosan hosszú ideig feltartania, uram. 

– Miért nem tud most fogadni? – bosszankodott Henry. – Ez fölháborító! Hugh Cabot úgy 

viselkedik, mintha születésétől fogva ö lenne a birtok ura, holott az igazság az, hogy én tettem 

őt urasággá. Engedelmességgel és tisztelettel tartozik nekem, de ő se szolgálatkészséget, se 

megbecsülést nem tanúsít irántam. 

– Ő egy haldokló öregember, bácsikám, és az igazat megvallva ön azért házasította össze 

Hugh-t velem, hogy biztosítsa azt, amit ön a saját érdekének vél a birtokomon. 

Emlékeztetnem kell azonban arra, hogy Friarsgate az enyém. Nem az öné. Soha nem törődött 

azzal, hogy mi van velem, amíg nem fenyegette annak veszélye, hogy valaki más kihasználhat 

engem. Isten azonban módot talál arra, hogy oltalmazza a védteleneket és az ártatlanokat. 

Hugh Cabot jóravaló ember, persze nem mintha ez valaha is fontos lett volna önnek, 

bácsikám. 

– Azért tartod derék embernek, mert a vén bolond megengedte, hogy azt tégy, amit akarsz. 

Az arcátlanságod és a szavaid arról árulkodnak, hogy nem hasított szíjat a hátadból, ha ugyan 

egyszer is elpáholt – csattant fel Henry Bolton. – Látom már, hogy elölről kell kezdenem 

veled, viszont miután móresre tanítlak, szelíd, engedelmes felesége leszel a fiamnak. 

– Bácsikám, én soha nem leszek a hitvese annak a kölyöknek, akit ön az asszonyának, 

annak a tehénnek nemzett! Ezt most azonnal verje ki a fejéből. Ezúttal én választok 

magamnak férjet, de addig semmi esetre sem, amíg legalább egy kerek esztendőn át 

tisztességgel és illőképpen meg nem gyászolom az én Hugh-mat. Próbálja csak meg a 

nyakamba varrni a maga harcias kiskakasát, esküszöm, hogy megkeserüli! 

– Márpedig azt teszed, Rosamund, amit én mondok! A nagybátyád vagyok! Én uralkodom 

feletted! – ordította Henry liluló fejjel. 

– Úrnőm! Üljenek asztalhoz – szakította félbe őket Maybel, a terembe lépve. – Kész a 

vacsora. 

– Bácsikám, ön bizonyára éhes, és az unokaöcsém is. Maybelnek igaza van. Jöjjenek enni, 

mielőtt az étel kihűl. Azután majd beszél a férjemmel. – Rosamund ismét magára öltötte a jó 

háziasszony és illedelmes úrnő szerepét. A főasztalhoz kísérte dühtől fortyogó rokonát és 

annak fiát. Maga tálalt nekik: marhahússal és libasülttel jól megpúpozta a vendégek 

óntányérját, és nyúlragut mert a szikkadt kenyérből vájt tálkákba. Maybel teletöltötte az 

étkészlethez tartozó ónserlegeket, Henry Boltonnak a maradék októberi barna sörrel, a 

kisfiának pedig almaborral. Rosamund a nagybátyja elé kitette az asztalra a kenyeret, egy 

cserépedényben édes vajat és egy cikkely kemény sajtot. 

Henry Bolton hozzálátott az evéshez, s ádáz haragja lassanként kezdett elpárologni. 

Elégedetten tapasztalta, hogy unokahúgának kiváló konyhája van. Az étel meleg volt és friss. 

Nem főzték el, és nem fűszerezték agyon, hogy elvegyék a nyersanyagok rothadt vagy 

romlott ízét. Kése hegyére döfött egy szelet marhahúst, és rágni kezdte. Letört a kenyérből 

egy darabot, vaskos hüvelykujjával vajat kent rá, majd a szájába tömte. Maybel újra és újra 
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teletöltötte sörrel a kupáját, amit Henry sűrűn emelgetett. Az ízlelőbimbóit megbizsergető 

tiszta és pikáns ízű nedűvel még jobban esett az étel. 

Rosamund csak módjával eszegetett. 

– Ugye megbocsát, bácsikám? – emelkedett fel a helyéről. – Húslevest kell vinnem a 

férjemnek – közölte, majd unokaöccsére pillantott. – Ha végeztél a vacsorával, fiacskám, 

kapsz egy kis édességet. Bácsikám, ez a gyerek faragatlan – jegyezte meg a nagybátyjának. – 

Az ön felesége nem tanította meg viselkedni? – Mielőtt az idősebb Henry Bolton ágálhatott 

volna, Rosamund már el is illant a teremből. 

– Használd a kanalad! – rivallt rá Henry a csemetéjére. – Miért kézzel eszel, mint a 

parasztok? 

– Nincs kanalam – nyafogta a fiú. 

– Dehogy nincs! – rázta meg az öklét az apa ivadéka orra előtt. – A szentségit! Azzal 

egyél! A kis szukának igaza van. Bárdolatlan vagy. Majd lesz néhány szavam az anyádhoz ez 

ügyben, te fiú! 

A terem mögött kőoszlopos folyosó kötötte össze a házat a konyhaépülettel. Az oszlopok 

között mindkét oldalon konyhakert terült el. Fölötte virágzó, most zöldülő kúszónövényekből 

lugas ívelt át. Rosamund a konyhába sietett. Miután megdicsérte a szakácsot a finom 

vacsoráért, egy tál levessel és egy szelet kenyérrel visszament a házba, fel a kőlépcsőn az 

emeletre, Hugh szobájába. A férfi ismét felébredt, és rámosolygott, amikor hitvese belépett. 

Rosamund visszamosolygott rá. Letette a tálat, előhúzott egy szalvétát a szoknyái korcából, és 

az aggastyán álla alá gyűrte. Kivette a zsebéből a kenyérdarabot, apró falatokra törte, és a 

levesbe pottyantotta őket. Végül leült, és etetni kezdte az öregembert. 

Hugh lassan és nehézkesen majszolta az ételt, mivel a nyelés fájdalmas volt számára. 

Kisvártatva a kezét feltartva jelezte, hogy jóllakott, holott a tál voltaképpen még tele volt. 

– Nem tudok többet enni, kicsikém. 

– Egyen még egy-két kanálkával – unszolta Rosamund, de Hugh nemet intett a fejével. – 

Ó, Hugh, ha nem eszik, hogyan fog felépülni? – nézett rá féltőn ámbraszín szemével. 

– Rosamund! – mondta szelíd szemrehányással. 

– Tudom – szólalt meg Rosamund félig suttogva. – De nem akarom, hogy elmenjen. 

Hugh halványan elmosolyodott. 

– Bárcsak veled maradhatnék, Rosamund! Egy-két éven belül igazi nővé fejlődsz. Ez 

csodás lesz! Szeretném megérni, hogy lássam, de majd odaátról megleslek. Noha a testem 

Friarsgate jó földjében fog enyészni, a szellemem őrködik feletted, kedves ifjú hitvesem és 

barátom. Biztos lehetsz benne. 

Rosamund letette a tálat. Képtelen volt uralkodni magán, és könnyekre fakadt. 

– Mi lesz velem ön nélkül, Hugh? – zokogta. 

– Edmundban megbízhatsz – paskolta meg a lány kezét vigasztalón. – Ígérem, kicsikém, 

hogy nálamnál sokkal kiválóbb védelmezőre teszel szert. Erőm immár percről percre fogytán. 

Küldd be hozzám Henry Boltont. 

Rosamund rogyadozó térddel talpra állt, ruhája ujjával a szemét törölgette. 

– Henry távozása után itt fogok ülni ön mellett – ígérte meg öreg párjának. 

– Örömmel venném – húzta erőtlen mosolyra a száját Hugh. 

Hitvese még egy félmosolyt küldött felé, mielőtt kiment a szobából. A teremben 

Rosamund nagybátyja egy kenyérdarabbal a tányérját törölgetve épp befejezte az étkezést. Az 

unokaöccse pedig a tejszínes almatortát lapátolta a szájába, amilyen gyorsan csak kanalazni 

tudta. 

– Hugh most fogadja önt, bácsikám. Kérem, ha egy mód van rá, ne terhelje őt sokáig. – 

Hangja remegett. 

Henry Bolton szúrós szemmel nézett unokahúgára. 
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– Igazán szereted őt? – kérdezte, majd szeme hirtelen összeszűkült. – Ugye nem nyúlt 

hozzád? 

Rosamund pontosan tudta, hogy mire céloz, s megvető pillantást vetett rá. 

– Ő olyan, mintha az apám lenne, bácsikám. Milyen hitvány gondolatok fordulnak meg az 

ön fejében! Ám nemsokára elveszítem a szüzességem, mielőtt még megpróbálna férjhez adni 

az ön kis porontyához – fakadt kacajra a döbbenettől hápogó, felháborodott nagybácsi 

ábrázata láttán. 

– Kiadós verést érdemelsz, te lány – dühöngött Henry. 

– Merészelje csak rám emelni a kezét, bácsikám, ígérem, hogy tőből levágom – feleselt 

Rosamund higgadtan. – Most pedig menjen, és beszéljen a férjemmel, amíg még módja van 

rá. 

Henry Bolton valósággal kirontott a teremből. Nem volt ínyére unokahúga viselkedése és 

hangneme. Mi ütött a valaha oly riadt is engedelmes kislányba? Nem azért adta hozzá Hugh 

Cabothoz, hogy mellette önálló és művelt, írni-olvasni tudó nő váljék belőle. Az 

öregembernek mindössze az lett volna a dolga, hogy halála napjáig védje Henry Bolton 

friarsgate-i érdekeit, amikor is majd Rosamund feleségül megy Henry fiához. Rosamund 

azonban egyszeriben szabadszájú lett, és fenemód nagy önuralomról tett tanúbizonyságot. 

– Nem tetszik ez nekem – dörmögte magában Henry. – Egyáltalán nem tetszik. – Azután 

hirtelen arra gondolt, hogy ha Hugh Cabot csakugyan a végét járja, akkor hamarosan újra 

hatalmat gyakorolhat Rosamund fölött. Majd ő megszünteti a gondot, amely elé Rosamund 

állította. Kivált, miután Hugh aláírja Rosamund és az ifjú Henry Bolton eljegyzéséről szóló 

szerződést. Benyitott a hálószobába, és átlépett a küszöbön. 

– Jó estét, Hugh – köszöntötte az idős embert, a látványtól őszintén megrendülten. Hugh 

Cabotról lerítt, hogy ásóra, kapára nem soká fog várni. Arca sovány volt és sápadt, de a kék 

szeméből sugárzó eleven tekintete arról árulkodott, hogy lelkiereje még nem hagyta el. 

– Fáradj beljebb, Henry Bolton, és ülj ide mellém – invitálta Hugh. – Jó ideje színed se 

láttuk. Derék hitvesednek jól szolgál az egészsége? 

– Igen – felelte kurtán Henry. – Rosamund megkért, hogy ne fárasszalak sokáig, ezért 

egyenesen a tárgyra térek. 

– Hogyne, hallgatom – mondta Hugh. 

– Úgy hallom, és most már a saját szememmel is látom, hogy a halál küszöbén állsz – 

fogott a mondandójába Henry kertelés nélkül. – Jog szerint, házasság címén te vagy az 

unokahúgom ura és parancsolója. Ezért a te dolgod gondoskodni az özvegyed jövőjéről, 

mielőtt elköltözöl az élők sorából. 

– Úgy van – helyeselt Hugh. 

– Elhoztam az eljegyzési szerződést Rosamund következő, a fiammal, ifjabb Henryvel 

kötendő házasságához. Rosamund természetesen egy teljes esztendőn át gyászolni fog téged, 

de a szerződésnek rendben kell lennie, hogy a gyászidő leteltével az esküvőt megülhessük. 

– Nagyon a szíveden viseled Rosamund sorsát, Henry! – jött a derűs válasz. – Én azonban 

már gondoskodtam hitvesem jövőjéről, ha már nem leszek itt, hogy egyengethessem az útját. 

– Hugh figyelte, ahogy Henry Bolton ábrázatán átsuhan a mérhetetlen döbbenet. 

– Ehhez nincs jogod! – tiltakozott fennhangon Henry. 

– Valójában én vagyok az egyetlen, akit megillet ez a jog az angol törvények értelmében. – 

Hugh remekül mulatott. 

– Én vagyok a legközelebbi vérrokona! – emelte fel a hangját Henry. 

– Én viszont a férje vagyok, hála neked – vágott vissza Hugh kis mosollyal. – A férj jogai 

elsőbbséget élveznek a legközelebbi férfi rokonéval szemben, Henry. Nem kaparintod meg az 

örökösödnek se a feleségemet, se Friarsgate-et. 

– Akkor is aláírod ezt a szerződést! – mordult rá Henry. 
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Hugh képtelen volt türtőztetni magát. Nem hitte, hogy valaha is kétségbeesést lát majd 

Henry Bolton szemében, s elkeseredettnek hallja a hangját. Lám, ez bekövetkezett. Éktelen 

hahotára fakadt, még a fejét is rázta a nevetés, de kacarászása máris köhögőrohamba fulladt. 

Minden erejét megfeszítve próbálta megragadni a gyógyteával teli kupát, amit a felesége 

készített oda neki, de nem érte el. Henry Bolton a haldokló öregember igyekezete láttán még 

arrébb húzta tőle a serleget. Amint szívverése egyre lassult, Hugh Cabot kék szemén látszott, 

hogy fölfogta: itt a vég, de utoljára még végtelen vidámság csillant meg a tekintetében. 

Kínkeservesen igyekezett ajkára formálni az utolsó szót, mígnem végül sikerült károgó 

hangon kimondania. 

– Vesztettél! – zihálta, amint visszahanyatlott a párnáira, s kék szeméből egyszeriben 

kihunyt a fény. 

Henry Bolton halkan elkáromkodta magát, amint visszatolta az orvosságos kupát áldozata 

közelébe, nehogy bárki is megtudja, mit művelt. Nem sikerült kicsikarnia Hugh-tól az aláírást. 

Ahhoz azonban nem volt mersze, hogy megpróbálja hamisítani a kézjegyét. Hugh halálával 

úgyis ő uralkodik újra az unokahúga felett. Rosamund ezentúl azt teszi, amit ő, a nagybátyja 

akar, mert ha nem, akkor puszta kézzel fogja megfojtani. Henry Bolton kinyújtotta egyik 

kezét, és lefogta Hugh szemét. Felállt és távozott a szobából. Amikor visszatért a terembe, 

közölte Rosamunddal: 

– A férjed ismét elszenderült. Azt üzeni, hogy csak holnap reggel kíván beszélni veled. 

– Itt marad éjszakára, bácsikám? Mert akkor most a szobájába kísérem önt és az 

unokaöcsémet. 

– Az ifjú Henrynek mutasd az utat, te lány. Én tudom, hogy hol van a vendégszoba ebben a 

házban, nemde? Egy ideig itt maradok. Mielőtt elmész, hozz egy kis bort – utasította 

unokahúgát. 

Rosamund teljesítette a parancsát, majd a vendéglakosztályba vezette az unokatestvérét, jó 

éjszakát kívánt, és a fiú mögött gyorsan becsukta az ajtót. Sietett Hugh-hoz, hogy 

gondoskodjon az éjszakai kényelméről. Óriási döbbenetére Hugh-t halva találta. Fájdalmas 

kiáltását elfojtva azonnal odarendelt egy szolgát, és a lelkére kötötte: 

– Csendben osonj el Edmund úrért, és hozd ide. Ügyelj rá, nehogy Henry nagybátyám 

meglássa. És küldd hozzám Maybelt. – Rosamund már korábban Edmundért küldött, de ő 

még nem érkezett meg. Nyilván valahol távolabb akadt dolga. Adja Isten, hogy most a 

közelben legyen! 

– Igenis, úrnőm – felelte a cseléd, és magára hagyta Rosamundot. 

Maybel máris ott termett, és amint megpillantotta Hugh Cabotot, tüstént fölfogta, hogy mi 

történt. A szája elé kapta a kezét. 

– Hogyan történhetett? 

– Meg kell várnunk Edmundot – felelte Rosamund kővé dermedten. Leült halott férje 

mellé, s a kezébe fogta a férfi hideg, dermedt kezét, mintha csak életet csiholhatna belé. 

Végül Edmund Bolton előkerült, s belépett a szobába. 

– Hogyan történhetett? – tette fel ugyanazt a kérdést, mint az imént a felesége. 

– Henry nagybátyámra gyanakszom, hogy alattomban művelt valamit – válaszolta 

Rosamund. – Saját kezemmel fogom kioltani az életét! – Eleredt a könnye, s végigpergett 

sápadt orcáján. 

– Áruld el, miből gondolod ezt? – kérdezte Edmund. – Ha bizonyítékkal tudsz szolgálni, 

magam fogok végezni vele, és a gyilkosságot véletlen balesetnek tüntetjük fel. – Szürke 

szemének tekintete arról árulkodott, hogy nagyon is komolyan gondolja a dolgot. 

– Bejött a szobába meglátogatni Hugh-t. Amikor visszatért a terembe, közölte, hogy Hugh 

aludni tért, és majd csak reggel óhajt beszélni velem. Henry bácsit a teremben hagytam, amíg 

a csemetéjét felvittem a szobájába. Azután idejöttem, és halva találtam az uramat. 
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Edmund lehajolt, és gondosan szemügyre vette öreg barátjának mindinkább megmerevedő 

testét. Erőszakos cselekménynek egyetlen jelét sem találta Hugh-n. Mi több, keskeny, 

elkékült ajkán halvány mosoly ült. 

– Rosamund, Hugh természetes halált halt – pillantott fel Edmund az unokahúgára. – Előre 

láttuk, hogy ez be fog következni. – Fél kézzel átölelte a zaklatott állapotban lévő lányt. – 

Nagy megrázkódtatásként ért a férjed halála, gyermekem. Hamarabb érkezett el, mint ahogy 

számítottunk rá. 

– Henry Boltonnak akkor is benne van a keze – közölte Rosamund bénultan. – Nem 

tudom, hogy miképpen, de a szívem mélyén érzem ezt, Edmund. Hugh még jól érezte magát, 

amikor utoljára magára hagytam. Most pedig élettelen. Mi másra gondolhatnék? 

– Még ha helyes is az ösztönös megérzésed, nincs rá bizonyíték. Hugh halálos beteg volt. 

Mindenki tisztában volt ezzel. Mivel Henrynek nincs tudomása arról, hogy Hugh elhunyt, 

vagy legalábbis ezt akarja elhitetni velünk, reggelig egy árva szót sem szólunk róla senkinek. 

A féltestvérem most épp hol tartózkodik? 

– A teremben bort nyakal. Kétlem, hogy megváltozott, szokásához híven most is addig fog 

inni, amíg el nem alszik – mondta keserűen Rosamund, majd nagyot sóhajtva kiegyenesítette 

a hátát. – Maybellel előkészítjük a férjem holttestét a temetésre. Kiderítetted, hogy ki a 

besúgónk? – emelte fel a tekintetét Edmundra. 

Edmund megrázta a fejét. 

– Előfordulhat, hogy valaki csupán meggondolatlanul elejtett egy szót. A pletyka pedig 

szokás szerint szélsebesen terjedt. 

– A férjemet a teremben kell felravatalozni, hogy megadhassuk neki a végtisztességet. Ma 

éjjel a ravatalánál fogok imádkozni. Nem valószínű, hogy a bácsikám a részegségtől kábultan 

megneszeli. – Rosamund Edmundra pillantott. – Hugh azt mondta, megtette a szükséges 

előkészületeket annak érdekében, hogy megvédjen Henry bácsitól. Azt is közölte, hogy te 

tudsz erről a lépéséről. 

– Igen, tudok róla – ismerte el Edmund, s halkan elkuncogta magát. – A féltestvérem azon 

a napon, amikor hozzáadott téged Hugh Cabothoz, nem sejthette, hogy a Friarsgate 

megszerzésére irányuló terve szempontjából ezzel végzetes baklövést követ el. Kishúgom, 

nyugodt lehetsz, nem hagyom, hogy Henry lábbal tiporja a férjed utolsó kívánságát, amely az 

volt, hogy te biztonságban és jólétben élj. Valaki úton van idefelé, Rosamund. Hugh remélte, 

hogy még a halála előtt ideér. Az illető hamarosan megérkezik, és akkor mindenre fény derül. 

Szükségünk van a várva várt vendégünk felhatalmazására. Bízol bennem? 

– Igen, míg a világ világ, bácsikám! – felelte, ámbraszín szemét Edmundra függesztve. 

Maybel fürgén, áhítatosan keresztet vetett. Dús keblére ölelte Rosamundot, s részvéttel 

telve kárált. 

Nagy meglepetésére a lány zokogni kezdett, kitört belőle a felgyülemlett fájdalom. Maybel 

és Edmund szótlanul nézték, ahogy Rosamund szabadjára engedte gyötrő bánatát. Végül 

abbahagyta a zokogást, ruhája ujjával megtörölte az arcát. Érezte, hogy megkönnyebbülés és 

nyugalom keríti hatalmába. Kislány korában sem itatta az egereket soha. Ámbraszín szeme 

találkozott a másik két tekintettel. 

– Akkor fogjunk hozzá – szólt, s kihúzta magát. – A férjem testét meg kell mosdatni, 

mielőtt halotti lepelbe burkoljuk. Edmund, intézkedj, hogy az előkészített koporsót idehozzák 

a férjem hálószobájába. 

– Máris, milady! – mondta Edmund Bolton, s azzal elviharzott. 

– Henry Boltonnak benne van a keze ebben a ma esti halálesetben – bizonygatta Rosamund 

Maybelnek. – Edmund azt állítja, hogy nincsenek erre utaló nyomok, de én tudom, hogy úgy 

történt. Egy napon ezért még bosszút állok rajta. 
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– Ha Edmund nem talált semmi nyomot, akkor nincs is – felelt Maybel elgondolkozva –, 

ami persze nem jelenti azt, hogy nincs igazad. Egy erőtlen embernek az arca elé tartott párna 

is a halálát okozhatja. 

Rosamund tétován bólogatott. 

– Bármit tett is, megkeserüli. Nem hagyom Hugh halálát megbosszulatlanul. Jó barátom 

volt. Feleségeként tartozom neki ennyivel. 

Rosamund és a dadája hozzáláttak előkészíteni a tetemet a ravatalra. Levették a hálóinget a 

testről, óvatosan megmosták a merev végtagokat a kandallóban izzó szénen felmelegített 

vízzel. Maybel az ágy lábánál álló ládához ment, és kihúzott belőle egy vászondarabot. 

Hosszú csíkokra tépte, és gondosan Hugh Cabot feje köré és álla alá tekerte, hogy az 

állkapcsa ne essen le, s a szája ne nyíljon szét. Apró tűvel rögzítette a vászonszalagot, 

miközben Rosamund elővette férje halotti leplét a ládából, ahol a szemfedél erre a pillanatra 

várakozott. 

A lánynak és az asszonynak csak vesződség árán, a lábtól felfelé cibálva sikerült végre 

teljesen beburkolni a holttestet a zsákszerű lepelbe. Hugh-nak csak a feje látszott ki, de ha 

eljön a temetés ideje, az arcát is letakarják. A lepel alatt hosszú karja a mellkasán keresztbe 

téve nyugodott. Élettelen testén egyszerű fakereszt feküdt. Rosamund szelíd kézzel, lágyan 

lesimította férje ezüstfehér haját. Ismét érezte, hogy belülről könnyek szurkálják a szemét, de 

visszanyelte őket. 

– Henry csakugyan lerészegedett a borodtól, unokahúgom – tért vissza a hírrel Edmund. – 

Ágyba vitettem. Az emberek itt vannak a koporsóval, hogy Hugh-t a terembe vigyék. A 

ravatalt már felállították, mindegyik sarokban gyertyákat helyeztek el. Vár rád az 

imazsámoly. 

Rosamund bólintott, és egy utolsó pillantást vetve férjére, távozott hitvestársa szobájából, 

hogy a teremben várja meg, míg odaérkezik. Amikor a koporsót letették a ravatalra, maga 

gyújtotta meg a gyertyákat, majd letérdelt imádkozni. 

– Addig imádkozom, míg csak el nem hantolják őt – közölte a cselédeivel. – Ügyeljetek rá, 

hogy a sírját mélyre ássák. 

– Úgy lesz – biztosította Edmund. Kérdőn hitvesére nézett, de az asszony távozásra intette, 

ezért Edmund elhagyta a termet. – Veled virrasztok egy ideig – ajánlkozott Maybel. 

– Nem kell – hárította el Rosamund. – Egyedül szeretnék lenni. 

– De gyermekem… – ellenkezett Maybel. 

– Már nem vagyok gyerek – felelte Rosamund szelíd hangon. – Most menj, de a pirkadat 

órájában gyere vissza. – Ahogy letérdelt, térde belesüppedt a kis imazsámoly párnájába. Imára 

kulcsolta a kezét. Egyenes háttal, lehajtott fejjel fohászkodott. 

Maybel a fiatal lányra pillantott, és halkan felsóhajtott. Rosamund már valóban nem 

gyerek, de még nem is felnőtt nő. Most mi lesz vele? Az asszony kisétált a teremből. 

Tisztában volt vele, mi fog történni. Henry Bolton harmadszor is férjhez adja az unokahúgát, 

s ez lesz a második alkalom, hogy az egyik saját fiához. A magával hozott taknyos kis 

gyerkőc lesz Friarsgate új ura, míg Rosamund továbbra is felhasználható eszköz marad Henry 

Bolton számára. Maybel újra felsóhajtott. Eszébe jutott, hogy Edmund régebben mondott 

valamit arról, hogy Hugh intézkedik Rosamund biztonságáról. Ám ahogy Henry Boltont 

ismerte, feltételezte róla, hogy valószínűleg semmibe veszi Hugh Cabot végakaratát. Ők pedig 

semmmit sem tehetnek ellene. 

Gondterhelten lépett be a hálószobájába, ahol a férje várt rá. 

– Magára hagytad? – kérdezte Edmund. 

– Így akarta – felelte Maybel. Levette a fejéről a fátylát, és leroskadt az ágyra. – 

Uramisten, de fáradt vagyok! A fiatal úrnőm pedig még elcsigázottabb, mégis egész éjjel 

imádkozni fog az ő drága jó ura lelki üdvéért. – Egy pillanatra szünetet tartott, majd folytatta: 
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– Gondolod, hogy van valami alapja annak, hogy Rosamund Henryt teszi felelőssé Hugh 

haláláért? 

– Hugh-t már elhagyta az ereje, és a halálán volt, de nem gondoltam, hogy ilyen hamar 

kileheli a lelkét. Bántalmazásnak vagy fizikai erő alkalmazásának, amely a halálát okozhatta 

volna, semmilyen bizonyságát nem láttam. Sőt még halvány mosoly is ült az ajkán, mintha 

valamin jól mulatott volna. A szeme csukva volt, tehát valaki lezárta a szemét. Henry Boltont 

azonban nem olyan embernek ismerem, aki kanállal ette a bölcsességet. – Edmund megvonta 

a vállát. – Lehet, hogy Hugh számára egyszerűen most jött el a jobblétre szenderülés ideje. 

Erről már soha nem lesz biztos tudomásunk. Ezért ügyelnünk kell rá, hogy mit mondunk, és 

gondoskodnunk kell arról, hogy ifjú úrnőnk a szavaiban is megfontolt legyen. Semmit sem 

tudunk bizonyítani. Az persze más dolog, hogy mit gondolunk, sőt mit gyanítunk. 

– Most mi lesz? – tudakolta Maybel. – Nem azt mondtad, hogy Hugh előre gondoskodott a 

mi Rosamundunkról? Milyen intézkedést tett, amit a féltestvéred most érvényteleníteni fog? 

Edmund elmosolyodott. 

– Légy türelemmel, asszony – hűtötte le Maybel kíváncsiságát. – Addig nem mondhatok 

semmit, amíg el nem érkezik a megfelelő pillanat. Henry kudarcot fog vallani, esküszöm 

neked. Tehetetlen lesz, meg lesz kötve a keze. Rosamund és Friarsgate is most már 

megmenekül Henrytől és a fiaitól. 

– Ha várnom kell erre a csodára, akkor kivárom – állt fel Maybel, és elkezdte kifűzni a 

ruháját. – Későre jár. Hamarost ránk virrad. Térjünk nyugovóra, férjuram. 

– Egyetértek – tápászkodott fel Edmund. – Holnap hosszú és nehéz napnak nézünk elébe. 
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3. fejezet 

– Elhalálozott a férjed? – adta a meglepettet Henry Bolton. – Akkor ugyebár nem lesz 

szükségem az aláírására ahhoz, hogy hozzáadjalak a fiamhoz? Újra az én gyámságom alá 

tartozol, és azt teszed, amit én mondok. – Fogsorát kivillantva szélesen vigyorgott a lányra. – 

Földeljük el Hugh-t, Rosamund, mihamarabb essünk túl a temetésen. Azt fontolgatom, esetleg 

hazaviszlek magammal, hogy viselkedésből példát tanulhass az én jó asszonyomtól. Hugh 

nem a te helyzetednek megfelelő ismereteket táplált beléd. Jobb meggyőződésem ellenére 

apám fattya, Edmund Bolton gondjaira bízom ismét Friarsgate-et. 

– Napnyugta előtt temetjük el a férjemet – jelentette ki Rosamund. – Friarsgate lakói 

szeretnék leróni kegyeletüket Hugh előtt, és már hajnal óta folyamatosan érkeznek a terembe 

a ravatalához. – Hangja kimért és visszafogott volt, noha a szíve szaporán, nyugtalanul vert. 

Előbb szökne meg, mintsem hogy hagyná magát elvitetni Friarsgate-től Henry Boltonnal. 

Edmundban azonban bízott, hogy meg fogja óvni őt, és Hugh-ban is, Isten nyugosztalja. 

– Amennyiben a nap folyamán túl későre halasztód a temetést, Rosamund, akkor itt kell 

maradnom még egy éjszakára – sopánkodott Henry. 

– Bácsikám, Hugh Cabot jó férjem volt, Friarsgate népének pedig jó gazdája. Tisztességes 

temetésben lesz része, és nem sebtében fogjuk a sírjába tenni csak azért, mert önnek és a 

csemetéjének ez nem felel meg – vágott vissza élesen. Arca sápadt volt, szeme körül sötét 

karikák éktelenkedtek. 

– Na jó – vágta rá Henry gorombán. – Gondolom, hogy ha még egy napig nem hallod 

Mavis bírálgató megjegyzéseit, az neked csak haszon, de holnap indulunk, Rosamund. 

– Mindössze egyetlen nap alatt sehogy sem tudok indulásra készen állni – ellenkezett 

Rosamund. – Különben is, Hugh végakaratát holnap olvassa fel a pap. 

– Az ő végrendelkezése a te jövőd szempontjából se nem oszthat, se nem szorozhat! – 

Henry húsos arcát perzselte a rámeredő ellenséges tekintet. 

– A hitvestársam volt, és a gondjaira voltam bízva. Muszáj engedelmeskednem az utolsó 

kívánságának, bácsikám, bármi legyen is az – replikázott nyájasan a lány. 

– Az ő kívánsága mit sem számít. Én vagyok a legközelebbi férfi rokonod. Most már az én 

felügyeletem alatt állsz, ahogyan a szüleid halála óta tulajdonképpen mindig is. Az ember 

alkotta törvények és Isten törvénye szerint is azt kell tenned, amit én parancsolok, Rosamund. 

Erről egy szót se halljak többet! – Henry Bolton a boroskupájáért nyúlt, nagyot kortyolt 

belőle, és lecsapta a főasztal lapjára. – Megértetted? Én vagyok a parancsolod. Senki más. 

– Márpedig a férjem utolsó kívánságát akkor is tiszteletben tartom – jelentette ki 

határozottan. Azzal faképnél hagyta a nagybátyját, és távozott a teremből. 

– A kis szuka – morogta Elenry. – Nap mint nap addig verem korbáccsal, amíg meg nem 

töröm a túltengő önérzetét. Azután majd hetente kétszer kap ütleget, csak hogy 

emlékeztessem rá: én irányítom a sorsát. Igen – mosolygott Henry –, a lánynak kemény és 

rendszeres fenyítésre van szüksége. Ezt az én házamban meg is kapja. – Henrynek most 

eszébe jutott, hogy már a megérkezésekor a szemébe ötlött, hogy unokahúga igencsak 

mellesedik. Ez azt jelentette, hogy elkezdődhetett nála a havivérzés. Ajánlatos lesz szigorúan 

fogni a lányt, nehogy szégyent hozzon a családra. Még szűznek kell lennie, amikor az ő 

Henryje először meghágja, mert ha nem úgy lesz, ő tudni fogja az okát! Azt tervezte, hogy ha 

a fiú eléri a tizenkét éves kort, akkor fekteti össze Rosamunddal. Addig még hét év van hátra. 

Rosamund akkor húszéves lesz. Henry Bolton elhatározta, hogy erényövet csatol 

unokahúgára, hogy addig is megőrizze tisztaságát. A fiúunokája örökli majd Friarsgate-et, és 
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nem más. Haragos szemmel a mellette álló szolgára nézett, s a férfi tüstént újratöltötte borral a 

kupáját. Bolton azonmód kiitta. Böffentett, felállt, és mereven Hugh Cabot porhüvelyére 

szegezte a tekintetét. 

Friarsgate lakói rendezett sort alkotva vonultak el gazdájuk koporsója előtt. Arcuk komor 

volt, egyesek nyíltan könnyeket is hullattak. „Ugyan min siránkoznak?”, tűnődött Henry 

mogorván, Hugh Cabot nem is tartozott a családhoz. Azért lett Rosamund férje, hogy 

megóvja a friarsgate-i örökséget. Valószínűleg lágyszívű volt a néppel, gondolta Henry. 

Csupán azért siratják meg, mert félnek, hogy az új gazdájuk egy zsarnok lesz. 

Henry Bolton meglepődve látta, hogy a Hugh Cabotot búcsúztató pap a féltestvére, 

Richard. 

– Miért érted küldtek? – kérte számon a bátyjától gorombán. – Hol van Bernard atya? 

– Neked is szép jó napot, Henry – üdvözölte kedélyesen Richard Bolton. – Szegény öreg 

Bernard három éve elhunyt. Azóta nincs állandó papja a környéknek. Edmund hívására jöttem 

eltemetni Hugh-t. – Egy pillantással végigmérte legkisebb öccsét. – Mindegyre csak 

pocakosodsz, Henry. A túl sok étel és bor nem tesz jót az embernek. – Richard Bolton jóképű, 

magas, sovány férfi volt, finom arcvonásokkal. A derekán fehér selyemzsinórral megkötött 

szerzetesrendi fekete csuha olyan remekül állt rajta, mintha egy királyi udvari fogadásra előírt 

díszöltözet lett volna. 

– Most már ne húzzuk az időt, hanem temessük el Cabotot minden további nélkül – 

csattant fel ingerülten Henry. – Holnap indulnom kell. Magammal viszem Rosamundot is. 

– Addig nem utazhatsz el, amíg nem olvastam fel Hugh végrendeletét – közölte higgadtan 

Richard. Pillantása az unokaöccsére esett. – Ez a te fiad, Henry? 

Az ifjú Henry Bolton a hüvelykujját szopogatva álldogált. Az apja most kirántotta a 

szájából az ujját, és előretolta a fiúcskát. 

– Ő Richard testvér, a pap – mutatta be a csemetéjének. 

– Ez az én birtokom – közölte a kis Henry üdvözlésképpen. –A vénember elpatkolt, és 

most ez az én tulajdonom, csak a feleség nem tetszik, akit választottak nekem. Szemtelen, és 

galádul beszél velem. Meg kell mondania neki, hogy a pokolra jut, ha nem tisztel engem. 

Apám azt mondja, hogy én leszek a lány ura és parancsolója. 

Richard Bolton visszanyelte a kitörni készülő harsogó hahotát. Szürkéskék szeme vidáman 

csillogott, és felettébb élvezte, ahogy legfiatalabb öccse bosszankodik a fiú kijelentése miatt. 

– Minden bizonnyal. – Csupán ennyit mondott, mert továbbra is küszködnie kellett a 

nevetéssel, amikor az idősebb Henry arcul csapta az ifjabbat, és a legényke iszonyatos 

bömbölést csapott. 

– Nálad van a végrendelet? – kérdezte Henry. – Mi áll benne? Nem mintha ez számítana, 

mert Rosamund az enyém, azt teszek vele, amit akarok. 

– A végrendelet ismertetésére szokás szerint a halotti tor után kerül sor, Henry. 

– Rendben, ha neked úgy tetszik, Richard, csak titokzatoskodj, de ez nem változtat semmin 

– vágta oda ingerülten Henry, és a fiához fordult. – Befejeznéd végre ezt a nyavalygást, te fiú? 

– mordult rá a gyerekre. 

Hugh Cabotot a völgyre néző hegyoldalban helyezték végső nyugalomra. Rosamund 

csókot lehelt férje hideg ajkára, mielőtt leszögezték a koporsót, és keserű könnyeket ontott a 

derék emberért, aki leginkább apjaként élt az emlékezetében. A temetés után még egy ideig a 

sírnál álldogált, miközben a nap lenyugodott a zöld hegyek mögött. Azután visszament a 

terembe, hogy felügyelje a férje tiszteletére rendezett halotti tort. Egy pillanatra megállt, hogy 

szemügyre vegye a főasztalnál helyet foglaló három nagybátyját. A szürkéskék szemű 

Edmundot és Richardot; mindkettőjük arcán nemes vonásokat vélt felfedezni. Pillantása 

Henryre esett. Kövér volt, és emésztési zavaroktól szenvedett, hájas, pufók arca 

elégedetlenséget tükrözött, kék tekintete ide-oda röpködött a teremben, mintha mindenről 

lajstromot akarna készíteni. Rosamund helyet foglalt Henry és a kisfia között. 
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A vacsora kellemes volt, ahogy Hugh szerette volna. Rózsaszín húsú lazac ritkaságszámba 

menő zöld borsszemekkel megszórva. Vadpecsenye és vadhúsos hasé. Nyúl, liba és kacsa, 

mindegyik másmás szósszal. Párolt saláta és apró főtt hagyma; friss kenyér, vaj és sajt. Azt 

követően a maradék téli almát fahéjjal sütve és sűrű tejszínnel tálalták fel. Bor és sör volt 

bővében, az egész teremben mindenkinek jutott a kiadós vacsorából, az asztal vége felé ülők 

nagy örömére, akik a gulyáslevesen és nyúlragun kívül nemigen számítottak másra. 

– Nos, mi van a végrendelettel, pap uram? – szólalt meg Henry Bolton, miután 

elfogyasztották a vacsorát. – Nem mintha ez lényeges lenne, de a formaságokat kétségkívül be 

kell tartani a törvény kedvéért. – Hátradőlt a székében. – Ne feledd, hogy hajnalhasadtával 

szeretnék útra kelni. 

– Úgy lesz, Henry testvérem – felelte Richard Bolton. Benyúlt a csuhájába, és előhúzott 

egy pergamentekercset. – Hugh Cabot saját kezűleg írta ezt a végrendeletet, és átadott nekem 

egy másolatot. – Feltartotta a hengert, hogy az egész terem lássa. Ezután feltörte a tekercset 

összefogó pecsétet, és lassan, látványosan széthajtogatta a pergament. – Én, Hugh Cabot – 

kezdte a felolvasást –, ezennel végrendelkezem. Csupán egyetlen vagyonom van e világon, az 

én szeretett feleségem, Rosamund Bolton. Ezért hitvesemet barátom és uralkodóm, Anglia 

királya, Tudor Henrik gondjaira bízom. Ez az utolsó kívánságom, és Isten kegyelmezzen 

nekem, ámen. Aláírás, kelt: Urunk ezerötszázkettedik évében, március első napján. 

Mély csend borult a teremre, melyet Henry Bolton hangja tört meg: 

– Mi a csudát jelent ez? Mint legközelebbi férfi rokon, én vagyok Rosamund gyámja. 

– Nem, Henry testvérem, nem vagy a gyámja – vetette ellen Richard Bolton. – Többé nem 

vagy az. Hugh Cabot mint Rosamund férje és a végrendelkezés megírásának idején törvényes 

gyámja, ifjú özvegyét magának a királynak a felügyelete alá helyezte. Ez ellen semmit sem 

tehetsz. A király is kapott egy másolatot a végrendeletből. Válaszképpen az a rövid üzenet 

érkezett, hogy a király ideküld valakit a célból, hogy Rosamundot az oltalmába vegye. Te már 

semmilyen hatalmat nem gyakorolhatsz fölötte – zárta a szót a pap. 

– Mindannyian összeesküdtetek ellenem! – kiáltotta Henry. – Ezt nem tehetitek! Magam 

megyek a királyhoz óvást emelni. Hugh Cabot azért lett Rosamund férje, mert én tettem meg 

azzá, hogy vigyázzon Friarsgate-re. 

– Hogy vigyázzon, de kinek az érdekében? – szólalt meg váratlanul Rosamund. – 

Bácsikám, ön egész életében erre a birtokra áhítozik, de ez az enyém. Én életben maradtam, 

amikor a fivérem és a szüleim meghaltak. És túléltem a ragályt, míg az ön legidősebb fiát, az 

én első férjemet elragadta a halál. Hála istennek erős és egészséges vagyok. Isten úgy akarja, 

hogy Friarsgate az enyém és ne az öné legyen. Örülök, hogy Hugh így végrendelkezett az 

érdekemben. Minden idegszálammal rettegtem a gondolattól, hogy újra az ön gyengéd 

gondoskodását kell élveznem. 

– Vigyázz a nyelvedre, te lány! Fontold meg, hogyan beszélsz velem! – intette unokahúgát 

Henry. – Ha elmesélem a királynak, hogy mi az igazság ez ügyben, vissza fog adni nekem, és 

akkor, Rosamund, majd megtanulod mindazt, amit a te néhai férjed elmulasztott az eszedbe 

vésni. Az engedelmességet. Azt, hogy hol a helyed az életben. A szerénységet. A feljebbvalóid 

jelenlétében tanúsítandó hallgatás erényét. – Arca szinte lila volt a dühtől. Vizenyős kék 

szeme kidülledt. – Ez a végrendelet nem állja meg a helyét! Nem engedem, hogy érvényre 

jusson! 

– Pedig nincs más választásod – ábrándította ki Richard nyugodt hangon. 

– Ugyan miért tenne a király ilyen szívességet Hugh Cabot-nak? – tudakolta Henry. – Egy 

senkiházi legkisebb fiúnak, egy katonának, egy csavargónak, aki végül is megboldogult 

hitvesemnek, Agnesnek köszönhetően, Isten óvja szegénykém lelkét – vetett keresztet 

képmutatón –, kapott állást néhai asszonyom fivérének házában jóformán szolgaként. A király 

ilyen embert nem tüntet ki a barátságával. 
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– De igenis kitüntet, jó uraim – hallatszott egy hang a terem túlsó végéből, s a léptek 

nyomán hirtelen előttük termett egy magas idegen, még úti köpenyben és kesztyűben. – Sir 

Owein Meredith vagyok-mutatkozott be, miközben belépett a terembe, és a főasztal felé 

lépdelve lehúzta a kesztyűjét. – Őfelsége, Tudor Henrik küldött Rosamund Bolton és a 

friarsgate-i örökség ügyének kivizsgálására. – Öles léptekkel végigvonult a kétoldalt felállított 

asztalok között, s közben átadta a köpenyét egy szolgának, míg egy másik inas egy kupa 

borral sietett eléje. – Melyikük Hugh Cabot? – kérdezte az úriember tekintélyt parancsoló 

hangon. 

– Uram, a férjem egy nappal ezelőtt elhunyt – felelte Rosamund. – Épp a halotti torát 

üljük. Az imént fejeztük be, de engedje meg, hogy hozassak önnek a szolgákkal egy kis étket. 

Bizonyára megéhezett a hosszú úton. 

– Többnapos út áll mögöttem, hölgyem – ismerte el a férfi, miközben magában 

megállapította Rosamundról, hogy igen szemrevaló fiatal lány, még alig lehet túl a 

gyerekkorán, ám méltóságteljes és jól nevelt. – Reggel óta nem ettem, és igazán hálás lennék 

egy kis vacsoráért – hajolt meg az ifjú özvegy előtt. 

Rosamund azon kapta magát, hogy máris megkedvelte a férfit. Hasonlóan nemes vonású, 

hosszúkás arca volt, mint Hugh-nak és a két idősebbik nagybátyjának. Az orra szép metszésű, 

az ajka keskeny, de a szája széles. Napbarnított bőre és a szeme sarkában megbúvó apró 

ráncok arról árulkodtak, hogy nem dologtalan ember. Mivel eléggé távol állt, a lány nem tudta 

kivenni a szeme színét, de azt látta, hogy a haja sötétszőke és rövidre nyírt. Arca borotvált 

volt, ahogy szögletes álla is, melynek közepén egy igen apró, halvány gödröcske látszódott. 

Rosamund meglehetősen jóképűnek találta a király küldöttjét. 

– Jöjjön, uram, üljön le közénk – invitálta kedvesen, s amint a férfi elindult a főasztal felé, 

Rosamund megbökte unokaöccsét, az ifjabb Henryt. 

– Pattanj fel, te kis varangy, és add át a helyedet a király emberének! – sziszegte a 

kölyöknek. 

A fiú feleselésre nyitotta a száját, de amint felpillantott Rosamundra, tüstént be is csukta, 

és felkászálódott a székéről. 

– Köszönöm, unokaöcsém – mormolta Rosamund negédesen. Ha Sir Owein észrevette is a 

kettejük némajátékát, túlságosan tapintatos volt ahhoz, hogy szóvá tegye. Amikor kihoztak 

neki egy tányér forró ételt, hozzáfogott az evéshez, miközben vendéglátói udvariasan várták, 

hogy befejezze az étkezést. Megtöltötték a kupáját, majd újratöltötték, s amint kitörölte az 

óntányérjából a maradék szaftot is, közel két hét óta most először érezte úgy, hogy végre 

melegség járja át a testét. 

– Nos, miért jött, uram? – szegezte neki nyersen a kérdést Henry Holton. 

Meglepetésükre Sir Owein egyenesen Rosamundhoz intézte a szavait: 

– Milady, az ön megboldogult férje, Sir Hugh Cabot… 

– Sir Hugh? – fakadt kacajra Henry Bolton. – Ugyan, uram, ő nem volt lordocska. Nem 

lehetséges, hogy ön eltévesztette a házat? 

– Sir Hugh Cabotot sok-sok évvel ezelőtt ütötték lovaggá a csatamezőn. Ő mentette meg a 

király atyjának, Edmund Tudornak az életét, amikor tizennyolc éves volt – világosította fel 

Sir Owein szelíd hangon. Nem nyerte meg a tetszését a hájas képű férfi. Faragatlan volt és 

nyers modorú, s ha Oweinnek megérte volna a fáradságot, de úgy döntött, hogy nem éri meg, 

alaposan ellátta volna a baját. 

– Ez így igaz – erősítette meg Edmund Bolton. 

– Te tudtad ezt? – hitetlenkedett Henry Bolton. 

– Hugh szerény ember volt. Hálás volt a barátjának, amiért lovaggá ütötte őt, és az azzal 

járó erkölcsi megbecsülésért, de földje nem volt. Úgy vélte, hogy önteltség lenne a címet 

használnia egy vagyontalan embernek, s ezért ehhez tartotta magát. Joga volt ekképpen 
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cselekedni, s az unokahúgunk ily módon Lady Rosamund, Henry – nézett keményen a 

legifjabb testvérére Edmund Bolton a magyarázata végén. 

Sir Owein most ismét Rosamundhoz fordult, akinek az arcán meglepetéssel vegyes 

döbbenet tükröződött. 

– Milady, az ön férje érezte, hogy közeleg a halála. Meg akarta óvni önt azoktól, akik 

esetleg megpróbálnák elorozni az ön törvényes örökségét. Ezért üzent a királynak, és arra 

kérte az uralkodót, hogy fogadja önt a gyámsága alá, és vállalja az azzal járó összes 

kötelezettséget. Henrik király volt oly kegyes és nagylelkűen beleegyezett, s ideküldött 

engem, hogy vigyem önt az udvarába. Meghagyta továbbá, hogy közöljem: az ön távollétében 

a nagybátyja, Edmund Bolton felügyeli Friarsgate-et. Megfelel ez önnek? 

– Igen, uram – bólintott Rosamund. – De miért kell itt hagynom Friarsgate-et? Ez az 

otthonom, és szeretek itt élni. 

– Nem óhajt találkozni a királlyal, milady? 

– Találkozni a királlyal? – csodálkozott el a lány. – Be kell mutatkoznom a királynak? 

– Az uralkodó a királyné udvartartásában helyezi el önt egyelőre, milady. Amikor a 

gyászidő végül letelik, megfelelő férjet választanak önnek. Akkor majd hazatérhet az 

otthonába, milady – magyarázta a lánynak Sir Owein. – A királyné szelíd és jóindulatú, neki 

is vannak leányai. Margit hercegnő, úgy hiszem, önnel egyidős lehet. Artúr herceg hitvese, 

Katalin hercegnő most ugyanúgy özvegy, mint ön, Mária hercegnő pedig egy roppant 

elragadó, bájos kisgyermek. 

– Még soha nem tettem ki a lábam Friarsgate-ből pár mérföldnél messzebbre. Én csak ezt a 

vidéket ismerem, uram. A király nem engedélyezné, hogy itt maradjak, és úgy éljem az 

életem, mint eddig? 

– Néhai férje, Sir Hugh jobbnak vélte, ha ön egy kis időre elhagyja Friarsgate-et – felelte 

Sir Owein. – Nem egyedül kell jönnie, milady. Magával hozhat egy szolgálót is. 

– Itt valami tévedés történt – szólalt meg Henry Bolton. – Az unokahúgom az én 

felügyeletem alatt áll azóta, hogy a szülei, Guy bátyám és a felesége, elhaláloztak. Hugh 

Cabotnak nem volt felhatalmazása arra, hogy a lány feletti gyámságot a királyra átruházza. 

Forduljon csak vissza, Sir Owein, és tudassa ezt a királlyal. Rosamund a fiamhoz, Henryhez 

megy feleségül. 

– Soha nem megyek feleségül ahhoz a taknyos kölyökhöz! – kiáltotta Rosamund. 

– Sir Hugh Cabot nem a törvényes és hites ura volt Rosamundnak? – intézte kérdését 

mindannyiukhoz Owein Meredith. 

– De igen – válaszolta Richard Bolton. A birtokomban vannak az eljegyzési okiratok, 

amelyeket Hugh a házasságkötésükkor adott át nekem. 

A király embere most Rosamundhoz fordult. 

– Emlékszik az esküvői szertartásra, milady? Pap előtt mondták ki a boldogító igent? 

– Bernard atya esketett össze minket október huszadik napján, fűzöld színű szaténruhát 

viseltem. Nem sokkal Hugh hatvanadik születésnapja előtt történt. Igen, emlékszem arra a 

napra, amikor feleségül mentem Hugh Cabothoz. Számomra az egy örömteli nap volt – 

mondta csendesen. 

– Minthogy így áll a helyzet, ön, Henry Bolton, nem rendelkezik se törvényes, se más 

hatáskörrel az unokahúga felett – szögezte le Owein Meredith. – A férj volt hivatott arra, 

hogy rendelkezzen Rosamund felett, ő pedig e jogosultságát a királyra hagyományozta. Ezért 

Rosamund úrhölgy Richmondba jön velem, és elfoglalja a helyét a királyné udvartartásában. 

– Én… én… pedig bírósághoz fordulok! – prüszkölt dühödten Henry Bolton. 

Owein Meredith kénytelen volt kacagni. 

– Uram, a király az ország legfőbb méltósága, de ha ön tovább akar foglalkozni a dologgal, 

ám tegye azt – tanácsolta neki. 

– Mikor kell indulnom? – tudakolta a király küldöttjétől Rosamund. 
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– Majd csak akkor, amikor elkészül, milady – biztosította a lovag. – Tisztában vagyok 

vele, hogy egy költöző hölgynek időre van szüksége, hogy összeszedje a személyes tárgyait, 

és elintézze az ügyeit. Nem sietek vissza délre. A cumbriai tavasz nagyon kellemes, 

amennyiben a skótok nem jönnek át a határon fosztogatni, de ennek immár csekély a 

veszélye. A király feleségül adja legidősebb lányát, Margit úrhölgyet IV. Jakab skót 

királyhoz. Nem kell sietnie, nyugodtan készülődjön, hogy az új helyén kényelemben, 

otthonosan érezhesse magát. Természetesen lóra is szüksége lesz, nemcsak önnek, hanem a 

szolgájának is. Rengeteg a teendő, milady. Bizonyára több hónapba telik majd, mire útra 

készen állhat. Nyár végén vagy kora ősszel indulunk. Jó lesz? Addig is tudatom a királlyal, 

hogy idős barátja elhunyt, s Hugh Cabot ifjú özvegye hálás, amiért őfelsége gyámságát 

élvezheti. – Ahogy Rosamundra mosolygott, a lány megpillantotta egyenletes, fehér fogsorát. 

– Maradjon még egy kicsit nálunk, uram – tartóztatta Rosamund. – Hosszú út áll ön 

mögött, s ugyancsak nagy távolságot kell még megtennie visszaútban is. Mielőtt 

felkerekedne, pihenjen egy keveset, és adjon időt a lovának is, hogy kifújja magát. 

– Rendben van, milady, és fogadja köszönetemet a szíves vendéglátásért. 

– Készítsetek elő egy szobát a vendégünk részére – utasított egy cselédet Rosamund, majd 

jelezte, hogy szolgáljanak fel még bort. Látta, hogy Henry nagybátyja már alaposan a kupa 

fenekére nézett, az ifjabb Henry pedig a széke mellett, az asztal alatt álomba szenderült. Sir 

Oweinre pillantott, és suttogva megkérdezte: – Valóban biztonságban vagyok tőle? – intett 

fejével Henry Bolton felé. – Nem kényszeríthet hozzá az utálatos csemetéjéhez? 

– Nem, hölgyem, nincs módja rá – felelte a király embere, szintén halkra fogva a szavát. – 

Tudomásom szerint az ön néhai férje másképpen rendelkezett. Rendes körülmények között 

nem lenne szabad, hogy tudomással bírjak a király s valamely barátja közötti levélváltásról, 

de őfelsége azt szerette volna, hogy tisztán lássam a friarsgate-i helyzetet, nehogy akár 

akaratomon vagy tudtomon kívül is meghiúsítsam az ön férje végakaratának érvényre jutását. 

Könnyek szöktek Rosamund ámbraszín szemébe. 

– Az én Hugh-m olyan jó ember volt! A bácsikám ezt egyáltalán nem vette tekintetbe, 

amikor hozzáadott. Csak az lebegett a szeme előtt, hogy megőrizze Friarsgate-et, amíg nem 

születik fia, akit majd rám erőltethet. Tudja, az első férjem is az ő gyereke volt. Alig 

emlékszem Johnra. Mit gondol, sok olyan tizenhárom éves özvegy él a világon, ugyanis 

néhány hét múlva tizenhárom leszek, aki már két férjet túlélt, de még mindig szűz? 

Owein Meredithnek torkán akadt a bor e vallomás hallatán. Köhögőroham fogta el, s amint 

sikerült visszanyernie a lélegzetét, hahotában tört ki. Olyannyira nevetett, hogy még a könnye 

is kicsordult. A főasztalnál körülötte ülők csodálkozva bámultak rá. 

– Cigányútra ment a bor – magyarázkodott, amikor végre visszanyerte önuralmát, és 

sikerült megszólalnia. 

– De mi nevettette meg? – kíváncsiskodott Richard Bolton. 

– Az, amit Rosamund úrhölgy mondott. Kétlem, hogy bárki mulatna rajta, de én a szavait 

humorosnak találtam – magyarázta ki magát, mivel nem kívánta megismételni, amit ifjú és 

naiv háziasszonya az imént közölt. Lehet, hogy a nagybácsik korántsem találták volna 

mulattatónak. Alaposan szemügyre vette Rosamundot. Még aligha érett nővé, viszont már 

gyereknek sem látszott. Bőre hamvas volt, bársonyos és makulátlan, orcája halványan rózsás. 

Az ámbraszín szempárt sötét szempillák keretezték. Hajviselete meglehetősen egyszerű és 

szolid. Ragyogó vörösbarna hosszú haját középen elválasztva, hátul copfba fonva viselte. 

Ovális arcából egyenes kis orr meredt előre, szája csókra termett, alsó ajka teltebb volt a 

felsőnél. 

– Miért mereszt rám ilyen szemeket? – kérdezte a lány. 

– Azért, mert nagyon szépnek találom, milady – felelte nyíltan. 



 34 

Rosamund elpirult. Még egyszer sem kapott bókot jóképű férfitól. Hugh mindig azzal 

biztatta, hogy gyönyörű szép nővé fog érni, de hiszen Hugh szerette őt. Úgy kezelte, mintha a 

lánya lett volna. 

– Köszönöm – mondta szemérmesen. – Uram, a királyi udvarban a hölgyeknek szokás 

kifejezniük hálájukat a bókért? – faggatta kíváncsian. 

– Az udvarban egy hölgy az ilyesfajta dicséretet kecses fejbiccentéssel, némán nyugtázza – 

oktatta ki kis mosollyal. Roppant elbűvölőnek és természetesnek találta a lányt, s így 

folytatta: – Ám ha a hölgy olyasvalakitől kapja az elismerő szavakat, akit nem kedvel, akkor 

ügyet sem vetve rá, egyszerűen hátat fordít. 

– Sir Owein, az udvarban megértik majd a szavamat? 

– Én értem. 

– De egyesek biztosan nem fogják érteni a cumbriai kiejtésemet – aggályoskodott 

Rosamund. 

– Amíg ön mellett vagyok, segítek csiszolni az északi akcentusán, hölgyem. 

– És a modoromon is csiszol, ha olyasmit cselekszem, amit a királyi udvarban nem lenne 

ildomos? – nézett szorongva a férfi szemébe. – Nem akarok szégyent hozni magamra és a 

családom jó hírére. 

– Örömmel felkészítem, hölgyem, megtanítom mindenre, amit tudnia kell – ígérte a lovag. 

– Rám bízza, hogy én mondjam meg, mikor induljunk el Friarsgate-ből délre? Adok önnek 

időt, ám tisztában vagyok azzal, hogy nehéz szívvel fogja elhagyni az otthonát. Rám bízza az 

utazás időpontját? – küldött biztató mosolyt Rosamund felé. 

– De ugye nem túl hamar kerekedünk fel? – nyugtalankodott Friarsgate örökösnője. 

– Úgy vélem, a szeptember alkalmas hónap arra, hogy dél felé vegyük utunkat – felelte Sir 

Owein, s ismét mosolyra vonta ajkát. Rosamund riadt volt. Hogyne fogta volna el a rémület, 

amikor néhány mérföldnél messzebbre soha nem merészkedett az otthonától! Ez nagy kaland 

lesz, csakhogy Rosamund Bolton nem holmi kalandvágyó fruskának látszott, aki szíves-

örömest veti magát kockázatos vállalkozásokba. Megfontolt lány volt. Gyakorlatias, okos 

leány, ahogy Sir Owein már megfigyelte. 

– Bízom önben, lovag uram – bökte ki végül. – De a király nem várja önt vissza ősznél 

előbb? 

Owein Meredith felnevetett. 

– Nem, kedvesem. Én a királynak csak az egyik szolgája vagyok a sok közül. Hűségesnek 

és megbízhatónak ismernek, bármilyen feladatot bízzanak is rám. Az udvarban tudják, hogy 

akkor térek vissza, miután teljesítettem a kötelességem. A dolgok egészét tekintve nem 

vagyok fontos, nélkülözhetetlen ember, milady. 

– Egy lovag nem nélkülözhetetlen? – Rosamund zavarban volt. 

Az asztal körül a nagybácsik figyelmesen hallgattak, csakúgy, mint a lány, kivéve Henry 

Boltont, akit már hatalmába kerített a szokásos esti borgőzös kábulat. Edmund és Richard 

Bolton, noha fellélegezlek, hogy Rosamund megszabadult Henrytől, mégis azon tépelődtek, 

hogy Hugh valóban helyesen döntött-e Rosamund sorsáról, amikor voltaképpen idegenek 

gondjaira bízta. Az asztalnál előrehajoltak, hogy hallják Sir Owein minden szavát. 

– Az ön megboldogult férjéhez hasonlóan én is a kisebbik fia vagyok az apámnak. 

Valójában a legifjabb. Az édesanyám meghalt, amikor életet adott nekem. Tizenhárom éves 

voltam, amikor apám elhunyt. A családom javarészt walesi. Hatéves koromtól apródként 

szolgáltam Jasper Tudornál, a király nagybátyjánál, később pedig pajzshordójaként. A stoke-i 

csata után ütöttek lovaggá. 

– Mennyi idős volt akkor? – kérdezte Edmund. 

– Tizenöt múltam – jött a válasz. 



 35 

Edmund hirtelen elkapta Richard pillantását. Tekintetükkel némán jelezték, hogy jó 

benyomást tett rájuk ez a csendes, szemlátomást udvarias, szelíd férfi, aki azért jött, hogy 

Rosamundot a királyi udvarba kísérje. 

– Már biztosan fáradt, uram – jutott eszébe Rosamundnak házúrnői kötelessége. – Az 

egyik cseléd majd a szobájába kíséri. Isten hozta Friarsgate-ben. – Félrefordult, és most egy 

testes szolgához intézte a szavait: – Peter, vidd a nagybátyámat a hálószobájába. Azután gyere 

vissza, és dugd az unokaöcsémet is ágyba. – Felemelkedett az asztaltól. – Uraim, itt hagyom 

önöket, borozgassanak tovább. Hosszú és szomorú nap áll mögöttem. – Pukedlizett, és 

csendben távozott a teremből. 

– Egész éjjel a férje ravatalánál imádkozott – jegyezte meg Edmund Sir Oweinnek. 

– Jó keresztény lány – kapcsolódott be a beszélgetésbe Richard. 

– Fiatal korához képest igen kötelességtudó – állapította meg a király embere. – 

Tizenhárom éves? 

– E hónap utolsó napján tölti be – felelte Edmund. 

– A király édesanyja hat hónapos terhes volt, amikor tizenhárom évesen megözvegyült – 

jegyezte meg Sir Owein. – Lady Margaret csodálatos asszony. Nagyon hasonlíthatott az önök 

unokahúgára, amikor annyi idős volt. 

– Ő még tapasztalatlan, nem ismeri a világot – mondta Edmund. 

– Egyáltalán részesült oktatásban? – kérdezte tőle a lovag. – Azok viszik a legtöbbre az 

udvarnál, akik iskolázottak. 

– Hugh megtanította írni és olvasni. Bernard atya pedig egyházi latinra. A számtani 

ismeretei kiválóak. Rosamund vezeti Friarsgate teljes számadását immáron két éve – 

magyarázta Edmund. – Alighanem sokkal tanultabb, mint a legtöbb vidéki lány, uram. Még 

milyen ismeretekkel kellene rendelkeznie? 

– Majd én megtanítom franciára és rendes latinra – mondta Sir Owein. – Netán játszik 

valamilyen hangszeren? Az udvarnál szeretik a zenét. Az ifjú Henrik herceg mestere a 

zeneszerzésnek és a szövegírásnak is. Bámulatos fiúcska. Az apja őt szánta canterburyi 

érseknek. Most, hogy Artúr herceg távozott az élők sorából, majdan Henrik lesz az uralkodó. 

Nem mintha uralkodásra nevelné a legénykét a király. Talán túlságosan is kemény kézzel 

gyakorolja királyi hatalmát, és rövid gyeplőn tartja a fiát. – Sir Owein hirtelen elvörösödött. – 

De megeredt a nyelvem az önök kitűnő borától, uraim! Nyugovóra kellene térnem. – Felállt, 

és a melléje rendelt szolgát követve elhagyta a termet. 

A két fivér utánatöltötte kupáját az asztalon álló kancsóból, és csendben üldögéltek. 

– Mennyit tudtál Hugh titkos tervéből, Edmund? – szólalt meg végül Richard. 

– Nem sokat – vallotta be Edmund. – Elmesélte, hogy van egy magas rangú barátja, és a 

végrendeletében az ő gondjaira fogja bízni Rosamundot. Azt mondta, hogy ez a jó barát 

alkalmasint gondoskodik arról, hogy Rosamund a szépségével és a friarsgate-i örökségével 

kitűnő házasságot kössön, mely frigy még fényesebbé teszi a mi hírnevünket. Fogalmam se 

volt arról, hogy ez a bizonyos barátja a király. Amikor Hugh már érezte, hogy valószínűleg 

nem fog felgyógyulni, üzenetet küldött délre. Gondolom, engem is be akart avatni a titokba, 

ám egyik pillanatról a másikra elhunyt. 

– Nem számítottatok a halálára? – hökkent meg Richard. 

– De igen, csak nem akkor, amikor bekövetkezett – felelte Edmund. – Rosamundnak 

meggyőződése, hogy bűntett történt, de én nem találtam erre utaló bizonyítékokat. De azért 

elgondolkodtató Henry megérkezésének és Hugh halálának a véletlen egybeesése. Henry azért 

jött, hogy rávegye Hugh-t, bízza Rosamundot ismét az ő szerető gondoskodására. Nem 

hiszem, hogy el volt ragadtatva, amikor azt tapasztalta, hogy Rosamund ilyen szókimondó. 

Alighanem Hugh-t hibáztatta ezért. 

– Szerinted a féltestvérünknek köze van Hugh Cabot halálához, Edmund? – szegezte a 

bátyjának a kérdést a pap. 
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Edmund felsóhajtott. 

– Nem szívesen gondolom ezt, de nem állíthatom, hogy teljes mértékben ártatlannak 

hiszem. Csakhogy semmi sem bizonyítható rá, bármit gondolok is én vagy Rosamund. 

Richard megértően bólintott. 

– Tehát nyugodjunk bele, és engedjük el unokahúgunkat a királyi udvarba? – mélázott el 

hangosan. 

– Hugh a legjobbat akarta a feleségének. A lány napról napra nőiesedik, Richard. Maybel 

azt mondja, hogy a havibaja is megjött. Rosamund még szűz. A következő házasságát már 

elhálja, és örököseket szül Friarsgate-nek. Henry fia még csak kölyök. Ha az 

unokahúgunknak őrá kellene várnia, már a húszas éveiben járna, amikor a fiú épphogy csak 

elérné a nemzésre alkalmas kort. Rosamund menjen csak a királyi udvarba, és amikor 

visszatér egy férjjel, friss vérrel erősbíti majd a friarsgate-i Boltonokat. Különben is, ideje 

már, hogy a féltestvérünk abbahagyja a sóvárgást e földek után. Azok Rosamund tulajdonát 

képezik. 

– Ha majd elmegy, és megtapasztalja a Friarsgate-en kívüli világot, lehet, hogy többé nem 

éri be azzal, hogy itt élje le az életét – töprengett a pap. 

– Nem, Rosamund visszajön, és itt is marad. Ő Friarsgate-ből merít erőt, öcsém – vetette 

ellen Edmund. 

– Holnap a St. Cuthbertbe megyek – közölte Richard. – Miután lekísértem és 

elbúcsúztattam Henryt. – Kuncogni kezdett. – Előre látom, hogy Henry fejfájással ébred 

holnap. A szokottnál is többet ivott ma este. Amikor felocsúdik, azt reméli majd, hogy mindez 

csak álom volt, és Rosamund továbbra is az ő markában van. Nem lenne szabad 

kárörvendenem a baján. Ez nem keresztényhez illő magatartás részemről, én mégis 

kárörvendezem – vallotta meg Richard. – Majd tájékoztass, hogy az unokahúgom mikor 

készül indulni, hogy eljöhessek illendően búcsút venni tőle. 

– Jó – egyezett bele Edmund. 

– Akkor most jó éjszakát kívánok, Edmund bátyám – állt fel a székéből. – Aludj jól, és 

álmodj szépeket. – Richard Bolton oly könnyed, puha léptekkel sétált ki a teremből, hogy 

fekete köntöse még csak meg se rezdült. A derekát körülfogó fehér öv szinte világított a sötét 

papi öltözéken. 

Maybel a kandalló mellől most odaült a férjéhez. 

– El kellett volna mondanod nekem – tett szemrehányást az urának 

– Nem ültél olyan távol az asztaltól, hogy ne hallottad volna, amikor közöltem Richarddal, 

hogy nem sokat tudtam a dologról. Hugh titokban tartotta a tervét, és jól tette. Henry 

imádkozhat az atyaúristenhez, akkor sem tudja bebizonyítani, hogy összejátszottam Hugh 

Cabottal. 

– Márpedig ezt fogja bizonygatni, ám hogy ha igazat beszélsz nekem, férjuram, akkor 

ugyanúgy nem tudja bizonyítani az összejátszást, mint ahogy mi sem azt, hogy köze volt 

Hugh halálához. 

– Neked kell Rosamunddal menned a királyi udvarba – közölte Edmund. 

– Tudom, bár nem örülök, hogy itt kell hagynom téged, Edmund. Ám nem örökre megyek 

el, ráadásul te olyan férfi vagy, akit jobban érdekel a kötelessége, mint a csinos női boka – 

kacarászott az asszony. – Megbízom benned, Edmund Bolton, mert vannak, akik alig várják, 

hogy készségesen a tudtomra adják, ha netalán letérnél az erény útjáról. 

A férfi nevetgélve átölelte hitvesét. 

– És te, asszony, nem fogsz-e kísértésbe esni az udvar izgalmas eseményeitől? 

– É-én? – nézett sértődötten Maybel. 

– Formás nő vagy, kedvesem – vigyorgott Edmund –, és a mosolyod, ó, csakugyan 

felvidítja a férfiembert. 
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– Te hízelgő! – legyintette meg párját gyengéden, és illendően elpirult. – Engem csak az 

fog érdekelni, hogy Rosamund biztonságát és boldogságát biztosítsam. Ügyelnem kell rá, 

hogy többé ne más, hanem a mi lányunk javát szem előtt tartva házasítsák ki őt. 

– Igazad van – bólintott Edmund Bolton. – Nem szeretnénk, hogy olyasvalakihez adják 

férjhez, mint az öcsém, Henry. 

– Isten őrizz! – kiáltott fel Maybel. – Gondom lesz rá, hogy ez ne történjék meg. Biztosra 

veszem, hogy a férjhezmenetele még várat magára. Rosamund nem annyira fontos, hogy a 

nagyok és hatalmasok vele foglalkozzanak. A lány csatlakozik a királyné udvartartásához, és 

azt teszi, amit mondanak neki. Csak akkor érdekli majd őket, amikor szükségük lesz egy 

kiházasítandó örökösnőre – vonta le a bölcs következtetést Maybel. 

– Te, drága jó hitvesem, ott leszel mellette, hogy a lépteit irányítsd – jegyezte meg 

mosolyogva Edmund. 

– Igen, Edmund. 

Reggel Henry Bolton lassan botorkált be a terembe, ahogy azt a féltestvére megjósolta. 

Szörnyen hasogatott a feje, s jóformán nem is emlékezett Sir Oweinnek, a király emberének a 

megérkezésére. 

– Hol van Rosamund? – kérdezte. – Ma velem kell jönnie. – Leült a főasztalhoz, és 

iszonyodva megborzongott, amint elébe tettek egy forró zabkásával teli, kenyérből vájt tálkát. 

– Elfelejtetted? Az unokahúgunk a király gondjaira lett bízva, és nyár végén az udvarba 

megy az érte küldött lovaggal – emlékeztette Richard Bolton higgadtan. 

– Azt hittem, hogy csak álmodtam – dünnyögte kedvetlenül. – Richard, te ismered a 

törvényeket. Hugh jogszerűen járt el? Azt szeretnéd, hogy az unokahúgunk itt hagyja 

Friarsgate-et, és egy idegennel lépjen házasságra? 

– Itt szó sincs házasságról – felelte a pap. 

– Végül kihasználják a tekintélyes öröksége miatt – sopánkodott Henry, szinte jajongva. 

Eltolta maga elől a tálkát. 

– Te használtad ki – jegyezte meg nyugodt hangon Richard. – Amióta csak Guy és 

Philippa meghalt, minden rendelkezésedre álló eszközt felhasználtál arra, hogy megőrizd a 

felügyelet gyakorlását Rosamund öröksége felett. Először a legidősebb fiadhoz adtad hozzá. 

Azután Hugh Cabothoz. Most pedig a második fiadhoz, egy ötéves gyerekhez akarod 

hozzákényszeríteni. Te mit sem törődsz Rosamunddal. Csak a vagyona érdekel. Hugh 

helyesen tette, amikor gondoskodott róla, hogy Rosamund egy kis időre elhagyja Friarsgate-

et. Hadd lásson világot egy kicsit. Hadd találkozzék gazdagokkal, tekintélyes személyekkel. 

Az unokahúgunk kedves, vonzó lány, Henry. Lehet, hogy rámosolyog a szerencse, és 

szerelembe esik azzal a férfival, akit választanak neki. Meglehet, hogy befolyásos barátokra 

tesz szert, ami nem ártana ennek a családnak. Hogyha majd hazajön hozzánk, és biztos, hogy 

hazajön, remélem, hogy boldognak látom. Ám bárki lesz is az új férje, Rosamund boldogabb 

lesz, mint ha a markodban maradt volna. Most pedig menj vissza Otterly Courtba, és törődj a 

magad dolgával. Három fiad és három lányod van, akikről gondoskodnod kell, csakúgy, mint 

Julia nővérről, akiről talán örömmel hallod, hogy szépen fejlődik a kolostorban. 

Henry Boltonnak émelygett a gyomra. 

– Juliáról már gondoskodtam – motyogta –, amikor a Szent Margit-kolostorba került. 

– A legidősebb lányod néhány év múlva végleges fogadalmat tesz, öcsém. Elvárom tőled, 

hogy abból az alkalomból jókora összeget adományozz a kolostornak hálaadásképpen. Az a 

pénz, amelyet a gyerekre kifizettél, amikor beadtad a zárdába, bajosan volt elég az eltartására. 

A Szent Margit nem egy gazdag kolostor. Julia vallásos, jámbor fiatal lány. 

– Csúf csecsemő volt – vetette oda Henry komoran. – Mavis lányai egytől egyig 

gyönyörűek, ennek ellenére szép kis hozományra lesz szükségük. 

– Amit bizonyosan a friarsgate-i forrásokból kívántál elvonni – jegyezte meg Richard 

szárazon. – Otterlynek jó földjei vannak, Henry. Kicsiny terület, de termékeny. Az évek során 
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az itteni jószágokból megannyit eloroztál magadnak. A nyájaid és a csordáid bizonyára eddig 

is szépen gyarapodtak, hát tedd az állományodat még jövedelmezőbbé. Meglesz a lányaidnak 

a megérdemelt hozomány. Még csak gyerekek, úgyhogy van időd, ha iparkodsz. Te is Bolton 

vagy, Henry! Hol a büszkeséged? Úgy látszik, nyoma veszett, amíg más vagyona után 

ácsingóztál. 

– Attól, hogy papi csuhát öltöttél, máris megfeledkeztél arról, honnan jöttél, te fattyú? – 

acsargott Henry a legidősebb bátyjára. 

– Való igaz, Henry, hogy apánk a szeretőjének nemzett engem, de a mennyei atyánk tett 

engem másokkal egyenrangúvá. Arra is emlékeztetni szeretnélek, hogy mind az édesapánk, 

mind a te anyád az apánk összes fiával szeretettel bánt. 

– Alighanem hamarosan útra akarsz kelni Otterlybe – szólt közbe békésen Edmund Bolton. 

– Csomagoltassak a szakáccsal egy kis kenyeret meg húst útravalóul? Á, itt a fiad! 

– Éhes vagyok – harsogta az ifjabb Henry, amint felmászott a főasztalra. – Az anyukám 

mindig tejszínes zabkását ad nekem reggelire. 

– Most nincs itt az anyád! – horkant föl az apja. – Máris indulunk! 

– De én éhes vagyok! 

– Akkor ülj le, és edd meg az én adagomat, mert nekem egy falat se megy le a torkomon – 

ordította Henry. Azzal felragadta a fiát, és lecsapta egy székre. 

Az ifjabb Henry belemerítette a kanalat az apjának korábban felszolgált kásába. 

– Ez hideg – nyafogta. 

– Akkor ne edd meg! – üvöltött vissza az idősebb Henry. 

– De kopog a szemem az éhségtől! 

– Hozzanak Henry úrnak meleg zabkását – rendelkezett Rosamund a lármát hallva, amikor 

a terembe lépett. – Bácsikám, igyon egy kis bort. Az majd jót tesz a fejfájás ellen. Richard 

atya, köszönöm a reggeli misét. Öröm volt újra istentiszteletet hallani a mi kis 

templomunkban. 

– Szeretnéd, ha küldenék hozzád egy fiatal papot, unokahúgom? – kérdezte Richard. – 

Ismerek egy fiatalembert a St. Cuthbertben, aki véleményem szerint kiválóan megfelelne. Egy 

ilyen birtok, mint friarsgate, nem maradhat pap nélkül. Mata atya csekély javadalmazással és 

ellátással is beéri. 

– Mata? – meresztett gyanakvó szemeket Henry Bolton. – Ez skót név. 

– Igen – felelte Richard. 

– Egy skótot hoznál Friarsgate-be? Elment az eszed? – vonta kérdőre fivérét harsány 

hangon Henry. – Tudod, hogy a skótok megbízhatatlanok. 

– Ő pap, Henry – jött a szelíd válasz. 

– Akár pap, akár nem, a klánjának a tagjai majd fenik a fogukat, hogy ellopják a juhainkat 

és a marháinkat. Erről hallani sem akarok, Richard! – jelentette ki Henry. 

– Mata egy skót rabszolga és egy angol lovas katona fia – közölte Richard. – A St. 

Cuthbertben nevelkedett, és mit sem tud a klánjáról. Az anyja meghalt, amikor őt a világra 

hozta. Mata ugyanolyan angol, mint te. Az édesanyjának a halála előtti utolsó kívánsága az 

volt, hogy a fiának a „Matthew” név skót megfelelőjét adják, hogy a gyereknek majdan 

tudomása legyen a származásáról. Mata kedves fiatalember, és jó szolgálatot tesz Friarsgate-

nek. 

– Ráadásul nem ön dönt, bácsikám – szólalt meg Rosamund. – Edmund? Neked mi a 

véleményed? 

– Örömmel venném, ha megint lenne papja Friarsgate-nek. Több párt is össze kellene 

esketni, számos gyereket meg kellene keresztelni. 

– De egy skóttal? – méltatlankodott Henry. 

Edmund vasvillaszemeket meresztett legkisebb öccsére. 
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– Richard véleménye szerint ez a pap megfelelne Friarsgate-nek. Hűtlen volt-e valaha is a 

mi fivérünk a Boltonokhoz, Henry? 

– Én szívesen látom Mata atyát – vetette közbe halkan Rosamund. 

– Akkor ideküldöm, húgocskám – ígérte Richard kis mosollyal az ajkán. 

Rosamund most Henry bácsikájához fordult: 

– Végeznem kell a teendőimet, bácsikám. Ma délelőtt el kell vetni a magokat, és nekem 

kell felügyelnem a munkát. Szerencsés utat kívánok. Adja át szíves üdvözletemet a kedves 

feleségének és a kis unokatestvéreimnek. – Ezt követően az ifjabb Henry szemébe nézett. – 

Isten veled, fiacskám – mondta búcsúzóul, és kisietett a teremből. 

– De jó, hogy nem kell feleségül vennem! – buggyant ki az ifjú Henryből, majd tovább 

kanalazta a meleg zabkását. 

– Elhallgass, te féleszű! – rivallt rá dühödten az apja. Megmarkolta az elébe helyezett 

kupát, és felhajtotta a bort, de, Rosamund ígérete ellenére, egy cseppet sem érezte jobban 

magát. 



 40 

4. fejezet 

Owein Meredith meglepetten tapasztalta, hogy míg ifjú vendéglátója korántsem 

rendelkezett az udvari elvárásoknak megfelelő műveltséggel, számos más tekintetben 

tanultnak bizonyult. Soha sehol nem lesz igazán boldog, csakis itt, Friarsgate-ben, gondolta 

magában a férfi. Rosamund Bolton nélkülözhetetlen részévé vált a birtoknak. Ifjúkora ellenére 

mind az ott lakók, mind a napszámosok tisztelettel néztek fel rá. Nagybátyja, Edmund és 

néhai férje, Hugh Cabot ebben eredménnyel jártak. Miután Henry Bolton távozott, a birtokon 

minden intézkedés kizárólag Rosamund nevében történt; ily módon megszilárdult Friarsgate 

örökösnőjének helyzete. 

Owein tavasztól kezdve lenyűgözve figyelte, ahogy a lány a birtok változatos életének 

minden mozzanatát felügyeli. Friarsgate gyakorlatilag teljesen önellátó volt. Különféle 

gabonát, zöldséget és gyümölcsöt termesztettek. Rosamund jelölte ki, hogy mely területeket 

kell felszántani vagy parlagon hagyni. Ő határozta meg, hogy mikor kell a gyümölcsösöket 

megmetszeni. Szarvasmarhákat neveltek a tejükért és a húsukért, eladásra, illetve 

cserekereskedelem céljából. Hugh javaslatára Rosamund lótenyésztéssel kezdett foglalkozni. 

Friarsgate gazdagságának fő forrását azonban a juhtenyésztés jelentette, mivel a friarsgate-i 

gyapjút mindenütt nagy becsben tartották. 

A birtokhoz tartozott egy kis malom, helybéli molnárral. Kis temploma is volt paplakkal, 

amelyet most kitakarítottak, Mata atya érkezését várva. Voltak rétjei, legelői a marháknak, a 

lovaknak és a juhoknak. Erdőségek, közös legelők és közös erdők, ahol Rosamund népe 

vadászhatott, halászhatott és a saját állataikat legeltethették. Friarsgate lakosai egykor 

jobbágyok voltak, de Rosamund nagyapja felszabadította őket. Míg néhány család a 

boldogulását keresve elhagyta Friarsgate-et, hogy szerencsét próbáljon, a legtöbbjük ott 

maradt szabad emberként. 

Friarsgate nem egy nagy család birtokát képezte, hanem egy óriási kiterjedésű uradalom 

volt. Fiatal úrnőjét hatalmas vagyon örökösnőjének tartották. A vidék vízben gazdag, és 

mindig nedvdús volt. Rosamund megtanulta, hogy a nyájait és a csordáit mozgatni kell, 

nehogy teljesen lelegeljék és terméketlenné tegyék a területeit. Friarsgate soha nem volt 

szegény. Az elmúlt néhány évben kiváltképp felvirágzott. Nem volt olyan parasztcsalád, 

amelyiknek ne lett volna tehene, egy-két sertése vagy baromfija. Habár többnyire szabadon 

hozhatták meg a döntéseiket, rendíthetetlen hívei voltak a Boltonoknak, s hűségük jeléül 

hetente három napot dolgoztak nekik, mint ahogy a régmúlt időkben volt szokás. A szabad 

friarsgate-i férfiak és nők mindegyikének volt egy-egy darabka saját földje, ahogy hajdan a 

jobbágy őseiknek is. Itt termelték meg családjuknak az élelemre valót, a felesleget pedig 

értékesítették. Rosamund az úriszékben Hugh és Edmund irányításával megtanulta elrendezni 

az emberei között felmerült vitás ügyeket. 

Owein Meredith, aki befolyásos emberek között nevelkedett, rég el is felejtette, hogy még 

léteznek olyan uradalmak, mint Friarsgate. A gyerekkori emlékei, ha egyáltalán voltak 

emlékképei az azt megelőző időkből, hogy Jasper Tudor szolgálatába állt, jórészt a feledés 

homályába merültek. S most, ahogy telt-múlt a nyár, ámulattal figyelte Rosamundot, ahogy e 

gazdag, virágzó birtok úrnőjének teendőit játszi könnyedséggel végzi el, majdhogynem annak 

látszatát keltve, mintha ez a feladat oly egyszerű lenne. Owein azonban tisztában volt azzal, 

hogy ez a munka nem is olyan könnyű. Mindennap kora délután, a főétkezést követően, 

franciára és az udvarnál beszélt és írásban használatos latin nyelvre okította a király új 

védencét. 



 41 

Észrevette, hogy a lány küszködik, mivel az idegen nyelvek Rosamundnak nem mentek 

könnyen, de olyan elszántan igyekezett elsajátítani őket, hogy Owein csak bámulni tudta 

ezért. Eddig csupán két nő, a király édesanyja, Margaret Beaufort, Richmond grófnéja, akit 

Tiszteletreméltó Margitként ismertek, és a király felesége, Yorki Erzsébet vívta ki a 

csodálatát. Ők már bizonyos kort megértek, és óriási tapasztalattal rendelkeztek, mégis, ez a 

fiatal lány mindkettőjükre emlékeztette. A királynéhoz hasonlóan kötelességtudó és szelíd 

volt, s ugyanolyan céltudatos és állhatatos, mint Tiszteletreméltó Margit. Owein Meredith 

azon vette észre magát, hogy aggódik a lány miatt: egy vidéki fruska, mint Rosamund, aki 

rangos név és befolyásos rokonok nélkül látta meg a napvilágot, hogyan fog beilleszkedni a 

társaságba VII. Henrik király udvaránál. Ekkor derengeni kezdett neki, hogy voltaképpen nem 

is tartozik felelősséggel Rosamund Boltonért, csupán annyiban, hogy el kell vinnie és 

épségben át kell adnia a gyámjának. 

A nyár a végéhez közeledett. Eljött augusztus elseje, az aratóünnep, s vele együtt a 

betakarítás. Ezen az ünnepen a kenyér játszotta a főszerepet. Napkeltekor Rosamund kilépett 

a házból, s egy tálból széthintette a madaraknak az egyéves kenyér egynegyedéből tört 

morzsát. Mindenkit, aki a birtokon élt, meghívtak a terembe, és főleg kenyérből és lisztből 

készített ételekkel vendégelték meg őket. Kenyérrel, dióval, sajttal, tojással és fűszerekkel 

töltött malacot, kenyérrel, zöldségekkel, tojással, sajttal és disznóhússal töltött birka-bendőt, 

marhahúsból, tojásból és kenyérmorzsából készült húspástétomot, árpából, lisztből sóval és 

íróval gyúrt, kövön sült kenyeret, egy nagy kerek sajtot, fahéjjal fűszerezett, búzalisztből és 

tejből főzött pudingot és fűszeres almabort szolgáltak fel, amelynek tetején almadarabkák 

úszkáltak. 

Amikor mindenki degeszre tömte a hasát, megkezdődtek a játékok. Odakint a réten a 

férfiak kitömött birkabendőt rugdostak, s igyekeztek eljuttatni a pálya egyik végéből a 

másikba. Azután íjászversenyt tartottak, a férfiak a ház előtt felállított szalmabábukra lőttek 

célba. A győztest egy nagy korsó sörrel jutalmazták. S ahogyan a délután lassan estébe 

hajlott, bevonultak a terembe, ahol a férjes asszonyok „Ki viszi el a pálmát?” nevezetű játékot 

játszottak. Amikor egyenként sorra kerültek, mindegyiküknek bele kellett képzelnie magát 

egy, a férjével kapcsolatban megadott, feltételezett kellemetlen helyzetbe. Rajtuk múlt, hogy 

ki-ki hogyan fordítja jóra a kedvezőtlen állapotot. Azt az asszonyt hirdették ki győztesnek és 

jutalmazták meg kék selyemszalaggal, aki oly módon tudta megoldani ezt a feladatot, hogy 

közben a közönségét is megkacagtatta. A nap végén mindenki kapott egy kis cipót, amit a 

frissen aratott gabonából sütöttek, s a cipókba tűzött égő gyertyákkal valamennyien 

hazavonultak. 

Az új kenyér ünnepét követő napon Owein szóba hozta Rosamundnak az indulást. 

– Vegye fontolóra az indulásunk időpontját, milady – figyelmeztette a lányt francia 

nyelven, amikor a teremben ülve épp a nyelvet gyakorolták. 

Rosamund riadtan pillantott fel, amiből Owein arra következtetett, hogy a lány felfogta a 

szavait, mégis ekképpen reagált: 

– Nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem, amit mondott, Owein Meredith. Kérem, 

beszéljen velem a mi jó angol anyanyelvünkön. 

– Maga kis csaló – incselkedett a lánnyal továbbra is franciául. – Nagyon is jól ért engem, 

Rosamund. 

– Ez nem igaz! – kiáltotta, és a szája elé kapta a kezét, mert rádöbbent, hogy válaszával 

épp a férfi sejtését igazolta. – Legyen a Szent Mihály napját követő nap – bökte ki angol 

nyelven. 

– Ez még majdnem két teljes hónap, Rosamund. 

– Nem azt mondta, uram, hogy a király egyhamar nem várja vissza önt, és hogy ön nem 

egy nélkülözhetetlen ember? Hát én sem vagyok az. A király csupán egy adósságát törleszti 

Hugh Cabottal szemben. Miért kellene egyáltalán elhagynunk Friarsgate-et? 
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– Azért, Rosamund, mert ha nem megyünk az udvarba, az ön nagybátyja kérvényt nyújthat 

be a királynak, hogy visszaszerezze a felügyeletet ön felett – indokolta Owein türelmesen. – 

Lehet, hogy egy ilyen folyamodvány el sem jut a király kezébe, hanem csak valamelyik 

titkárához, aki az együttműködéséért cserében pénzt akar majd kicsikarni az ön bácsikájától. 

Voilá! Újra Henry Bolton fogja gyakorolni a gyámságot ön felett, és az ifjabb Henry lesz az 

ön házastársa. Ha ön igazán ezt akarja, akkor máris indulok délre, közlöm a királlyal, és az ön 

kívánsága máris teljesül. Ám ha úgy dönt, hogy tiszteletben tartja a férje végakaratát az ön 

jövőjére vonatkozóan, akkor ne ódzkodjon tovább az ismeretlentől, hanem jöjjön velem. – A 

mogyoróbarna zöldes szempár kérdő tekintettel nézett a lány szemébe. 

– De Mihály-napkor szoktam a következő évre leszerződtetni a cselédeimet, és kifizetni a 

járandóságukat – hozta fel ürügyül szinte elhaló hangon. 

– Majd Edmund elintézi ön helyett. Szeptember elsején indulunk. 

– Hiszen az mindjárt itt van! – Ámbraszín szeme könnyel telt meg. 

Owein Meredith összeszorította a fogát, és megacélozta a szívét, hogy felvértezze magát 

Rosamund női rafinériájával szemben. Megtanulta, hogy a nők mindig sírnak-rínak, amikor a 

céljukat el akarják érni. 

– Dehogy! Még majd’ egy egész hónap áll a rendelkezésére, hogy összecsomagolja a 

holmiját, átruházza a jogkörét Edmundra, és elintézze minden egyéb dolgát. Ön tisztában volt 

vele, hogy egyszer elérkezik ez a nap. Már csaknem négy hónapja tartózkodom itt, 

Rosamund. Mintegy öt hónapja vagyok távol az udvartól. Itt az idő felkerekedni. Gondoljon 

Maybelre. Neki is fel kell készülnie az utazásra. Önt szolgálva el kell hagynia a férjét. 

– Soha életemben ki se mozdultam a birtokomról – panaszolta Rosamund, s a férfi 

megértően bólintott. – Igazából nem is félek, csak nem vagyok épp kalandvágyó lány, uram. 

– Ami azt illeti, Friarsgate-től a királyi udvarig tartó úton nem sok kaland vár önre, 

Rosamund – kuncogott Owein. – Sőt a királyné udvartartásában sem, ha egyáltalán lesz 

kalandban része. Feladatokat osztanak önre, melyek végrehajtása kitölti majd minden napját. 

Attól tartok, ez nem lesz valami izgalmas az ön számára. Az egyetlen különbség az, hogy ott 

nem ön lesz az úrnő. 

– Mikor jöhetek haza? – kérdezte Rosamund gyászosan. 

– Bizonyos szolgálati idő elteltével a királyné engedélyezheti önnek, hogy hazalátogasson 

Friarsgate-be. Vagy végleg hazatérhet a férjével, akit a király választ ki az ön részére. Értse 

meg, végül úgyis újra férjhez adják, minden valószínűség szerint egy olyan férfihoz, akit a 

király megtiszteltetésben kíván részesíteni. 

– Más szóval, ismét csak mások szemelik ki részemre a jövendőbelimet – vonta le a 

következtetést, ugyancsak bosszankodva a dolgon. 

– Ez a világ rendje, Rosamund. 

– Azt reméltem, hogy most végre olyan férfival lépek frigyre, akit szerelemmel szeretek. 

– Talán valóra válik a vágya. Vagy az is lehet, hogy megtanulja szeretni a kijelölt férfit, de 

sebaj, ön úgyis teljesíteni fogja a kötelességét. Megfigyeltem, hogy ön kötelességtudó lány. 

– Igen – bólintott Rosamund. – Az vagyok. De azért nagy élvezet lenne, ha követhetném a 

családom jelmondatát: Tracez votre chemin. 

– Járd a saját utad. – Meredith biccentett. – Ez jó mottó, s ki tudja, bájos kedvesem, talán 

egyszer majd valóban a saját útját fogja járni. Egyikünk sem tudja, mit hoz a holnap, 

Rosamund. Hiába vágyunk állandóságra, mert az élet mindig tele van meglepetésekkel. Akkor 

tehát közlöm Edmund Boltonnal, hogy szeptember első napján nekivágunk az útnak. 

Rendben? 

Rosamund rábólintott, de a lovag észrevette, hogy igencsak kelletlenül adja be a derekát. 

– Hány szekeret rakhatok tele a holmimmal? – tudakolta. 

– Egyetlen málhás lovat viszünk magunkkal – jelentette ki Owein, s tüstént magyarázattal 

is szolgált: – Az udvarnál önnek nem lesz alkalma magánéletet élni, vagy legalábbis nem sok 
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lehetősége lesz a félrevonulásra. Maybellel együtt egy nagy hálóteremben fognak aludni a 

királyné többi udvarhölgyének és azok szolgáinak a társaságában. A személyes tárgyait 

csupán a kis utazóládában tárolhatja. Az esetleges gyors költözködés céljából mindennek 

könnyen szállíthatónak kell lennie. A király és a királyné soha nem tartózkodnak huzamosabb 

ideig egy helyen. Sorra járják a palotáikat Londontól Greenwichen, Richmondon át 

Windsorig, és vissza. Amint beköszönt a nyár, az udvar megkezdi a szokásos évi körutazását, 

melynek során felkeresik a kisebb-nagyobb nemesi házakat. Amennyiben ön is meghívást kap 

a körútra, még kevesebb férőhely jut önnek és a poggyászának. Szerencsésnek mondhatja 

magát, ha nem viszik magukkal. Legalább akkor ágyban hajthatja álomra a fejét. 

– Ez nem hangzik túl megnyugtatónak – jegyezte meg Rosamund szárazon. 

– Hát nem – vigyorgott Sir Owein. – Ám biztosíthatom, hogy a nőtlen lovagok 

szálláskörülményei a legrosszabbak. Ha szerencsénk van, az ebédlőteremben a tűz mellett 

térhetünk nyugovóra. Ha nincs, akkor az istálló vagy a kutyaól jut nekünk. 

– Legalább melegen vannak. Ön házasember? Hát persze hogy nem – válaszolta meg 

rögtön a saját kérdését Rosamund. – Olyan, mint az én Hugh-m volt, ön sem engedheti meg 

magának, hogy eltartson egy asszonyt. 

– Így igaz. A legidősebb bátyám örökölte a vagyont az apámtól. A következő bátyám az 

egyházat szolgálja. Három lánytestvérem van. Az egyik házas, a másik kettő apáca. Nagy 

szerencse ért, amikor állást kaptam Jasper Tudornál. Az apám ismerte a főkomornyikját, aki 

az édesanyám vérrokona volt, és megesett rajtam a szíve. 

– Nem hiányzott önnek a családja? 

– Nem. Az apám dühös volt, amiért anyámnak az életébe került, hogy engem világra szült. 

Nem hiszem, hogy egy tucatnál több szava lett volna hozzám, mielőtt kirepültem a szárnyai 

alól. Enit nővérem volt a legidősebb gyermeke. Tizenkét éves volt akkor, amikor én 

megszülettem. Ő gondozott négyéves koromig, s férjhez ment. Ő rettenetesen hiányzott 

nekem. 

A legidősebb fivéremre nem számíthattam, mert ő mindenekelőtt az apám kedvében kívánt 

járni. Mivel a szülőatyám tudomást se vett rólam, ezért a bátyám is átnézett rajtam. Alighogy 

Enit férjhez ment, a legidősebb bátyám is megházasodott. Mire hatéves lettem, a felesége már 

világra hozta a következő örököst, apám legnagyobb örömére; a középső fivérem 

monostorban, a két nővérem kolostorban élt. Csak én maradtam otthon. A tengő-lengő, ahogy 

a bátyám nevezett. Történt egyszer, hogy Jasper Tudor főkomornyikja eljött tiszteletét tenni 

édesanyám sírjánál. Látta, hogy csak nyűg vagyok a családom nyakán, és magával vitt. Azt 

mondta az apámnak, hogy a gazdája házában apródot keresnek. Természetesen az atyámmal 

örömében, hogy megszabadul tőlem, madarat lehetett volna fogatni. 

– Micsoda szerencse, hogy volt egy megüresedett hely az ön számára – vetette közbe 

Rosamund. Ennek az embernek még sanyarúbb gyerekkora volt, mint neki! Elhatározta, hogy 

ha majd gyerekei lesznek, tesz róla, hogy ők szeretetben és gyöngéd gondoskodásban 

nevelkedjenek fel. 

Owein Meredith felkacagott. 

– Nem volt, csak a rokonom kijárta nekem, hogy apród lehessek, és betanított a munkára. 

Apám volt apám helyett. Nélküle nem tudom, mire jutottam volna. Az ő jóságára tekintettel 

törekedtem arra, hogy magam is minél többre vigyem. 

– És lovag lett magából. 

– Haláláig szolgáltam Jasper Tudort. Tizenhárom éves koromig apród voltam, azután a 

gazdám fegyverhordozója lettem – mesélte Owein. 

– Mikor lett önből lovag? – érdeklődött Rosamund. Ez volt az első alkalom, hogy a férfi 

nyíltan és részletesen mesélt az életéről. Rosamundot teljesen elbűvölte. Hasonlított Hugh-ra, 

mégis más volt. És milyen jóképű! Emlékezett rá, hogy Hugh ősz bozontjába, amely a férfi 
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elmondása szerint fiatal korában szőke volt, egy sárga tincs vegyült. Owein Meredith sötétebb 

szőke volt, és aranyszínű tincsek tarkították a haját, ami nagyon tetszett Rosamundnak. 

– Amint a nagybátyjainak már meséltem, tizenöt éves koromban ütöttek lovaggá. Ez a 

stoke-i csata után történt, amikor is vereséget mértünk Lambert Simnelre, a szélhámosra. 

– Miért volt szélhámos, és miért kellett harcolni vele? – tudakolta Rosamund. 

– Maga még a világon sem volt akkor, Rosamund – nevetett Owein. – Az előző királynak, 

IV. Edwardnak volt két fia. Amikor meghalt, a gyerekek nagybátyja foglalta el a fivére 

trónját. Állítólag Angliának nem kellett gyerekkorú király. A két fiatal fiú eltűnt, soha többé 

nem látták őket. Azt beszélik, hogy a nagybátyjuk, III. Richard megölette őket, és a 

holttestüket a londoni Towerbe rejtette. 

– Valóban meggyilkoltatta őket? – kerekedett el Rosamund ámbraszín szeme. – Micsoda 

rémséges tett! 

– Fogalmam sincs. Ezt senki sem tudja. Am ez után történt, hogy a másik királyi ház 

örököse, Tudor Henrik visszatért Angliába, hogy megküzdjön Richard királlyal, megdöntse a 

hatalmát, és elfoglalja a helyét a trónon. Feleségül vette Erzsébet hercegnőt, ama két 

szerencsétlen herceg nővérét, a York-ház örökösnőjét. Házasságkötésükkel Angliában véget 

ért a százéves háború, 1487-ben azonban felbukkant egy fiatalember, azt állítva magáról, 

hogy ő Clarence herceg fia, akinek jogosabb az igénye a trónra, mint a mi Henrik 

királyunknak. Persze nem ő volt a herceg fia, csak annak adta ki magát. Az igazi Plantagenet 

Edward Londonban raboskodott. Ennek bizonyítékául a király végigvezette Edwardot London 

utcáin. Ennek ellenére meg kellett ütközni ezzel a Lambert Simnellel, és győzedelmeskedni 

kellett felette. 

– Ön derekasan harcolt, ha lovaggá ütötték, uram. 

– Valóban – ismerte el Owein szerényen. – Az életemet áldoznám a Tudor-házért, mert ők 

fogadtak be, neveltek fel, és tőlük kaptam mindent, amivel az életben rendelkezem – vallotta 

meg rajongó lelkesedéssel. 

– És mi az, amivel rendelkezik, lovag uram? 

– A király bármerre jár, nekem ott az otthonom, de ami ennél is fontosabb: a Tudorok 

szolgálatában célja van az életemnek. 

– Értem, mégis ez oly csekélynek tűnik a hűségéért cserébe. Nincs saját otthona vagy 

földje. Mi lesz önnel, ha majd kiöregszik a szolgálatból és a harcokból? Milyen sors vár a 

magafajta derék lovagokra, Owein Meredith? 

– Vagy csatában esem el, vagy a fivérem talán otthont ad nekem vénséges napjaimra, mert 

a tisztesség így kívánja. Addigra megbecsülést szerzek a bátyámnak is azzal, hogy oly hosszú 

időn át szolgáltam a Tudor-házat. 

– Mikor találkozott utoljára a bátyjával vagy a családjával? 

– Amióta elhagytam walesi szülőházamat, a színüket se láttam. Apánk haláláról azonban 

értesített. Tehát még nem feledkezett meg rólam. 

Valószínű, hogy nem, gondolta Rosamund. Owein Meredith bátyjának jól jöhet egy barát 

az udvarnál, függetlenül attól, hogy az öccse nem jómódú vagy igazán befolyásos ember. 

Ismeri a gazdagokat és a tekintélyes embereket, s még kérvénnyel is folyamodhat a királyhoz 

a családja érdekében, amennyiben a szükség úgy hozza. Rosamund elismerte magában, hogy 

ő is ekképpen cselekedne, mert ez a célszerű. 

Már-már nyugtalanítóan gyorsan teltek a napok. Rosamund minden egyes pillanatot 

becsben tartott, amelyet Friarsgate-ben tölthetett még az indulásig. Nem várta örömmel az 

utazást. Bárcsak Hugh tanácsot adhatna! Owein Meredithnek azonban igaza volt, amikor azt 

mondta, hogy ha itt marad, a nagybátyja módot talál arra, hogy visszaszerezze őt és a birtokát. 

A távozás volt az ára annak, hogy Friarsgate örökösnője maradhasson. Kissé félt, bár 

igyekezett titkolni, nehogy bárki is észrevegye rajta. Tracez votre chemin. A saját útját fogja 

járni. 
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Maybel azon töprengett és aggódott, hogy mit vigyenek magukkal, miközben igyekezett 

belegyömöszölni a kis utazóládába annyi holmit, amennyi csak belefért. Sir Owein javasolta 

Edmund Boltonnak, hogy nem ártana letétbe helyezni bizonyos mennyiségű aranyat 

Rosamund számára egy londoni aranyművesnél, mivel a lány csakhamar rájön, hogy a pórias 

ruhatárát fel kell újítania. Megígérte, hogy ő majd elküldi Maybelt egy becsületes és 

megbízható kelmekereskedőhöz, ám a vásárláshoz pénzre lesz szüksége. Nem tanácsos túl 

sokat magukkal vinni, nehogy az úton kirabolják őket. Carlisle-be vihetnék a pénzt, onnan 

pedig jóváírnák az összeget Londonban egy jó hírű aranyművesnél. 

Az útvonalat alaposan megtervezték, előreküldték egy lovas futárt a szállást intézni az 

útjukba eső kolostorok és monostorok vendégházainál. Az időjárástól függően az út két hetet 

vagy még annál is több időt vesz igénybe. Sir Owein tisztában volt azzal, hogy a gondjaira 

bízott ifjú hölgy, vele ellentétben, nincs hozzászokva a hosszú utazásokhoz. Azt is tudta, hogy 

még soha nem járt a birtokától távol, attól a három-négy alkalomtól eltekintve, amikor a férje 

és a nagybátyja társaságában elment marhákat vagy lovakat venni. Még csak nem is látott 

igazi várost. 

Friarsgate-i utolsó napjait Rosamund azzal töltötte, hogy sorra járta a lakóit, istenhozzádot 

mondott nekik, s figyelmeztette őket, hogy a távollétében Edmund lesz a felelős a birtok 

ügyeiért. Ő lesz az, aki a képviseletében intézkedik. Feltétlen engedelmességgel tartoznak 

neki. Egyesek saját kezűleg készített apró ajándéktárgyakat nyújtottak át Rosamundnak. Egy 

édesalmafából készült fésűt, melyre almafavirágokat s közéjük két galambot faragtak. Egy 

friarsgate-i piros gyapjúnemezzel szegett bőr tűtartót. Az az asszony, aki az új kenyér 

ünnepén a kék szalagot elnyerte, a pántlikát aranyfonállal kihímezte, amit csak a Jóisten tudja, 

hogy honnan szerzett. Most a következő szavakkal adta vissza úrnője kezébe a díjat: 

– Gyönyörű ez a szalag, kis úrnőm, de inkább önhöz illik, mint egy öreg juhásznéhoz. 

Nézze, csillagokat hímeztem rá, hogy emlékezzen a friarsgate-i éjszakai égboltra, amikor a 

nagyurak között éli az életét. Visszajön még hozzánk, úrnőm? – Elgyötört arca aggó-dónak 

látszott. 

– Esküszöm, Annie, hogy amint engedik, röpülök haza – felelte Rosamund buzgón. – 

Legszívesebben el se mennék, de félek, hogy a nagybátyám újra megpróbál az őrizete alá 

venni a birtokommal együtt. Ez tűnik az egyetlen kiútnak, hogy biztonságban legyek. 

Annie bólintott. 

– Úgy látszik, a nemességnek is megvan a maga gondja, milady – jegyezte meg az 

asszony. 

– Igen – kacagott Rosamund. – Úgy látszik, semmi sem olyan egyszerű ebben az életben. 

Az indulás előtt néhány nappal Richard nagybácsi eljött a St. Cuthbertből, és magával 

hozta a fiatal papot, Mata atyát. Rosamund csakúgy, mint Edmund, azonnal megkedvelte a 

fiatalembert. Középtermetű és kissé kövérkés volt. Bozontos szemöldöke alatt kék szeme 

vidáman csillogott pirospozsgás gyerekarcában. A tonzúrát, a fejtetőn kiborotvált felületet 

körülölelő hajkorona élénken vöröslött, ellentétben bőre fakóságával. 

Meghajolt a lány előtt, és így szólt: 

– Hálás vagyok, milady, hogy ön megélhetést biztosít a számomra. 

– Ez nem nagy szívesség, ön pedig ki se fog látszani a teendőkből. Mindenesetre jól lesz 

tartva, a házának a fedele nem ázik be, és a kémény nem huzatos. 

– Mindennap fogok misézni, és megtartom mindenszentek napját, de először is 

szentesítenem kell a nem egyházi esküvőket, és a gyerekeket meg kell keresztelnem. 

– Hogyne! – értett egyet Rosamund. – Mindannyian örvendünk, hogy itt van. 

– Mikor tér vissza, milady? – érdeklődött az ifjú pap. 

– Amikor engedélyt kapok rá. 

– Jöjj, Rosamund – szólalt meg Edmund, mivel észrevette, hogy unokahúgán kezd újra erőt 

venni a csüggedés. – Vigyük el a jó atyát a házához. Van egy idős cselédnőm, Nona, aki majd 
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rendben tartja az otthonát. Mata atya, velem fog étkezni az ebédlőben. Örömmel veszem a 

társaságát. – Azzal megindult a kis templom melletti paplak irányába. 

Borult éggel, szeles idővel virradt rájuk szeptember elseje, s lógott az eső lába. Várható 

volt, hogy már délelőtt esni fog. Ennek ellenére Sir Owein ragaszkodott az eredeti indulási 

tervhez. Tudatában volt annak, hogy még egy nap haladék nem könnyítené meg Rosamund 

helyzetét. Félő volt, hogy minden igyekezetük ellenére a lányon eluralkodik a rettegés. Mata 

atya már megtartotta a reggeli misét napkelte előtt, bárha egyáltalán megpillanthatták volna a 

napot. A teremben leültek reggelizni, friss, meleg kenyérből vájt tálkákban zabkását 

szolgáltak fel mindegyikőjüknek. Rosamund nem tudott enni. Az idegességtől összeszorult a 

gyomra. 

– Kiadós étkezés nélkül nem lehet kitartani egész nap – rótta meg Rosamundot erélyesen a 

király embere. – Ennél finomabbat napokon át nem fog kapni, milady. Az egyházi menedékek 

nem a konyhájukról vagy a minőségi italukról híresek. Ha most nem eszik, egész nap 

émelyegni fog. 

Rosamund étvágytalanul, engedelmesen lapátolta be a szájába a meleg zabkását. Az étel 

kőként ülte meg a gyomrát, s az utána szürcsölgetett vizezett bor savanykásan ülepedett meg a 

zabkása tetején. Elmajszolt néhány falat sajtot, az meg sós és száraz volt. 

– A legjobb lesz, ha indulunk – emelkedett fel végül kelletlenül az asztaltól. 

A háztartási alkalmazottak felsorakoztak, hogy úrnőjüknek szerencsés utat kívánjanak. 

Rosamund könnyes szemmel vett tőlük búcsút, s a nők elpityeredtek. Kilépett a kastély 

ajtaján. Odakint a kancája már várta. Rosamund hirtelen hátrafordult. 

– Jaj, elfelejtettem elbúcsúzni a kutyáimtól! – kiáltott fel, és visszarohant. 

Türelmesen várták a visszajövetelét. 

– Vajon Pusskin megellett-e már? – aggodalmaskodott, amikor előbukkant. – Mielőtt útra 

kelünk, be kell néznem az istállóba. – Azzal ismét eltűnt. 

– Edmund, tedd föl a lóra, ha újból előkerül – parancsolta Maybel ingerülten. – Nekem 

máris fáj az ülepem ettől a lótól, pedig még egy lépést sem tettünk. 

Edmundból és Oweinből kitört a nevetés. 

– Maybel, becsomagoltad Annie hímzett szalagját? – kérdezte Rosamund, amikor 

megjelent. – A nyakamat teszem rá, hogy a hálószobám padlóján láttam. Legjobb lesz 

visszamennem, és megnéznem. 

Edmund Bolton kézen fogta az unokahúgát, és rohamléptekkel a hátaslovához vezette. 

Elkapta a derekánál, és a nyeregbe emelte. 

– Minden be van csomagolva, Rosamund – közölte ellentmondást nem tűrő hangon. 

Unokahúga kancájának kantárszárát Sir Owein kezébe adta. – Most már indulj, te lány. 

Szerencsés utat! Mindannyian nagyon várjuk a visszatérésedet, amely annál előbb elérkezik, 

minél előbb útnak eredsz. – Rácsapott a ló farára, és nézte, amint az állat elindul. 

– Nem akarok semmiféle pletykát hallani, amikor visszajövök – figyelmeztette férjét 

Maybel. – Vigyázz magadra, ember! Viseld ám télen azt a flanelmellényt, amit varrtam 

neked, mert különben megfázol, és lázas leszel. 

– Te meg, asszony, az udvarnál ne kacérkodj azzal a sok jóképű úriemberrel! Ne feledd, 

hogy az én drága feleségem vagy! – mondta szeretetteljes mosollyal. – Igaz, hogy kardos 

asszony vagy, kedvesem, de azért hiányozni fogsz nekem. 

– Hm! – horkant fel Maybel, majd elfordította a lovát, és követte Sir Oweint és 

Rosamundot. 

Rosamund mindössze két alkalommal tette ki a lábát a birtokáról, és akkor is csupán 

néhány mérföldnyire. A férje és Edmund bácsikája ló- és marhavásárba vitték őt. Egyszer 

gyapjúvásárban is járt. Egy éjszakát sem töltött távol Friarsgate-től, sem a saját ágyától. Vajon 

tudatában volt Hugh annak, hogy mit cselekszik, amikor egy idegen felügyeletére bízta? Kis 
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híján azt kívánta, bárcsak Henry bácsi akarata érvényesült volna, és ő még mindig Friarsgate-

ben élhetne. De csak kis híján. 

Amint a kezdeti szorongásai elmúltak, Rosamund élvezni kezdte az utat. Tekintettel arra, 

hogy a rábízott lány még soha nem töltött el egy egész napot lóháton, a délelőtt derekán Sir 

Owein megállt pihenőt tartani, hogy leszállhassanak a lóról, kinyújtóztathassák a végtagjaikat, 

és elfogyasszák az élelmet, amit a friarsgate-i szakács útravalóul csomagolt. A még meleg 

kappansültet és nyúlhúsos hasét, kenyeret és sajtot meg a saját gyümölcsösében termett 

ropogós körtét eszegetve Rosamund azon kapta magát, hogy az étvágya visszatért. Folytatták 

az útjukat, s délután ismét megálltak egy kis kolostornál. Az eső utolérte őket. Mivel 

számítottak rájuk, szívélyes fogadtatásban volt részük, Sir Oweint azonban a férfiak 

vendégházába küldték, míg Rosamund és Maybel az apácáknál maradtak. Aznap éjjel ők 

voltak az egyedüli szállóvendégek. 

Rosamund azon az első estén döbbent rá oltalmazója szavainak igazságára. A vacsorájuk 

barna kenyérből vájt apró tálkában felszolgált, gumós zöldségekből főzött sűrű levesből és 

egy vékony cikkely kemény sajtból állt. A sör kesernyés ízű volt, ezért keveset fogyasztottak 

belőle. A szállásuk sem volt sokkal jobb: két rozoga fekhely, a sok használattól lapos és 

meglehetősen poloskás szalmazsákkal. Reggelire egy közös fazékban zabkását tálaltak fel, 

amelyet a kiosztott fakanalakkal ettek. Egyetlen szelet kenyéren kellett osztozniuk. Miután Sir 

Owein lerótta az adományt, továbbindultak. 

A városfallal körülvett Carlisle volt az első igazi város, amelyet Rosamund valaha is látott. 

Szeme tágra nyílt, amint áthaladtak a Rickard kapun. Szíve hevesebben vert, ahogy átvágtak 

az egymás mellett sorakozó házak szegélyezte szűk utcákon, ahol egyetlen kertet sem lehetett 

látni. Végigmentek a főutcán, letértek délnek a Szent Cuthbert-templomhoz, amely 

ugyanahhoz a rendhez tartozott, mint Richard Bolton monostora, és amelynek vendégházában 

éjszakára megszállnak. 

– Nem hiszem, hogy a városok elnyerték a tetszésemet – közölte Rosamund. – Mitől bűzlik 

annyira ez a város? 

– Ha figyelmesen szemlélődik az utcákon, akkor látni fogja, ahogy a város 

éjjeliedényeinek tartalma a vízlevezető árkokban csordogál az emésztők felé – magyarázta 

Owein. 

– Otthon a tehénistállóimnak jobb szaga van. 

– Ugyan, hölgyem, egy magafajta vidéki lánynak nem lenne szabad, hogy kényesen 

fintorogjon a szagokra – évődött vele a férfi. 

Rosamund a fejét csóválta. 

– A városiak ennyire szeretik a bezártságot? – tűnődött el fennhangon. – Nekem ez 

egyáltalán nincs ínyemre. 

– A várost azért vették körbe falakkal, hogy megakadályozzák a támadók betörését. Akad 

itt rabolnivaló elég, és a skótok még mindig eléggé közel vannak. Carlisle biztonságos hely 

sok környékbeli számára. Innen hatékony védelmet lehet biztosítani. 

Másnap reggel felkerekedtek Carlisle-ből, Rosamund nagy megkönnyebbülésére. Ismét dél 

felé vették az irányt a sivár hangafüves pusztaságokkal, hegyekkel és tavakkal tarkított 

westmorlandi területen át a vadaskertekkel teli, erdős Lancastershire-be. Sir Owein elmesélte 

nekik, hogy az utat, amelyen haladnak, egy rómaiaknak nevezett nép építette több mint ezer 

évvel ezelőtt. Átvágtak Cheshire-en, a hegyek övezte sík vidéken, majd tovább Shropshire-be, 

ahol érezhetően ősziesre fordult az idő. Rosamund örömmel vette hasznát kapucnis kék 

gyapjúköpenyének. 

A lány kedvtelve szemlélte a shropshire-i mezőkön legelésző fekete fejű birkákat. Mint Sir 

Oweinnek tapasztaltán megjegyezte, ezeknek a gyapja még a friarsgate-inél is finomabb, és 

szeretne vásárolni egy nyájat, bár ehhez a fajtához nehéz hozzájutni, mivel a tulajdonosok 
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nem szívesen válnak meg állataiktól. Mégis kezdetnek jó lenne, ha sikerülne találnia egy 

ivarérett tenyészkost meg két termékeny anyajuhot. 

– Lám, én épp azon fáradozom, hogy a királyi udvarba kísérjem, ön pedig juhtenyésztésről 

álmodozik – nevetett a férfi. 

– Tudom, Hugh-nak az volt a szándéka, hogy megvédjen, és jobban megismerjem a 

világot, de a szívem mélyén én vidéki lány vagyok. Remélem, hogy mihamarabb 

hazatérhetek. Az ön által elmondottak alapján nem hiszem, hogy bármilyen szempontból 

fontos lehetnék a királynak vagy hasznára a családjának. Ha majd találkozom az uralkodóval, 

sugalmazom neki, hogy máris engedjen haza. Amikor majd férjhez óhajtok menni, ha netalán 

megtalálom a hozzám való férfit, őfelsége jóváhagyása nélkül úgysem fogok házasságot 

kötni. 

– Fogalmam sincs, hogy mikor találkozhat a királlyal – közölte Owein. – Legalábbis 

azonnal nem fogadja magát. Rosamund, ön bölcsen látja, hogy igazából nincs helye a 

nagyurak között. – „A múlt tavaszi első találkozásuk óta ennyire megszépült volna ez a 

lány?”, mélázott el Owein. Miután eléggé hosszú időt töltött el Friarsgate-ben, megértette, 

miért kívánt maradni Rosamund. Hirtelen rádöbbent, hogy ő is szívesen ott ragadt volna. Nem 

könnyű egy egész életen át szolgálatban lenni. 

– Tetszeni fog nekem az udvari élet? – kérdezte Rosamund. Owein olyan kitartóan bámulta 

őt, hogy a lány már kezdte kényelmetlenül érezni magát, ezért megpróbálta elérni, hogy a férfi 

ismét a szavaira összpontosítsa a figyelmét. 

A lovag zöldes szemének tekintete találkozott Rosamundéval. 

– Remélem – felelte. – Nem szeretném boldogtalannak látni magát. – Miután 

megismerkedett Henry Boltonnal, teljes mértékben megértette Hugh Cabotot, amiért meg 

akarta oltalmazni a lányt tőle; abban azonban nem volt biztos, hogy megoldás-e a lány 

eltávolítása otthonról. 

A staffordshire-i utak rettenetesen elhanyagolt állapotban voltak, és a dél felé utazók ezt az 

útvonalat voltak kénytelenek igénybe venni. Ismét eleredt az eső, és az úton hömpölygött a 

víz. A folyón nem volt elég átkelőhely. Az egyik délután a nagy forgalom miatt csaknem egy 

teljes órába telt, mire átkeltek egy kis hídon. A faalkotmány nyikorgott és nyöszörgött a nehéz 

málhákkal megrakott szekerek, a lovasforgalom és egy kisebb marhacsorda súlya alatt. A 

vidéket sűrű, öreg erdők borították, de az imitt-amott felbukkanó rétek különösen nedvdúsan 

zöldelltek. Helyenként azonban a szén- és vasbányászat nyomán tátongó lyukak csúfították el 

a tájat. Immár több mint két hete voltak úton, Sir Owein azonban elégedett volt, hogy ilyen jó 

iramban haladnak, tekintve, hogy két útitársnője nem volt hozzászokva a hosszú utazásokhoz. 

Rosamund szemet gyönyörködtetőnek találta Warwickshire-t dús legelőivel és szép 

rétjeivel. A gazdag vásárvárosok, mint megtudták: szám szerint tizennyolc, elevenen 

lüktettek. Rosamund már megszokta a városokat, de még mindig azt hangoztatta Maybelnek, 

aki készségesen osztotta a véleményét, hogy szívesebben él vidéken. Útjuk 

Northamptonshire-en keresztül vitt tovább, amely a mögöttük hagyott vidékekhez képest 

furamód elszigeteltnek és póriasnak tűnt. Marhacsordák és juhok legeltek a szeptember végén 

még mindig zöldellő réteken. Ugyanez a kép fogadta őket Buckinghamshire-ben. Sir Owein 

elmondása szerint itt, a Walestől Londonig tartó út utolsó állomásán szokták a 

marhacsordákat és a birkanyájakat megállítani és felhizlalni. 

Hertfordshire-ben betértek St. Albans városába. Owein tudta, hogy a lánynak hamarosan 

kevés ideje jut majd az élvezetekre, ezért elvitte őt és Maybelt a nagy apátságba, hogy 

megmutassa nekik a szent sírhelyét. Az egykori római katona volt Anglia első szentje. 

Rosamund még soha nem járt az apátsághoz hasonló templomban. Monumentális díszes 

kőépítmény magasodott fölébük. A festett üvegablakok sokszínű, tarka árnyékot vetettek a 

kőpadlóra. Se Rosamund, se Maybel nem látott még színes üveget. 
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– Mata atya hogy álmélkodna ilyen gyönyörűség láttán – szólalt meg Rosamund. – Egyszer 

majd én is betetetek ilyen ablakokat a mi kis templomunkba, persze nem ilyen szép és nagy 

üvegtáblákat. 

– Még pompásabb látványt nyújtanának, ha nem takarnák el más épületek, és a 

cumberlandi tiszta fény szabadon bevilágíthatna rajtuk – jegyezte meg Owein csendesen. – 

Azt hiszem, hiányozni fog nekem az ön Friarsgate-je. 

– Lehet, hogy önt jelölik ki kísérőmül, amikor hazautazom – mondta reménykedve 

Rosamund. – Talán már tavasszal haza fogok térni. 

– Tehát beletörődött, hogy az őszt és a telet az udvarnál tölti. 

– Úgy tűnik, hogy nincs más választásom. Nem így van? – kérdezte félig nevetve. – Mikor 

érünk Londonba? 

– Először Richmondba megyünk. Mivel ez a király kedvenc tartózkodási helye, gyanítom, 

hogy ott vadászik. Amennyiben nem találjuk ott, akkor megtudjuk, hogy épp merre jár. Még 

egy napot úton kell töltenünk, Rosamund. 

A király Richmondban tartózkodott. Ahogy a parkon át a palotához közeledtek, 

megpillantották a tornyokon a délutáni élénk szélben lengedező királyi lobogót és a 

Pendragon vörös zászlaját. Az épületen túl a szemükbe ötlött a napfényben csillogó Temze. 

– Álljunk meg! Kérem, álljunk meg! – kérlelte Rosamund a kísérőjét. Megállította a lovát, 

és elkerekedett szemmel bámult. 

– Ez olyan hatalmas – szólalt meg kisvártatva. – Nem tudnék ekkora területen élni. Hogyan 

fogok itt tájékozódni? – Owein érezte, hogy a lányt a sírás kerülgeti. 

A lovag leszállt a lóról, és lesegítette Rosamundot a kancáról. 

– Tegyünk egy kis közös sétát. Maybel, jöjjön maga is. – Leemelte az idősebb nőt is a ló 

hátáról, és óvatosan letette a földre. 

Maybel megrázta a szoknyáit, és megdörzsölgette a hátsóját. 

– Ó, uram, így már sokkal jobb! 

Útitársai felnevettek, majd Owein kézen fogta Rosamundot, és a lovukat kantárszáron 

vezetve sétáltak, a nyomukban Maybellel. 

– Csaknem egy hónapja úton vagyunk – kezdte. – Tisztában vagyok azzal, hogy ön eddig 

nem volt távol szeretett Friarsgate-jétől, és mindaz, amit az úton látott, a városok, az apátsági 

templomok és most ez a palota, nagyon új és talán egy kicsit ijesztő is az ön számára. Bár ez 

hatalmas épület, de rövid időn belül könnyedén eligazodik benne. 

– Az összes királyi palota ekkora? 

– Némelyik nagyobb, némelyik kisebb. Richmond a „Fény” nevezetű palota romjaira épült. 

Három évvel ezelőtt, Szent Tamás éjszakáján porig égett. A király és a családja épp itt 

tartózkodtak a karácsonyi ünnepekre, de mindenkinek sikerült megmenekülnie a lángoktól. A 

királynak azonban olyannyira a szívéhez nőtt ez a hely, hogy egy szép új fejedelemlakot 

emeltetett a helyén. A lehető legnagyobb kényelemmel rendezték be, és őszintén szólva ez az 

egyik legelőkelőbb királyi rezidencia; bár megvallom, én szeretem Greenwichi és Windsort 

is. Itt saját ágya lesz, Rosamund. Amikor a királyné Richmondba látogat, itt valamennyi 

udvarhölgye elfér. Soha nem fogják önt hátrahagyni, ha a királyné idejön, ahogy igen gyakran 

előfordul abban az esetben, amikor a királyi udvartartás az egyik lakhelyről a másikra utazgat. 

– Mi lesz itt a dolgom? Nem szeretek tétlenkedni. – Félénken vette szemügyre az impozáns 

építményt. „Ó, Hugh! Miért tetted ezt velem?”, merengett magában. „Nem lett volna rá mód, 

hogy otthon maradjak, és mégis védve legyek Henry bácsitól?” 

– Azt fogja tenni, amivel a királyné megbízza, Rosamund. Egy uralkodó hitvesének 

rengeteg igénye van. Ezért tart annyi udvarhölgyet. 

Rosamund hallgatagon lépdelt, amint tovasétáltak, ámbraszín szeme az előtte tornyosuló 

hatalmas épületegyüttest fürkészte. A palota délnek, a folyóra nézett. Ők most észak felől, a 

gyepen át közelítették meg. Richmond keletnek egészen a szerzetesek ösvényéig nyúlt el, 
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azon túl pedig a karmelita atyák kolostora állt, amelyet a király két évvel azelőtt alapított. A 

palota téglából épült, mindegyik sarkán és az épület körül különféle szögben, valamint az 

épületek között is tornyok magasodtak. A vasszegekkel kivert kapuk kőrisfa szívéből 

készültek, s éjszakára súlyos vasrudakkal reteszelték el. Owein elmesélte Rosamundnak, hogy 

a bal oldali kapu a borospincéhez és a fedetlen teniszpályához vezet, amelyen túl a titkos kert, 

az uralkodó magánkertje terül el. A gyümölcsfákkal, rózsákkal, szőlőtőkékkel és virágzó 

kúszónövényekkel teleültetett parkot három és fél méter magas téglafal veszi körül. Kőből 

faragott állatok, oroszlánok, sárkányok és más hasonló lények díszítik. Mögötte jókora 

gyümölcsöskert található, benne galambházzal és terasszal, onnan nyílik az uralkodó 

magánlakosztálya. 

A jobb oldali főkapu egy nagy udvarra vezetett. Rosamundék most felültek hátasaikra, és 

belovagoltak az udvarra. A kapubejárat fölötti nagy, faragott kőtáblán a királyi címer, a 

Tudorok vörös sárkányos zászlaja és a királyné yorki családjának agara díszelgett. Leszálltak 

a lóról, és a két nő a kikövezett udvaron át követte Sir Oweint. Egy libériás inas varázsolódott 

elő hipp-hopp a semmiből, s most mögöttük ügetett a holmijukat cipelve. 

– Itt az udvart övező épületek a király személyes szolgálatára rendelt nemesek és a ruhatár 

részére vannak fenntartva – magyarázta Owein, miközben a tornyos kapun át egy másik 

udvarra kalauzolta őket. – Ez a középső udvar. 

A két nő tágra nyílt szemmel bámult. Az udvar közepén egy oroszlánokkal, sárkányokkal, 

griffekkel és más bűvös állatokkal körbefaragott óriási szökőkút állt. A kristálytiszta vizet 

köpő kútfők mellé vörös és fehér rózsákat telepítettek, amelyek védett helyükön gyönyörűen 

virítottak. 

– Amott a főkamarás szálláshelye – mutatott Owein balra – és a herceg szobája. Mögöttük 

a királyi kápolna. Itt, jobbra a királyné lakosztálya – bökött az ujjával egy emeletes 

téglaépület felé. 

Rosamund és Maybel követték Sir Oweint az épületbe. A királyné egyik inasa azonnal 

odalépett hozzájuk. 

– A hölgy a cumbriai Friarsgate úrnője, Lady Rosamund. A király gyámsága alá került – 

mondta a lovag. – Azt az utasítást kaptam, hogy hozzam el őt otthonából a királyné házába. 

Én Sir Owein Meredith vagyok, a király szolgálatára. 

– Jöjjenek velem – szólt a szolga, és előresietett anélkül, hogy akár egy pillantást is vetett 

volna hátra. 

A nyomában felmentek a lépcsőn, végig egy folyosón, amelynek végén kitárt egy ajtót. A 

szoba különféle korú nőkkel volt tele. Nagyméretű, kárpitozott karosszékben, lábát 

bársonyzsámolyon pihentetve ült egy bájos arcú hölgy, aki megpillantván látogatóit, magához 

intette őket. 

– Ugye Sir Oweinhez van szerencsém? – kérdezte szelíd hangon. 

A király embere letérdelt, és kezet csókolt a királynénak. 

– Kedves öntől, hogy emlékszik rám, fenség. – Majd Yorki Erzsébet bólintására 

felemelkedett a térdeplésből. 

– És ki ez a bájos gyermek, akit magával hozott? – érdeklődött, kék szemében megcsillanó 

kíváncsisággal. 

– Ő Lady Rosamund Bolton, Sir Hugh Cabot özvegye és a cumbriai Friarsgate örökösnője. 

Talán emlékszik, hogy Lady Rosamund megboldogult férje a király gondjaira bízta őt. Jó 

néhány hónappal ezelőtt engem küldtek érte azzal, hogy hozzam el és ajánljam az ön kegyébe. 

Csak az imént érkeztünk meg, fenség. 

– Köszönöm, Sir Owein. Jelentheti a férjemnek, hogy visszatért, és rendben teljesítette 

kötelességét. A király örülni fog, hogy viszontlátja önt. Aligha talál a sakkban önhöz fogható 

ellenfélre. – Ahogy elmosolyodott, arca gyönyörűségesen kivirult. Kezét nyújtotta a lovag 

felé. 
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Sir Owein megcsókolta, s ezzel útjára volt bocsátva. Egy pillanatra még Rosamundhoz 

fordult. 

– Most itt hagyom, hölgyem. Talán még találkozunk. – Meghajolt a lány felé, barátságosan 

Maybelre hunyorított, és távozott. 

Rosamund legszívesebben utánakiáltott volna: Ne menjen el! Látszólag elárvultan álldogált 

Maybellel együtt a királyné és a szobában tartózkodó többi nő gyűrűjében. Ekkor Yorki 

Erzsébet hirtelen a lányra szegezte a tekintetét. 

– Gondolom, hosszú volt az út – szólt Rosamundhoz. 

– Igen, asszonyom – pukedlizett a lány. 

– Biztosan rémülettel tölt el mindez a változás – mondta szelíd hangján az uralkodó 

hitvese. 

– Igen, asszonyom. – Rosamund érezte, hogy mindjárt elerednek a könnyei. 

– Emlékszem, mennyire ijesztő volt, amikor először küldtek el otthonról – jegyezte meg a 

királyné. – Hamarosan azonban otthonosan fogod érezni magad közöttünk, gyermekem. Te 

legalább beszéled a nyelvet. Néhai fiam özvegye az anyanyelvén kívül más nyelven nemigen 

tudja megértetni magát, így a mi nyelvünkön sem. Ő spanyol hercegnő. Íme, ott ül a terem 

túlsó végében a Spanyolországból magával hozott fekete varjak körében. Mindamellett rendes 

lány. Nos, mit tegyünk veled, friarsgate-i Rosamund Bolton? 

– Nem tudom, fenség – felelte Rosamund remegő hangon. 

– Először is áruld el, miért bízott a férjed a mi gondjainkra – faggatta finoman az előtte álló 

lányt. – És ki a társad? 

– Ő Maybel, fenség. A dadám, aki felnevelt. Otthon hagyta a házastársát, hogy velem 

jöjjön. Nekem csak a férjem halála után jutott a tudomásomra, hogy Hugh, Isten óvja az ő 

lelkét, az önök gyámsága alá helyezett. Azért cselekedett így, hogy megakadályozza Henry 

nagybátyámat abban, hogy feleségül adjon az ötéves fiához, és eltulajdonítsa tőlem 

Friarsgate-et. Henry bácsi azóta feni a fogát Friarsgate-re, amióta hároméves koromban a 

szüleim és a fivérem elhunytak. Hozzáadott a legidősebb fiához, de John kiütéses tífuszban 

meghalt. Mivel én még gyerek voltam, Hugh Cabot pedig öregember, ezért nőül adott Hugh-

hoz abból a megfontolásból, hogy megőrizzen az akkor még meg sem született következő 

fiának. Hugh azonban rendes ember volt. Látta, hogy a nagybátyám miben mesterkedik. 

Törvényes férjemként jogában állt halála előtt a jövőmről rendelkezni. Azért küldött a 

királyhoz, hogy megóvjon engem – hadarta el Rosamund. 

A királyné lágyan felkacagott. 

– Te viszont azt kívánod, bárcsak ne küldött volna ide. Ugye, gyermekem? Pedig mi 

csakugyan meg akarunk védelmezni az ilyen embertől, pontosan a te derék férjed végakarata 

szerint. Majd keresünk neked egy másik rendes férfit, aki méltó hozzád, Rosamund Bolton. 

Nos, mit tegyek veled? 

– Nem tudom, fenség – válaszolta Rosamund csüggedten. 

– Már túl nagy vagy ahhoz, hogy a gyerekszobába, Máriához tegyelek. Ügy látom, hogy 

Margit lányommal lehetsz egykorú. Hány éves vagy, Rosamund Bolton? 

– Ez év április harmincadikán múltam tizenhárom éves, asszonyom. 

– Hat hónappal vagy idősebb Margit lányomnál. Ő a skótok királynéja, miután néhány 

hónappal ezelőtt eljegyezte Jakab király. Egy kis időre mellé adhatnálak. Jövő nyáron lesz az 

esküvője a skót királlyal. Hátha akkor véget ér a köztünk dúló háborúskodás – merengett el a 

királyné. – Igen, Margit és a fiam özvegye, Katalin mellett fogsz szolgálni. Mindhárman 

egykorúak vagytok. Egyelőre az ő társalkodónőjük leszel. Katalin hercegnő – intett a királyné 

a terem túlsó végében tartózkodó lánynak. 

A hercegnő felemelkedett a székéről, és az anyósához sietett. 

– Sí, madame? – pukedlizett. 

– Katalin, ő Lady Rosamund. Ő lesz a te társalkodónőd és Margit királynéé. Érted? 
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– Sí, madame. Értem – felelte a tizenhét éves Aragóniái Katalin. 

– Vidd őt Margithoz, és mondd el neki az óhajomat. 

– Sí, madame – jött a válasz. 

– Sí helyett igent kell mondani, Katalin – oktatta a királyné lankadtan. – Muszáj angolul 

beszélned, gyermekem. Egy napon Anglia királynéja leszel. 

– Én azt hittem, hogy az ön férje a… – Rosamundnak hirtelen a torkán akadt a szó a 

királyné fájdalmas arckifejezése láttán. 

– Remélhetően – szólalt meg végül Yorki Erzsébet – Katalin frigyre lép a második 

fiunkkal, az új trónörökössel, Henrik herceggel. 

Az egyik szolgáló egy kupa bort adott a királyné kezébe. 

– Távozzanak gyorsan, lányok – tessékelte ki őket. – A királyné elfáradt, hiszen egy 

hamarosan megszületendő új életet hord a szíve alatt. Pihenésre van szüksége. 

– Így igaz – hagyta helyben Yorki Erzsébet. – Távozhatsz, Rosamund Bolton. Isten hozott 

az udvartartásunkban, és remélem, hogy boldog leszel nálunk. – Azzal lehunyta a szemét. 

– Gyere! – rántotta meg Rosamund szoknyáját Katalin. 

Rosamund sarkon fordult, és a spanyol hercegnő után kiment a királyné szobájából. 

Hirtelen négy fekete ruhás hölgy fogta körbe őket, és a saját nyelvükön csacsogni kezdtek a 

hercegnőnek. 

– A ti nyelvetek nekem nehéz – mondta tagoltan az idősebb lány –, de jobban beszélek, 

mintsem gyanítják. Az ember többet tanul azáltal, ha tudatlannak tetteti magát, de ugye nem 

szólsz erről senkinek, Rosamund Bolton? 

– Nem, fenség, nem árulom be – felelte Rosamund kuncogva. – Kik ezek a hölgyek 

magával? 

– A duennáim. Valamennyien jó családból származnak, azonban a szolgáló, a társalkodónő 

és a lelkiismeretem szerepét töltik be számomra, főleg Dona Elvira. Nem veszik a fáradságot, 

hogy angolul beszéljenek, és néha nagyon fárasztóak tudnak lenni. A te dadusod is ilyen? 

Rosamund bólintott. 

– Időnként igen, de őszintén megvallva elveszett lennék Maybel nélkül. Hová megyünk? 

– A sógornőm lakosztályába. Amikor Artúr meghalt, és visszahoztak engem az udvarba, 

hozzá költöztettek be. Nem tudom, mi lesz, ha jövő nyáron férjhez adják a skótok királyához, 

ám kétlem, hogy azt követőn valamelyikünk is itt maradhat ezen a kényelmes szálláshelyen. 

Bízzuk erre az ifjú királynéra a döntést, hogy hol aludjál, mivel ez az ő szobája, ahova minket 

csak betettek. – Aragóniái Katalin megállt egy kétszárnyú ajtó előtt, kinyitotta, és belépett. 

Rosamund követte, és egy halvány faburkolatú, ízléses szobában találta magát. Az 

ablakokon vastag, mélykék bársonyfüggönyök lógtak. A kandallót rózsaszínű 

márványangyalok szegélyezték. Illatos almafa égett benne. 

– Margit! – kiáltotta el magát Katalin. – Új társalkodónőt hoztam magunknak. 

Az egyik belső szoba ajtaja kitárult, és egy büszke tartású, tündöklő aranyvörös hajú, 

gyönyörű lány lépett elő. Mély zafírkék szemével kíváncsian nézett. 

– Már így is eléggé össze vagyunk zsúfolva – jelentette ki ingerülten. 

– Ő Lady Rosamund, és az atyád, a király védence. A mamád küldte ide. 

– Borzalmasan poros a ruhád, és eléggé ódivatú – állapította meg Angliai Margit, amint 

komótosan körbejárta Rosamundot. – De remélem, tehetünk valamit. Mi a véleményed, Kate? 

Amíg mindenki kint lesz a vadászaton, addig mi elszórakoztatjuk magunkat azzal, hogy 

társaságbeli, divatos hölgyet faragunk belőle. 

– De goromba! – fakadt ki Rosamund mérgesen. – Majdnem egy egész hónapon át úton 

voltam, hogy idejöjjek. Nekünk Cumbriában a birkák között nincs szükségünk divatra. Az 

öltözék arra való, hogy melegen tartsa és elfedje a testünket. Bárhol másutt szívesebben 

lennék most, csak itt ne kelljen lennem! 

Margit kacajra fakadt. 
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– Ó, hál’ istenkém, hogy te nem vagy olyan sótlan, mint a mi derék Kate-ünk. Néha halálra 

untat a jóságával. Te nem fogsz fárasztani. Északról jöttél? Ismersz skótokat? Az elmúlt 

nyáron Stuart Jakab eljegyzett, és most én vagyok a királynéjuk. Jövő nyáron lesz az esküvőm 

a királlyal. Nagyon idős, de állítólag fáradhatatlan szerető. Remélem is. Velem fogsz aludni, 

cumbriai Lady Rosamund. Most mondj köszönetet, mi pedig amilyen gyorsan csak tudunk, 

kivetkőztetünk ebből az ósdi öltözékből. Ebben a göncben nem jelenhetsz meg velünk a 

vacsorán. 
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5. fejezet 

Rosamund életében először tett szert vele egykorú barátokra. Igaz, Aragóniái Katalin 

csaknem négy évvel volt idősebb, Angliai Margit viszont csupán fél évvel volt fiatalabb nála. 

Katalin szemérmes és zárkózott, Margit rátarti, merész és szókimondó volt. Még nem 

koronázták meg, de minthogy az eljegyzés megtörtént, királyné és minden tekintetben a skót 

királyi család tagja lett. A cumbriai lánynak sikerült jól kijönnie mindegyik hercegnővel. 

Félelemmel vegyes tisztelettel kezelte őket. A két hercegnő viszonzásul oly módon bánt vele, 

mintha közülük való lett volna, pallérozták, és végigkalauzolták az udvari élet útvesztőin. 

Tudor Margit, akit a bizalmasai Megnek szólítottak, büszkesége és szeszélyes természete 

ellenére furamód jóindulatú volt. Messze kifinomultabb, tapasztaltabb Rosamundnál, aki 

viszont jobban ismerte az átlagemberek világát, és természeténél fogva gyakorlatiasabb volt. 

Jól kiegészítették egymást. A királynét kellemes meglepetésként érte, hogy a hercegnő, 

második gyermeke, aki mindaddig akaratos és bajkeresésre hajlamos teremtés volt, Rosamund 

társaságában lehiggadni látszott. Ellenszegülő természete visszafogottabbá vált. 

– Az anyám egy angyalnak tart téged – nevetett Meg, amikor a titkos kertben üldögéltek 

egy hónappal Rosamund megérkezését követően. – Azt mondja, hogy jó hatással vagy rám. 

– Te mindig a kedved szerint cselekszel, Meg, ez nem titok – jegyezte meg Rosamund kis 

mosollyal. – Ám ha arra bátorítanak, hogy az én viselkedésemet kövesd, megtiszteltetésnek 

veszem. 

– Te nem vagy álszent, mint Kate. 

– Úgy vettem észre, hogy Kate csak olyan, amilyenné nevelték. A spanyolok borzasztóan 

szigorúan bánhatnak a lányaikkal. Katalin ezért olyan, amilyen, én viszont a néhai férjemnek 

köszönhetően vagyok ilyen. 

– Ő milyen volt? Jó szerető volt? – kíváncsiskodott Meg. 

– A házasságkötésünkkor hatéves voltam, a halálakor pedig túl fiatal, ezért nem alakult ki 

közöttünk testi kapcsolat – magyarázta pirulva Rosamund. – Hugh számomra inkább apa volt, 

mint férj. 

– A nagyanyám annyi idős volt, amikor az apámat megszülte, mint mi most – mondta Meg. 

– Még nem találkoztál vele, de majd fogsz. Tiszteletreméltó Margitnak, hívják. 

Természetesen róla kaptam a nevemet. Nem tudom, hogy kedvelem-e vagy sem. Néha félek 

tőle. Bár úgy tűnik, hogy ő szeret engem. Rém okos és nagy tekintélyű. Apám után ő 

rendelkezik a legnagyobb hatalommal az egész királyságban. 

– Ő hol lakik? 

– Van egy háza Londonban, amit Cold Harbournak neveznek, és nem egy lakhellyel 

rendelkezik szerte az országban. Richmondban is van lakosztálya, de ő csak a karácsonyi 

ünnepekre látogat ide. Hamarosan Windsorba megyünk, de karácsonyra visszajövünk 

Richmondba. Kiskoromban Fénynek nevezték a régi palotát, de az egyik télen leégett. Apánk 

annak helyén építtette fel Richmondot. A karácsonyi ünnepek után valószínűleg Londonban 

telelünk, mivel anyánk gyermekének februárban kell világra jönnie – tájékoztatta Meg a 

társalkodónőjét. 

– Miért nem maradtok mindig egy helyen? – kérdezte Rosamund. – Nem éri meg a 

fáradságot az ide-oda költözködés. 

Margit bólintott. 

– Egyetértek veled, de mi ily módon szoktuk megmutatni magunkat az embereknek. 

Ráadásul, ahol épp tartózkodunk, annak a környéknek kell gondoskodnia az ellátásunkról. 



 55 

Nem várható el, hogy egyetlen vidék élelmezzen minket egy egész éven át. Ezért utazgatunk 

egyik helyről a másikra. Várd meg, amíg Windsorba érünk – kacarászott Margit. 

– Szegény Maybel – vigyorgott Rosamund. – Még csak most kezd erőre kapni a 

Cumbriától idáig tartó út után, és máris indulunk tovább? Tudom, hogy hűséges hozzám, mert 

különben már egyenesen hazament volna a férjéhez. – Felsóhajtott. – Mit gondolsz, találnak 

nekem férjet jövő nyárig, mielőtt Skóciába kell menned? 

– Téged jutalomként adnak oda olyasvalakinek, akit a király meg akar tisztelni – közölte 

nyíltan a hercegnő. – A királyi hercegnők és a vagyonos lányok szétosztogatni való cukorkák. 

Tisztában vagyok ezzel, amióta csak az eszemet tudom. Te is egy ilyen cukorka vagy. Igaz, 

hogy nem egy nagynevű családból származol, de hatalmas birtokkal és, elmondásod szerint, 

termékeny földekkel, terebélyes juhnyájakkal, marhacsordákkal és lovakkal rendelkezel. Ez 

eléggé tekintélyes vagyon ahhoz, hogy a kevésbé előkelő származásod fölött szemet 

hunyjanak. Apám, aki ügyes, eszes ember, minél előbb férjhez fog adni téged. Mégpedig 

olyasvalakihez, akiben megbízik, és akinek továbbra is hasznát veheti mind ő, mind a Korona 

a skót határ mentén. Erre mérget vehetsz. 

– Ez olyan ridegen hangzik. 

– Egyáltalán nem számítóbb ez a lépés annál, amit a nagybátyád kívánt tenni annak 

érdekében, hogy felügyeletet gyakoroljon fölötted és a birtokod fölött oly módon, hogy 

hozzáad a kisfiához – vágta rá Meg, majd kíváncsian megkérdezte: – Téged már 

megcsókoltak? Engem még nem. Ha csókolóztál már, meséld el, hogy milyen. 

– Úgy érted, hogy szenvedélyes csókkal illetett-e már valaki úgy, mint egy szerető? Nem, 

ilyen csókot még nem kaptam. 

– Ezzel azt akarod mondani, hogy Sir Owein nem kísérelt meg elcsábítani? – hitetlenkedett 

a hercegnő. – Pedig rendkívül jóképű. Neked nem tűnt föl? Dehogynem, hiszen elpirultál! 

– Engem soha nem csókolt meg, de az igaz, hogy nagyon jóképű, ő pedig elárulta, hogy 

csinosnak tart engem. 

– Azt beszélik, hogy minden hölgynek tetszik. Ha nem olyan szegény, bármely 

házasulandó nő számára jó parti lenne – közölte bizalmasan Meg. 

– Vajon miért tetszik a hölgyeknek? 

– Mert fölöttébb kedves és udvarias. Jóízűen tud nevetni a tréfán. Nagyon hűséges, és a 

családom kegyét élvezi. Ám ahogy a férfiak gazdag nőre vágynak, úgy az okos nők is 

vagyonos férfira áhítoznak. Szerencsétlen Sir Owein. Nem valószínű, hogy valaha is meg fog 

nősülni. 

Felszedelőzködtek Richmondból, hogy először Londonba menjenek, minthogy a király itt 

szerette megünnepelni mindenszentek előestéjét, mindenszentek napját és a halottak napját. 

Bárkákkal érkeztek a folyón Londonba, a Westminster-palotához. Először az uralkodó bárkája 

tűnt fel. A király és a királyné teljes díszbe öltözve, az uralkodói jelvényeket, így a koronát is 

magukon viselve mutatkoztak a folyó két partján az üdvözlésükre összegyűlt tömeg előtt. Az 

immár trónörökös Henrik herceg is velük volt. Az emberek éljenezték a jóképű, megnyerő 

herceget, aki szemlátomást élvezte a nép üdvrivalgását. Rosamundot még nem mutatták be a 

nála két évvel fiatalabb ifjú Tudor Henriknek. 

A bámészkodók elismerően bólogattak a királyné észrevehetően gömbölyödő hasa láttán. 

Maguk között megkönnyebbülten pusmogtak az új örökös robusztus megjelenéséről. A királyi 

bárkát követő második, ugyancsak díszes dereglye Tiszteletreméltó Margitot szállította. A 

család matriarchája pazar öltözékben, méltóságteljesen integetett az alattvalóknak. 

Artúr herceg halála után felröppent a hír, hogy Katalin hercegnő gyermeket vár. Ám 

hamarosan bebizonyosodott, hogy ez csak pletyka. Katalin Margittal és a társalkodónőikkel a 

harmadik bárkában utazott. Rosamund is közöttük ült. Álmélkodva bámulta a körülötte 

elterülő várost. Ujjaival idegesen morzsolgatta új fekete selyemszoknyáját, és az járt a 

fejében, vajon nem túl elegáns-e egy vidéki lánynak az aranygyöngyökkel és hímzéssel 
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díszített, önmagában csíkos fekete felsőrész. Tudor Margit azonban az ellenkezőjéről 

biztosította, amikor újdonsült barátnőjére ráadta a ruhatárából neki ajándékozott öltözéket. 

– Ha a társalkodónőm akarsz lenni, akkor úgy is kell kinézned – szögezte le Margit. – Én 

már kinőttem ezt a felsőrészt és a szoknyát, de rád tökéletesen illik, Rosamund. Remélhetőleg 

karácsonytól már nem kell gyászolnunk a bátyámat, és újra színes ruhákban járhatunk. 

Szerintem a túl sok fekete sápasztja az arcot. 

– Margit kevély lány, de jószívű – jegyezte meg Maybel az úrnőjének. – Ki hitte volna, 

hogy az én kicsikém egyszer egy hercegnő barátnője lesz! 

Amint a dereglyéjük tovasiklott a folyó vizén, Rosamund magában sajnálta szegény 

Katalint, mert olívaszínű bőrével a fekete gyászruhában még a szokottnál is sápadtabbnak 

látszott. Meg azonban ragyogóan festett az aranyhímzéses és gyöngydíszítéses fekete 

bársonyruhájában. Nagyon is vonzónak tűnt, mivel tejfehér arca csakúgy, mint Rosamundé, 

pirospozsgás volt. Vidáman integetett a szájtáti sokadalomnak, amely nagy ovációval 

köszöntötte őt. Tudták, hogy hamarosan házasságot köt a skótok királyával, és remélték, hogy 

ez a frigy békét hoz Anglia és Skócia között. A bárkák kezdtek a part felé húzni. 

Rosamund alig tudott uralkodni magán. 

– És én még Richmondot nagynak hittem! – mormolta, de Meg meghallotta, és felkacagott. 

– A Westminster nem is olyan rossz – mondta a hercegnő. – Mi a déli szárnyat lakjuk. A 

többi részében az apátság és a parlament foglal helyet. A mama jobban szeret a Baynard-

kastélyban lakni, amikor Londonba jövünk. Az szebb. Itt a városban természetesen minden 

kicsit szűknek, zártnak tűnik. De várd ki, amíg Windsorba érünk. 

– Kik azok, akik a kikötőnél gyülekeznek? – kérdezte Rosamund izgatottan. 

– Ó, valószínűleg a főpolgármester, a városi elöljárók meg a királyi udvar különféle tagjai 

– sorolta Meg könnyedén. – Ma találkozni fogsz a nagyanyámmal. Nincs hozzá fogható 

asszony a világon, Rosamund, de ne hagyd, hogy elijesszen. Elvárja az udvariasságot és a 

tiszteletet, de ne alázkodj meg előtte. A nagymama utálja a talpnyalást. Türelmetlen a csúszó-

mászókkal szemben. Az ő akarata előtt mindenki meghajol, még maga a király is – mondta 

elragadtatással a hercegnő. – Remélem, hogy egyszer én is olyan leszek, mint ő. 

Partra szálltak. A király, a királyné, Tiszteletreméltó Margit és Henrik herceg már jóval 

előttük jártak. Rosamund engedelmesen követte társait, jóformán elveszett a kíséretük között. 

A családi kisterembe érve a király átölelte az édesanyját. Az élénk fekete szemű, előkelő 

testtartású, tetőtől talpig feketébe öltözött méltóságteljes hölgy a fején fehér fátylas, magas, 

cukorsüveg alakú fejdíszt viselt. 

– Sápadtnak látszol, Erzsébet – üdvözölte menyét Tiszteletreméltó Margit, és mindkét 

orcáját megcsókolta. – A szolgálóid rendszeresen itatják veled azt az erősítőszert, amit 

előírtam neked? Az ifjú Henrik erős, robusztus fiú, de soha nem lehet tudni. Elkelne még egy 

egészséges herceg a családban. 

– Minden tőlem telhetőt megteszek, asszonyom – felelte a királyné kis mosollyal. – Miért 

van az, hogy a gyermek neméért mindig az anyát teszik felelőssé? Ön, mint művelt asszony, 

megmondaná nekem, hogy mi ennek az oka? 

A király édesanyja elkuncogta magát. 

– Kedves Erzsébetem, tudsz te olyan férfiról, aki ilyen fontos kérdésben vállalja a 

felelősséget? Ha mindenáron tudni akarod, amondó vagyok, hogy ez Isten akaratán múlik. De 

azért továbbra is imádkozz egy szép, egészséges hercegért, kedvesem. 

– Én nem vagyok elég hercegnek, asszonyom? 

Minden tekintet a csípőre tett kézzel terpeszben álló fiú felé fordult. Üstöke vörösarany 

színű, szeme élénkkék volt. 

– Ha leesel a lovadról, és betöröd a kobakod, Henrik, mitévők leszünk? – kérdezte a 

nagyanyja. – Mindig legalább két hercegnek kell lennie a családban arra az esetre, ha 

valamelyiket szerencsétlenség éri. 
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– Engem nem fog szerencsétlenség érni, asszonyom – jelentette ki Tudor Henrik –, és egy 

napon majd én leszek a király. 

– Fiam, mit szólsz ehhez a kiskakashoz, akit te nemzettél? – kacagott Tiszteletreméltó 

Margit. – Gyanítom, hogy rám ütött ez a gyerek, bár küllemre inkább York. 

– Egyáltalán nem hasonlít önre – felelte a király –, de abban egyetértünk, hogy a 

megjelenését tekintve York. Ugye, Bess? 

– Igen, az apámra emlékeztet, de az ön vonásait is felfedezem rajta, mylord – válaszolta a 

királyné csendesen. 

Tiszteletreméltó Margit gyors pillantást vetett a menyére. Bess nagyon értett a 

megjátszáshoz, és tudta, hogyan kell bánnia a férjével. Rajongott Tudor Henrikért, s az 

anyósa ezért hálás volt neki. 

– Hol van a névrokonom? – kérdezte a király anyja. 

– Itt vagyok, asszonyom – lépett elő az ifjú Tudor Margit, és pukedlizett a nagyanyja előtt. 

– Örömmel látom, hogy jól nézel ki – jegyezte meg Margaret Beaufort. – És hol van Kate, 

a mi spanyol Kate-ünk? Gyere, hadd lássalak téged is. Jaj, úgy festetek ebben a 

gyászviseletben, mint valami kis varjak! A fiataloknak nem kellene feketét hordaniuk. Nos, 

sajnos, ez ellen nincs mit tenni. – Éles tekintete végigsepert a Margittal és Katalinnal érkezett 

fiatal nők csoportján. – És ki ez a bájos gyermek? – mutatott kecses ujjával Rosamundra. – Őt 

nem ismerem. 

– Ő a papa új gyámleánya – világosította fel nagyanyját Margit. 

– Hogy hívnak, gyermekem? – tudakolta Richmond grófnéja, s szúrós szemmel alaposan 

szemügyre vette a megkérdezettet. 

– Rosamund Bolton vagyok Friarsgate-ből, asszonyom – válaszolta a lány tetszetős pukedli 

kíséretében. Elbűvölte az idős hölgy tiszteletet parancsoló megjelenése. Tekintélyesebb a 

királynénál, állapította meg magában. 

– A kiejtésedből ítélve északról származol. 

– Ó, jaj! – nyögte Rosamund, és elöntötte arcát a pír. Pedig igazán igyekezett helyesen 

beszélni. 

– Jó néhányan északról kerültek hozzánk, gyermekem. Ebben nincs semmi szégyellnivaló. 

Ismered a Neville-eket? 

– Nem, asszonyom. Mielőtt az udvarhoz kerültem, soha nem jártam néhány mérföldnél 

messzebb az otthonomtól – felelte Rosamund udvariasan. 

– Ah, értem – mormolta a grófné. – Ki bízott a fiam gondjaira, Rosamund Bolton? A 

szüleid? 

– Nem, asszonyom. A néhai férjem. Még csak hároméves voltam, amikor a szüleim 

meghaltak. A férjem Sir Hugh Cabot volt, Isten óvja az ő lelkét – felelte Rosamund, keresztet 

vetve. 

– Isten óvja a lelkét! – vetett keresztet Tiszteletreméltó Margit is. – Henrik! Sir Hugh 

Cabot egyszer megmentette az apád életét. Tudsz róla? Ifjú özvegyének a 

legmesszebbmenőkig gondját kell viselnünk. 

– Igen, mama – felelte rá kötelességtudóan a király. – Tudtam, hogy a gondjainkra bízták, 

de csak ma láttam őt először. A királyné és a hercegnők társaságában él. 

– Ki hozott az udvarba, gyermekem? – fordult most Rosamundhoz Tiszteletreméltó 

Margit. 

– Sir Owein Meredith. 

– Ó, az a kedves ember! – mormolta Richmond grófnéja, kis mosollyal az ajkán. – Jól áll 

rajtad az unokám ruhafelsője, gyermekem. – Fürge tekintetével tüstént felismerte azt a 

ruhadarabot, amelyet ő ajándékozott az unokájának néhány hónappal ezelőtt. 

– Én már kinőttem – vágta rá gyorsan Meg. – A én kebleim már túl teltek, de Rosamund 

még deszkamellű. 
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Rosamundnak a méregtől az arcába szökött a vér. Igenis neki is vannak mellei! Csak épp 

kisebbek Meg bő méretarányaihoz viszonyítva. Ez felettébb bosszantotta, kiváltképp, hogy a 

hercegnő több hónappal fiatalabb volt nála. 

– Mintha rád öntötték volna – dicsérte meg Richmond grófnéja jóindulatúan, majd az 

unokájához fordult: – A skótok királynéjának aranyból van a szíve, de a nyelve óvatlan. 

Egyetlen nő sem veszi szívesen, főleg nem egy másik nőtől, Tudor Margit, ha akár előnyére, 

akár hátrányára másokhoz hasonlítgatják. Remélem, ez eszedbe jut majd, amikor a téged 

megillető helyre kerülsz. Úgy hallom, a skót nők végtelenül büszkék. 

– Emlékezni fogok a szavaira, asszonyom – ígérte Meg halványan elpirulva, de nem 

sütötte le a szemét, hanem egyenesen nagyanyja szemébe nézett. 

– Ideje, hogy részben feloldjalak a gyászviselet alól – rendelkezett Tiszteletreméltó Margit. 

S már másnap reggel, amikor Rosamunddal együtt felébredt, Meg egy pár könnyű, 

narancssárga bélésselyemből készült ingujjat talált az ágyán. 

– Ó! – visított fel örömében Meg, és felkapta az élénk színű selyem ingujjat. – Tillie! – 

kiáltott az öltöztetőnőjéért. – Erősítsd hozzá a ruhafelsőmhöz. Ebben megyek misére. 

Biztosan ez a nagymama ajándéka nekem. 

– Így igaz, fenség – erősítette meg a szolgáló. – Lady Rosamundnak is hagyott itt egy szép 

fehér színűt. Odaadjam az ő Maybelének? 

– Igen! – döntött azonnal Meg, és Rosamundhoz fordult: – Ha a nagymama azt mondja, 

hogy nem kell tovább gyászolnunk Artúrt, akkor mi engedelmeskedünk az óhajának! A mama 

és Katalin természetesen továbbra is gyászban jár, ám én örülök, hogy végre megszabadulok 

ettől a feketétől. 

– Attól még mindig feketét kell hordanunk – emlékeztette Rosamund tárgyilagos hangon. – 

Feketék a ruhafelsőink, a szoknyáink, a fejdíszeink. 

– De az ingujjal kirívunk a többiek közül – jegyezte meg pajkosan Meg. – A férfiak minket 

fognak észrevenni, és nem a többieket. 

– De te már valójában férjnél vagy – jött zavarba Rosamund. 

– Hivatalosan még nem vagyok házas. Különben is, a skótok királyának volt egy kitartott 

szeretője, Maggie Drummond, aki, mint hallom, igen kedves volt a szívének. Nemrég 

megmérgezték a nőt a két lánytestvérével együtt. Mindhárman meghaltak. Állítólag Jakab 

király nem tudta elviselni annak gondolatát, hogy el kell válnia tőle. Egy közeli embere, bár 

nem tudni, hogy ki, a saját kezébe vette az ügy elintézését. A házasságom mind Angliának, 

mind Skóciának rendkívül fontos. Az apám addig nem hajlandó északra küldeni, amíg nem 

zárul le a Maggie Drummonddal kapcsolatos ügy. 

– Miért szeretnéd, hogy más férfiak felfigyeljenek rád? 

– Mert szórakoztató – nevetett Meg, majd huncut mosollyal hozzáfűzte: – Lehet, hogy 

találkozunk Sir Oweinnel a misén. Biztosan kiszúr téged, ha a szép fehér selyem ingujjat 

viseled. 

– Miért kellene azzal törődnöm, hogy észrevesz-e vagy sem? – kérdezte gyöngyöző 

kacajjal Rosamund. Kimászott az ágyból, mezítláb átvágott a szobán, és a részére kitett ezüst 

mosdótálban nekilátott megmosni az arcát és a kezét. Meg mosdótálja aranyból volt. 

– Azért, mert mielőbb férjet fognak választani neked – felelte Meg. – Esetleg jobb lenne, 

ha olyan férfit kapnál, aki veled tartana Friarsgate-be, mert nincs saját földje. Ráadásul a 

birtokod a határvidéken van. Bár nem hiszem, hogy a skótok lerohanják Angliát, miután 

hivatalosan is a királynéjuk leszek, azért nem ártana, hogy ha az apámnak, a királynak lenne 

egy olyan embere a határnál, mint Sir Owein. Apám tudja, hogy ő hűséges és megbízható 

lovag. Északon a lordok arra hajlanak, amerre a szél fúj. Gyakran hasznavehetetlenek és 

megbízhatatlanok. 

– Pedig ők is angolok – döbbent meg Rosamund. 

Tudor Margit kikászálódott az ágyából, és odament új barátnőjéhez. 
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– Olyan naiv vagy – paskolta meg Rosamund bársonyosan puha arcát. – Imádkozom, hogy 

a jóhiszeműségedet nehogy egyszer is kemény próbának vessék alá, Rosamund Bolton. 

Sir Oweinnel nem találkoztak a misén, de néhány nap múlva, amikor már berendezkedtek 

Windsorban, a férfi felkereste a királyné lakosztályát, hogy udvariasan Rosamund után 

érdeklődjön. Yorki Erzsébet mellett ültek, épp ruhákat hímeztek az új baba számára, amikor 

látták, hogy a lovag belép, és meghallották a szavát. Meg megbökte Rosamundot, akinek 

lángvörös lett az arca, amint a királyné szelíd hangon felszólította, hogy tegye félre a 

kézimunkát, és lépjen előre. 

– Rosamund Bolton, íme, Sir Owein Meredith eljött, hogy tiszteletét tegye nálad – mondta 

a királyné. 

Rosamund pukedlizett a királynénak, de fogalma sem volt, hogy mit mondjon. 

– Jól érzi magát, hölgyem, és az ön derék Maybelje is jól van? – kérdezte szívélyesen Sir 

Owein. 

– Igen, uram, és köszönöm az érdeklődését – felelte Rosamund, miután megtalálta a 

hangját. Bátran a férfi zöldes szemébe nézett, s amikor Owein rámosolygott, meglepetten 

tapasztalta, hogy vadul kezd verni a szíve. 

– Még mindig hiányzik önnek Friarsgate, vagy az udvar varázsa máris magával ragadta? 

– Az udvar módfelett lenyűgöző, uram, és mindenki kedves, ennek ellenére hiányzik az 

otthonom – vallotta meg Rosamund. 

– Lehet, hogy még találkozunk– fejezte be a társalgást Sir Owein, és a királynéhoz fordult. 

– Köszönöm az engedélyét, fenség, hogy szót válthattam Lady Rosamunddal. Átadhatok 

valamilyen üzenetet az ön jó urának? 

– Mondja meg a királynak, hogy ma este a lakosztályomban vacsorázom. Biztosan fiút 

hordok a szívem alatt, mert ezúttal nehéznek érzem a terhemet – válaszolta a királyné. – Adja 

át köszönetemet a férjuramnak, és szívesen látom a lakosztályomban, ha szeretne 

meglátogatni. 

Sir Owein meghajolt, és kivonult a teremből. 

– Tetszel neki! – ujjongott Meg. 

– Ugyan, csak udvariasságból jött el – hűtötte le Rosamund. 

– Akkor is tetszel neki – erősködött a hercegnő, s kék szeme sokatmondóan megcsillant. 

– Ugyan, mit számít az? – suttogta Aragóniái Katalin. – Amikor eljön a kiházasításának az 

ideje, úgyis azt a férfit választják ki férjéül, aki nekik tetszik. A legjobb, ha nem szemel ki 

magának egyvalakit, mert biztosan másnak fogják szánni. 

– Rosamund nem olyan jelentős személy, mint mi, Kate – vetette ellen Meg. 

– Ebben nagyot tévedsz – feleselt a spanyol hercegnő. – Rosamund birtoka stratégiai 

fontosságú területen fekszik. Kétségtelenül olyan férjet jelölnek ki a számára, akiben bíznak, 

hogy meg tudja védeni Anglia területének azt a darabját. Ráadásul Rosamundnak rengeteg 

birkája és marhája van. A földjeivel és a gazdag javaival nem fogják könnyelműen odaadni, 

főleg nem egy egyszerű lovagnak, aki nem rendelkezik jelentős kapcsolatokkal. Rosszul 

teszed, hogy Rosamundot arra biztatod, hogy Sir Oweinre vessen szemet. Ha ehhez a 

lovaghoz húz a szíve, nagy lelki fájdalom éri majd Rosamundot, és nagyon boldogtalan lesz 

az a férfi, akit végül a férjéül jelölnek ki. 

– Nem tehetek róla, én egy ilyen romantikus lélek vagyok – felelte rá Tudor Margit. 

– Azért lépsz frigyre a skótok királyával, hogy helyreálljon a béke az angolok és a skótok 

között – emlékeztette Kate. – Neked mindenkinél jobban kellene tudnod, hogy a házasság 

nem több kötelességteljesítésnél. 

– Először jön a házasság, azután a szerelem, a nagymamám ezt szokta mondogatni – 

vetette oda Meg hetykén. – Majd meglátod, Kate, hogy magamba bolondítom Stuart Jakabot! 

– Az érdekedben remélem, hogy így lesz – mondta az aragóniai hercegnő. 

– Szeretted a bátyámat, Artúrt? 
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– Kedves volt, elbűvölő és nagyon intelligens – felelte révetegen Kate –, csak még fiatal. 

Nem vagyok benne biztos, hogy nem lett volna jobb pap, mint férj, de ezt már soha nem 

fogjuk megtudni. Szegény Artúr a sírjában pihen. – Áhítatosan keresztet vetett. 

– Az a hír járja, hogy az apám a fivéremhez, Henrikhez fog feleségül adni téged – 

motyogta halkan Meg. – Henrik úgy mereszti a szemét a csinos nőkre, mint macska a 

pintyőkére. A papa papnak szánta, de Henrik nem annak termett. Igaz, hogy a magassága már 

most jócskán meghaladja a száznyolcvan centit, de azt hiszem, még túl fiatal ahhoz, hogy 

ágyba vigyen egy nőt, bár nem csodálkoznék, ha már megpróbálta volna. 

– Meg! – Kate arcát elöntötte a pír. 

– Henrik nagyon vakmerő és rettenetesen büszke – jegyezte meg Rosamund –, de 

ugyancsak jóképűnek tartom. 

– Egek ura! – kiáltott fel fojtott hangon Meg, hogy az édesanyja meg ne hallja. – Soha ne 

mondd Hal szemébe, hogy jóképű. Amúgy is egy pávakakas. És az önteltsége határtalan! 

Nem neked kellett egy gyerekszobában nevelkedned vele! Hál’ istennek, hogy már nem 

vagyok ott! Most már Mária is megmenekült tőle, mivel a papa maga mellett tartja Henriket. 

– Miért tartja a közelében? – kérdezte kíváncsian Rosamund. 

– Henriknek el kell sajátítania az uralkodás művészetét – felelte Kate. 

– Dehogyis akarja a papa uralkodónak nevelni – szólt közbe Meg. – Azért tartja a 

közelében, mert attól tart, hogy meghal, és akkor a papának nem lesz fia, aki a trónon 

kövesse. A papa nem kedveli Henriket. Artúrért rajongott, és minden szeretetét a legidősebb 

bátyánkra pazarolta. Ez a szeretet kihunyt apánk szívéből Artúr halálával. Szerintem a papa 

majdhogynem gyűlöli Henriket, amiért ő életben van, és egészséges, mint a makk, míg Artúr 

halott, és soha nem is volt nagyon életerős – vonta le a következtetést. 

– Túl szigorúan ítéled meg az édesapádat – nehezményezte Kate. – Derék, istenfélő ember, 

és mindig jóságos volt hozzám. 

– Te nem a keze alatt nőttél fel – feleselt Meg. – Persze kedves, és biztosan az anyánkat is 

szereti, de kegyetlen is tud lenni. Remélem, hogy soha nem fogod megismerni őt erről az 

oldaláról, Kate. Ne feledd, hogy a papád még nem fizette ki a teljes hozományodat. Apám 

egyelőre még mindig megvalósíthatónak tartja a szüléiddel való szövetséget, amely az 

Artúrral kötött házasságod révén jött létre. Azt tervezi, hogy Henrikhez ad téged feleségül, 

amikor az öcsém idősebb lesz. Ám ha az apád nem küldi el a tartozást, a papa félredob téged, 

és Franciaországban keres az öcsémnek feleséget. 

– Akkor hazamegyek – közölte Kate gyakorlatiasan. 

– Apám nem hagyja, hogy elmenj, amíg egészen biztos nem lesz abban, hogy tovább már 

nem veheti hasznodat. Sőt az édesapám a szűkmarkúságáról is híres. A már elküldött 

hozományrészt esze ágában se lesz visszafizetni. Gondolom, azért követeli a többi részt, hogy 

abból fizesse ki az én hozományomat Jakab királynak, és ne kelljen a saját zsebébe nyúlnia – 

kacagott Meg. 

Csaknem egy hónapig maradtak a windsori impozáns kőkastélyban. A király és az udvar 

mindennap vadászott, de Rosamund a napjai java részét a királyné mellett töltötte. Erzsébet 

örömmel vette, hogy a király ifjú gyámleánya tud olvasni. Rosamund rendszeresen felolvasott 

úrnőjének a latin nyelvű versikéket és fohászokat tartalmazó breviáriumból. Maybel kis 

úrnője szerény ruhatárának átalakításával foglalatoskodott. Ebben Tillie nyújtott neki 

segítséget, aki egész életében a királyi háznál szolgált, igen járatos volt az udvari öltözködési 

etikettben, és ismerte a legeslegújabb divatot. 

December elején hátrahagyták Windsort, hogy karácsonyra, amely köztudottan a király és 

a királyné kedvenc ünnepe volt, visszatérjenek Richmondba. A tizenkét napon át tartó 

karácsonyi ünnepek a szentestével vették kezdetüket. A szokásokat többé-kevésbé hasonló 

módon tartották meg, mint Friarsgate-ben, csak sokkal nagyobb keretek között. A tizenkettes 

számnak fontos szerep jutott. Mindenből tizenkettő volt. A nagyteremben körben szám szerint 
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tizenkét nagy, talpas, aranyozott vas gyertyatartót állítottak fel, melyek mindegyikéből 

tizenkét kecses kar nyúlt ki, s bennük tizenkét darab, méhviaszból öntött gyertya égett. A 

helyiség gondosan kiválasztott pontjain tizenkét hatalmas márvány virágtartót helyeztek el, 

melyek mindegyikét egyenként tizenkét zöld magyalágacskából ezüst- és aranyszalagokkal 

összekötött tizenkét csokorral, valamint élénkpiros bogyókkal töltötték meg. A négy nagy 

kandallóba már bekészítették az ünnepi öles fahasábokat. 

A fejedelmi nagyteremben zöld vonalat húztak, az úgynevezett karácsonyi küszöböt. Az 

ünnepi lakoma addig nem kezdődik el, magyarázta Meg Rosamundnak, amíg a 

szerencsemadár a küszöbön átlépve nem jön be a terembe táncot lejteni. Szinte betegre 

izgulták magukat a várakozás közepette. Tiszteletreméltó Margit még az ünnepség előtt 

határozott, de nyugodt hangon közölte a fiával és annak feleségével, hogy saját belátásuk 

szerint gyászolják továbbra is Artúr herceget, de minthogy karácsony van, ő a maga részéről 

azt szeretné, hogy a fiatalok vidáman élvezzék az ünnepet. Főleg, hogy ez lesz az utolsó 

karácsony, amelyet az ő kedvenc unokája, Margit velük tölthet. 

Így tehát Margit hercegnőt arany hímzésbetétes, elegáns középkék bársonyruhába 

öltöztették. Kibontott gyönyörű aranyvörös hajkoronájára gyöngydíszítéses arany 

homlokpántot tettek. Kate nyest-prémmel szegélyezett, szép mályvaszínű bársonyt öltött 

magára, sűrű gesztenyebarna haját egyszerű copfba fonva viselte vékony aranyfátyol alatt. 

Noha öltözéke korántsem volt ilyen pazar, Rosamund pompásan érezte magát a fekete 

bársonyszoknyájában, a Megtol kapott aranygyöngyös fekete selyem ruhafelsőben és az új 

fehér selyem ingujjban. Hátul gondosan copfba font vörösbarna haján ő is, mint Meg, 

aranyhuzalos és apró édesvízi gyöngyökkel díszített homlokpántot viselt, melyet a királynétól 

kapott ajándékba. 

Váratlanul harsonaszó zendült fel a trubadúrkarzaton, s egy ugrással a terembe szökkent 

egy tetőtől talpig zöldbe öltözött magas férfi. Jelmeze apró arany- és ezüstcsengettyűkkel volt 

televarrva, melyek csillogva-villogva csilingeltek, ahogy a férfi ropta a táncot. Szemét és orrát 

csodás kékes és zöldes aranysárga tollas maszk fedte. A terembe szökellve a főasztalhoz 

táncolt, ahol a király, a királyné, a hercegnők, Richmond grófnéja és a canterburyi érsek ültek. 

Megemelintette a kalapját a király előtt, majd megperdült, s vidám tánclépésekkel ide-oda 

szökkenve keresztül-kasul körbeugrándozta a termet a tilinkók, a dudák és a kétfenekű dobok 

szolgáltatta zenére. Mindegyik asztalnál megállt, és megemelte a kalapját. A jókedvű nézők 

pénzérmét dobáltak bele, majd a szerencsemadár tovalejtett. 

Rosamund elővett a zsebéből egy pennyt. Amikor a táncos az asztalához ért, kinyújtotta a 

karját, hogy a madár kalapjába ejtse az érmét. A pénz alighogy kicsusszant az ujjai közül, a 

férfi elkapta a kezét, felhúzta a padról, és a jelenlévők nagy derültségére gyors csókot 

nyomott az ajkára, mielőtt a kacagás közepette eltáncolt. Rosamund zavarában szégyenlősen 

elpirult, s lángoló orcával gyorsan visszaült a helyére. Kíváncsi volt, hogy Meg és Kate látták-

e a táncos felháborító viselkedését. 

– Nincs semmi baj, Rosamund – szólalt meg egy ismerős hang, s ott állt Sir Owein 

Meredith, miután odafurakodott a padon ülő lány mellé. – Megesik, hogy a szerencsemadár 

megcsókol egy hölgyet. Mindez a mulatság része. Ó, úgy látom, hogy itt hagyott magának 

egyet a tollaiból. Ez a jogos megtiszteltetés rendszerint a főasztalnál ülőknek jár ki. Tessék, 

kedvesem, tegye zsebre. Megengedi, hogy elüldögéljek az ön társaságában? – mosolygott le 

Rosamundra. 

– Igen, uram, örömmel venném. Mivel mindig csak Meg és Kate társaságában vagyok, 

másokat nem is ismerek. Természetesen engem nem hívtak meg a főasztalhoz. 

– Persze hogy nem – mondta Owein, s ekkor felkiáltott. – Ó, nézze! A madár hamarosan 

befejezi a táncot. Utoljára még egyszer a főasztalhoz látogat, hogy alamizsnát könyörögjön ki 

a királytól. Az összegyűjtött pénzt a szegények között osztják szét. 
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A fényesen csillogó szerencsemadár fürgén a királyi család elé perdült. Cikornyás, 

lendületes kézmozdulattal először Tiszteletreméltó Margit elé tolta a kalapját, s megjátszott 

ámulattal vette az asszony aranypénz adományát. Majd a királyné került sorra, akinek 

elegánsan megköszönte a felajánlását; végül egyenként a hercegnőktől kért támogatást. A 

királyt hagyta legutoljára. Vidám, peckes táncléptekkel hajbókolt VII. Henrik király előtt, s 

elegánsan odanyújtotta szalagokkal díszített tollas kalapját. Az uralkodó kecses, hosszú 

kezével visszatolta a fejfedőt. A szerencsemadár oldalra billentette a fejét, s ekkor csalódottan 

megcsóválta. Haragosan meglengette a kalapját a király hosszú orra alatt. Nevetés hullámzott 

végig a termen. Színlelt lemondó sóhajtással a király benyúlt a palástja alá, és előhúzott egy 

bársonytarsolyt. Kelletlenül szétnyitotta, és még két érmét vett elő. Erre még nagyobb kacaj 

csattant fel, minthogy a királyról közismert volt, hogy zsugorian bánik a pénzével. 

Tiszteletreméltó Margit megbökte a királyt, aki újabb hangos sóhajt hallatva bedobta az egész 

pénzeszacskót a madár kalapjába. 

A szerencsemadár diadalmasan felrikkantott. A teremben ülő tömeg elismerően harsogva 

nyugtázta a király jótéteményét. VII. Henrik igen ritkán látott mosolyával tüntette ki őket. A 

táncom könnyed taglejtéssel a canterburyi érsek előtt termett, s átnyújtotta neki az 

alamizsnával teli kalapot. Meghajolt, egy mozdulattal letépte arcáról a tollas maszkot, s íme, 

ott állt előttük az ifjú Henrik herceg. A sokadalom éljenzéssel fogadta őt. Még egyszer 

meghajolt a közönsége előtt, majd a főasztalnál elfoglalta a helyét családja körében. 

– Jó ég! – eszmélt rá Rosamund, hogy kitől kapta a csókot az imént. 

– Most már hazamehet elmondani: csókkal illette önt Anglia következő királya – élcelődött 

vele szelíden Sir Owein. 

– Erős testalkata feledteti velem, hogy még csak fiú. 

– Yorki nagyapja, akire a herceg hasonlít, ugyancsak megtermett férfi volt. 

– Yorki nagyapja is ilyen vakmerő volt? 

Owein Meredith felnevetett. 

– Igen. Szabad megjegyeznem, milady, hogy milyen csinos ma este? 

– A felsőrész Meg levetett adománya, a selyem ingujj Richmond grófnéjápak ajándéka. 

Maybel alakította át a szoknyámat divatosabbá. Meg szolgálólánya, Tillie mutatta meg neki a 

fortélyokat. 

– Szóval most már kezdi jobban érezni magát – jegyezte meg a férfi. – Ennek igazán 

örülök, Rosamund. Tudom, hogy mennyire hiányzik önnek Friarsgate. 

– Remélem, hogy amikor a skótok királynéja jövő nyáron Skóciába megy, engedélyezik a 

hazatérésemet. Valóban hiányzik Friarsgate, uram – vallotta meg Rosamund. – Az udvar 

nagyon izgalmas, csak nem szeretek állandóan utazgatni egyik helyről a másikra. Én a tűz 

mellett szeretek üldögélni, és ezt nem is szégyellem bevallani. Ráadásul a hercegnőkön kívül 

nincsenek más barátaim. A velem egykorú többi lány túlságosan fenn hordja az orrát, ezért 

nem is foglalkoznak velem. Irigyelnek, amiért Megbarátkozik velem. Sajnos, Kate még 

visszahúzódóbb, mint én. 

– Igyekezzen megnyerni és megtartani Kate barátságát is, Rosamund. Akkor talán nem 

marad magára, ha a király leánya elhagyja önt. Különben is, minden valószínűség szerint 

Aragóniái Katalin lesz Anglia királynéja. Nem árt, ha egy ilyen hölgy az ön lekötelezettje. 

– Jó tanácsokkal lát el, uram. Ön is a barátom marad? Szeretném hinni, hogy örökké tart a 

mi barátságunk. 

– Szeretnék örökre a barátja maradni – felelte Owein, s a pillantásától melegség öntötte el 

Rosamundot –, de egyszer ön újra férjhez megy. Lehet, hogy a párja nem nézné jó szemmel a 

barátságunkat. Önnek fel kell készülnie erre az eshetőségre. 

– Soha nem mennék férjhez olyan férfihoz, aki nem fogadja el a barátaimat. Hugh 

megtanított rá, hogy a saját fejemmel kell gondolkodnom, és döntenem arról, hogy mi a 

legjobb nekem és Friarsgate-nek. 
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– Lehet, hogy nem kellett volna önt erre tanítania – jegyezte meg szomorkásán Owein.–A 

férfiak többsége nem olyan haladó gondolkodású, mint az ön megboldogult házastársa volt. 

Gondoljon csak az ön Henry bácsikájára, Rosamund. A legtöbb férfi hozzá hasonló. 

– Akkor soha nem megyek újra férjhez – jelentette ki Rosamund határozottan. 

Sir Owein nem tudta, hogy kacagjon-e. Csakhamar fölfogta, hogy a lány halálosan 

komolyan gondolja, amit mond. 

– Biztos vagyok benne, hogy ön bármilyen férjet képes lesz elbűvölni a 

gondolkodásmódjával, Rosamund – mondta megfontoltan. Még annyira fiatal és romlatlan ez 

a lány. Mi lesz vele az udvarnál, ha a pártfogója, a király leánya elutazik Skóciába, töprengett 

a lovag. Rosamundot biztosan nem veszik be a hercegnő hölgykíséretébe. Az ő személye se 

nem fontos, se nem rangos családból való. Nem rendelkezett jelentős családi 

összeköttetésekkel. Ő csak egyike volt a király védenceinek, bár szerencsésnek mondhatta 

magát, hogy elnyerte az ifjú Tudor Margit figyelmét. Owein Meredith maga sem tudta, hogy 

miért, de foglalkoztatta ennek a lánynak a sorsa. Bizonyosan nem kezdett érzelmeket táplálni 

iránta. Neki nem volt ehhez joga, azonban rájött, hogy igenis a szívén viseli a sorsát. 

Egészen vízkereszt előestéjéig, a tizenkét napos karácsonyi ünnep utolsó napjáig nem látta 

viszont Rosamundot. A nap a babkirály és a babkirályné megválasztásával kezdődött. Két 

egyforma tortát hoztak be a terembe. Az egyiket a férfiak, a másikat a nők részére. Miután 

mindenki kapott egy-egy szeletet, kinek-kinek a sajátjában kellett keresnie a rejtőzködő 

babszemet. Rosamund nagy meglepetésére ő lelt rá a nők tortájában elrejtett babszemre. A 

sok fontos, előkelő hölgy között ódzkodott fennhangon bejelenteni, de Meg, amint észrevette, 

hogy barátnője a szerencsés, hangosan elkiáltotta magát, hogy mindenki hallja. 

– Lady Rosamund Bolton az, aki megtalálta a babot! Nos, ki lesz az ő párja, a király? 

– Én vagyok a párja! – rikkantotta az ifjú Tudor Henrik fülig érő vigyorral. – Én vagyok a 

babkirály! Ide az én királynémmal! 

Rosamundot odakísérték a főasztalhoz, és leültették Henrik herceg mellé. Tésztából gyúrt 

ékkövekkel díszített, aranyszínűre festett papírkoronát helyeztek a lány fejére. Az uralkodói 

fejdísz párja pedig a hercegére került. 

– Üdv a babkirálynak és a babkirálynénak! – kiáltották lelkesen a richmondi palota 

nagytermében egybegyűltek. 

– Hál’ istennek, hogy egy csinos lány a királyném! – sóhajtott fel a herceg, miközben a 

szolgák nekiláttak behordani a reggelit a terembe. – Rettegtem, amikor rábukkantam a babra, 

hogy a nők közül valami vén banyával kell összekötve lennem. Ezért nem szóltam azonnal a 

szerencsémről. 

– És ha a nők közül a szerencsés holmi vén banya lett volna, visszacsempészte volna a 

babját a morzsák közé, mylord? – szegezte neki vakmerően a kérdést Rosamund. 

– Igen – vallotta meg huncut mosollyal. – De kicsoda ön, úrnőm? Tudom, hogy már láttam 

önt. – Felemelte ékkövekkel díszített serlegét, és belekortyolt a testes, édes borba. 

– Rosamund Bolton vagyok, fenség, Friarsgate úrnője. Néhai férjem, Sir Hugh Cabot 

tavaly tavasszal bekövetkezett idő előtti halálával a végrendelete szerint az ön atyjának a 

gyámsága alá kerültem. Csak rövid ideje vagyok az udvarnál. 

– Ön barátnője Margit nővéremnek? 

– Nagy megtiszteltetés rám nézve, hogy a skótok királynéjának kegyeit élvezem – felelte 

szerényen Rosamund, s ahogy a szavak folyékonyan, könnyedén peregtek az ajkáról, 

egyszeriben ráeszmélt, hogy most tanulja meg igazán, hogyan kell viselkednie az udvarnál. 

Ezt el kell mondania Sir Oweinnek, amikor legközelebb találkozik vele. 

– Hány éves? 

– Pár hónappal vagyok idősebb az ön nővérénél, a skótok királynéjánál, fenség. 

– Özvegy? 

– Igen, fenség. 
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A herceg méricskélő szemmel nézett rá. 

– Még szűz? 

Rosamund a haja tövéig elpirult. 

– Természetesen! – hápogta megbotránkozva a kérdésen. – A férjem idős ember volt, én 

pedig az esküvőnkkor csupán hatéves voltam. Apámnak tekintettem őt. 

Az ifjú Tudor Henrik megsimogatta Rosamund lángoló, forró arcát, amitől a lány még 

jobban zavarba jött. Érezte azonban, hogy nem csaphatja pofon a herceget a pimaszságáért, 

legalábbis nem itt, a nyilvánosság előtt. 

– Zavarba ejtettem – látta be Tudor Henrik, de az arcán sajnálkozásnak nyoma sem 

látszott. – Egy nap én leszek a király, milady. Igazi uralkodó, és nem egy vízkereszt 

előestéjére megválasztott pojáca. Ha nem faggatózom, nem lehetek tájékozott – mosolygott 

megnyerőén a lányra. – Az ön orcája bársonyosan puha és meleg. – Ujjaival végigsimított az 

arcán, s másik kezével odanyújtotta neki a saját serlegét. – Igyon egy kis bort, és a szívecskéje 

tüstént nem fog oly hevesen dobogni. A nyaki ütőerének lüktetésén látom, hogy mennyire 

izgatott, Friarsgate úrnője, Rosamund Bolton. 

Rosamund hörpintett néhány kortyot a borból. Merészen megfogta a herceg kezét, és 

levette az arcáról. 

– Ön túlzottan vakmerő, fenség. Én még új vagyok az udvarnál, és a neveltetésem 

nélkülözi az előkelő, udvarias viselkedés apró finomságait, de az bizonyos, hogy az ön 

modora messzemenően arcátlan. 

– De én az ön királya vagyok. 

– Én meg az ön királynéja, s ezért tiszteletet érdemlek öntől – vágta rá Rosamund. 

Az ifjú Henrik kacajra fakadt. 

– Gyorsan vág az esze, és szellemes. Ez tetszik nekem! 

– Boldog vagyok, ha fenségednek a kedvére tettem – mormolta Rosamund nyájasan. 

A herceg ismét felnevetett. 

– Én voltam az, aki megcsókolta önt karácsony első napján. Azt hiszem, mielőtt véget ér a 

mai nap, karácsony utolsó napja, megint megcsókolom önt, Friarsgate úrnője. Ajkának ízét 

oly édesnek találtam, amilyen csak szűzies ajaké szokott lenni. 

– Ön két évvel fiatalabb nálam, fenség, s azt vallja, hogy számtalanszor csókolózott, s 

tapasztaltan különbséget tud tenni a már csókolt s a még érintetlen ajak között? – incselkedett 

Rosamund mosolyogva. 

– Azt vallom! – vágta rá buzgón az ifjú Tudor Henrik. – Éveim számát tekintve még fiatal 

vagyok, hölgyem, de nézzen csak rám. Már most termetesebb vagyok a legtöbb férfinál, és 

kezdem érezni, hogy az étvágyam is férfias. 

– Akkor egye meg a tojásait, mert még nőnie kell – kacagta el magát Rosamund, mivel 

képtelen volt türtőztetni magát. Ez a herceg csakugyan egy rosszcsont. – ínycsiklandó 

tejszínes és marsalás szószban buggyantott tojást szolgáltak fel nekünk. Még soha nem ettem 

ilyen finomat! 

– Lehet, hogy idősebb nálam – mondta Henrik mosolyogva, amint az előtte álló, tojással 

teli tányérja fölé hajolt –, és még új az apám udvaránál, ám őszintén remélem, hogy könnyen 

tanul, és még viszi valamire az udvarnál. – Nekilátott enni. 

– Én csak arra vágyom, hogy hazatérhessek. Igazán fenséges, lenyűgöző a királyi udvar, de 

nekem hiányzik az otthonom. 

– Nekem több otthonom is van. – Az elébe tett kenyérből letépett egy darabot. Vastagon 

megvajazta, és befalta. 

– Tudom. Már jártam Richmondban, a Westminsterben és Windsorban. Mindegyik 

csodálatos, sőt lélegzetelállító. 

– Londonban a Baynard-kastélyban is szoktunk lakni. Az édesanyám sokkal jobban 

kedveli a Westminsternél, amely szűkös és kényelmetlen számunkra; rendelkezünk 
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lakosztállyal a Towerben is; van még egy kastélyunk Elthamben és Greenwichben is – 

büszkélkedett a herceg, miközben már a második adag tojást fogyasztotta két jókora szelet 

rózsaszínű sonkával. Serlegét az asztalra csapva jelezte, hogy hozzanak még bort. Tüstént 

kiszolgálták, s szomjasan felhajtotta a nedűt. 

– Nekem egy otthon is bőven elég. Ez az állandó költözködés meglehetősen fárasztó, uram. 

– Tudja, hogy miért tesszük? 

– Természetesen, uram. A nővére felvilágosított, de azért még nem kell hogy ínyemre 

legyen az örökös utazgatás. Reménykedem, hogy az ön édesapja hazaküld, amikor az ön 

nővérét útnak indítja a férjéhez Skóciába. 

– Mi az, ami önnek itt hiányzik, de Friarsgate-ben megvan? – tudakolta a herceg, 

miközben egymás után dobálta a szájába, és nyelte el a cukorkákat. 

– A birkák – felelte Rosamund mókásan. – Sokkal kevesebb gondot okoznak, mint az, 

hogy az emlékezetembe véssem és felidézzem az udvari etikett rengeteg miértjét, kedves 

herceg uram. 

– Ha-ha! Ha-ha-ha-ha! – nevetett Anglia trónörököse. – Milyen szórakoztató lány maga, 

kedves friarsgate-i hölgyem. Beszél franciául? 

– Oui, monseigneur, csak töröm a franciát. 

– És latinul? 

– Ave Maria, gratia plenia – szajkózta pajkosan. 

A herceg elkuncogta magát. 

– Azt már meg sem kérdezem, hogy görögül tud-e – mosolygott szélesen. 

– Még szerencse, kedves babkirály uram, mivel ilyen nyelvismerettel nem rendelkezem. 

Ugye az is egy nyelv? – nézett Henrikre csillogó ámbraszín szemmel. 

– Igen. 

– Játszom lanton, és tudok énekelni, legalábbis ezt mondják – tette hozzá kérdezés nélkül. 

– Értek a könyveléshez, és egyszer majd, szíves engedélyével, mylord, mindent elmesélek 

önnek a gyapjúról, amelyről rendkívül széles körű ismeretekkel rendelkezem. 

– Ön más téren tanult, mint gondoltam volna, s megfelelő hagyományos műveltséggel is 

rendelkezik, amely a gyors észjárásával párosulva igen szórakoztató és élvezetes 

beszélgetőtárssá teszi önt, friarsgate-i hölgyem. Tud táncolni? 

– Közel sem olyan jól, mint a skótok királynéja. 

– Elismerem, hogy Meg könnyű lábú, de én még jobb táncos vagyok – kérkedett a herceg. 

– Ő ugyanezt állítja, fenség – hízelgett neki egy mosollyal. 

– Ma este táncolunk – ígérte a lánynak. – Ah! Nézze! Most vonulnak be a terembe a 

némajátékosok, hogy szórakoztassanak minket. – Kezébe vette Rosamund kezét, s az ajkához 

emelve csókot lehelt rá, miközben élénk kék tekintetével a megdöbbent lány szemébe nézett. 

– Száz évvel öregebb vagyok önnél, bájos friarsgate-i hölgyem. Úgy vélem, nagyon jó 

barátok leszünk. – Elfordult, hogy a némajátékosok táncát figyelje, de nem engedte el 

Rosamund kezét. 

Rosamund szíve vadul kalapált. Ez a fiú szándékosan megszédítette. Igencsak inába szállt 

a bátorsága, bár ezt a világért sem mutatta volna. E téren nem volt elegendő tapasztalata, de 

azt érezte, hogy ez az arcátlan herceg el akarja csábítani. Hogyan utasítsa vissza Anglia 

jövendőbeli királyát? Meg kell keresnie Sir Oweint, és ki kell kérnie a tanácsát. Ő tudni fogja, 

mit kell tennie ilyen kényes ügyben. 
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6. fejezet 

A vízkereszt előestéjén tartott ünnepségek után, melyek alatt királyként és királynéként 

együtt uralkodtak, Rosamund nem látta a herceget. Henrik herceg, ígéretéhez híven, újra 

megcsókolta, de az egy szemérmes csók volt. Azon az estén együtt táncoltak, s Meg 

véleménye szerint Rosamund igencsak kitett magáért. Elhagyták Richmondot, és a királyné 

udvartartása beköltözött a Towerbe, a királyi lakosztályba, hogy ott várják a remélt fiú utód 

megszületését. A lakosztály melege és kényelme a saját otthonát juttatta Rosamund eszébe, 

amint a Temzére kitekintve merengett. Életük visszazökkent a megszokott kerékvágásba, a 

francia- és etikettórák mindennapi egyhangúságába. Pontos napi beosztás szerint éltek, azonos 

időben keltek és feküdtek, s kétszer étkeztek. A királyné szerette a zenét, s amikor felfedezték 

Rosamund énektudását, az azt követő hetekben gyakorta kérték fel, hogy daloljon nekik. A 

király hitvese kellemesen megnyugtatónak találta az általa előadott egyszerű falusi 

népdalokat. 

A királynéra február másodikán kora reggel törtek rá a szülési fájások. A királyért küldtek, 

és a szolgálók meg az orvosok tüsténkedve ide-oda, ki-be szaladgáltak. Megérkezett az udvari 

bábaasszony és Tiszteletreméltó Margit is, aki a fiát megpillantva rögtön vitatkozni kezdett 

vele arról, mi legyen a kis jövevény herceg neve. 

– Már volt egy Artúrunk és egy Edmundunk, és van egy Henrikünk – sorolta Richmond 

grófnéja. 

– A nagybátyámról, Pembroke grófjáról fogjuk elnevezni – jelentette ki a király. 

– Ugyan! Ostobaság! – jött a gyors viszonválasz. – Egy hercegnek nem lehet Jasper a neve. 

Ez nem eléggé angolos. A jórészt walesi származásodra akarod emlékeztetni Angliát? Mit 

szólsz a Johnhoz? 

– Ez baljóslatú név, anyám. 

– Akkor legyen Edward! Te és Bess mindketten III. Edward leszármazottai vagytok, a 

John név pedig nem jelent balszerencsét. Az édesapámat is Johnnak hívták. Az ősöd, akinek a 

leszármazottjaként igényt támaszthattál a trónra, a John nevet viselte. A Richard név azonban 

más kérdés – ráncolta a homlokát Richmond grófnéja. 

– Valóban – értett egyet a király. – A Richard nem lenne megfelelő, különösen nem ama 

torz álláspontnak a fényében, amelyre a családunk helyezkedett az előző királyt illetően. Őt 

kiáltottuk ki bűnösnek Bess két öccse eltűnése miatt, bár igazából soha nem hittem, hogy ő a 

felelős. Alighanem egy átkozott talpnyaló volt a tettes, aki meg akarta erősíteni Richard 

hatalmi helyzetét, és meg akarta nyerni a kegyeit. Nem valószínű, hogy az illető jól ismerte 

York-házi Richardot, ha ezt művelte. Természetesen, amikor Richard tudomására jutottak a 

történtek, akkor ugyebár már nemigen vallhatta be a tettet. Szerencsétlen ember! Szinte 

sajnálatot érzek iránta, hiszen Besstől tudom, hogy szerette az unokaöccseit. Ennek ellenére 

ugyanúgy az ő lelkén is száradhatott volna, mint bárki másén. 

– Ez mégsem tartotta vissza attól, hogy megkíséreljen megakadályozni téged abban, hogy 

Anglia királyaként elfoglald a jogos helyedet a trónon – csattant fel Richmond grófnéja. 

– Csakugyan nem, anyám – ismerte el Tudor Henrik, tőle szokatlan fagyos mosollyal. – 

Arra születtem, hogy Anglia királya legyek. Ön nem ezt mondogatta mindig? 

– De igen – kacagott fel a grófné. 

– Felség! – rontott ki egy cseléd a királyné szobájából. – Az úrnőm világra hozta a 

gyermekét! 
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A király és Richmond grófnéja besiettek a királynéhoz. Sápatagon és erőtlenül feküdt az 

ágyában, egy kis pólyát tartva a karjában. Halványan rájuk mosolygott. 

– Edward? – kérdezte Richmond grófnéja reménykedőn. 

– Katalin – felelte a királyné halkan. 

A király bólintott. 

– Hála Istennek, hogy erős és egészséges örökösünk született! Az újabb lányunk egy újabb 

uralkodóházzal fog összekötni minket, Bess, kedvesem. Henrik Spanyolországgal, Margit 

Skóciával, Mária pedig… nos, ezt még el kell döntenem. Talán Franciaországgal Lehet, hogy 

a Német-római Császársággal, és amelyikkel Mária nem, azzal majdan ez a szép új hercegnő 

fog frigyre lépni. Mit szólsz hozzá? – Az uralkodó lehajolt, és megcsókolta hitvese homlokát. 

Richmond grófnéja egy szót sem szólt. Nem tetszett neki menye sápatag arca. Bess már 

nem volt fiatal, és kétségtelen, hogy az ő számára ez nehéz szülés volt. Ettől a királynétól 

több gyermek már nem jön világra, gondolta magában Margaret Beaufort. 

Behozták Henrik herceget és két lánytestvérét, hogy megnézzék a legújabb testvérüket. 

– Milyen a kisbaba? – érdeklődött Megtől Rosamund. 

– Olyan, mint a mama összes többi csecsemője volt. Az arcszíne sápadt, a haja 

vörösesszőke, a szeme világos – felelte a skótok ifjú királynéja. – Túl csendes is. Nem jósolok 

neki hosszú életet. Hát nem szörnyű, hogy a mamának mindezen keresztül kell mennie egy 

csenevész lánygyermek miatt? 

– Nekem majd csak fiaim lesznek – hencegett Henrik herceg. 

– Az lesz, Hal, amit a jó Isten kegyeskedik adni – oktatta ki Meg. 

Mária hercegnőt az újszülött kishúgával együtt visszaküldték Elthambe a gyerekszobába. 

A herceg az apja mellett, Meg és Rosamund azonban a Towerben maradtak a királynéval és a 

társalkodónőivel. Tiszteletreméltó Margit a londoni házába, a Cold Harbourba távozott. A 

királyné nem épült fel a szülés után. A Towerben síri csend uralkodott. Február 

tizenegyedikén reggel, harminchetedik születésnapján a királyné, Yorki Erzsébet váratlanul 

elhunyt. A pap épphogy a halála előtt odaért, és meggyóntatta. 

A királyt lesújtotta a hír. Az utóbbi évben másodszor sírt nyilvánosan. Az első alkalommal 

akkor, amikor örököse, Artúr herceg halálhírét vette. Az udvar mélyen megrendült a királyné 

halálán. Hiszen nem volt nehéz szülés, és viszonylag gyorsan lezajlott. A királyné mindig jó 

egészségnek örvendett, és határozottan életerős volt. Mégis meghalt gyermekágyi lázban, 

ahogy az bármelyik egyszerű asszonnyal megtörténhetett. Nehéz volt elhinni. Yorki 

Erzsébetet nagyon szerették. Az udvar érezte a hiányát. 

A király édesanyja azonnal intézkedett, és magához vette Meget és Rosamundot. Bár a 

temetés megszervezésével kellett foglalkozni, ott és akkor nyomban eldöntötték, hogy a 

hercegnő és a skót király hivatalos esküvőjét az előzetes tervnek megfelelően, augusztusban 

tartják meg. Ami Rosamundot illette, Tiszteletreméltó Margit vállalta, hogy a gondját viseli 

„a drága Bess kedvéért”, noha a gyámja továbbra is a király maradt. Miután ezt közölte, 

hozzálátott a temetés előkészítéséhez, mivel a király a súlyos lelki csapástól megtörten még a 

lakosztályát is csak ritkán hagyta el. 

A temetésre ki kellett faragtatni a legszebb díszruhájába és prémjeibe öltöztetett, 

mosolygós királyné képmását. Yorki Erzsébetnek a legelőnyösebb formájában megjelenített 

pontos hasonmása előtt gyászol majd az udvar és az ország. Ily módon örökre jó 

emlékezetükben fogják megtartani. A faragványt a királyné koporsóján helyezik el. A 

Westminster-apátságban temetik el, abba a sírboltba, amelybe majdan a férje porhüvelye is 

kerül. Hívatták a híres szobrászt, Torrigianót, és felkérték a királyné halotti maszkjának 

elkészítésére, hogy annak alapján bronzból megalkothassa a királyné síremlékét. Tudor 

Henrik évek óta Torrigiano mecénása volt, s a szobrász Londonban élt. 

A díszes temetés napja szürke égbolttal, hideg idővel köszöntött rájuk. A város sűrű, 

nyirkos ködbe burkolózott. A gyászmenet a londoni Towerből indult, onnan, ahol Yorki 
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Erzsébet kiadta a lelkét, s végigkígyózott a komor város utcáin, hogy a tömegek egy utolsó 

pillantást vethessenek jóságos királynéjukra. Több mint ötven dobos vonult a halottas menet 

élén, a tragikus alkalom ünnepélyességéhez illően gyászfátyollal bevont dobokkal. Őket az 

uralkodó személyes testőreinek serege követte, mögöttük a fekete selyemmel és bársonnyal 

bevont halottaskocsi haladt a szinte megdöbbentő látványt nyújtó, élénk színű díszruhába 

öltöztetett faragott képmással. A gyászkocsit fekete selyemmel letakart és fekete tollas 

bóbitával ékesített nyolc éjfekete ló húzta. 

A királyné éveinek számát jelképező harminchét, hófehér bársony díszruhás fiatal szűz 

hosszú fehér méhviasz gyertyát vitt a gyászkocsit kísérve. A karcsú gyertyák lángja baljósan 

reszketett a hidegben. Rosamund is tagja volt a kíséretnek, a király édesanyja részesítette e 

megtiszteltetésben. A hajadonok nem viseltek köpenyt, és Rosamund valamennyi társával 

együtt didergett a hidegtől. A lábukon viselt fehér sevrótopánkák átengedték a nedvességet a 

nyirkos, hideg időben. „Csoda lenne, ha nem követnénk mindannyian a királynét a halálba, 

belebetegedvén a téli megfázásba”, gondolta Rosamund. 

Bevonultak a hatalmas apátságba. Az érsek gyászmisét celebrált, amit a magasztalás 

követett, melyet a város egyik fiatal ügyvédje, egy bizonyos Morus Tamás írt és mondott el, 

mint Rosamund később megtudta. Mély, mégis lágy hangján zengő, kegyeletteljes, méltató 

szavai betöltötték a nagy templomot. 

 

Adieu! Méltó uram, kedves társam! 

A hű szeretetet, mely mindkettőnket éltetett, 

Házasságban és békés harmóniában, 

Ím, a kezedbe ajánlom, 

S közös gyermekeinkre testálom. 

Hajdan apa voltál, most az anyát 

Is pótolnod kell, mert itt nyugszom, lám! 

Adieu, Lord Henry, szerető fiú, Isten veled – 

Az Úr gyarapítsa vagyonod s jó híredet… 

 

Morus Tamás elcsendesedett hangja nyomán halk, zokogó hangok szálltak fel a 

Westminster-apátságban. Rosamund a király felé pillantott, és látta, hogy a szemét törölgeti. 

A válla megereszkedett, a háta meggörnyedt, mellkasa besüppedt. Tudor Henrik egyszeriben 

évtizedeket öregedett, ám az oldalán az édesanyja szálfaegyenesen állt; gyermekei fájdalmas 

gyászukban hősiesen vigasztalták egymást. A főhajó végében álló díszravatalról ekkor 

levették a királyné koporsóját, és a sírboltba helyezték. Yorki Erzsébetet utoljára még egyszer 

megáldották a jelen lévő egyházi személyek, s ezzel a temetés végre befejeződött. 

Meg odament Rosamundhoz, és kézen fogta. A szeme vörös volt a sírástól, hiszen az 

édesanyjához meghitt, szoros kapcsolat fűzte, különösen az utóbbi időben. 

– A nagymama közölte, hogy velem jössz haza. Véleménye szerint derekasan megálltad a 

helyed, és az édesanyám is elégedett lett volna veled. 

Beszálltak egy fedett kocsiba, amelyet Tiszteletreméltó Margit bocsátott a lányunokái és a 

háztartásában élő többi nő rendelkezésére. Már sötétedett e borús téli napon, amikor a kocsi 

elindult, és a ködös londoni utcákon visszahajtott Richmond grófnéjának londoni 

rezidenciájához. 

Másnap reggel a nem egészen hétéves Mária hercegnőt visszavitték Elthambe. 

– Néha azt hiszem, hogy már egész életemben csak fekete gyászruhát viselek – siránkozott 

Meg Rosamundnak. 

– Néhány hónap múlva majd levetheted – vigasztalta Rosamund a skótok ifjú királynéját. – 

Szerencsés vagy, Meg, hogy neked vannak emlékeid az édesanyádról, akit gyászolsz. Én az 

enyémre egyáltalán nem emlékszem. 
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– Nem készült róla portré? 

– A vidékiek nem szoktak arcképet festetni – felelte Rosamund mosolyogva. – Maybel 

ismerte az édesanyámat. Azt mondja, hogy hasonlítok rá, de többet őrzök az édesapám 

vonásaiból. De ez azért mégsem olyan, mintha személyesen ismertem volna őket. Az 

édesanyád olyan kedves volt hozzám. Soha nem fogom elfelejteni, és majd egyszer a 

lányomat róla nevezem el. Megígérem neked, Meg. 

A tél lassan a végéhez ért, és húsvétkor a király összehívta a családját Richmondba. Az 

uralkodó azonban ritkán mutatkozott. Azt rebesgették, hogy Tudor Henriknek majd' 

megszakadt a szíve a hitvese halálával elszenvedett veszteségtől. A tanácsadói azt javasolták, 

hogy nősüljön újra, és szerény kezdeményező lépéseket is tettek ennek érdekében, de végül 

eredménytelenek maradtak a próbálkozások. A király annak idején azért vette feleségül Yorki 

Erzsébetet, hogy egyesítse a két uralkodóházat, véget vessen a hosszan tartó véres 

háborúskodásnak, s mert Erzsébet voltaképpen jogosultabb volt a trónra. Ám miután 

megismerte őt, megszerette, és egész életében ragaszkodott hozzá. Úgy tűnt, hogy a királyné 

távoztával Tudor Henrik hűsége továbbra is rendíthetetlen marad. 

– Őt is olyan fából faragták, mint engem – jegyezte meg Tiszteletreméltó Margit. 

– De ön háromszor ment férjhez, nagymama – hozta fel ellenérvként Meg. 

– Figyelj rám, gyermekem. Egy nőnek lehet vagyona, rangja, tekintélye, de mindez egy 

fikarcnyit sem számít, ha nincs férje. Ez a világ rendje. Ez elől nincs menekvés. Nem 

röstellem bevallani, hogy azért az első férjem, az apátok apja, Jasper Tudor volt életem nagy 

szerelme. A mi osztályunkhoz tartozó nők számára csak az első házasságot ütik nyélbe 

mások. Lehet, hogy a másodikat is. Azt követően azonban a nőnek joga van férjet választani 

magának, véleményem szerint. Az már a sorson múlik, hogy mindegyik férjét szereti, vagy 

egyiket sem. Egy nőnek mindenképpen férjhez kell mennie, és kész. 

– Én szeretni fogom Stuart Jakabot, nagymama? – töprengett el hangosan Meg. 

– Állítólag igen szerelmetes férfi – felelte a grófné szárazon. – Természetesen a kedvedet 

fogja keresni, mert ha téged boldoggá tesz, azzal Angliának is örömet szerez. Jóképűnek 

tartják, gyermekem. Jóvágásúnak és kedvesnek. Azt hiszem, megszereted. 

– És ő szeretni fog engem? 

Tiszteletreméltó Margit felnevetett. 

– Minden bizonnyal, gyermekem. – „Hiszen alig akad nő, akit Stuart Jakab ne tudna 

szeretni”, gondolta magában. 

– Most már férjet kell keresnie Rosamund számára, nagymama – szólt pajkosan Meg. – 

Tudom, hogy hazamenne már az ő szeretett Friarsgate-jébe, amikor nyár végén északra 

távozom. 

– Majd a kellő időben rátalálunk a társalkodónőd párjára – nyugtatta meg Richmond 

grófnéja. – Addig van még idő, és körültekintően kell kiválasztani a jövendőbelijét. 

– Látod, téged is jutalmul adnak oda valakinek, mint engem – mondta Meg Rosamundnak, 

amikor már ágyban voltak. – Ám amikor eljön az idő, kérd az engedélyüket, hogy magad 

választhass. Emlékezz, mit mondott a nagymamám. Az első, sőt a második házasság után a 

nőnek joga van ahhoz, hogy ő szemelje ki magának a következő férjét. Emlékeztesd őket erre, 

ha majd itt lesz ennek az ideje. 

Egy hónapig maradtak Richmondban, azután a grófné a lányunokáival Greenwichbe 

utazott. Rosamund most járt ott először. A palota, miként Richmondban, a Temze partján állt, 

itt azonban Rosamund a folyón a tengerre leúszó világjáró nagy hajók árbocait is fürkészhette. 

Rövid időre Henrik herceg is csatlakozott hozzájuk a nagyanyja kérésére. A király mindig 

maga mellett tartotta egyetlen élő örökösét. Mintha abban bízott volna, hogy a fiút állandó 

személyes felügyelete alatt tartva bármitől is megvédheti. A herceg ráadásul egy kis szobában 

aludt, amely csak az apja hálószobáján keresztül volt megközelíthető. A barátai meglehetősen 
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mulatságosnak találták szorult helyzetét, nem úgy az ifjú Henrik. Ezért nagy örömmel vette a 

félelmetes nagyanyja és lánytestvérei társaságában eltöltendő rövid pihenőt. 

Az Elthamből odavitt Mária hercegnő bámulattal tekintett fel bátyja idősebb kísérőjére, 

Charles Brandonra. – Egyszer hozzámegyek feleségül – közölte a hétéves lány határozottan. 

Kijelentése nagy derültséget keltett a családja körében. 

– A hercegnők nem kötnek házasságot egyszerű urakkal, Mária – jegyezte meg a 

nagyanyja epésen. – Királyokkal, főhercegekkel vagy királyi hercegekkel lépnek frigyre. 

Elismerem, hogy az ifjú Brandon elbűvölő, de szerencsevadász. Nem rendelkezik saját 

birtokkal, illetve komoly vagyonnal. Még Rosamundnak sem adnám oda férjül. Nem méltó a 

kezére. 

– Egyszer még lesz belőle valaki – vágta rá Mária hetykén. – És hozzámegyek feleségül. 

– Szokott teniszezni? – kérdezte Rosamundtól Henrik herceg, amikor az egyik délután a 

parton üldögélve a folyó látványában gyönyörködtek. 

Rosamund felpillantott. Zöld felsőrészt és szoknyát viselt a vékony fehér selyem ingujjal. 

A grófné rendelkezésére a mély gyász számukra véget ért, és új ruhákkal lepte meg két 

lányunokáját és Rosamundot. 

– Nem, fenség, nem tudok teniszezni. 

– Akkor jöjjön, megtanítom – nyújtotta a kezét, hogy ültéből felsegítse Rosamundot. – 

Hogyan képes itt üldögélni, és csak bámulni a vizet? Engem ez untat. 

– Én viszont megnyugtatónak találom, fenség. 

– Élvezni fogja a teniszezést – húzta magával a lányt. Rosamund azonban semmi élvezetet 

nem talált ebben a kemény játékban. Megbotlott az új szoknyájában, és jóformán azonnal 

kificamította a bokáját, miközben a felütött labda után vetette magát. 

– Ha most elszakadt a szoknyám, azt nem bocsátom meg önnek! – kiáltotta. – Jaj! Nem 

tudok felállni! – vonaglott meg a fájdalomtól az arca, amint megpróbált talpra kecmeregni. 

A herceg tüstént átugrott a hálón. Lehajolt, és felemelte a lányt. 

– Visszaviszem a nagyanyám lakosztályába – ajánlotta. – Úgy látom, nem szakadt el a 

szoknyája, Rosamund. Ha mégis, akkor veszek önnek egy másikat – biztosította a lányt 

lovagiasan. 

– Önnek nincs is pénze. 

– Honnan tudja ezt? Á, a nővérem, Meg az, aki fecseg. 

– Fáj a bokám – panaszolta Rosamund. 

– Hajtsa a fejét a vállamra, és csukja be a szemét – utasította Henrik herceg. – Alighanem 

kificamította a bokáját. Nem hallott vagy érzett roppanást? 

– Nem. 

– Akkor nem törött el semmije – szögezte le a herceg. Hirtelen megállt. – Olyan könnyű, 

mint a pehely, milady. Élvezem, hogy a karomban érezhetem. 

Rosamund ámbraszín szeme kipattant. 

– Túlontúl vakmerő, kedves herceg uram – rótta meg a lány. – Ne feledje, hogy ön még 

csak gyermek, és én két évvel idősebb vagyok. Most volt a születésnapom. 

– Amint már korábban megmondtam, friarsgate-i Rosamund, az éveim számát tekintve 

fiatal vagyok, de a testalkatom férfias. Újabban azt veszem észre, hogy férfias vágyak is 

buzognak bennem. Most pedig csókoljon meg, mert addig egy tapodtat sem mozdulok innen. 

– Ez tisztességtelen! Igazságtalan! – kiáltotta Rosamund, a herceg karjaiban vergődve. A 

herceg zekéje felettébb széles vállakat takart, s a mellkasa, melyet Rosamund apró kezével 

öklözött, ugyancsak széles és kemény volt. Nyugodt arcvonásai most igen elsötétültek. 

– Egyetlen kis csókot kérek – kuncsorgott hízelegve a lánynak, miközben széles, pajkos 

mosolyra vonta az ajkát, s kék szeme vidáman táncolt. 

Rosamund felsóhajtott. Módfelett izgalmasnak találta, hogy egy jóképű fiatal herceg 

ennyire igyekszik kikönyörögni tőle egy csókot. 
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– Jó, csak egyetlenegyet – adta be végül a derekát. – Szavát adja, lenség, hogy eggyel is 

beéri? 

– Amikor kettesben vagyunk, szólíthat Halnek – mormolta a herceg. 

– Még nem tett ígéretet, Hal – igyekezett szigorú hangot megütni Rosamund. Rendkívül 

jóképűnek találta. Még Sir Oweinnel is vonzóbbnak. 

Az ifjú Henriknek feltűnt az ámbraszín szempár ábrándos tekintete. 

– Csak egyetlen édes csókot kérek, friarsgate-i hölgyem – suttogta a fülébe. Hirtelen szájon 

csókolta, s ajkuk mohón egybeforrt. 

Rosamund szíve zabolátlanul vert. Érezte a mindkettejük testét hirtelen elöntő forróságot. 

Izgalmas, szívdobogtató élmény volt egy hercegtől csókot kapni. Ajka ellágyult Henrik szája 

alatt. A fiúnak dőlve felsóhajtott, s izmos karjában biztonságérzet kerítette a hatalmába. 

– Ó, mily finom – susogta szelíden, amint a csóknak vége szakadt. 

– Még egyszer akarod? – kísértette meg a lányt halk, meggyőző hangon. 

– Igen – bólintott rá egy újabb boldog sóhajtást hallatva, amint a herceg ajka ismét az 

ajkához ért. Ezúttal többet követelt tőle. Rosamund érzékelte, hogy az ölében tartva Henrik 

leül vele a közelben álló kőpadra. Hogy még kényelmesebben érezze magát a karjaiban, fél 

kézzel átölelte a nyakát, és vastag tarkóját simogatni kezdte az ujjaival. A csók mind 

szenvedélyesebbé vált. A herceg ujjai a lány ruhafelsőjén matattak, s minthogy nem 

ellenkezett, merészen cirógatni kezdte a mellét. 

– Ah! – kapott levegő után Rosamund ugyancsak meglepetten. 

– Semmi baj, kedvesem – nyugtatta meg a herceg. – A szeretők meg szokták érinteni 

egymást. – Szándékosan megcsippentette a mellbimbóját, amint keze fürgén besiklott a 

ruhafelsőbe, s tovább, az alsóing alá. 

Rosamund úgy érezte, mintha nyakon öntötték volna egy vödör hideg vízzel. A szeme 

kipattant. 

– Mi nem vagyunk szeretők! – csattant fel. – És maga egyáltalán honnan tud ilyesmiről, 

Hal? – Igyekezett védekező állásba helyezkedni, és erővel kirántotta a herceg kezét a ruhája 

alól. 

– Azt gondolja, hogy én is szűz vagyok, mint maga, bájos friarsgate-i hölgyem? A 

tizenegyedik születésnapomon hágtam meg életem első nőjét. Ő volt Brandon és Neville 

ajándéka – vigyorgott a lányra. – Jót kettyinteni egy elégedett partnerrel, számomra élvezet. 

– Honnan tudja, hogy mit kell tenni? – kérdezősködött Rosamund elragadtatva, mintegy 

önmagával dacolva. Azzal nyugtatta meg magát, hogy ha nem fájt volna a bokája, felpattant 

volna a fiú öléből, és faképnél hagyta volna. 

– A barátaim kerestek nekem egy ápolt, nemi betegségektől mentes szajhát, ami ugyancsak 

nem volt könnyű feladat. Ez a nő nemcsak tapasztalt, hanem kellemes is volt. Azt mondta, 

hogy megtiszteltetésnek veszi, hogy az első szeretőm lehet, és vígan kalauzolt végig Erósz 

ösvényén. Én pedig gyorsan tanultam. Boldogan próbáltam ki az újonnan szerzett 

ismereteimet bárkin, aki hajlandó volt a gyönyör keresésében csatlakozni hozzám – hencegett 

a herceg. 

– A férfiak szerencsések. 

– Miből gondolja? – kíváncsiskodott az ifjú Henrik. 

– Már a házasság előtt gyakorolhatják a szerelmeskedés terén szerzett ismereteiket. Ezt 

egyetlen tisztességes lány sem teheti meg. Sőt miután férjhez megy, elvárják tőle, hogy 

erkölcsös maradjon, míg a férje a saját kedvére más nőket is tarthat. Ezt meglehetősen 

igazságtalannak tartom. Ön nem? 

– Ám egy rendes nőnek, kivált egy férjes asszonynak és a lányainak, mindenkor 

erkölcsösnek kell lennie – jelentette ki prűdén Henrik. – Csak a szajhák és a kurtizánok 

mulathatnak szeretőkkel. 

– Engem nem tart rendes lánynak, Hal? – kérdezte Rosamund naivan. 
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– Dehogynem – vágta rá Henrik. 

– Akkor miért igyekszik a jó híremet tönkretéve elcsábítani, Hal? Egyszer majd férjhez 

kell mennem. Kinek kell egy megfakult hírnevű lány? Olyasvalaki, aki szabad pálya a fiúk 

számára? Mert ha egyszer eléri nálam a célját, utána eldicsekszik vele, és a barátai is a 

kegyeimet fogják keresni – mondta végezetül Rosamund. 

A herceg bűntudatosan elvörösödött. 

– Maga hajlandónak mutatkozott – duzzogott a fiú. 

– Ön követelt csókot tőlem – mondta Rosamund halkan. – Egyetlen csókot. 

– Az ajka ellenállhatatlanul édes, Friarsgate úrnője – mentegetőzött Henrik. 

Mielőtt Rosamund válaszolhatott volna, egy hang zavarta meg őket. Egy nagyon is ismerős 

hang. 

– Á, fenség, hát itt van! Az édesapja megérkezett Londonból, és látni kívánja – közölte Sir 

Owein Meredith. Kíváncsi tekintettel nézett rájuk, bár a hangján ezt nem lehetett felfedezni. 

– A hölgy kificamította a bokáját – magyarázta a herceg sietve. Rosamundot a karjában 

tartva felállt, és átnyújtotta Sir Owein-nek. – Kérem, vigye a nagyanyámhoz, az elnézésemet 

kérve. – Már indulófélben volt, de hirtelen visszafordult. – Az apám a szobájában van? 

– Igen, fenség. 

A herceg se szó, se beszéd elviharzott. 

– Nem tud menni? – érdeklődött a lánytól csendesen. 

Rosamund bólintott, s zavarában lángolt az arca. Szégyellte, hogy ilyen kompromittáló 

helyzetben találták Henrik herceggel. 

– Hogyan történt? – tudakolta a férfi, ahogy a palota felé vette lépteit bájos terhével. 

– A teniszpályán történt – sikerült kinyögnie Rosamundnak. – Elestem, amikor 

megpróbáltam visszaütni a labdát. 

– A tenisz túlságosan kemény játék egy hölgynek. 

– Hajlandó vagyok egyetérteni önnel. A királlyal érkezett? 

A lovag bólintott. 

– Az uralkodó áthelyezett Richmond grófnéjának háztartásába. Azt mondja, hogy a 

királyné halálával már nincs szüksége népes személyzetre. Módfelett búskomor, és úgy tűnik, 

napról napra mindjobban hiányolja a hitvesét. Engem csupán azért tartottak meg, mert régóta 

szolgálom a Tudor-házat, s mert walesi vagyok. Ellenkező esetben visszaküldenének a 

családomhoz, mint ahogy ezt másokkal már megtették. 

– Örömmel látná önt a családja? 

A férfi majdhogynem keserűen felnevetett. 

– Nem hiszem, hacsak nem gazdagon állítanék be. Oly hosszú ideje nem találkoztam 

egyikükkel sem, hogy talán már meg sem ismerném őket. 

– Hát ez szomorú. Igazán boldogtalannak érezném magamat, ha senki sem várna haza. 

– A szülőhelyemet már nem tekintem otthonomnak hatéves korom óta. Fel sem tudom 

idézni az emlékeimben. Inkább tartom otthonomnak a caernarvoni kastélyt, amely Sir Jasper 

lakóhelye volt. No de, Lady Rosamund, nem kellene Henrik herceggel csókolóznia és 

összebújnia. 

– De uram! – igyekezett felháborodott hangot megütni Rosamund. 

– Nem tagadhatja – kuncogott Sir Owein –, csak az ön érdekében szólok, édes friarsgate-i 

Rosamundom. Ha azt várja, hogy férjhez adják, akkor nem engedheti meg, hogy a jó hírnevén 

folt essék. 

– Csupán egyetlen csókot kívánt – motyogta Rosamund. – Egyetlen csók még nem bűn. 

– Figyeljen rám, kedvesem – szólt rá komoly hangon Sir Owein. – Henrik herceg épphogy 

csak megkapta az első térdnadrágját, már cicázni kezdett a szolgálólányokkal. Amikor 

betöltötte a tizenegyedik életévét, a barátai egy szajhával lepték meg. Ez az egész udvarban 

nyílt titok volt. A herceg attól kezdve újabb hódításokra tört. Szereti a nőket. Egyetlen csók? 
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A keze az ön ruhafelsője alatt volt, Rosamund! Biztosítom, hogy hamarosan a hátán fekve 

találta volna magát. A herceget a hódítás kápráztatja el. A következményekre nem gondol, 

mert számára nincsenek következmények, csak esetleg egy kis trippert kaphat. 

– Uram! – A lány arca ismét lángba borult. 

– Ön jó hírű és jó családból származó hajadon, Rosamund, de a herceg nem fog törődni az 

ön jövőjével, amikor elcsábítja. Mi lesz, ha teherbe esik, kedvesem? Kegyvesztetten 

hazabocsátják, és egy szemernyi kétségem sincs afelől, hogy az ön Henry bácsikájának a 

gondjaira bízzák. Ezt kívánja, Rosamund? 

– Nem – felelte halkan a lány. – Félreismer engem, uram. Nem vagyok olyan ostoba, hogy 

a tapasztalatlanságom ellenére ne vegyem észre, mikor játszadozik velem komolytalanul egy 

fiatalember. Már megpirongattam a herceget, és abba is hagyta a rosszalkodást. Nem volt 

szükségem arra, hogy ön a segítségemre siessen. 

– Csak véletlenül botlottam bele magukba. Tehát megérezte, hogy mik a herceg szándékai, 

ugye? 

– Azért, mert egy lány szűziesen tiszta, még felismeri a tisztátalan szándékot. Gondosan 

vigyázok a jó hírnevemre, de még soha nem kaptam szeretőtől csókot. Meg akartam tudni, 

hogy milyen. 

– És tetszett a szeretőtől kapott csók? 

– Igen, nagyon kellemes volt, uram. A szívem gyorsabban kalapált, sőt azt hittem, hogy 

talán még el is ájulok a testemet eltöltő gyönyörtől. Nem volt ebben semmi rossz, ugye? Más 

lányok is biztosan átesnek ezen, és attól még nem teszik tönkre az életüket. 

Megérkeztek a Richmond grófnéjának magánlakosztályába vezető ajtóhoz. Egy inas állt 

odakint az ajtónál a délutáni levegőn. Azonnal kitárta, és arcizma se rezdült, amint Sir Owein 

átlépett a küszöbön, karjában Rosamunddal. 

– Uramisten! Mi történt Rosamunddal? – kiáltott fel Tiszteletreméltó Margit, amikor 

betoppantak a társalgójába. 

– Elestem, asszonyom, és megrándítottam a bokámat. Sir Owein volt oly szíves és behozott 

– adott magyarázatot Rosamund. 

– Tegye le, Sir Owein, és nézzük meg azt a bokát – utasította a grófné. – Hölgyeim, Sir 

Owein csatlakozott a személyzetemhez. Tudom, hogy ennek mindannyian örülni fognak. 

A lovag letette a lányt. Rosamund óvatosan felhúzta a szoknyáját, hogy megvizsgálhassák 

a megdagadt, a sérüléstől bíborvörösre és sárgásbarnára színeződött bokáját. A fájdalomtól 

megrándult az arca, amikor a férfi a bőréhez ért. 

– Jaj, Istenem! – ingatta a fejét a grófné. – Néhány napig bent kell maradnod, gyermekem, 

amíg a duzzanat leapad. Ó, itt van a te Maybeled. Majd tesz rá borogatást. Sir Owein, vigye 

Lady Rosamundot az ágyába, hogy a szolgálója elláthassa a sérülést. 

Maybel előrement az utat mutatva, majd a hálószobában, amelyet a lány a Tudor 

hercegnővel osztott meg, egy karosszékbe tetette le Rosamundot Sir Oweinnel. – Lenne 

szíves hozni nekem egy kis forró vizet, uram? – kérte a lovagot. – A borogatáshoz kell az 

úrnőm részére. 

Owein Meredith bólintott, és elsietett. 

– Azzal a csibész ifjú herceggel voltál, nem igaz? Ne tagadd! A fiatal hercegnő látta, 

amikor elmentél vele – korholta Maybel. 

– Teniszezni mentünk – felelte Rosamund. 

– Te csak ne űzz ilyen hóbortot, mint ez a… tenisz – fakadt ki Maybel mérgesen. 

– Ez egy labdajáték – magyarázta Rosamund. – Elestem, és kificamítottam a bokámat, 

amikor megpróbáltam visszaütni a hercegnek a labdát. 

– Egyáltalán nem úgy hangzik, mintha ez egy úrihölgynek való szórakozás lenne, főleg ha 

lótnod-futnod kell, mint egy vadócnak – állapította meg Maybel. Sürögni-forogni kezdett a 
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kis szobában, az utazóládában kotorászott a gyógynövények után kutatva, melyek Rosamund 

bokájára a borogatáshoz kellettek. 

Megjelent egy cseléd a forró vízzel. 

– Sir Owein küldött – mondta. – Szüksége van még valamire? 

– Nincs, csak ez kellett – felelte Maybel. Hozzálátott a munkához, hogy elkészítse úrnője 

bokájára a kötést. Mialatt a gyógynövények a forró vízben áztak, Maybel lesegítette 

Rosamundról a ruhát, majd bebújtatta az ágyba. Kis vászondarabot megnedvesített a vízben, 

és a borogatást ráerősítette a megduzzadt végtagra, majd bepólyálta, s kemény kispárnát 

dugott a lány bokája alá. – Hozok neked egy kis levest – mondta. 

– Éhes vagyok! – siránkozott Rosamund. – Húst szeretnék enni, Maybel. 

– Megnézem, hogy mit tehetek – nyugtatta meg kis mosollyal, amint kisietett. Ha a lány 

nem veszítette el az étvágyát, akkor biztosan nem súlyos a sérülése. 

Meg besurrant a hálószobába. 

– Hallel voltál. Megcsókolt? Számolj be mindenről, Rosamund! 

– Nincs mit mesélnem – játszotta meg magát, és nagyot ásított. 

– Hazug! – kiáltotta Meg. – Igenis megcsókolt! És még mi történt? 

– Miért gondolod, hogy egy egyszerű, ártatlan csókon kívül más is történt? – kérdezte 

barátnőjétől Rosamund. 

– Azért, mert ismerem az öcsémet, Henriket – kacagott Meg. – Most pedig töviről hegyire 

meséld el a történteket! Belepusztulok, ha nem teszed meg! – Kék szeme huncutul csillogott, 

és izzott a kíváncsiságtól. Arca lángba borult az izgalomtól. 

– Figyelmeztetlek, hogy nem sok mesélnivalóm van – kezdte Rosamund. 

Meg várakozással telve előrehajolt. 

– Hal, ugyanis az öcséd megengedte, hogy bizalmasan így szólítsam, ha kettesben 

vagyunk, mindenáron meg akart tanítani teniszezni. En meg elestem, és kificamítottam a 

bokámat. A teniszpályától a kerten át cipelt a karjában. A nagymamád magánlakosztálya felé 

tartva félúton megállt, és felszólított, hogy adjak neki egy csókot. Leült velem egy padra, és 

megcsókolt. Egészen kedvemre való volt, Meg! Nagyon tetszett a dolog. 

– Tegnap este hagytam, hogy Richard Neville megcsókoljon – vallotta be Meg. – Nekem is 

tetszett, de persze azóta nem csókoltam meg. Főképp, hogy néhány héten belül északra 

utazom a skótok királyával megtartandó esküvőmre. Vigyáznom kell a jó híremre. De 

folytasd, mi történt még? 

Rosamund immár óvakodott attól, hogy köntörfalazzon a hercegnő előtt. 

– Megsimogatta a mellemet. 

– Nahát! – suttogta Meg tágra nyílt szemmel. 

– Természetesen leállítottam – fűzte hozzá gyorsan Rosamund. – Nekem is ügyelnem kell 

a jó híremre. 

– Milyen érzés volt, amikor megcirógatta? – faggatódzott Meg. 

– Szavakkal nem tudom elmondani – felelte Rosamund –, de azt hittem, hogy a 

gyönyörűségtől rögtön elájulok. – Tekintete ábrándossá vált, ahogy felidézte magában az apró 

mellére tapadó nagy kezet. 

– Már hallottam arról, hogy a férfiak ilyesmiket művelnek – súgta Meg. – És még ennél 

különb dolgokat is – toldotta meg, még halkabbra fogva a szavát. 

– Miféle dolgokat? – Most Rosamund álmélkodott el. 

– Fogalmam sincs, de azoknak a nőknek a többsége, akiket ismerek, örömét leli a férje 

udvarlásában. Remélem, mi is, mindketten hamarosan megtudjuk – mondta végezetül 

nevetve. 

– Te sokkal hamarabb megtapasztalod, mint én. Te mész előbb férjhez, ráadásul nekem 

még egyetlen jövendőbeli sincs kilátásban. 
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– Pedig most Sir Owein újra felbukkant az életedben – ugratta Meg. – Jó érzés volt, ahogy 

a karjában cipelt? Vagy az öcsém karjában jobban érezted magad? Természetesen Henrik nem 

hozzád való, és soha nem is lehet a tiéd, de Sir Owein nem nyerte el a tetszésedet? Minden 

hölgy bomlik utána. 

– Rendes, kedves – felelte vontatottan Rosamund. 

– Nagyon gyengéden vitt a karjában. Amikor azt hiszi, hogy senki sem figyeli, titokban 

szeretetteljes pillantásokat vet feléd. Elképzelhető, hogy Sir Owein gyöngéd érzelmeket táplál 

irántad, Rosamund. Szerintem kiváló férj lenne a számodra. Jóképű, érett férfi, de még 

korántsem öreg ahhoz, hogy virgonc szerető legyen, és gyermekeket nemzzen neked. 

– Meg! – tiltakozott Rosamund, de kénytelen volt elismerni magában, hogy már ő is 

eljátszadozott hasonló gondolatokkal. Owein Meredith fölöttébb vonzó volt a sötétszőke 

hajával, a mogyoróbarna árnyalatú zöld szemével, az egyenes orrával és az erős állával. Vajon 

milyen lenne csókolózni vele? Az ajka vékony, de a szája széles. És a hatalmas szögletes 

keze! Milyen lenne a keblein érezni őket? Ugyanolyan izgalmat váltanának ki az ő kis ártatlan 

szívében, mint amilyet Henrik herceg? Owein ráadásul mindig kedves volt hozzá. Hugh 

Cabotra emlékeztette, csak fiatalabb kiadásban. 

– Min merengsz? – szólalt meg Meg. 

– Igazán meg vagy győződve arról, hogy Sir Owein kedvel engem? – kérdezte Rosamund. 

– Igen – vágta rá Meg. – És megérdemli, hogy egy derék asszony legyen a felesége, 

Rosamund. Születésem óta ismerem Sir Oweint. Anyám mindig azt mondogatta, hogy a 

család összes csatlósa közül ő szolgált rá igazán a derék lovag megnevezésre. Mama arról 

áradozott, hogy Sir Owein a legtisztességesebb ember, akit valaha ismert. Mi több, udvarias 

is, ahogy arról bizonyára meggyőződtél már. Való igaz, hogy a kardján, a lován, a 

fegyverzetén és a jó hírnevén kívül semmije sincs, de úgysem akarhatsz magadnak egy magas 

rangú, tekintélyes nevű férfit párodul. Nem örülnél jobban egy Sir Owein-típusú férfinak egy 

bácsikádhoz hasonlóval szemben? Egy kisbirtokossal szemben, aki csak a földjeidért venne 

feleségül, és cudarul bánna veled? Emlékszem, mit meséltél a nagybátyád első feleségéről, 

Lady Agnesről. Szerencsétlen soha nem ismerhette meg az igaz szerelmet. 

– A bácsikám, aki föld nélküli volt, a talpalatnyi birtokáért vette nőül – emlékeztette 

Rosamund. – Biztosra veszem, hogy Sir Owein szívesen lenne a férjem hasonló okokból. Ez 

egyszer azonban szerelemből akarok házasságot kötni. 

– A szerelem olyan élvezet, amelyet a vagyonos nők nem engedhetnek meg maguknak. 

Menj férjhez, s ha szerencsés vagy, később eljön a szerelem. Minden nőt egy s más okból 

vesznek feleségül. Általában nem a szerelem az elsődleges szempont, ami a 

házasságszerzőket foglalkoztatja. Anglia hercegnője azért esküszik meg a skótok királyával, 

hogy országaik között békesség legyen, hogy a nászúkból születendő gyermekek nemzedéke 

összeforrjon Angliával, s remélhetőleg megőrizze a békét. 

A nagynevű nemesi házak lányai a vagyonuk és a családi kapcsolataik miatt kelnek el. Te 

pedig a birtokodért és a nyájaidért. Egy parasztlány viszont azért, mert az édesanyja főleg 

fiúkat szült, és azt remélik tőle, hogy ő is fiúkat hoz a világra, hogy több munkáskéz 

művelhesse meg a földet. Mindannyiunkat valamilyen indítékból vesznek feleségül, ám a 

szerelem nagy ritkán jár együtt a házassággal. Az elkövetkező hónapokban az egész udvar és 

a családom az utazásomra összpontosítja minden figyelmét. Ezalatt lesz időd alaposan 

tanulmányozni Sir Oweint mint jövendőbeli férjet. Okosan használd ki az időd, és többé ne az 

öcsémmel enyelegve fecséreld el. 

Őt Kate-tel esketik össze, miután apánknak sikerül mindazt kihízelegnie Aragónia és 

Kasztília királyától, amit csak tud. Ha törik, ha szakad, fenn akarja tartani a szövetséget. 

Muszáj. A saját biztonságunk érdekében fel kell használnunk Spanyolország erejét 

Franciaország ellen. Sőt ez a frigy megerősíti a családom jogos igényét az angol trónra. Az 

édesapám mindig is erre vágyott, ahogy az én házasságomra is Stuart Jakabbal. 
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Neked jóformán szabad választásod van. Ha úgy döntesz, hogy Sir Owein kell neked, 

akkor beszélek az érdekedben. Nekem mindent megadnak, amit kérek. Hamarosan itt hagyom 

a családomat, és ezt önszántamból, jó szívvel teszem. Az ésszerűség határain belül bármilyen 

kívánságomat teljesítik, mielőtt még elmegyek. Az édesapámnak semmibe se kerül 

megjutalmazni hűséges csatlósát. 

– Gondolkodom a dolgon – felelte Rosamund, s az járt a fejében, hogy ez majdnem olyan 

lesz, mintha ő választana. Meg távozása után magára hagyatott, elveszett lesz az udvarnál. 

Kate aranyos lány, csakhogy vérbeli királyi sarjhoz illően rendkívül jól nevelt. Megnek igaza 

volt. Kate egyszer még Anglia királynéja lesz. Rosamund egy dolgot hamar megtanult arról, 

miért jó jelentéktelennek lenni: a fontos emberek nem féltek beszélni előttük. Társalgásuk 

közben ügyet sem vetettek rájuk, minthogy nem tartották őket tekintélyesnek. Rosamund 

rengeteg ismeretre tett szert ily módon, mert nyitva tartotta a fülét. A spanyol szövetség volt a 

legeslegfontosabb Henrik király számára. Mindenáron ragaszkodott hozzá. 

Henrik hercegről pedig azt tartotta, hogy elbűvölő, de engedetlen, szilaj fiú, aki, bár a 

testalkata férfias, még megfontolatlan és önző. Egy cseppet sem törődött Rosamund jó 

hírével. Egyszerűen csak el akart csábítani egy királyi védencet, hogy elhenceghessen a 

hódításával a barátainak. Az már nem érdekelte, hogy azután mi történik az áldozatával. Egy 

napon övé lesz Anglia trónja. Az átlagemberekre érvényes erkölcsi előírások és szabályok őrá 

nem vonatkoztak. Rosamund az udvarnál eltöltött pár hónap tapasztalatai alapján értette ezt 

meg. A hercegek a saját törvényeik szerint élnek, és mindig is öntörvényűek maradnak. 

Az ifjú Tudor Henrik csakugyan öntörvényű volt. A herceg biztos volt benne, hogy sikerült 

volna szenvedélyre gyújtania a szép Rosamundot, ha Sir Owein nem zavarja meg őket. 

Eltökélte magát, hogy újra megpróbálja megtörni a lány szűzies ellenállását. Rosamund nem 

volt olyan ostoba, mint ahogy a herceg gondolta. Meglepődött, hogy a lány tudatában volt 

annak, hogy el akarja csábítani, ám éles-elméjűsége csak fokozta a játék érdekességét. 

– Meg fogom szerezni magamnak – jelentette ki a barátainak. 

– Tégy le róla, Hal – tanácsolta a hercegnél jó pár évvel idősebb Charles Brandon. – Most, 

hogy megsérült a bokája, a nagymamád éberen szemmel tartja. Biztos lehetsz benne, hogy a 

grófné tudja, hogyan érte Rosamundot a súlyos sérülés. Ráadásul Sir Owein meglátott 

benneteket, legalábbis ezt hiszed. Becsületes lovag lévén gondoskodni fog a lány védelméről, 

amennyiben úgy véli, hogy veszély fenyegeti. Semmi szükséged sincs rá, hogy megkapd őt, 

Hal. Hiszen vannak, akik szíves örömest hajlandók elszórakoztatni kéjvágyó, acélos fiatal 

farkadat. Ott vannak az idős férjjel megáldott hölgyek, akik epekedve vágynak egy fürge 

szeretővel eltöltendő buja szerelmi légyottra. Gondolkodj el ezen, Hal – vigyorgott a 

fiatalember jól értesülten. 

– Mivel ez a lány kevésbé elérhető, annál érdekesebbnek és veszélyesebbnek ígérkezik a 

játék – szólt közbe az ifjú Lord Richard Neville. – Mi több, szűz lány! Nekem még soha nem 

volt dolgom szűzzel, bár azt bizony elvárom, hogy a jövendőbelim az legyen. Merész húzás 

lenne a saját ágyában és a nagyanyád orra előtt elcsábítani a lányt. Ha valakinek sikerülne, 

lefogadom, hogy az te vagy – biztatta buján csillogó fekete szemmel. 

– Benne vagy, hogy fogadjunk, Neville? – szólalt meg Lord Percy. – Egy aranyat teszek rá, 

hogy nem sikerül neki! 

– Korántsem helyeslem a dolgot – mormogta Charles Brandon –, de vállalom, hogy őrzöm 

a tétjeiteket. 

Henrik herceg hahotára fakadt. 

– Bolond vagy, hogy ellenem fogadtál, Percy. Csak még jobban felkeltetted az étvágyamat 

a csibehúsra. Még mielőtt a hétvége eljön, oda lesz a lány szüzessége. 

A herceg egyik szolgája gyakran megfordult a grófné komornáinak társaságában. 

Megtudta, hogy Tiszteletreméltó Margit és a társalkodónői néhány nap múlva kis délutáni 

sétahajózást tesznek a folyón. Rosamundot hátrahagyják, mert a bokája még nem gyógyult 
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meg teljesen. Egyedül marad, csak néhány cseléd lesz mellette, így a rakoncátlan hercegnek 

módja nyílik egyszerűen kihasználni nagyanyja távollétét, hogy a csinos lánnyal enyelegjen. 

Csupán néhány pénzérmét kell megcsillantani, s a hallgatásuk és a távollétük máris biztosított. 

Rosamundnak begyulladt a szeme, és nyugtalanul aludt. Hirtelen felébredt, amint érezte, 

hogy az ágy kötélrugózata besüpped valakinek a súlya alatt. Amint megfordult, Tudor Henrik 

herceg vigyorgó ábrázatával találta szembe magát. 

– Hal! – akadt el a lélegzete a döbbenettől. – Mit keres itt? Azonnal távozzon! Ez 

égbekiáltóan illetlen dolog. 

A herceg válaszképpen a karjaiba vonta a lányt, és a fülébe mormolt: 

– Drága Rosamund, édes friarsgate-i hölgyem, rajongok érted! Engedd, hogy 

megcsókoljalak, kedvesem. Csak egy csókot és egy röpke ölelést. Esküszöm, hogy azután 

elmegyek. Mást se tettem, csak szüntelenül a kertben töltött délutánunkra gondoltam. 

– Nem! – állt ellen Rosamund keményen. – A hízelgésével ezúttal nem vehet le a lábamról, 

Hal. Ha e pillanatban itt találják az ágyamban, vége a jó híremnek. Milyen kegyetlen, hogy 

csak a saját szórakozására gondol. Maga egy cseppet sem szeret engem! 

– De én a te szórakozásodra gondolok, kedvesem. – Mindkét fürge kezével simogatni 

kezdte a lány mellét. – Az ilyen érett kis gyümölcsöt úgy kell megbecsülni, ahogyan csak én 

tudom. A parfümillatú alsóingeden át látom, mily fehér a bőröd, Rosamund. – Vörösarany 

feje lebukott, hogy megcsókolja a két dombocskát. 

A megbotránkozástól torkán akadt a lélegzete, amint a herceg ajka a mellére tapadt. A 

félelemmel vegyes gyönyörtől forgott vele a világ. 

– Ne! – kiáltotta, amikor a fiú keze bearaszolt az alsóinge alá. – Ne! – Mivel a herceg nem 

volt hajlandó elvenni a kezét, Rosamund visítani kezdett. Természetesen tudta, hogy oda a jó 

hírének, de nem hagyhatta, hogy a herceg ellopja tőle legbecsesebb kincsét, a szüzességét. 

Bárki vegye is végül feleségül, a nászéjszakájukon meggyőződik a tisztességéről. Ismét 

felsikoltott, de Henrik a szájára tapasztotta a kezét. 

– Hagyd abba, kedvesem – mormolta halkan a herceg. – Csak boldoggá szeretném tenni 

mindkettőnket. Majd meglátod, Rosamund. 

Rosamund kinyitotta a száját, de most nem kiáltott, hanem a fogával elkapta a herceg 

kézfejének élét, és ahogy csak bírt, ráharapott. Tudor Henrik a fájdalomtól és a dühtől 

felüvöltött. Abban a pillanatban kitárult a hálószoba ajtaja, és ott állt Sir Owein Meredith, 

haragtól elsötétült arccal. A herceg kiugrott az ágyból, s az idősebb férfi mellett elcsörtetve, se 

szó, se beszéd, kirohant a hálószobából. 

Rosamund maga is meglepődött azon, hogy hirtelen sírva fakadt. 

– Istennek hála, hogy jött! – zokogta. – Azt hiszem, a herceg ártani akart nekem. 

– Meg akarta fosztani önt a szüzességétől, Rosamund – mondta ki a lovag nyíltan. 

– Ön honnan tudta ezt? – kérdezte zaklatottan, sírós hangon, a keble elé fogva a takarót. 

– Maybel megtudta valamelyik nőtől, hogy a herceg embere a minap kérdezősködött. 

Azután meglátta, hogy a herceg belép ebbe a lakosztályba. Észrevétlen követte, és feltűnt 

neki, hogy rajta kívül egyetlen szolgáló sincs a láthatáron. Azonnal rájött, hogy a mi nemes 

ifjú hercegünk miben sántikál. Tüstént értem szaladt. 

– Ó, mitévő legyek? – szipogta Rosamund. – Mitévő legyek, ha ez az erős, hatalmas 

kölyök a fejébe vette, hogy megszerez magának? 

– Magával a grófnéval fogok beszélni, és elmesélem a történteket. Úgy vélem, ideje már, 

hogy férjet válasszanak önnek, Rosamund. Ha kijelölik a párját, Henrik herceg békén hagyja. 

Ön elveszíthette volna az egyéni vonzerejét. De nem lehet botrány, milady, a herceg miatt, 

mivel spanyol jövendőbelijének a családja hallatlanul szigorúan veszi az erkölcsi szabályok 

betartását. A spanyol követ árgus szemmel vigyázza az aragóniai hercegnő boldogságát. 

– Ha kapok egy férjet, hazamehetek? – Rosamund hangja remegett. 
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– Ez az ön számára kiválasztott férfitól függ. Ám az után, ami itt az imént majdnem 

megtörtént, milady, magától értetődik, hogy önnek feltétlenül kell egy férj, aki megvédi önt. 
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7. fejezet 

A másnap reggeli istentisztelet után történt, hogy Sir Owein Meredith odalépett a kápolnát 

elhagyó Richmond grófnéhoz, és halk hangon megszólította: 

– Négyszemközt szeretnék beszélni önnel, asszonyom, halaszthatatlan ügyben. 

– Reggeli után várom – mondta Tiszteletreméltó Margit a lakosztálya felé haladva, egy 

pillanatra sem lassítva a lépteit. 

Egy másodpercre találkozott a tekintetük, majd a lovag elindult megkeresni Maybelt. 

– Elmesélte az úrnője, hogy mi történt tegnap délután? – kérdezte tőle, miután rálelt. – Az 

ön gyors közbelépése egy botrányos jelenetet akadályozott meg. 

– Azt a kölyköt el kellene fenekelni – háborgott Maybel. – Bánom is én, hogy egy napon ő 

lesz Anglia királya, jól el kellene porolni a nadrágját. Miféle ember az, akár fiatal, akár nem, 

aki szántszándékkal tönkre akar tenni egy ártatlan fiatal lányt, uram? Tudom, hogy Sir Hugh, 

Isten óvja az ő lelkét, jót akart, amikor az én édes kicsikémet a királyra bízta, mégis azt 

kívántam a jó Istentől, hogy bárcsak újra otthon lehetnénk, biztonságban Friarsgate-ben! 

– Igyekszem minden tőlem telhető módon megvédeni őt – biztosította Owein Maybelt. – 

Reggeli után magánkihallgatáson fogad a grófné. Nem fog örülni, amikor az unokája 

neveletlen viselkedéséről értesül. Biztosan Rosamundot akarja hibáztatni. Ám én nem 

hagyom. Valószínűleg megérti, hogy a lány nehéz helyzetbe került. Indítványozom, hogy 

azonnal válasszon férjet a számára, és házasítsa ki, mielőtt az ifjú hercegnek sikerül 

elcsábítania Friarsgate úrnőjét, s ezzel rossz hírét kelteni. Rosamund értelmes lány, de naiv. 

Félek, hogy a jobb belátása ellenére vonzódik Henrik herceghez. Egy fiatal vidéki lány 

izgalmasnak találja, hogy egy herceg jár a sarkában, aki elcsavarja a fejét. Maybel bólintott. 

– Igazat beszél, uram, de van még valami, ami a leány vesztét okozhatja. A havibaja 

elkezdődött. Valóban megérett egy férjre, és ha nem férjre, akkor egy szeretőre. Még 

túlságosan tapasztalatlan ahhoz, hogy megértse, nem tud ellenállni az ösztöneinek. Egy derék 

férfira van szüksége az ágyban, és akkor már jobb lenne, ha az a férfi a férje lenne. 

– Jól mondj a – bólintott egyetértően Sir Owein, halvány mosolyra vonva az ajkát. – Ne 

aggódjon, Maybel, majd én beszélek a grófnéval, maga pedig őrizze az úrnőjét, ahogy csak 

tudja. Soha ne hagyja egyedül. 

– Úgy lesz, uram – ígérte Maybel. 

Reggel kilenc óra után a grófné egyik komornája Owein Meredithért jött. Kis, faburkolatú 

szobába vezette, ahol a sarokban álló kandallóban fényesen lángoló fahasábok égtek. Előtte 

két magas támlájú, kárpitozott szék állt, közöttük kerek asztallal. Margaret Beaufort a 

megszokott fekete gyászöltözékben ült az egyik karosszékben, hófehér hajkoronájának java 

részét ívelt fejdísz fedte. Amint a távozó komorna becsukta maga mögött az ajtót, a grófné a 

kezével jelezte Sir Oweinnek, hogy telepedjen le a másik székbe. 

– Foglaljon helyet, Owein Meredith, és mondja el, mi ügyben kéri a személyes kihallgatást 

– szólt a király édesanyja. 

A lovag mély lélegzetet vett. 

– Fenséged elnézését és bocsánatát kérem azért, amiről most beszámolok, de nem 

burkolózhatok hallgatásba, nehogy egy ártatlan lányt méltatlanság érjen, s az, aki az ön 

szívének oly kedves, egy szörnyű bűntett vétkese legyen. Kérem, engedje meg, hogy nyíltan 

beszéljek, tudván, hogy nem alkottam véleményt ebben a dologban. Egyszerűen csak 

szeretném elejét venni egy tragédia bekövetkeztének, kedves asszonyom. 
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– Mivel öntől mindig távol áll, hogy előtérbe helyezze és olyasmibe ártsa bele magát, ami 

nem önre tartozik, Owein Meredith, ezért kétségkívül el kell fogadnom, hogy a 

mondanivalója valóban komoly. Felhatalmazom, hogy szabadon beszéljen. Nem fogom 

felelősségre vonni a szavaiért, bármi legyen is az, amit mond. Kérem, folytassa, uram. 

– Az ön unokája, a herceg, olyan tettre csábult, amely korántsem válik a becsületére, 

asszonyom. Fogadást kötöttek e tett kimenetelére. Charles Brandon ellenezte a dolgot, ennek 

ellenére nála vannak a rétek. E csínytevés fő kezdeményezője Richard Neville. 

– Minden bizonnyal – jegyezte meg Richmond grófnéja szárazon. – Nem lep meg, hogy 

Charles Brandon megfontolt, politikus, a Neville-ek pedig bajkeverők. Folytassa. 

– A herceg, minthogy fiatal, s a vele egykorú fiatalemberekhez hasonlóan az ébredező 

férfiasság nedveivel telített, azt hiszi magáról, hogy szerelmes Friarsgate úrnőjébe, Rosamund 

Boltonba. Egy alkalommal elcsattant közöttük néhány ártatlan csók. A herceg azonban többet 

akar a lánytól, ám Rosamund vigyáz a jó hírére, és nem akarja beadni a derekát. Neville és a 

többiek arra kötöttek fogadást, hogy Henrik hercegnek sikerül-e vagy sem levennie a lábáról 

Friarsgate úrnőjét. Tegnap, amikor ön a hercegnőket és a társalkodónőit elvitte a folyóra, a 

herceg lepénzelte az ön itthon maradt szolgálólányait annak érdekében, hogy távozzanak az 

ön lakosztályából, ahol az ifjú Rosamund épp aludt. A herceg bement a lány szobájába, és 

megpróbált erőszakoskodni vele. Csak az mentette meg Lady Rosamundot és a hírnevét, hogy 

a szolgája még időben értem szaladt. 

– A szentségit! – káromkodta el magát Richmond grófnéja. – Korbáccsal veretem meg ezt 

a fiút! 

– Drága asszonyom, kérem, hallgasson végig. Henrik herceg nem tehet róla, hogy majd’ 

kicsattan az életörömtől, s telve van némi testi vággyal. Még fiatal, s Isten a megmondhatója, 

hogy már akkora, mint egy férfi, sőt a férfiak többségéhez viszonyítva nagyobb a termete. 

Férfias vágyak kezdenek buzogni benne. Ám itt most elsősorban az önérzete forog kockán. A 

kínos helyzet könnyen és gyorsan feloldható, mivel a herceg a szíve mélyén becsületes, és 

miután tegnap kénytelen volt megfutamodni, valószínűleg olyan megoldásban reménykedik, 

amely nem sérti a büszkeségét, s amely megőrzi Lady Rosamund erkölcsi tisztaságát is. 

– Mit javasol, Owein Meredith? 

– Rosamund Boltont azért küldték ide, mert a nagybátyja rosszul bánt vele, és megpróbálta 

elorozni tőle a vagyonát. Sir Hugh Cabot meg akarta óvni a hitvesét. Tudta, hogy 

Rosamundnak újra férjhez kell mennie, nem akarta azonban, hogy az ötéves unokaöccséhez 

kényszerítsék hozzá csak azért, hogy Henry Bolton megkaparinthassa Friarsgate-et. 

Találkoztam azzal az emberrel, asszonyom. Nem tisztességes fickó. Válasszon Rosamundnak 

férjet, és biztosíthatom, hogy a herceg meghátrál. Rosamund biztonságban lesz, a jó híre is 

sértetlen marad; s a herceg önérzete sem szenved csorbát. Még Richard Neville se merészelne 

olyan javaslattal előállni, hogy a herceg csábítsa el egy másik férfi jegyesét, asszonyom. – Sir 

Owein hátradőlt a székében, és várta, hogy a grófné megszólaljon. 

– A lányunokám esküvője foglalja le minden időmet most, hogy Margit édesanyja meghalt, 

és nem gondoskodhat az előkészületekről. Néhány hét múlva a skótok királynéjának a 

férjéhez kell utaznia, hogy megtartsák az esküvőt. Ráadásul szegény spanyol Katalinról is 

gondoskodni kell. A király felettébb gondterhelt, amiért Ferdinánd király nem fizette ki teljes 

egészében a lány hozományát. Kivált, hogy a fiam Henrikhez akarja majd feleségül adni a 

megözvegyült lányt. A fülembe jutottak olyan szóbeszédek, Sir Owein, hogy a fiúunokám 

kedvét leli a hölgyekben. Még nem túl fiatal ehhez? 

– A herceg esetében amondó vagyok, hogy nem, asszonyom – felelte a lovag, azon 

tűnődve, vajon mit tudhat az idős asszony a kéjsóvár ifjú Henrikről és a fiú szerelmi 

kalandjairól. 

– Már elterveztem, hogy férjet keresek a Bolton lánynak azt követően, hogy Margit 

elutazik, de feltételezem, hogy valami úgyis közbejönne, és legközelebb csak akkor jutna az 
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eszembe, amikor a lány már betölti huszadik évét is. Ugye tavaly hozta ide Cumbriából? – 

Tiszteletreméltó Margit a tűz felé hajolt, hogy megmelengesse a kezét. 

– Igen, asszonyom. 

– Az unokám, Margit kedveli őt. És ön? Milyen lány ez a Rosamund, Owein Meredith? 

– Értelmes és megbízható. Szereti Friarsgate-et, és megtanult önállóan gazdálkodni. Jól 

végzi a dolgát, és az emberei szeretik. Friarsgate gazdag, jól menő birtok. A környező 

különleges domborzati viszonyok miatt a skótoktól védettnek tűnik. A hegyoldalak túlságosan 

meredekek, következésképpen a skótok nem tudják gyors iramban elhajtani a marhákat és a 

juhokat. Ezért ők békén hagyják Friarsgate-et, ám a lány nagybátyja nem. 

– Hány éves korában lett árva Rosamund? – kérdezte a grófné. 

– Háromévesen. Akkor a nagybátyja lóhalálában ott termett, és összeházasította az ötéves 

fiával. Amikor a fiú meghalt, férjhez adta Hugh Cabothoz. Henry Bolton azt hitte, Sir Hugh 

beéri azzal, hogy lesz egy otthona, ahol hátralévő éveit leélheti. Csakhogy Hugh Cabotnak ez 

nem volt elég, hanem megtanította Rosamundot mindennapi ügyeinek az intézésére. 

Lányaként szerette Rosamundot, Friarsgate úrnője pedig rajongott érte. A halálakor mély 

bánatba esett a lány. 

– És mivel Sir Hugh a hitvesét a király gondjaira bízta, ily módon meghiúsította Rosamund 

nagybátyjának a tervét – mondta elgondolkodva a grófné. – Okos ember, meg kell hagyni. 

– Épp a halotti tort ülték, amikor odaértem. A nagybácsi már sürgette Rosamund és a 

következő fia házasságát, aki még gyerek, talán éppen arra az alkalomra öltöztették először 

térdnadrágba. Rosamund ellenállt, s azt hiszem, csak az időbeni érkezésem mentette meg őt 

ettől a házasságtól – mesélte Owein Meredith. 

Tiszteletreméltó Margit elmosolyodott. 

– Úgy látszik, önnek már szokásává vált ennek a fiatal lánynak a megmentése, Owein 

Meredith – mondta derűs hangon. – Nos, köszönöm, hogy a tudomásomra hozta ezt a kis 

affért. Gondoskodom róla, hogy éberen vigyázzanak Rosamund Boltonra, és ne hagyják 

kettesben Henrikkel, azzal a szófogadatlan kópéval. Jómagam pedig elgondolkodom, kihez 

lehetne férjhez adni a lányt. Margittal egykorú, valamelyest még idősebb is. Ideje újra 

kiházasítani őt, de ezúttal egyszer s mindenkorra. – Beszélgetőtársa felé nyújtotta a kezét. 

Sir Owein felemelkedett a székéről, meghajolt, a kezébe fogta az idős hölgy kezét, és 

megcsókolta. 

– Köszönöm, fenség, a szívességét – mondta végezetül, és távozott a kis szobából. 

– Előjöhetsz, gyermekem, és csatlakozhatsz hozzám – szólt halkan a grófné, amint 

becsukódott a lovag mögött az ajtó. – Mondd el, mi a véleményed a hallottakról. 

Az ifjú Tudor Margit előlépett a rejtekhelyéről, a szemközti falat borító kárpit mögül, és 

letelepedett nagyanyja mellé. 

– Rosamund lehangolt volt, amikor visszajöttünk a folyóról, asszonyom, de nem jutott 

eszembe megkérdezni tőle az okát – mondta a lány. – Mennyire Halre vall, hogy a büszkesége 

irányítja a farkát! Ha nem okul a dologból, ez még a vesztét fogja okozni. – Hosszú ujjaival 

kisimította sötét narancssárga selyemszoknyáját. 

A grófné felkacagott. 

– Hál’ istennek, Margit druszám, talpraesett és bölcs lány vagy. Skócia királynéjaként 

lehet, hogy egyszer még nehéz döntéseket bíznak rád. S akkor, gyermekem, elvárod a 

férjedtől, hogy ne csak a tanácsadóinak a véleményét, hanem a tiédet is kikérje. Nos, ha neked 

kellene döntened, te kit választanál Rosamund Boltonnak férjül? 

– Természetesen Sir Owein Mereditht, nagymama – vágta rá a hercegnő habozás nélkül. 

– Nem valamelyik előkelő északi család fiát? Esetleg a bajkeverő Neville-ek egyikét? Egy 

örökösnővel a lekötelezettjeinkké tehetnénk őket. 

– Nem, nagymama. A Neville-ek tényleg bajkeverők. Soha nem lehetünk biztosak bennük, 

hiszen arra hajlanak, amerre a szél fúj, csakis a saját érdeküket tartják szem előtt. Bár 
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összekötöttem az életemet Skóciával, ennek ellenére nem lehet mérget venni rá, hogy többé 

nem tör ki háború országaink között. A legjobb lenne olyan férfival összeházasítani 

Rosamundot, akiben a Tudorok teljes mértékben megbízhatnak. Sir Owein walesi. Én még a 

világon sem voltam, amikor ő már a családunk szolgálatában állt. Fiatalabb volt, mint Mária 

húgom, amikor hozzánk szegődött. Kétség nem fér a Tudorok és Anglia iránti hűségéhez, 

nagymama. Megbízhatnánk az északi határvidékünk védelmével – javasolta a hercegnő. 

– Csakhogy ő nem előkelő nagyúr – vetette ellene a grófné. 

– Hát nem – hagyta helyben Meg –, de egy Neville-nél sokkal inkább a lekötelezettünkké 

tehetjük a Tudoroknak ezt a hű szolgáját azzal, ha hozzáadunk egy vonzó fiatal örökösnőt, 

amire ő soha nem is számított; mi több, az ő hűségében biztosak lehetünk. A nagynevű 

családok előkelő fiai nem akarnák, illetve nem fogadnák el Rosamundot. Nagymama 

kénytelen lenne a nőtlen férfiak közül egy kevésbé rangosat választani. Ami azt illeti, 

kérdezősködnie kellene a nagyuraknál, hogy a családjukból melyik fiatalember lenne 

alkalmas. Az uraság az egyik rokonát választaná, aki először is az ő lekötelezettje lenne, és 

nem a miénk. Ha hasznot akarunk húzni ebből a házasságból, akkor Rosamund 

jövendőbelijének nekünk, a Tudoroknak kell hálával tartoznia. Sir Owein a mi emberünk, 

nem másé. 

– Kíváncsi vagyok, hogy egy férfi, aki annyira hozzászokott a családunk szolgálatához, 

vajon férjként elégedett lenne-e, persze nem mintha ez számítana – tűnődött el 

Tiszteletreméltó Margit. – Ha azt mondjuk neki, hogy feleségül kell vennie a lányt, akkor ő 

azt teljesíti. 

– Azt hiszem, Sir Owein szereti Rosamundot. Nagymama maga is megjegyezte, hogy a 

lovag mindig hol az egyik, hol a másik bajból menti meg. Szerintem Rosamund is nagyon 

kedveli, bár óvakodik bevallani. Tulajdonképpen biztos vagyok ebben, nagymama. Ez egy jó 

házasság lenne mindkettőjüknek. Sir Owein még nem öreg. Valószínűleg túléli a nagymamát 

és az édesapámat is. Az öcsém udvarában neki nem lesz helye. Mi lesz a Tudor-háznak e 

hűséges szolgájával? Owein Meredith megérdemli, hogy rendesen bánjunk vele. Nem így 

gondolja, nagymama? 

– Jól összeillenének – osztotta unokája véleményét Richmond grófnéja. – A lány elég idős 

ahhoz, hogy gyerekeket szüljön, Sir Owein pedig még nem olyan öreg ahhoz, hogy utódokat 

nemzzen neki. Ha kölcsönösen jól kijönnek egymással, akkor ez biztosan jó frigy lesz. A lány 

biztonságban lesz a kapzsi nagybátyjától, és hálás lesz nekünk. Sir Owein, miután ilyen 

hosszú ideig állt a szolgálatunkban, szintúgy elégedett lenne, és hűséges maradna. A skót 

végeken egy odaadó, megbízható ember a hasznunkra szolgálna, kivált az, aki nem a saját 

hatalmas vagyonának vagy az előkelő nevének tulajdoníthatóan emelkedett ki. – Előrehajolt, 

és megpaskolta unokája rózsás arcát. – Bölcs és megfontolt döntést hoztál, ifjú skót 

királyném. Úgy lesz, ahogy te tanácsoltad. Friarsgate-i Rosamund Boltont a mi derék, hűséges 

szolgánkhoz, Sir Owein Meredithhez adjuk feleségül. 

– Köszönöm, nagymama – mondta a hercegnő. Már alig várta, hogy tudathassa 

Rosamunddal, milyen szerencse érte. Richmond grófnéja azonban feltartotta gyűrűkkel 

megrakott kezét. 

– Még nem árulhatod el senkinek, gyermekem. Előbb meg kell szereznem apád 

hozzájárulását, hiszen ő a lány gyámja – figyelmeztette Meget. 

– Ha a nagymama úgy akarja, a papa jóváhagyja – felelte rá a hercegnő nyíltan. – 

Előfordult-e már egyszer is, hogy az apám elutasította a nagymama kérését? 

Az idősebb hölgy elnevette magát. 

– Amíg az édesapád nem kapta meg az őt megillető helyet, velem együtt nehéz, hányatott 

élete volt, mivel a York-pártiak szüntelen az életére akartak törni. Mindazokat az éveket a 

Bretagne-i Hercegség udvarában töltöttük, miközben a York-ősöd, s később Richard herceg el 

akarták tenni őt láb alól annak érdekében, hogy kihaljon a Lancester-ház. Én a fiatalságomat 
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adtam apád biztonságáért, és ő mindig is tudatában volt ennek, noha soha nem panaszkodtam. 

Az én drága Henrikem csodálatos fiú. A te fiad is, akivel Stuart Jakabot megajándékozod, 

ugyanilyen szerető fiú legyen, gyermekem. 

– Megőrzöm a titkunkat, nagymama – ígérte Meg –, de gyorsan szerezze meg a papa 

engedélyét, mert nem lesz könnyű magamban tartani. 

– Apád holnap visszamegy Richmondba az öcséddel. Ma este megkérem az engedélyét. Az 

esküvőre még az előtt sort kell kerítenünk, mielőtt te Skóciába távozol. Rosamund és Sir 

Owein veletek tarthat Friarsgate-ig. Ez csak még jobban megszilárdítja a kapcsolatunkat. 

Nagy megtiszteltetésnek számít, hogy ott lehetnek a nász-kíséretedben. 

– Köszönöm, nagymama – pukedlizett a hercegnő, és magára hagyta az idős asszonyt a 

gondolataival. 

– Mindjárt itt az ebédidő, asszonyom – lépett a kis szobába a grófné kedvenc komornája. 

– Menj a fiamhoz, a királyhoz, és mondd meg neki, hogy mihamarabb beszélni szeretnék 

vele – utasította a nőt Richmond grófnéja. 

– Máris, asszonyom – hajolt meg a komorna, és kisietett a szobából. Amikor visszatért, a 

királyt is magával hozta. Margaret Beaufort meglepődött, hiszen ő csak úgy értette, hogy 

majd a fiának alkalmas időpontban szeretne találkozni vele. Ennek ellenére hálás volt, amiért 

gyermeke kötelességtudóan azonnal odafáradt. 

– Henrik – szólította meg mosolyogva, amint a király lehajolt, hogy megcsókolja az arcát. 

– Felkereshettelek volna én is, drága fiam. 

– Az imént olvastam át és írtam alá azt a rengeteg irományt, amelyeket a titkáraim hoztak 

be ma reggel – helyezte kényelembe magát Henrik a karosszékben, ahol az elébb még a lánya 

ült. – A látogatás önnél örvendetes felüdülést jelent számomra, anyám. – Felsóhajtott, és 

arckifejezése búskomorrá vált. 

A grófné komornája egy kupa forralt bort adott a király kezébe, és meghajolva kihátrált a 

szobából. 

Az uralkodó belehörpintett a borba, és egy pillanatra lehunyta a szemét. 

– Úgy volt, hogy egy kellemes nyári pihenésre Greenwichbe jössz, és a családoddal töltöd 

az időt, mielőtt Margit Skóciába utazik – emlékeztette a grófné a fiát. – Azzal, hogy halálra 

dolgozod és idő előtt sírba teszed magad, nem menekülhetsz el a valóság elől, hogy Bess 

halott – korholta szelíden az asszony. – Nem helyettesíthetem a feleségedet, de itt vagyok 

melletted, és támogatlak, mint mindig. A gyerekeidnek szükségük van rád. A legidősebb 

lányod hamarosan elmegy, és szegény Mária egyedül marad. Sajnos a kis Katalin alig két 

hónappal a születése után meghalt. Ő volt a legszebb Bess összes babája közül. Olyan volt, 

mint egy angyalka. Lehet, hogy valóban az is volt. Kétségkívül az ifjú Henriknek is nagy 

szüksége van rád. Tudom, hogy bánt, amiért nem helyettesítheti Artúrt, de ezen nem 

változtathatsz, fiam. Az ifjú Henrik fog követni a trónon, ám nem tanítod a hatalom 

gyakorlására. Magad mellett, szoros felügyelet alatt tartod, mégis semmibe veszed. Artúr, 

Isten óvja a lelkét, remek fiú volt, de úgy vélem, inkább belőle vált volna jobb pap, Henrikből 

pedig király. 

– Ezt ne mondja! – kiáltott fel a király fojtott hangon. 

– Pedig ez az igazság, és ezzel te is tisztában vagy – kardoskodott Margaret Beaufort. – 

Végül is nem erről óhajtottam beszélni veled. Engedelmeddel férjet választottam Sir Hugh 

Cabot özvegyének, aki a gyámságod alatt áll. Az udvarba érkezése óta Margit társalkodónője, 

de most Margit elmegy, és Lady Rosamund Boltonnak nem lesz helye a skótok királynéjának 

kíséretében. Ideje visszaküldeni őt szeretett Friarsgate-jébe, csakhogy férjhez kell mennie, és 

olyasvalakit kell férjül választanunk neki, akiben vakon megbízunk, mivel Friarsgate a skót 

határvidéken fekszik, fiam. Igaz, azt reméljük, hogy Margit házassága tartós békét hoz az 

országaink között, ám mi ketten gyakorlatiasabban látjuk a világot, mint a legtöbb ember. 

Tudjuk, hogy a két uralkodóház között megköttetett frigy ellenére kiújulhat a háborúskodás. 
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A határvidékeken még békeidőben sem teljes a nyugalom. Olyan embert kell odahelyeznünk, 

akiben teljes a bizalmunk, és aki vitathatatlanul hűséges, Henrik fiam. Sir Owein Meredith 

csaknem huszonöt éve szolgálja a Tudor-házat. Minthogy nem főúr, több mindent fog 

megtudni a környéken zajló eseményekről, mint egy befolyásos személy. A környezetében élő 

emberek közlékenyebbek lesznek vele. Ő a mi emberünk, és a lojalitásához nem fér kétség. 

– Nem az egyik északi család tagját választanád inkább? – kérdezte a király. Meglepte 

anyja döntése, és hallani akarta az okfejtését, mielőtt az áldását adta volna a dologra. Hiszen 

egy örökösnő értékes árucikknek számított. 

– Margit sugallatára döntöttem így. Nagyon bölcsen azt mondta, hogy az északi családok 

arra hajlanak, amerre a szél fúj. Olyannyira önteltek, hogy fittyet hánynak a józan észnek. 

Még ha szívességet téve nekik adnád is ezt az ifjú örökösnőt, akkor sem tartanák magukat a 

lekötelezettjeidnek, holott kétségtelenül az adósaid lennének. Sir Owein Meredith a mi 

emberünk. Bármi történjék is, őt nem lehet eltántorítani, mert rendíthetetlenül a mi 

oldalunkon áll. 

– És ezt a lányom önmagától okoskodta ki? Kitűnően megtanulta a leckéit. Merem 

remélni, hogy Stuart Jakab rájön, milyen kincset küldtünk neki. A lányom javaslata elnyerte a 

tetszését, anyám? – A király kiitta a serlegből a bort. 

– Igen – felelte Tiszteletreméltó Margit. – Az unokám remek megoldást tervelt ki. Lady 

Rosamund Bolton nem lesz boldogtalan Sir Owein Meredith hitveseként, nem mintha ez 

számítana. Ez az eljegyzés és házasság a mi céljainkat ugyanúgy szolgálja, mint az érintett 

felekét, fiam. 

– Beleegyezem, hogy ezt a lányt Sir Oweinnek ígérd feleségül. Kiállíttatom az okiratokat. 

– Állíttasd is ki, hogy Sir Owein és a jegyese a skótok királynéjának kíséretében 

utazhasson északra Friarsgate-ig – tanácsolta a grófné. – Sir Oweinnek és Rosamundnak a 

rólunk őrzött utolsó emlékei hadd legyenek hálával teltek, amiért ebben a megtiszteltetésben 

részesítjük őket. 

– Kora ellenére, anyám, még mindig ugyanúgy vág az esze, mint régen – jegyezte meg a 

király kis mosollyal. – Nos, a spanyol Kate-tel mitévő legyek? Ferdinánd király minden hájjal 

megkent; mint az angolna, könnyen kisiklik az ember keze közül, és ravasz, mint a róka. 

Mindig kitér a kérésünk elől, amikor a lány hozományának kiegyenlítését szorgalmazzuk. A 

jelen körülmények között nem tudom fizetni Katalin tartását. 

– Küldd a Fulham-palotába. Nem kellene az udvarnál tartani, kiváltképp, hogy az apja még 

nem fizette ki a hozományát. Ezen túlmenően Katalin spanyol szolgahadából amennyit csak 

tudunk, visszaküldünk az apjához. Ezzel az értésére adjuk, hogy az adott körülmények között 

nem leszünk hajlandók fényűző életmódot biztosítani a lányának. Amennyiben Henrikhez 

akarod feleségül adni, úgyis az angoloknak kell szolgálniuk őt, és meg kell tanulnia a 

nyelvünket, amellyel még mindig csak lassan boldogul. Az a vén sárkány duenna, Doňa 

Elvira akadályozza őt. Sajnos tőle nem tudunk megszabadulni, annak ellenére, hogy 

véleményem szerint rossz hatással van az ifjú Katalinra. Ha a saját embereinkkel vesszük 

körül a lányt, remélhetően csökkenthetjük Doňa Elvira befolyását. Mi több, angol papot 

adunk mellé! Azok a spanyolok túlzásba viszik a hitbuzgóságot. 

– Majd én eltávolítom a spanyol szolgálóit, legalábbis annyit, amennyit nem szégyellek, de 

nem óhajtok több cselédet fizetni, még angolt sem, anyám. Az aragóniai hercegnő egyelőre 

éljen egyszerűen, szerény körülmények között, és gyászolja a férjét, ahogy illik. – A király 

felállt, kezébe fogta édesanyja kezét, és gyöngéd csókot lehelt rá. – Önnel sokkal több 

mindent intéztem el ez alatt a néhány perc alatt, mint amennyit az összes tanácsadómmal 

reggel óta – mondta, s azzal távozott. 

A grófné komornája ismét megjelent. 

– Keresd meg Sir Owein Mereditht. Most vele váltok szót még ebéd előtt – utasította 

szolgálóját a grófné. – Addig még van idő. 
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– Igenis, asszonyom – felelte a nő, és elsietett. 

Tiszteletreméltó Margit felsóhajtott. Unokájának, Margitnak igaza volt. Jó házasság lesz 

ez. Ha Rosamund Bolton nem is, Sir Owein Meredith biztosan hálás lesz. Nem is beszélve 

arról, hogy eláll majd szeme-szája a meglepetéstől. Az idős hölgy elkuncogta magát. A lovag 

aligha számít ilyen adományra, amelyre valószínűleg éppen ezért méltó. Owein Meredith 

érezte, hogy megrántják a zekéjét, és lepillantott. Egy apród állt ott, Richmond grófnéjának 

jelvényét viselte. 

– Mit kívánsz, legény? – kérdezte barátságos mosollyal. Oly távolinak tűnt az az idő, 

amikor ő ennek a fiúnak a helyében volt. Szerette volna tudni, ki ez a legényke, és vajon mit 

tartogat számára a sors. 

– Az úrnőm azonnal beszélni kíván önnel, uram – közölte az apród kis meghajlással. 

– Máris megyek – mondta a lovag, és a palota folyosóin át követte a gyereket a kis 

magánszobába, ahol aznap korábban már egyszer megfordult. Furcsállta, hogy a király 

édesanyja újra hívatta, arról nem is szólva, hogy még ugyanazon a délelőttön. Meg sem állva 

belépett az ajtón, amelyet az apród kitárt előtte. 

– Köszönöm, William – mondta a grófné, miközben a legényke kihátrált a helyiségből. – 

Foglaljon helyet, Sir Owein. Bizonyosan csodálkozik, miért kérettem vissza magamhoz. 

Minthogy a hercegnő hamarosan Skóciába távozik, Rosamund Bolton ügyében sürget az idő. 

A király beleegyezett, hogy férjhez adjuk, bár az ifjú Henrik megátalkodott viselkedéséről 

nem számoltam be neki. Ön is tudja, hogy mélyen gyászolja Artúr herceget, aki mindig is a 

legkedvesebb gyermeke volt. Az unokámnak még a legcsekélyebb magatartásbeli 

hiányossága is csak tetézné a fiam bánatát. Henrik herceg fiatal és életteli. Még nem tud 

uralkodni magán, ezért nekünk kell türtőztetnünk magunkat. Nem szabad hagyni, hogy a 

csábítási kísérletei folytatódjanak. Lady Rosamund a király jóváhagyásával az általam 

választott úriemberrel lesz eljegyezve. A vőlegényével együtt Friarsgate-be tartva elkíséri 

majd az unokámat, a skótok királynéját. Friarsgate-ben esketi össze őket hivatalosan a hölgy 

saját papja, a saját háznépe előtt azért, hogy a friarsgate-iek új urukként fogadhassák a férjét. 

Elégedett, Sir Owein? – Richmond grófnéjának szeme vidámsággal telt meg. Vékony ajka 

meg-megvonaglott az elfojtott, hangtalan nevetéstől. 

– Nem az én tisztem, hogy elégedett legyek, asszonyom, de az vagyok, és köszönöm a 

kérdését – felelte a lovag. Tehát Rosamundot férjhez adják. Jobb is, hogy férjhez megy, és 

biztonságban él otthon. Nem lesz a herceg vagy az ifjú uracskák csapatának áldozata, akik 

szeretik a nőket hajkurászni, de mit sem törődnek az áldozataikat ért következményekkel. 

– Egyáltalán nem fúrja az oldalát a kíváncsiság, hogy kit választottam, Owein Meredith? 

Az ösztönös megérzésem azt súgja, hogy érdekli. 

– Biztos vagyok benne, hogy hozzáillő úriembert szemelt ki Lady Rosamund részére – 

felelte, s azon imádkozott, hogy a jövendőbelije rendesen bánjon a lánnyal, és méltányolja a 

gazdálkodással kapcsolatos ismereteit. Magában gyorsan azt kívánta, hogy Rosamund találja 

meg a házasságában a szerelmet is. 

A király édesanyja mindig ügyesen játszotta az élet játékait. Az a hír járta, hogy nagyon 

hasonlított dédnagyapjára, John of Gauntra, III. Edward király egyik fiára. Látta Owein 

Meredith arcán, hogy igyekszik palástolni az érzelmeit. Szerette a lányt. Aggódott, hogy ki 

lesz a férje, s jól bánik-e majd vele. Margaret Beaufort kísértést érzett, hogy tovább 

incselkedjen a szerencsétlennel, de már közelgett az ebédidő. 

– Önt választottam, Sir Owein Meredith, friarsgate-i Rosamund Bolton férjéül – közölte 

nyugodt hangon. – Remélem, elégedett. 

– Engem? Ön engem választott? – Sir Owein nem tudta, hogy jól hallotta-e, netán 

megbolondult. 

Margaret Beaufort látta az őszinte megdöbbenést a lovag arcán. Kinyújtotta a kezét, és 

megnyugtatóan a férfi karjára tette. 
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– Igen, önt, Sir Owein Meredith, és a király örvend a döntésemnek. 

– Én veszem feleségül Rosamund Boltont? – kérdezte az ámulattól szédelegve. 

– A házassági szerződés, amilyen gyorsan csak lehet, elkészül. Az ön Rosamundját meg 

kell védeni. 

– De miért engem választott? – tört ki a lovagból. 

Richmond grófnéja immár hangosan felnevetett; tetszett neki a férfi magatartása, és 

őszintén megkacagtatta. 

– Ne legyen oly szerény, Owein Meredith. Közel huszonöt éve derekasan szolgálja a 

Tudor-házat. Emlékszem, amikor a rokona elhozta önt Jasper Tudorhoz. Ön buzgón leste, 

hogy kedveskedhessen, s az édes walesi hangján énekelt nekünk. Idős asszony vagyok, Owein 

Meredith. A fiam sincs jól. A régi szokások kihalóban vannak, s lehet, hogy csakugyan 

idejétmúltakká válnak az unokám uralkodása alatt. Az udvarnál jelenleg szolgáló gyerekek 

más módon fognak felnőni, mint annak idején ön vagy én. Számukra már más lehetőségek 

nyílnak meg. Már ön sem fiatal, Owein Meredith. Feleségre van szüksége. Ideje, hogy 

letelepedjen, és családot alapítson. Azt kérdi, miért épp önt és nem mást szemeltem ki? Talán 

az unokám idejében minden más lesz, mint most, de a fiamat még mindig betolakodónak 

tartják, különösen az északi családok, akik ma a felszín alatt a York-hívekhez húznak. Ha 

nekik adnánk is Friarsgate örökösnőjét, akkor sem pártolnának a mi oldalunkra. Elsősorban 

önmaguk érdekeit szolgálják, mint mindig. A legjobb esetben is ők csak a jóban 

szövetségesek. 

Friarsgate a skót határvidéken terül el. A lányunokám házassága valószínűleg békét hoz 

egy időre. Csakhogy a skótok és az angolok közötti ellenségeskedés túlságosan hosszú múltra 

tekint vissza ahhoz, hogy sokáig békében éljenek egymással. Margit előtt angol királynék 

ültek a trónon. A tulajdon ősanyám, Lady Joan Beaufort, I. Jakab király hitvese volt. Nem 

bízhatunk az északi családokban. Olyan emberre van szükségünk, akiben hiszünk, hogy 

éberen szemmel tartja helyettünk a skót határvidéket. Ön ez az ember, Owein Meredith. Az 

udvaron kívül ön nem közismert, és nem von magára felesleges figyelmet. Mégis, akik 

ismerik önt, kedvelik. Az ön házassága nem sértheti senkinek az érdekeit, hiszen Rosamund 

nem előkelő, fontos személy. A birtokának a fekvése az, aminek jelentősége van a számunkra. 

– A skótok nem zaklatják Rosamund embereit, mert a birtokot övező igen lejtős hegyeken 

nem tudják áthajtani a marhákat – vallotta meg őszintén Sir Owein. – Friarsgate eléggé 

elszigetelt, asszonyom. Kétlem, hogy bármilyen esemény bekövetkeztéről előre tudomást 

szerezhetnék, még mielőtt az önök északi határterületen állomásozó királyi megbízottja 

értesülne róla. 

– A pásztorok, akik odafenn a hegyekben a nyájaikat őrzik, éberségre taníthatók, Owein 

Meredith – tett utalást a király édesanyja nyugodt hangon. 

– Más szóval, asszonyom, önök azt kívánják tőlünk, hogy kémkedjünk. 

– Bizonyos értelemben igen. Ha szemmel tartják a vidéket a saját birtokukról, azzal még 

semmilyen veszélybe nem sodorják Friarsgate-et és a népét, viszont nem árt, ha az 

eddigieknél kissé nagyobb éberséget tanúsítanak. Örömünkre szolgálna, ha nyitva tartaná a 

szemét, Owein Meredith. A lovag bólintott. 

– Megoldható, miután én leszek Friarsgate ura – mondta, majd megkérdezte: – Közölte 

már Rosamunddal, hogy kiházasítják, és engem szemeltek ki férjéül, asszonyom? 

– Még nem – jött a válasz. – Először önnel óhajtottam beszélni, Owein Meredith. A 

lánnyal majd ebéd után váltok szót, és leküldöm a folyóparti titkos kertbe. Ott lessen rá az 

érkezését várva. Akkor majd társaloghat vele. Az unokám és a barátai is értesülni fognak a 

döntésemről. Mégpedig öntől, úgy gondolom – kuncogott –, ebéd után és a Rosamunddal 

megszervezett találkozó előtt. Elárulhatja Henrik hercegnek, hogy én utasítottam önt arra, 

hogy megossza vele ezt a hírt. 
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– Lehet, hogy Henrik herceg emiatt az ellenségének tekint majd, asszonyom, ezért jobb 

lenne, ha nem én közölném vele a hírt – adott hangot a véleményének nyíltan Owein. – Ne 

feledje, hogy én voltam az, aki rajtakapta Rosamunddal. Azt hiszem, ajánlatosabb lenne, ha 

nem hoznánk összefüggésbe ezt a két eseményt. 

– Igaza van – látta be azonnal a király édesanyja. Korom előrehaladtával mind 

figyelmetlenebbé válok. A királlyal fogom kihirdettetni ezt az eljegyzést ma este a teremben. 

– Kuncogott. – E királyi bejelentés után nem lesz szükség ráparancsolni az unokámra, hogy 

viselkedjék tisztességesen. Charles Brandonnak azonban ön javasolhatná, hogy szolgáltassa 

vissza az ifjú úriembereknek a téteket. Ő nem fog ellenséges érzülettel viseltetni ön iránt, mert 

felettébb politikus ember. 

Owein Meredith meghajolt. – Köszönöm, fenség, az irántam tanúsított jóindulatát. Örökké 

hűséges szolgája maradok a Tudorháznak. 

– Tudom – hangsúlyozta a grófné. – Most már megéheztem, ráadásul már elmúlt az 

ebédidő. Bekísérhet a terembe, Owein Meredith. Biztosan már várnak rám, és a fiam mindig 

zsémbes, amikor éhes. 

Owein Meredith felállt, s a király édesanyját gyengéden felsegítette a karosszékből. 

– Megtiszteltetés számomra, hogy bekísérhetem, asszonyom. 

 

Az ebédlőben Henrik herceg igyekezett magára vonni Rosamund tekintetét, s noha a lány 

észrevette, félreérthetetlenül tudomást sem vett róla. A társai vihogtak a herceg kínos 

helyzetén. 

– Soha nem lesz a tiéd – csipkelődött Richard Neville önelégülten. 

– De türelmetlen vagy, Dick! – jött a hűvös válasz. – Egyszer majd alaposan megdolgozom 

a tejfehér combjai között – vágta oda a herceg. – Á, megérkezett a nagyanyám! Végre 

falhatunk! 

Sir Owein Meredith megkereste a helyét a kecskelábú asztal végén, amelyet a lovagtársai 

ültek körbe. Azon vette észre magát, hogy nincs étvágya. Nősülni fog. Ez nem álom. Amikor 

a király édesanyjánál volt, többször is megcsipkedte magát, hogy nem álmodik-e. Valóban 

házasodni fog. Rosamund Boltonnal. Soha nem gondolta, hogy egyszer majd felesége lesz. 

Nem hitte, hogy nincstelenül valaha is házassági ajánlatot tehetne egy nőnek, de a Tudorok 

iránti hűségével és szolgálatával íme, kiérdemelt magának egy menyasszonyt. S mi több, egy 

tekintélyes vagyonnal rendelkező arát. Elsőszülött fia örökli majd Friarsgate-et. Ez sokkal 

hatalmasabb birtok volt, mint az apjáé Walesben. Nagyobb vagyont fog birtokolni, mint a 

bátyja. Végre lesz saját otthona. Otthona és felesége. 

Vajon Rosamund mit gondol majd minderről? Nem mintha ez számítana a dolgok 

összességét tekintve. Mindketten kötelességgel tartoznak a királynak, és engedelmeskednek a 

parancsának. Ezúttal is kiragadták a lány kezéből a sorsa irányítását, és ismét mások döntöttek 

a jövőjéről. Vajon örül-e, hogy őt választották házastársául, vagy az udvarnál esetleg más 

fiatalemberen akadt meg a szeme? Owein nem akarta, hogy Rosamund elégedetlen legyen. 

Arra vágyott, hogy boldognak lássa újdonsült feleségeként, mert… mert szerette őt. A 

találkozásuk első pillanatától kezdve szerette, de eddig magának sem merte bevallani. Hogyan 

is merte volna, amikor arra számított, hogy a lány kezét valaki más nyeri el? Ám nem máshoz 

adják feleségül, hanem őhozzá. Immár bátran forgatta a fejében a hónapokon át visszafojtott, 

elhessegetett gondolatokat. Széles mosoly terült szét az arcán. 

– Jesszusom! – szólalt meg a mellette ülő férfi. – Nézzétek, fiúk! Owein mosolyog. Nem 

hiszem, hogy az elmúlt két évben láttam őt így bazsalyogni. Ma már kétszer is jártál 

Tiszteletreméltó Margitnál. Mi hír van, Owein? Biztosan valami jó, ha így felderítette az 

ábrázatodat. 

– Lehet, hogy meghalt a bátyja, és Owein visszamegy a walesi hegyekbe, hogy átvegye az 

örökségét – évődött egy másik társa. 
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– Nem beszélhetek róla, fiúk – intette le őket Owein Meredith –, de este majd megosztom 

veletek az értesüléseimet. A szavamat adom rá. 

Felnevettek, és megnyugodva tovább iszogatták a sörüket, mert Owein Meredith volt a 

legszavahihetőbb, legtisztességesebb lovag közöttük. Az ebéd befejeztével kezdett kiürülni a 

terem. Owein a tekintetével Rosamundot kereste, aki az imént még a grófné néhány 

társalkodónőjének körében ült, de már elhagyta az ebédlőt. Sir Owein felállt, és Maybel után 

nézett. Ő ismeri úrnője pillanatnyi lelkiállapotát, és tudja, hogy még mindig hazahúz-e a 

szíve. 

 

Rosamund visszament a grófné társalkodónőivel a lakosztályába. Meglepetésére Margitot 

nem találta ott. Ekkor a grófné egyik komornája jött, és szólította: 

– Az úrnőnk beszélni szeretne önnel, Friarsgate úrnője. 

A lány felemelkedett a helyéről, és letette a hímzőkeretet. Engedelmesen követte a 

szolgálót a kis magánszobába, ahol a király édesanyja a mindennapi ügyeit intézte. 

– Kerülj beljebb, gyermekem – invitálta Richmond grófnéja. 

Rosamund megállt Margaret Beaufort előtt, és illedelmesen pukedlizett. 

– Miután az unokám elutazik északra, hogy házasságot kössön a skótok királyával, neked 

nem lesz helyed a társalkodónőim között – vezette be mondandóját Tiszteletreméltó Margit. – 

Ideje, hogy visszatérj a te szeretett Friarsgate-edbe, Rosamund Bolton, de üres kézzel nem 

távozhatsz. Nem térhetsz haza féltő gonddal őrködő és a nagybátyádtól védelmező férj nélkül. 

A mai napon kiválasztottuk neked jövendő házastársadat. Gondolom, elégedett leszel a 

döntéssel. 

A félelemtől és az izgatott várakozástól Rosamund szíve szaporábban kezdett verni. Haza 

fog menni! Egy férjjel az oldalán. Ez alkalommal a számára kiválasztott férfi minden 

tekintetben a hitvestársa lesz. Rosamund már nem volt gyerek. Idősebb volt, mint a király 

édesanyja akkor, amikor világra hozta Tudor Henriket. 

– Nos, gyermekem, nincs semmi mondanivalód? – kérdezte Richmond grófnéja az előtte 

álldogáló lánytól. – Egyáltalán nem vagy kíváncsi rá, hogy ki ez a férfi? 

– Számít az, asszonyom, hogy fúrja-e az oldalamat a kíváncsiság vagy sem? Az ügyet 

elrendezték, a jövőmről határoztak, én pedig elfogadom a király akaratát – felelte Rosamund a 

hangjára lelve, s egy kicsit bosszantónak találta, hogy vele még csak meg sem beszélték a 

dolgot, habár tisztában volt azzal, hogy az itt-tartózkodásának az lesz az eredménye, hogy 

kiházasítják. 

A király édesanyja halkan felnevetett. 

– Helyén van a szíved, bátor vagy, gyermekem, és ez dicséretes. 

– Asszonyom, a bocsánatát kérem, ha megbántottam – térdelt le Rosamund Margaret 

Beaufort elé, és mindkét kezét az idősebb nő kezébe helyezte. – Csak arról… arról… – Elhalt 

a hangja. 

– Csak arról van szó, hogy azt remélted, neked is lehet némi beleszólásod ebbe a döntésbe, 

Rosamund Bolton – fejezte be a lány mondatát Richmond grófnéja. – Megértem. Am az talán 

kissé megnyugtatja a szíved, ha azt mondom, hogy a lányunokám választott neked férjet. 

– Meg választotta? – hökkent meg Rosamund. 

– A skótok királynéja tisztában van azzal, hogy távozása után te teljesen magadra maradsz. 

Nincs igazi helyed itt, az udvarnál, és a szíved Friarsgate-be húz, nemde? 

– De igen, asszonyom – suttogta Rosamund. 

– Minthogy így áll a helyzet, ideje, hogy visszatérj, de nem küldhetünk vissza anélkül, 

hogy ne adnánk meg azt, amit Sir Hugh Cabot kívánt a számodra. Egy rendes férfit férjedül, 

gyermekeid apjául, Friarsgate védelmezőjéül és felvirágoztatójául. Itt, az udvarnál számos 

fiatalember szívesen venne feleségül egy olyan szép ifjú örökösnőt, mint amilyen te vagy. 

Tekintélyes északi családokból származó férfiak, akiknek a lojalitását szeretnénk magunknak 
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biztosítani. Az unokám azonban úgy véli, hogy ezen a házasságon nem vehetjük meg 

magunknak az ő megbízhatatlan hűségüket. Ezért úgy gondolta, hogy olyan férfit kell 

Friarsgate-be helyeznünk, akinek a Tudor-ház iránti ragaszkodása feltétlen és vitathatatlan. Te 

is ismered ezt a férfit. Ő Sir Owein Meredith. 

Rosamund hirtelen úgy érezte, mintha a szíve a mellkasából a magasba röppent volna. 

Elmosolyodott, és szemlátomást fellélegzett. 

– Ön azt mondta, hogy remélhetőleg elégedett leszek a döntéssel, asszonyom, és 

csakugyan örömömre szolgál. Sir Owein jóravaló ember, és barátok vagyunk. 

– A barátokból lesznek a legjobb férjek, gyermekem. Én csak tudom, hiszen három férjem 

volt. Most pedig állj fel, Rosamund Bolton, és menj ki a titkos kertbe, ahol Sir Owein már vár 

rád. Az eljegyzési iratokat most szövegezik, és még mielőtt az unokám Skóciába távozik, 

aláírásra kerülnek. Friarsgate-ben megtarthatjátok az esküvőtöket a saját embereid 

jelenlétében, de hazáig a skótok királynéjával utaztok. 

– Köszönöm, asszonyom. – Rosamund felállt, s közben megigazgatta a szoknyáit. – 

Megengedi, hogy beszéljek erről az én Maybelemnek? És köszönetet mondhatok Megnek? 

– Elmondhatod, akinek csak akarod, gyermekem. A király ma este a teremben hivatalosan 

kihirdeti az eljegyzéseteket. Elvégre a gyámleánya vagy. Helyénvalónak tartom, hogy az 

udvar értesüljön erről az örömteli eseményről, amely az egyik hű régi szolgálónk és Friarsgate 

úrnője életében jön el. 

– Köszönöm, asszonyom – pukedlizett Rosamund, és fürgén távozott a grófné 

magánszobájából. Maybelt a társalgóban találta, amint épp az ő egyik alsóingét foltozgatta. – 

Férjhez megyek! – súgta az asszony fülébe, hogy mások ne hallják. – Mégpedig Sir 

Oweinhez! Drága Maybelem, hamarosan hazamegyünk! 

– Dicsőség legyen Istennek, mindkettőnk részéről! – mondta az asszony mosolygós arccal. 

– De örülök, hogy végre láthatom az én Edmundomat! 

– Most találkozom Sir Oweinnel a titkos kertben. Nem piszkos az arcom? Nem kócos a 

hajam? – kérdezte a lány izgatottan. 

– Mezítláb és egy szál pendelyben is tetszenél neki – nyugtatta meg Maybel –, de úgy 

nézel ki, mintha skatulyából húztak volna ki. Eredj, lányom, és mondd meg Sir Oweinnek, 

hogy mennyire örülök, hogy őt nevezed majd férjednek. 

A torkában dobogott a szíve, amint kilépett a társalgóból, és végigsietett a folyosón. Már 

csaknem elérte a kertbe vezető ajtót, amikor a félhomályból váratlanul előtűnt Henrik herceg. 

– Hová, hová, szép Rosamund? – állta el az útját. – Jöjj, szerelmem, s nyilvánítsd ki egy 

csókkal, hogy nem haragszol a múltkori ifjonti hevességemért. 

– Férjhez megyek, fenség – közölte Rosamund kimérten. – Kérem, szíveskedjék utamra 

engedni. Az ön nagyanyja a kertbe küldött találkára a jegyesemmel, aki már vár rám. 

– Csak egyetlen csókot adj, bájos leányzóm – akaratoskodott a herceg. Férjhez adják 

Rosamundot? Akkor hogy a csudába csavarhatná el a fejét? Becstelenség lenne elcsábítani 

egy másik férfi menyasszonyát. 

– Ha fenséged nem áll félre az utamból, az őrségért fogok kiáltani – fenyegette meg 

Rosamund dühösen. 

– Úgysem mered megtenni – vágta rá Henrik immár idegesen. 

Rosamund kinyitotta a száját, és torkaszakadtából sikítani kezdett. Abban a pillanatban 

fegyveres katonák özönlötték el a folyosót. 

– Mi történt, milady? – tudakolta az elsőként odaérkező. 

– Jaj! Látni véltem egy patkányt. Egy óriáspatkányt. Elnézést, hogy gondot okoztam – 

mentegetőzött ártatlan arccal. Bájosan rámosolygott a közelében álló katonára, amint mellette 

ellépve kinyitotta az ajtót, és a kertbe surrant. 

– Ezek a lányok! – vágott egy fintort a katona, majd a herceghez fordult. – Ön is látott 

patkányt, fenség? 
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– Igen – bólintott Tudor Henrik. – Esküszöm, hogy olyan nagy volt, mint egy macska. 

Megöltem volna, ha a hölgy nem kezdett volna el visítani. – Figyelte, ahogy az ajtó lassan 

bezárul Rosamund mögött. 

Odakint a kertben Rosamund orrát megcsapta a zöld növények édes illata és a 

visszahúzódott ár után a folyó felől enyhén érezhető bűz. Meleg volt, csak könnyű szellő 

lengedezett. Rosamund lassan végigsétált az egyik szépen elgereblyézett kavicsos úton. A 

király édesanyja biztosította arról, hogy a férfi itt fogja várni. Ekkor hirtelen megpillantotta a 

folyóra tekintő, háttal álló férfit, aki a lépteire felfigyelve most megfordult. 

– Rosamund! 

A lány pukedlizett. 

– Mylord – mondta halkan. 

Sir Owein előrelépett, megfogta Rosamund mindkét kezét, és a szemébe nézett. 

– Már beszélt a király édesanyjával, és elégedett? – Mogyoróbarna zöldes szemével az 

elégedetlenség jeleit kutatta a lány arcán. 

Rosamund szemérmesen rámosolygott. 

– Úgy vélem, ez jó megoldás mindkettőnk gondjára, uram. Nekem férjre van szükségem, 

ön pedig a velem kötendő házassággal továbbra is hűségesen szolgálhatja a Tudor-házat – 

közölte megfontoltan. – És önnek, uram, megelégedésére szolgál, hogy a férjem lesz? 

– Igen. És azt tudja, Rosamund, hogy a velem kötendő házassága nemcsak névházasság 

lesz, mint az előző kettő? Minden tekintetben a feleségem lesz, ahogy egy nő a hites urának 

hitvese lehet. 

– Most már eléggé idős vagyok, uram – felelte pirulva. – Idősebb a skótok királynéjánál. 

Sir Owein elengedte a lány egyik kezét, és gyöngéden végigsimította az orcáját a 

kézfejével. Tekintete melegséget sugárzott. 

– Oly gyönyörű vagy – csodálta meg a lányt, s ajkával súrolta az ajkát. – Jó férjed leszek, 

Rosamund. 

– Tudom – válaszolta meggyőződéssel. Amint a férfi szája egy röpke pillanatra az ajkához 

ért, Rosamund Bolton azonnal érezte, hogy egész életében csak erre a pillanatra várt. – 

Tudom, hogy jó házastársam leszel, Owein – mondta, és ezt komolyan is gondolta. 
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8. fejezet 

– Ma este – szólalt fel a király a főasztalnál állva – örömteli bejelentenivalóm van. 

Mindannyian ismerik Sir Owein Mereditht. Gyermekkora óta odaadóan szolgálja a Tudor-

házat. A skótok királynéja azt a szívességet kérte tőlem, hogy az esküvője tiszteletére 

jutalmazzam meg e derék lovagot. És én ezt örömmel meg is teszem. Ezért gyámleányomat, 

Friarsgate úrnőjét, Rosamund Boltont Sir Oweinhez adom feleségül; ugyanakkor 

hozzájárulok ahhoz, hogy a leányom nászkíséretével utazzanak egészen az otthonukig. Közös 

életük teljen boldogságban, és legyen gyermekáldásban bővelkedő – serlegét a párra emelte, 

akiket erre az estére a főasztal végén felállított kecskelábú asztalhoz ültettek. 

A teremben mindenki felpattant a helyéről, és serlegeiket a magasba emelve együtt 

kiáltották: 

– Hosszú életet és sok gyermeket! 

Rosamund az izgatottságtól kipirultán megfogta Sir Owein kezét. 

– Félek, hogy Hal elveszítette a fogadást – mormolta halkan az asztal túlsó végén Richard 

Neville. 

– De ön sem nyerte meg – súgta oda Owein Meredith, hallván az ifjú Neville 

megjegyzését. – Brandon úrfi, vigye a magánál őrzött téteket Richmond grófnéjához. Közölje 

vele, hogy ez Henrik herceg barátainak adománya a szegények részére. A jövőben legyenek 

elővigyázatosabbak a fogadásukkal, uraim. 

– Pontosan úgy lesz, ahogy parancsolta, Sir Owein – hajtott fejet ültében Charles Brandon. 

Richard Neville azonban felbőszült. 

– Legyen óvatos, Meredith – acsargott a lovagra. – A családom nagy befolyással 

rendelkezik ott, ahová ön megy. 

– Ön szégyenteljesen viselkedett, uram. Legyen hálás, amiért nem árulom be az apjánál, 

aki kétségkívül azonnal hazaküldené – vágott vissza Sir Owein keményen. – Ha nem félteném 

Rosamund jó hírnevét, megkapná tőlem az alaposan kiérdemelt verést. Engem ne merészeljen 

megfenyegetni. Ráadásul, honnan veszi magának a bátorságot, hogy Anglia jövendőbeli 

királyát tisztességtelen magatartásra buzdítsa? 

Richard Neville válaszra nyitotta a száját, de Charles Brandon erélyesen belefojtotta a szót. 

– Hallgass, Dickon! – sziszegte. – A tettünkre nincs mentség, és ezt tudtam, amikor 

vállaltam, hogy őrzöm a téteket. Ebben a dologban csak azt kaptuk, amire rászolgáltunk. – 

Most a lovaghoz fordult: – Bocsánatát kérem, Sir Owein. 

– Megbocsátok, Brandon úrfi. 

– Miről van szó? – kérdezte jövendőbeli új urától Rosamund. 

– Nem lényeges, szívecském. 

– Uram, attól tartok, hogy ha továbbra is félkegyelműként és törékeny virágszálként kezel, 

akkor korántsem leszünk jóban. Nos, ki vele, miről folyik a vita? 

– Arra fogadtunk, hogy Hal hercegnek sikerül-e vagy sem levenni önt a lábáról – mondta a 

lány szemébe gálád módon Richard Neville. – Ön egy naiv falusi liba, hölgyem. 

Csodálkozásukra Rosamund hangosan felkacagott. 

– Ön pedig, uram, hatökör, ha azt hitte, hogy Henrik hercegnek csupán a varázsa is 

elegendő ahhoz, hogy megfosszon az erényemtől. A magunk módján nekünk, falusi 

lányoknak is megvan a magunkhoz való eszünk. Lehet, hogy nem vagyunk jártasak az önök 

mesterkélten bonyolult világában, de egy herceg és egy tehénpásztor csábítási kísérlete között 

nincs különbség, hiszen mindegyik félreérthetetlenül felismerhető. Igaz, azt elismerem, hogy 
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egy herceg beszédmodora szóvirágokban bővelkedőbb. – Elnevette magát, s mintegy 

utógondolatképpen hozzáfűzte: – Ha majd az ön édesapja csodálkozik, hogy miért nem 

viszem fedezésre a csődörömet a kancájához, mesélje el neki az iménti beszélgetésünket. 

Pedig tudom, hogy az édesapja arra számított, hogy nem egy kiváló csatamént fog felnevelni 

az én Vitéz Királyom utódaiból. Milyen kár, hogy a terve kútba esik. – A vőlegényére 

mosolygott, és fojtott hangon így szólt: – Lenne szíves kikísérni a teremből, uram? Úgy 

érzem, meglehetősen áporodottá vált itt a levegő. 

Owein szó nélkül felállt, és a teremből kifelé menet mosolyogva s főhajtással fogadta a 

szerencsekívánatokat. 

– El is felejtettem, milyen okos és heves tudsz lenni, szívecském – fordult a lányhoz széles 

mosollyal, amikor kiléptek a nagyteremből. 

– Tudom, hogy az udvarnál töltött hónapok során csendes kis buta libaként viselkedtem – 

ismerte el. – Ebben a környezetben hiányzott belőlem a magabiztosság, de most hazamegyek, 

és újra önmagam lehetek. Remélem, olyannak kedvel, amilyen vagyok, mert úgy tűnik, már 

úgy sincs más választása. 

Owein megállt, és lepillantva a keze közé fogta Rosamund arcát. 

– A találkozásunk első pillanatától kezdve tetszel nekem, Rosamund Bolton. Soha nem 

gondoltam, hogy számodra egy jó barátnál több is lehetek. – Mogyoróbarna zöldes szemének 

tekintete a lány ámbraszín szemébe mélyedt. 

– De most már a férjem leszel. 

– Holnap írjuk alá az eljegyzési okmányokat. 

– Nem érzem boldogtalannak magamat emiatt. – Szíve vadul kalapált, amint a férfi 

kitartóan szegezte rá a tekintetét. 

– Ön kacérkodik velem, asszonyom? – kérdezte, s nem tudta megállni, hogy szájával ne 

súrolja a lány telt, érett ajkát. 

Rosamund lélegzete hirtelen elakadt a lovag tekintetétől és ajkának érintésétől, de azért 

sikerült a bátorságát összeszedve megszólalnia. 

– Hát nem veszi észre, uram? Akkor sajnos nem valami jó az alakításom. 

– Ó, Rosamund, nagyon is jó az alakításod – mondta ellágyuló hangon. Azzal birtokba 

vette a lány ajkát, s tapasztalatlansága ellenére Rosamund ösztönösen érezte, hogy csókot 

követel. 

Átölelte a férfi nyakát, és visszacsókolta. Az ölelkezés minden pillanatával ajka egyre 

gyakorlottabban csókolta a lovagot. Szenvedélyes vágy éledt benne, lángra lobbant, hogy tüze 

mindkettőjüket elnyelje. Teste érezte a nekifeszülő fegyelmezett férfitest keménységét, és 

felsóhajtott. 

Ez a kis gyönyörűséges sóhaj észre térítette Oweint, s hirtelen eszébe jutott, hol is állnak. 

A mellkasához simuló ifjú kebel ruganyosságától elerőtlenedett, csakhogy nyilvános helyen 

tartózkodtak, így bárki megláthatta volna őket, és ezért nem időzhettek ott sokáig. Úgy érezte, 

most képtelen lenne elviselni a barátai élcelődését, hiszen biztosan ugratnák: a megbízható, 

komoly Owein Mereditht szemlátomást megrészegítette egy fruska. Owein azonban 

egyvalamit legalább megtudott: ez a lány, aki majdan a hitvese lesz, tele van melegséggel, és 

készségesen adja át magát a gyönyörnek. 

– Szívecském, mennünk kell – súgta a lány vörösbarna hajába. – Vissza kell vinnem téged 

a hercegnő lakosztályába. Reggel eljövök érted, és elkísérlek a misére. Azt követően aláírjuk 

az addigra már valószínűleg elkészített okiratokat. 

– Én viszont kedvemet lelem a csókolózásban és az ölelkezésben – ellenkezett Rosamund. 

– Nem kereshetnénk egy titkos helyet, ahol folytathatnánk? 

A lovag megfogta a kezét, megcsókolta, és elindult vele. 

– Szívecském, őszintén meglepődtem, hogy feleségül adnak hozzám. Azon imádkozom, 

hogy ne csak álom legyen, amiből fel kell ocsúdnom. Ahogy a karomban tartalak, úgy érzem, 
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még soha nem tapasztalt módon kezd felébredni bennem a vágy. Bevallom, hogy már vittem 

nőket az ágyamba, és sokszor éreztem testi gerjedelmet, ezért tudom, ez a mostani érzés 

egészen más, amit rajtad kívül senkivel sem kívánok megosztani, Rosamund. Megértesz 

engem? 

– Igen is meg nem is, de ebben rád hagyatkozom, Owein Meredith, mivel te ebben nálam 

tapasztaltabb vagy. Ez tehát azt jelenti, hogy amíg nem kelünk egybe, addig nem is 

csókolózhatunk? 

– Nem hiszem, hogy olyan sokáig tudnék várni, szívem – nevetgélt a lovag. – Megígérem, 

hogy keresünk egy kis búvóhelyet, ahol kettesben lehetünk. Addig is viselkedj jól. 

A hercegnő lakosztályához értek, ahol Rosamund aludni szokott. A férfi megcsókolta a 

kezét, és gyorsan távozott. Rosamund ábrándosan dudorászva lépett be a társalgóba, ahol a 

mosolygó Maybel azonnal öleléssel fogadta, és szipogni kezdett. 

– Ó, annyira megkönnyebbültem, hogy egy jóravaló férfit találtak neked. Boldog vagy, 

gyermekem? Sir Owein nagyon hasonlít Sir Hugh-ra, csak fiatalabb, te pedig mostanra már 

idősebb lettél. Az én úrnőm nemsokára maga is anya lesz! 

– Igen, most már eléggé felnőtt vagyok, hogy minden tekintetben feleség legyek, Maybel. 

Elégedett vagyok Sir Oweinnel. Kedves, és képzeld, azt hiszem, hogy végül is lehet, hogy 

szeret. 

– Adj hálát a mi áldott Szűz Máriánknak, hogy ezt felismerted rajta – mondta Maybel. – 

Igen, kedvesem, csakugyan szeret téged. Még azt is megkockáztatnám, hogy szerelmes beléd, 

bár lehet, hogy ennek ő még nincs tudatában. Neked is viszont kell szeretned őt, gyermekem. 

Nem csupán a testeddel, hanem a teljes szíveddel, ha képes vagy rá. A férjek tekintetében 

nálad szerencsésebb lányt még nem ismertem! 

– És hogy siránkoztam, hogy nem én választhatok férjet magamnak! – kacagott Rosamund. 

– De most boldog vagyok! Ezt Meg intézte el nekem, Maybel. Kimondhatatlan hálával 

tartozom neki, mert ha nem ajánlotta volna Sir Oweint házastársamul, ki tudja, kit jelöltek 

volna ki férjemnek, hogy megtiszteltetésben részesítsék az illetőt. 

– Nos, bárki tehet is arról, hogy az események ilyen fordulatot vettek, én igen hálás vagyok 

neki. Hazamegyünk. Újra az én Edmundommal élhetek. Nem hiszem, hogy valaha is hajlandó 

leszek még egyszer útra kelni, gyermekem. Bár tagadhatatlan, hogy ezek az utóbbi hónapok 

mindkettőnk számára sok élményt jelentettek, de már elég! 

Reggel a mise után Sir Owein Mereditht és Rosamund Boltont a király, az édesanyja, 

Margit hercegnő, Henrik herceg és a királyi káplán színe elé hívatták. Az asztalon kiterítve 

feküdtek az aláírásra váró pergamenek. 

– Belenyugszik ebbe a döntésbe, hölgyem? – tette fel a kérdést a király káplánja. 

– Igen, főtisztelendő atya – felelte Rosamund mosolyogva. 

– És ön, Sir Owein, elfogadja ezt a hölgyet hites feleségéül? – kérdezte a káplán a lovagtól. 

– Igen – válaszolta Owein Meredith, miközben igyekezett uralkodni magán, nehogy fülig 

érjen a szája. Elvégre ez egy komoly, ünnepélyes esemény volt. A walesi származásáról 

árulkodó beszédén azonban most nagyon is érezhető volt a dallamos vidámság. 

A király elkapta anyja tekintetét, és alig észrevehetően összemosolyogtak. Elvétve fordult 

elő, hogy az intézkedésükkel ennyire megörvendeztessenek valakit. Mindketten kézjegyükkel 

tanúsították Rosamund Bolton és Owein Meredith eljegyzésének hitelességét. 

Ennek végeztével homokkal meghintették, majd összetekerték a pergameneket, s az egyik 

példányt átnyújtották a király lovagjának. A másikat a káplán a királyi levéltárban fogja 

őrizni. A pap ekkor felszólította a párt, hogy térdeljenek le elé. Megáldotta őket, s ezzel az 

eljegyzésük hivatalossá és visszavonhatatlanná vált. Immár férjnek és feleségnek számítottak, 

csak az esküvői szertartás volt hátra. 
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– Egy nap majd mutassa meg ezt az okiratot a gyerekeinek, és mesélje el, hogy az 

eljegyzésének tanúja volt Anglia királya és Skócia királynéja is – mondta Rosamundnak 

Henrik herceg, büszkén düllesztve a mellét. 

– Még nem vagy Anglia uralkodója – vetette oda fiának a király szárazon, majd Owein 

Meredithhez intézte a szavait. – Hiányozni fog, hűséges lovagom, de megérdemli ezt a csinos 

leányt, és azt, hogy saját otthona legyen. És ön, Lady Rosamund, gondolja, hogy Sir Hugh 

Cabot megfelelőnek tartaná e férjet, kit önnek választottam? 

– Igen, felség. Felettébb helyeselné a döntését, és köszönöm az irántam tanúsított 

jóindulatát. Csakis jóságot kaptam az ön házában. Először is a kedves királynéjától, Isten óvja 

az ő áldott lelkét. Azután a leányától és az ön édesanyjától. S végezetül öntől, mylord. – 

Rosamund térdre ereszkedett a király előtt, és hódolattal megcsókolta a kezét. – Köszönöm, 

felséges uram – mondta. – Mindenkor állok rendelkezésére. 

A király felemelte a fiatal lányt, és a szemébe nézett. 

– Igen, bájos arcán látom, hogy jóravaló teremtés, friarsgate-i Rosamund Bolton. Isten 

áldja önt, gyermekem, és a derék férjét, Sir Oweint. 

– Jöjjenek – szólalt meg Tiszteletreméltó Margit –, igyunk a boldog pár egészségére. – 

Fejével intett a várakozó szolgának, aki szétosztotta a borral teli serlegeket. Először 

Rosamund, majd Owein egészségére emelték a kupájukat. A pár hamar felhörpintette a bort, 

és engedélyt kaptak a távozásra. 

– Értesüléseim szerint alig egy hét múlva útra kelünk – közölte Owein Rosamunddal, 

amint kisétáltak a király magánlakosztályából. 

– Mi hányadika van? – kérdezte a lány. – Érthetetlen, hogy nem tudom, de majd az 

eszembe vésem, ha leszel szíves elárulni. 

– Június huszonkettedike. 

– Huszonhetedikére kell indulásra készen állnunk – mondta Rosamund a jegyesének. – 

Collywestonba megyünk, amelyről azt hallottam, hogy a király édesanyjának a tulajdona. Az 

valami hatalmas hely, Owein? 

A lovag felnevetett. Megértette Rosamund aggodalmát a meglehetősen monumentális 

királyi rezidenciák miatt, amelyekkel nap mint nap szembetalálta magát. 

– Nos, szívem, ez hajdan ugyanolyan egyszerű urasági kastély volt, mint Friarsgate, de 

azóta többször felújították. Most tavasszal egy ugyancsak impozáns vendégházat építettek. 

Óriási park tartozik hozzá, ahol a király vadászni szokott, amikor odalátogat az édesanyjához. 

Nem sokáig időzhetünk ott, mert folytatni kell majd az utunkat. 

Pontosan a terv szerint indultak útnak Richmondból, s július ötödikén érkeztek meg a 

Stamfordtól néhány mérföldnyire nyugatra fekvő Collywestonba. A háromnapos 

tartózkodásuk során a grófné kórusa, valamint a Westminsterből és Cambridge-ből érkezett 

énekkarok szórakoztatták őket. Íjászversenyt is rendeztek, volt tánc és vadászat. Rosamundot 

azonban sokkal jobban érdekelte a ház architektúrája, különösen az e látogatás alkalmára 

épített négy nagy, kiugró ablakfülke. A templomokon kívül itt látott először festett 

ablaküveget. 

Míg a többiek a collywestoni parkban szarvasra vadásztak, ő a grófné főkomornyikját 

faggatta mindenféle háztartási témákról, mivel módfelett csodálta a király édesanyjának 

szervezőkészségét. Mr. Parker bóknak vette, hogy az udvar egyik tagja, még ha oly 

jelentéktelen is, mint ez a lány, érdeklődik a házvezetés csínja-bínja iránt. Roppant 

készségesen magyarázott Rosamundnak. 

Július nyolcadikán Tudor Margit istenhozzádot mondott édesapjának, nagyanyjának és az 

udvar számos tagjának. Útja során Surrey grófjának, a határ menti rablótámadások 

visszaszorításáról híressé vált katonának a védelme alatt fog állni, Surrey grófnéja pedig 

gardedámja és tanácsadója lesz. A jelenlegi skót követ, Moray püspöke is a nászmenettel tart, 
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valamint a somerseti hírnök, John Yonge, akit azzal a feladattal bíztak meg, hogy a Skóciáig 

tartó utat krónikában feljegyezze az utókor számára. 

A királyi menet elindult. Elöl lovagolt Surrey grófja egy csapat fegyveressel. Mögöttük 

rangsor szerint a lordok, lovagok, fegyvernökök és a vidéki szabad kisbirtokosokból álló 

katonaság következtek. Tudor Margit zászlóvivője, Sir Davey Owen mindig ifjú úrnője előtt 

haladt. A skótok újdonsült királynéja hófehér kancán ült, nap mint nap más-más díszes ruhába 

öltözötten s felékszerezve. Főlovászmestere egy tartalék hátaslovat vezetve kísérte. A két 

pompás paripa közé hordszéket erősítettek arra az esetre, ha Margit elfáradna a lovaglásban. 

Margitot udvarhölgyei és a hölgyek lovagjai követték fenséges hátasaikon. Az idősebb 

nőket rugózatlan kocsik szállították, melyeket hat-hat szép pej paripa húzott. A lovak mögött 

vonult a többi udvarhölgy, köztük Rosamund is. Owein természetesen a menet elején haladt a 

lovagokkal. Rosamund számára magányosan telt ez az idő, hiszen a Tudor Margitot kísérő 

nők jelentős részét nem ismerte. Persze volt közöttük néhány az udvartól is, mások viszont 

csak azért jöttek, hogy részesei legyenek ennek a történelmi eseménynek, megint mások pedig 

útközben csatlakoztak hozzájuk. Nem sok lehetőség adódott a cseverészésre a nagy 

látványosságot nyújtó nászmenetben. Bizonyos értelemben szórakoztató esemény volt a nép 

számára ez a parádés felvonulás. 

Amikor bevonultak egy-egy városba vagy faluba, dobosok, trombitások és dalnokok álltak 

a karaván élére, s dallal, muzsikával hirdették a skótok ifjú királynéjának érkezését. Mindenki 

ünneplőbe öltözött, kitűzték a családjuk vagy a gazdájuk jelvényét és címerét. Margit 

időnként a poroszkáján lovagolt a karakülre emlékeztető ébenfekete prémmel szegélyezett, 

karmazsinszínű bársonyruhájában. Ez volt az egyik utolsó ajándék az édesanyjától még a 

halála előtt. A hófehér paripa hátát a Lancasterek vörös rózsáival tarkított aranyszínű takaró 

fedte. Akadt azonban olyan város, ahová Margit a fekete bársonnyal szegett és ékkövekkel 

díszített aranyszínű függönnyel bevont hordszékében érkezett meg. 

A harminchárom napos út során, amerre csak jártak, az emberek kitódultak az utcákra, 

hogy megbámulják a Tudor hercegnőt, és éljenzéssel köszöntsék a skótok fiatal királynéját. 

Az egyes vidékeken áthaladva újabb és újabb helybéli urak és hitveseik csatlakoztak 

hozzájuk. Egyesek azért, hogy végigkísérjék őket Skóciába, mások azért, hogy egy-két napig 

együtt vonuljanak a nagy menettel. 

Granthamnél az arát Lincoln elöljárója fogadta. Szerzetesek egy csoportja dicsőítő 

énekeket zengve jött ki a városból a hercegnő elé. A fiatal királyné leszállt a lováról, letérdelt, 

és megcsókolta az odanyújtott keresztet. Az egyes grófságok elöljárói mindig elkísérték 

Margitot a következő grófságig, Northamptoné azonban egészen Yorkshire-ig vele tartott. A 

násznép áthaladt Doncasteren Pontefractba, s onnan tovább Tadcasterba. Az utak mentén 

sorfalat álló, üdvrivalgó emberek jókívánságokat kiáltoztak Tudor Margitnak. 

Northumberland grófja, a hírneves Harry Percy is beállt a kísérők közé. Pazar öltözéke 

igen feltűnő volt. Ékkő díszítéses ujjú, bíborvörös bársonyruhában és aranyozott sarkantyús, 

fekete bársonycsizmában fogadta Margitot. A nászmenet egyre hatalmasabbra duzzadt, amint 

mind többen kívántak e történelmi jelentőségű esemény részesei lenni. York felé közeledve 

előreküldték egy lovast, hogy figyelmeztesse a főpolgármestert: a skótok királynéját kísérő 

had olyannyira kiterebélyesedett, hogy nem fér át a városkapun. A főpolgármester válaszul 

lebontatott egy részt az ősi városfalból. Vidáman kongtak a harangok, s megszólalt a harsona, 

amint Tudor Margit a részére vágatott széles bejáraton át belépett az ódon városba. Az 

ablakokban kíváncsiskodó és ujjongó emberek csüngtek. Az utcák olyannyira megteltek 

rivalgó, sűrű tömeggel, hogy két órába telt, mire a fiatal királyné eljutott a York Minsterig, a 

székesegyházig, ahol az érsek várta. 

Másnap, vasárnap reggel Margit aranyszínű ruhában, drágakövekkel díszített, csillogó 

gallérral jelent meg a misén. Ez azon ritka alkalmak egyike volt, amikor Rosamund 

csatlakozhatott a vőlegényéhez és Maybelhez. Ünneplőbe öltözve, egymás mellett álltak a 
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zsúfolásig megtelt katedrálisban. Minthogy rengetegen kíséreltek meg betülekedni az érseki 

rezidenciába, ők hárman inkább megléptek, s a folyóparton letelepedve kenyeret és sajtot 

falatoztak. 

– Legmerészebb álmaimban sem képzeltem, hogy ilyen kellemesen töltjük az időt. Az út 

érdekes, de borzalmasan fárasztó. Kíváncsi vagyok, hogy Meg hogyan bírja. Surrey grófnéja 

azonban nem tart méltónak arra, hogy a skótok királynéjával érintkezzem – panaszolta 

Rosamund. – Remélem, azért lesz alkalmam elbúcsúzni Megtol. 

– Newcastle-nál veszünk búcsút a menettől – közölte Owein. – Örülj, szívem, hogy nem 

kísérjük a menyasszonyt egészen Skóciáig. Ha már most nyomasztónak találod a menetet, 

milyen lesz később, ha átkelnek a határon, és a skótok is hozzácsapódnak a kísérethez. – 

Owein elnevette magát. – Érdemes lenne folytatni az utat, és megfigyelni, hogyan 

mesterkednek majd ügyesen helyezkedni az új királynénál. 

– Nos, ha már holnap hazaindulhatnánk, számomra az is késő lenne. Mi, cselédek, 

mindahányan szénakazlakban és istállókban alszunk, meg ott, ahol épp fekvőhelyet találunk 

magunknak – morgolódott Maybel. 

– Ahogy a lovagok és a szabad kisbirtokos katonák is – vallotta meg Owein. 

– Engem ettől csak az mentett meg, hogy Meg közbenjárt Surrey fennhéjázó grófnéjánál – 

ismerte el Rosamund –, bár még így is legtöbbször a kastélyok nagytermében, a földön 

aludtam. Ennél még egy kolostori szalmazsák is kényelmesebb lenne. 

– Tehát egyikünknek sincs kifogása az ellen, hogy hazatérjünk Friarsgate-be? – 

incselkedett a két nővel Owein. 

– Nincs! – felelték kórusban, és elnevették magukat. 

Maybel most felállt. 

– Egy kicsit meg kell mozgatnom öreg csontjaimat. Szóljatok, amikor csatlakozni akartok 

a zsibongó forgataghoz. – Azzal lassan elindult. 

– Azért ment el, hogy minket kettesben hagyjon – jegyezte meg Owein. 

– Tudom – mosolygott rá Rosamund. – Owein, te tényleg otthonodként tartod számon 

Friarsgate-et? 

– Igen, furamód otthonomnak tartom – fogta meg a lány kezét. A szájához emelte, és 

egyenként végigcsókolgatta az ujjait. – Kezdettől fogva tetszett nekem ez a kéz, ahogy a 

hozzá tartozó hölgy is. 

– Most maga az, uram, aki flörtöl velem – hívta fel a figyelmét mosolyogva a lány. – 

Igazán tetszik, ahogy csapod a szelet, Owein. 

– A széptevés dolgában csak egy kicsit vagyok tapasztaltabb nálad, Rosamund. Tudod, 

álmomban sem gondoltam, hogy lesz feleségem, akit gyöngéden szerethetek, s nem reméltem, 

hogy saját gyermekeim lesznek. Amint mondtam, udvarolgattam nőknek, de ez most más. 

Korábban soha nem volt fontos, hogy egy hölgy szeressen, de most nagyon is számít. – 

Zavartan nevetett. – Sajnos, nem titkolom az érzelmeimet, Rosamund, amikor rólad van szó. 

Azon veszem észre magam, hogy a társaságodban elhagy a bátorságom, és inkább kissé 

félénk vagyok. 

– De miért lennél félénk? – nyújtotta ki a kezét a lány, mintha vigasztalni akarná. 

– Nagy ajándék vagy nekem, Rosamund. Szeretném, ha boldog lennél, de tudom is én, 

hogyan kell egy nőt, egy hitvest boldoggá tenni? 

– Owein, én boldog vagyok. Esküszöm – igyekezett megnyugtatni. Meghatotta ennek az 

erős férfinak a sebezhetősége. – A veled kötendő frigy lesz az első igazi házasságom. John 

Bolton és én még kisgyerekek voltunk. Az én drága Hugh-m inkább volt nagyapám, mint 

férjem. Most már nem vagyok annyira fiatal, és még te sem vagy túl idős. Barátok vagyunk, 

és jól érezzük magunkat egymással. A barátság fontos férj és feleség között, legalábbis 

Tiszteletreméltó Margit ezt mondta nekem. Én hiszek neki. Úgy vélem, másokhoz képest mi 

jobb alapokról indulunk. 
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– De szívem, a házassághoz a barátság nem elég – jegyezte meg szelíden a férfi. 

– Azt mondják, hogy szenvedélyes szerelem is kell hozzá. Milyen nagyszerű lesz a legjobb 

barátommal felfedezni önmagamat erről az oldalamról! Majd te vezetsz, és én követlek. 

Lehet, hogy megtanuljuk szerelemmel szeretni egymást, de ha nem, akkor is biztosan tisztelni 

fogjuk egymást. 

Jövendőbelije szavain ámuldozva a lovag megcsóválta a fejét. 

– Úgy érvelsz, mint egy londoni ügyvéd – évődött finoman. – Zsenge korú, tapasztalatlan 

lány vagy, de milyen bölcs! – Tarkójánál fogva magához húzta a lányt, és megcsókolta az 

ajkát. 

– Mmmm – méltányolta vőlegénye ténykedését Rosamund. – Finomak a csókjaid, Owein 

Meredith, szeretem őket. Semmiben sem hasonlít Henrik hercegéhez. Az ő csókja követelőző, 

mintha mindent meg akarna kapni egy lánytól, kiváltképp azt, amit nem adhat oda neki. – A 

férfihoz hajolt, és buzgón viszonozta a csókot. 

Néhány lélegzetelállító, lázas pillanat után Owein kibontakozott az ölelésből, és 

megszólalt: 

– Szeretném megtartani az egyházi esküvőt, amint visszatértünk Friarsgate-be, Rosamund. 

Nem hiszem, hogy várni tudok a szerelmeskedéssel, menyasszonykám. 

– Miért kell várnunk? – kérdezte Rosamund őszinte csodálkozással. – Hivatalosan 

eljegyeztük egymást. Ha úgy döntünk, jogunkban áll kedvünket lelni egymásban. Nem így 

van? 

– Nem akarom elhamarkodni az első együttlétünket, szívecském, s ebben a józan 

ítélőképességemre kell hagyatkoznod. Különben is, a saját hálószobánkban leszünk végre 

egymáséi, és nem egy folyóparton, ahol bármelyik közönséges paraszt rajtakaphat minket. – 

Hüvelyk- és mutatóujja közé fogta a lány állát. – Az első alkalomnak tökéletesnek kell lennie 

számodra, mert akkor lesz nekem is biztosan jó, szépséges arám. 

Jó ég! Rosamund azon vette észre magát, hogy a szíve hevesen ver, amikor a férfi ilyen 

dolgokról beszél. A lélegzete szaporábbá vált, egészen elkábította valamilyen megfoghatatlan 

gyönyörteli érzés, amit nem egészen értett, de kétségkívül élvezte. 

– Owein Meredith, azt hiszem, hogy máris elkezdtél szeretkezni velem, és nagyon 

kellemesnek találom. 

A délutáni idillnek véget kellett érnie. Maybel visszatért a kószálásból, és hármasban újra 

csatlakoztak a násznéphez. Tudor Margit július tizenhetedikén hagyta el Yorkot, s következő 

állomására, Durhambe utazott, az új püspök beiktatására. A nászmenet három napig 

tartózkodott ott, a püspök látta vendégül őket. Hatalmas lakomát csapott mindenki számára, 

akinek csak lehetősége volt elmenni, s a nagyterem csordulásig megtelt az odaözönlő, 

nézelődni és magukat mutogatni vágyó vendégekkel. 

Newcastle-ba folytatták tovább az útjukat, ahová a skótok ifjú királynéja ugyancsak nagy 

pompával vonult be. A városkapunál hamvas arcú gyerekek kórusa vidám dicsőítő énekekkel 

köszöntötte. A Tyne folyó rakpartján a városlakók felmásztak a kikötött hajók árbocaira, hogy 

odafentről jobban megcsodálhassák a pompás menetet. A fiatal királyné aznap este a város 

Ágoston-rendi monostorában szállt meg. Rosamund ott kereste fel barátnőjét, hogy 

istenhozzádot mondjon neki. 

Amikor Surrey fontoskodó grófnéja megpróbálta útját állni a királyné lakosztályába bejutni 

kívánó Rosamundnak, Tillie, aki komornaként Tudor Margitot születése óta hűségesen 

szolgálta, a sarkára állt: 

– Ő Lady Rosamund Bolton, Friarsgate úrnője, aki az elmúlt hónapokban az úrnőm 

legkedvesebb társa volt. Mind a skótok királynéjának, mind Richmond grófnéjának a kegyét 

élvezi, ahogy annak idején a mi drága királynénk pártfogoltja is volt, Isten óvja az ő lelkét. Ez 

a hölgy holnap elhagyja a nászmenetet, és hazaindul a saját otthonába a vőlegényével, Sir 
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Owein Meredithszel. Az úrnőm a távozása előtt találkozni szeretne vele, méltóságos 

asszonyom. – Tillie az utolsó két szót erőteljes nyomatékkal ejtette ki. 

– Rendben van – adta be a derekát a meggyőzött grófné. – Csak ne tartsa fel túl sokáig 

őfenségét, Lady Rosamund. 

Rosamund pukedlizett. 

– Köszönöm, asszonyom, a szívességét – mondta némi éllel. 

– Nos, legalább illemtudó – grimaszolt a grófné, amint Rosamund eltűnt Tudor Margit 

lakosztályában. Tillie magába fojtotta a nevetését. 

– Meg! 

– Ó, Rosamund! – kiáltott fel a skótok királynéja. – Attól féltem, hogy a vén sárkány nem 

lesz hajlandó beengedni, hogy elbúcsúzz tőlem, mielőtt elhagysz minket. – A két lány 

összeölelkezett. 

– Köszönd a te Tillie-dnek. Ő sokkal tüzesebb sárkány, mint Surrey grófnéja – kacagott 

Rosamund. – Fáradtnak látszol, Meg. – Kézen fogta barátnőjét, és együtt leültek. 

– Fáradt is vagyok – ismerte el a kis királyné –, de nem mutathatom. Micsoda nagy hűhót 

csinálnak ebből a házasságból! Mindenki a kezét-lábát törve igyekszik az apám, a király 

kedvében járni a szíves vendéglátással. John Yonge igen lelkiismeretesen feljegyzést készít az 

egész útról. Láttam belőle néhány részletet. Aprólékosan leírta Northumberland grófjának 

pompás ruhatárát. Nem tudom, hogy Harry Percy az öltözködésével vajon engem akar 

megtisztelni, ahogy azt mindenki állítja, vagy pedig fenségesnek kíván látszani. – Elnevette 

magát. – Kezdek megfelelni a királynékkal szemben támasztott első előfeltételnek. Egy kissé 

gyanakvó lettem. – Ismét felkacagott, de ezúttal szinte keserűnek tűnt a hangja. – Mikor 

indulsz? – kérdezte. 

– Holnap – felelte Rosamund. – Át kell szelnünk a vidéket, hogy eljuthassunk Friarsgate-

be. Ez még két vagy annál is több napot vesz igénybe. 

– Akkor lemaradtok Percy holnapi, Szent Jakab-napi nagyszabású bankettjéről. Lesznek 

játékok, lovagi tornák, tánc és rengeteg étel. Azt követően az alnwicki kastélyba megyünk, 

hogy pár napot pihenhessek, mielőtt Berwicknél átkelünk a határon. Az apám ottani 

megbízottja, Lord Dacre és a felesége újabb lordoknak és ladyknek fog bemutatni minket. A 

kíséretem állítólag legalább kétezer főt fog számlálni, amikor Skócia földjére lép. Szinte 

irigyellek, amiért a te utad a csendes nyári tájon át vezet hazáig, a te kis otthonodig. 

– Bárcsak láthatnád Friarsgate-et, Meg! – lelkesült fel Rosamund. – A hegyek ilyenkor 

zöldben pompáznak, és a völgyünkben a tó égszínkék. Friarsgate-ben nyugalom honol, és az 

emberek nagyon kedvesek. 

– Mikor lesz az esküvőd Owein Meredithszel? – tudakolta felcsillanó szemmel Meg. – A 

nagymama szerint Owein egészen zavarba jött a meglepetéstől, amikor közölte vele, hogy ő 

lesz a vőlegényed. Szeret téged, úgy gondolom. Azon imádkozom, hogy Stuart Jakab 

megszeressen engem, Rosamund. Tisztában vagyok azzal, hogy a szerelmet nem tartják 

fontosnak az olyan házasságban, mint az enyém, de én akkor is arra vágyom. 

– Imádkozom érted, Meg – ígérte Rosamund. – Ami a kérdésedet illeti, Owein jóformán 

azonnal feleségül akar venni, csakhogy nekem először még tájékoztatnom kell Henry 

nagybátyámat az eljegyzésemről. Természetesen nem akadályozhatja meg a házasságomat, de 

ha nem közlöm vele a hírt, az egész környéken szétkürtöli, hogy őt milyen sérelem érte. Nem 

lennék hajlandó eltűrni, hogy a férjemet igazságtalanul megrágalmazzák. 

– Egy napon majd szerelemmel fogod szeretni a férjedet – jövendölte Meg. 

– Remélem, de ha mégsem, akkor is legalább kedvelem. Nagyon gyengéden bánik velem. 

Sajnos most már búcsút kell vennem tőled, Meg, mielőtt Surrey grófnéja becsörtet, hogy 

kipenderítsen. Nem tudom, hogyan köszönhetném meg neked mindazt a kedvességet, amit 

tőled kaptam. Fogalmam sincs, mitévő lettem volna nélküled és az aragóniai hercegnő nélkül, 

de legfőképpen nélküled. 
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– Találkoztál Kate-tel az indulásunk előtt? 

– Igen. Neki ajándékoztam a londoni aranyművesnél vezetett számlámon maradt összeget. 

Nem sokat költöttem belőle. Gyanítom, hogy Katalinnak szüksége lesz rá az elkövetkező 

hónapokban, de senkinek se szólj róla. 

– Biztosan jól jön neki az a pénz, ha az apja nem fizeti ki a hozománya fennmaradó részét 

– jegyezte meg Meg. – Ez kedves volt tőled. Megőrzöm a titkot. 

– Az együtt töltött gondtalan napoknak most vége, fenség – emelkedett fel Rosamund, s 

pukedlizett a skótok ifjú királynéja előtt. – Legyen a házassága boldog és gyermekáldásban 

bővelkedő! 

Tudor Margit felállva fogadta barátnője szolid hódolatát. 

– Lady Rosamund, Friarsgate úrnője, én is hasonlókat kívánok, és szerencsés utat hazáig. 

– Köszönöm, fenség – pukedlizett Rosamund, majd lassan kihátrált a szobából. Az ajtóban 

egy pillanatra megállt, s búcsút intett a kezével. Egy mosolygós lányt pillantott meg utoljára, 

amint visszanézett Tudor Margitra, mielőtt az ajtó becsukódott, s Tillie kikísérte a királyné 

lakosztályából. 

– Köszönöm, Tillie – nyomott egy ezüstöt a komorna kezébe. 

A szolgáló csendben fejet hajtott, s meg sem nézve az érmét, a zsebébe csúsztatta. 

– Isten áldja, lady! Derék férfit kapott férjül. Vigyázzon rá. Az ön Maybele majd 

útmutatást ad önnek. 

Rosamund bólintott, s azzal elsietett megkeresni hűséges szolgálóját és a vőlegényét. 

Holnap nekivágnak a hosszú visszaút Friarsgate-be vezető utolsó szakaszának. 

Rögtön a nyári virradat után felkerekedtek Newcastle-ból. Érdeklődésére Owein a 

monostorban élő szerzetesektől megtudta, hogy a rendnek van egy kis intézménye Walltown 

közelében, ahová késő délután el is érhetnek, ha nem fecsérlik el az időt. A pikt fallal 

párhuzamos úton haladtak, melyet Owein elmondása szerint a római katonák építettek azért, 

hogy megakadályozzák a vad északiak beáramlását a déli, civilizáltabb vidékekre. Néhány 

órányi lovaglás után megálltak, rövid pihenőt tartottak. A falból egy kőtorony magasodott ki. 

Rosamund és Owein felmásztak a lépcsőn a toronyba, ahonnan jutalmul pompás látvány tárult 

a szemük elé. Minden oldalról hepehupás vidék vette őket körül. A hegyoldalakat marhák és 

juhok tarkították. 

Végül késő délután megérkeztek a Walltown keleti részén álló monostorhoz. Owein 

megzörgette az épület hatalmas fakapuját. Kisvártatva kinyílt egy rácsos ablakocska, és 

előbukkant egy arc. 

– Tessék, parancsoljon! 

– Sir Owein Meredith vagyok úton a menyasszonyommal, Friarsgate úrnőjével, Lady 

Rosamund Boltonnal és a szolgálójával együtt. Ma indultunk Newcastle-ból, ahol a skótok 

királynéjának nászmenetében vettünk részt. A newcastle-i monostorban értesültem arról, hogy 

éjszakára itt szállást kaphatnánk. 

A kémlelőnyílás becsapódott, és egy hosszú pillanat múlva egy fiatal szerzetes kitárta a 

kapun vágott kis bejárati ajtót. 

– Isten hozta, Sir Owein – üdvözölte, és betessékelte őket az udvarra, miután leszálltak a 

lovukról, hogy átvezessék őket a szűk bejáraton. – Elővigyázatosnak kell lennünk itt, Skócia 

tőszomszédságában. Még a hivatásunk sem véd meg feltétlenül bennünket. Kérem, kövessen, 

az apáthoz kísérem. 

A barát nyomában beléptek az apát fogadószobájába, ahol az idős szerzetes üdvözölte őket. 

Sir Owein ismét előadta, hogy kik ők, és honnan érkeztek. 

Az apát a kezével jelezte, hogy foglaljanak helyet a szobában körben elhelyezett 

karosszékekben. 
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– Csak olykor-olykor kapunk látogatókat, vagy hallunk híreket a külvilágból – mondta 

reszketeg hangon. – A skótok királynéjával, a mi Margit hercegnőnkkel utaztak? Mikor 

csatlakoztak a kíséretéhez? 

– Richmondnál – felelte Owein. – Egészen mostanáig a Tudorház szolgálatában álltam, 

tisztelendő atyám. Lady Rosamund csaknem egy esztendőn át az ifjú királyné társalkodónője 

volt. Most visszatérünk Friarsgate-be, hogy megüljük az egyházi esküvőnket, és elkezdjük 

közös életünket. 

– Esetleg nem rokona Henry Boltonnak, Friarsgate uraságának? – tudakolta az apát. 

– Henry Bolton a nagybátyám – válaszolta Rosamund kényszeredetten –, de Friarsgate 

úrnője én vagyok, szentatyám. Amikor árvaságra jutottam, a nagybátyám lett a gyámom, de a 

második, Sir Hugh Cabottal kötött házasságom után a nagybátyám visszaköltözött a saját 

otthonába, Otterly Courtba. Amikor Sir Hugh elhunyt, a végakarata szerint a király gyámsága 

alá kerültem. Az eljegyzésemet Sir Oweinnel az uralkodó érvényesítette. A nagybátyám nem 

rendelkezik semmilyen hatalommal vagy illetékességgel Friarsgate-ben. Egyáltalán nem ő a 

birtok ura. 

– Lehet, hogy tévedek – mondta az apát vontatottan. – Idős vagyok, és az elmémben 

gyakran összekuszálódnak a gondolatok. 

– Kétlem, hogy ezzel kapcsolatban az emlékezete zavaros lenne, jó atyám – felelte 

Rosamund félig nevetve. – A nagybátyám mindenkor az én vagyonomra vágyott, és biztosra 

veszem, hogy azt remélte, egyszer majd meg is szerezheti. 

Az öregember bólintott. 

– Ez gyakran előfordul a gazdag birtokokkal, milady. Hadd köszöntsem önöket a 

monostorunkban. Egyszerű körülmények között élünk, de kényelmes helyet biztosíthatunk 

önöknek ma éjszakára. Már csak egy napot kell úton tölteniük, és hazaérnek. 

Az apát meghívta őket vacsorára a különtermébe. Egy tál gumós zöldségekből főzött sűrű 

levesre számítottak, ám almával és kenyérrel töltött sült kappant, vízitorma-leveleken tálalt 

friss pisztrángszeleteket, egy tál tejben-vajban megforgatott vöröshagymát, frissen sült, meleg 

kenyeret, vajat és finom érett sajtot szolgáltak fel. 

– Ma Szent Jakab ünnepe van, az utazók védőszentjéé – hunyorított rájuk fél szemmel az 

apát, látván csodálkozásukat. – Ez most finom ünnepi lakoma, holnap pedig Szent Anna napja 

lesz. Ő a családanyák és a hajadon lányok védőszentje. Úgy tűnik, milady, hogy ön jelenleg a 

kettő között áll – kuncogta el magát az idős apát. 

Egy fiatal szerzetes ízletes borral töltötte meg ónkupáikat. 

– Fontos, hogy az ember megőrizze az erőnlétét ezen az elhagyatott vidéken, ahol ez az 

épület áll – jegyezte meg Sir Owein mosolyogva. – Honnan szerzi be ezt a kitűnő bort? 

– A newcastle-i főmonostorunktól kaptuk a fizetségünk részeként az éves gyapjúhozamért. 

Ily módon tartjuk fenn a mi kis monostorunkat, uram. A gyapjút továbbküldik Németalföldre, 

ahol kelmét készítenek belőle, amit azután értékesítünk. 

– Jobban tennék, ha maguk kártolnák és fonnák meg a saját gyapjújukat – vetette közbe 

Rosamund. – Önöket veszteség éri, ha a finom kelmét hajón kell szállítani, ráadásul azután 

viszonteladói alkalmaznak a haszon megszerzéséhez, amelyre maguk is szert tehetnének itt, a 

monostorban. Miért nem ezt teszik? 

– Mi csak a birkatartáshoz és – nyíráshoz értünk – vallotta meg az apát. 

– Ha szeretnék elsajátítani a gyapjúfeldolgozás fortélyait, ideküldök valakit, hogy tanítsa 

be az önök szerzeteseit – ajánlotta fel Rosamund. – Biztosítom, hogy sokkal nagyobb 

haszonra tesznek szert, mint ha Németalföldre küldik a gyapjújukat. 

– Engedélyt kell kérnem a főmonostorunk apátjától, noha nem látom okát annak, hogy 

visszautasítson. Köszönöm, Lady Rosamund. 

– A király édesanyja, akit Tiszteletreméltó Margitnak neveznek, számos jó ügy védnöke, 

különösen az egyházat pártfogolja. Én tőle tanultam, szentatyám. Mivel nem vagyok előkelő, 
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befolyásos hölgy, nem remélhetem, hogy annyi jótettet hajthatok végre, mint ő, de azért 

valamit tehetek. Úgy döntök, hogy ezt az ügyet felkarolom, és tudom, hogy a vőlegényem 

ezzel egyetért. 

Owein mosolygott. Figyelmeztetnie kell majd Rosamundot, hogy először kérje a 

beleegyezését, és ne feltételezze, hogy valami úgy lesz rendjén, ahogy ő azt elképzeli, bár 

ebben az esetben vitathatatlanul egyetértett a hitvesével. 

– A milady ilyen kérdésekben ismeri a véleményemet – közölte az idős szerzetes 

megnyugtatására. 

Éjszaka külön-külön helyiségben aludtak, de hajnalban már útra készen álltak. A 

szerzetesek finom reggelit szolgáltak fel: almadarabkákkal és lépes mézzel édesített, 

aranysárga, sűrű tejszínnel leöntött meleg zabkását új kenyérből vájt külön-külön kis 

tálkákban, s hozzá egy-egy bögre almabort. A reggeli előtti mise gyönyörű volt; a szerzetesek 

tiszta hangja messze szállt a hajnali csendben. Jóllakottan és szívükben a nyugalom és a béke 

érzésével távoztak a Szent Ágoston-monostorból. A nap folyamán azonban borús és nyirkos 

időben kellett továbbhaladniuk. A barátoktól útravalóul kapott kenyeret, sajtot és almát a késő 

délelőtti felhőszakadás elől egy római toronyba behúzódva fogyasztották el. 

Rosamund ösztönösen tudta, mikor értek át Cumbriába Northumberlandből. Valahogy a 

hegyek elárulták. A tiszta, friss levegőnek ismerős illata volt. Érezte, hogy várakozása nőttön-

nő minden egyes hátrahagyott mérföld után. Nem számított, hogy nedves és borongós az idő. 

Hiszen hazafelé tart! Haza, Friarsgate-be. Amikor közel egy éve elhagyta Friarsgate-et, azt 

hitte, hogy soha nem jön el ez a nap, ám mégis elérkezett. Ma este már a saját ágyában alszik. 

Most felértek egy meredek hegy csúcsára. Meglepetésére a saját tavát pillantotta meg odalent. 

Hazaért! Ebben a pillanatban a felhők szétoszlottak. Előbújt a nap, s aranyos sugarait 

szétterítette a völgyön. 

– Maybel! – kiáltotta Rosamund, s hangja elcsuklott az örömtől. 

– Uramisten, édes gyermekem! Pár napja még nem gondoltam, hogy újra látom ezt a tájat 

– vallotta meg Maybel. Sarkával hirtelen ügetésre ösztökélte a lovát. – Egy pillanatig se várok 

tovább, minél előbb találkozni akarok az én Edmundommal – szólt vissza a válla fölött. 

– Ez a táj elragadó – szólalt meg Owein. – Már csaknem elfelejtettem, milyen szép is, 

szívecském. 

– Ez az otthonunk. Ez a mi otthonunk, Owein. 

A lovag megfogta arája kesztyűbe bújtatott kezét, és csókot lehelt rá. 

– Induljunk el lefelé, kedvesem, mert mire odaérünk, Maybel már biztosan fellármázza az 

egész birtokot – nevetett, és a lány kezét elengedve ügetésre fogta a lovát, s Rosamund 

követte. 

Maybel csakugyan felverte az egész birtokot, mert amint leértek a Friarsgate-et körülölelő 

hegyek lábához, az emberek a mezőkről siettek úrnőjük örömteli fogadására. A ház elé 

érkezve megállították a lovukat. 

– Friarsgate jó népe! – szólította meg Rosamund az összeseregletteket. – Visszatértem 

hozzátok a vőlegényemmel, akit már ismertek. Sir Owein Meredith lesz az új gazdátok. 

Elvárom, hogy ugyanúgy tiszteljétek, mint én, és engedelmeskedjetek neki. Mata atya egy 

héten belül megáldja a frigyünket, miután értesítettük a nagybátyámat Otterlyben. 

A friarsgate-iek megéljenezték úrnőjük szavait, s amikor leszálltak a lovukról, 

odanyomultak köréjük, hogy hosszú életet és boldogságot kívánjanak. Owein és Rosamund 

kipirult arccal, nevetve menekültek be a házba. Odabent Edmund Bolton fogadta őket, és 

barátságos, meleg mosollyal gratulált nekik. 

– Henry nem lesz elragadtatva – kuncogott gonoszkásan. 

– Hajnal hasadtával küldj hozzá egy hírvivőt. Ideje, hogy egyszer s mindenkorra 

felhagyjon a mesterkedéseivel. Ez alkalommal nemcsak feleségül vesznek, hanem el is hálják 

velem a házasságot, bácsikám! – fakadt örömében hangos kacajra Rosamund Bolton. 
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9. fejezet 

Rosamund kikérte a fiatal pap, Mata atya véleményét, és az egyházi eljegyzési és esküvői 

ceremónia napját az új kenyér ünnepére, augusztus elsejére tűzték ki. A friarsgate-iek számára 

az a nap úgyis ünnepnap lesz. Semmi szükség két szabadnapot adni, amikor egy is elég, bújt 

elő Rosamundból a gyakorlatias énje most, hogy újra otthon volt. 

– Aratás ideje van – érvelt Rosamund a papnak. – Nem engedhetünk meg magunknak két 

nap kiesést. Nem volt semmi gondja, amíg távol voltam? 

– Nem, lady. Naponta tartok misét, és gondoskodom az itt élők lelki szükségleteiről. 

Számomra nagy megtiszteltetés, hogy én eskethetem össze önt Sir Oweinnel. 

– Meséljen nekem arról, amiről a nagybátyám nem beszélt – igyekezett a lány 

körmönfontan szóra bírni a papot. 

– Hölgyem, én csak az egyházi teendőimet gyakorlom – tért ki ügyesen a válasz elől Mata 

atya kis mosollyal. 

– Tehát mégiscsak van valami – töprengett el Rosamund. – Ezt sejtettem is. Még 

Friarsgate-ben, egy ilyen távoli, nyugodt helyen sem múlik el év anélkül, hogy ne történne 

valami. Köszönöm, jó atyám – azzal sarkon fordult, és elsietett megkeresni Edmund Boltont. 

Nagybátyja a teremben társalgott Oweinnel komor, visszafojtott hangon. 

– Mi történt? – szakította félbe a beszélgetésüket Rosamund. 

Edmund Bolton az unokahúgára pillantott. A távol töltött tíz hónap alatt megnőtt a lány. 

Nemcsak magasabb lett, de fiatal arcán felnőttes vonások jelentek meg. 

– Nem értem, mire gondolsz? – kérdezett vissza a férfi az ámbraszín szempárra függesztve 

tekintetét. 

– Bácsikám, beszéltem a pappal. Áruld el, történt-e valami rendkívüli, amíg nem voltam 

itthon. – Ahogy Owein ölébe telepedett, középkék szoknyái egészen betakarták vőlegénye 

hosszú lábát. 

Edmund mély lélegzetet vett. 

– Véleményem szerint lehet, hogy semmiség az egész – kezdte –, de a környéken feltűntek 

a skótok. A napokban lovasokat láttunk a völgyünk fölött magasodó hegyormokon. Csak 

állnak és figyelnek. Semmi mást nem tesznek. 

– Nem lovagolt ki senki, hogy beszéljen velük? – tudakolta 

Rosamund. 

– Nem, unokahúgom. Hiszen semmi rosszat nem tettek. Csak szemlélődnek – felelte 

Edmund Bolton. Fél kézzel idegesen ezüstszürke hajába túrt, és feszengett a székén. 

– Legközelebb, ha jönnek, tudni akarok róla. Magam lovagolok ki, hogy kérdőre vonjam 

ezeket a hívatlan látogatókat. 

– Rosamund, ez szörnyen veszélyes! – kiáltotta Edmund. – A férjednek kellene 

odamennie, nem neked. 

– Nem, bácsikám. Én vagyok Friarsgate úrnője. Az én feladatom és kötelességem 

kinyomozni, hogy mit akarnak. Egyedül kell mennem. Bárkik is lehetnek, nem fognak 

megtámadni egy nőt, főleg, ha annak a nőnek a férfinépe lentről vigyázza őt. Ne feledd, hogy 

a skótok királynéjának barátnője vagyok. 

– Mintha ez sokat nyomna a latban egy határ menti rablóhordánál – mormogta Edmund 

ingerülten. – Owein, beszéljen a feleségével! 
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– Mit vár tőlem, mit mondjak neki? Rosamundnak tökéletesen igaza van. Ő itt az úrnő. Én 

csak a férje vagyok. A birtok nem az enyém, és nagy valószínűséggel soha nem is lesz az én 

tulajdonom. Nem szeretnék örökölni, mert ahhoz az én Rosamundomnak meg kell halnia. Én 

nem vagyok Henry Bolton. 

– Ám ha hagyja, hogy a hitvestársa egyedül menjen oda, nem teszi ki veszélynek? – vonta 

kérdőre a fiatalabb férfit Edmund. 

– Ezek a határ mentiek elloptak-e vagy kísérletet tettek-e arra, hogy elorozzanak bármit is, 

ami Friarsgate tulajdona? – kérdezte Owein. 

– Nem. Csak a lovukon ülnek a környező hegytetőkön – felelte Edmund vontatottan. 

– Mindig odafent maradtak? Soha nem merészkedtek lejjebb egy kicsit sem? – faggatta 

tovább Owein. 

Edmund Bolton a fejét rázta. 

– És maguk, azonkívül, hogy farkasszemet néztek velük, nem közelítettek feléjük? 

Edmund Bolton ismét nemet intett a fejével. 

– Friarsgate gazdagsága köztudott – jegyezte meg Owein. – Miként az is, hogy innen nehéz 

kereket oldani a jószágokkal. Ezek a skót határvidékiek minden valószínűség szerint azért 

jöttek, hogy kifürkésszék, valamilyen úton-módon nem kerülhetnék-e el a természetes 

védőbástyáink nyújtotta akadályokat. Gyanítom, hogy ha Rosamund magabiztosan szembenéz 

velük, rájönnek, hogy nem érdemes itt ólálkodniuk. Különösen, ha megtudják, hogy az új 

királynéjuk barátnője – vonta le a következtetést. 

– Kíváncsi vagyok – kapcsolódott be a férfiak beszélgetésébe Rosamund. – Van valami 

elképzelésed arról, hogy kik lehetnek, bácsikám? 

– Nincs. Nem férkőztem olyan közel hozzájuk, hogy a szememmel kivehettem volna a 

vállukon átvetett gyapjúköpenyük mintáját vagy a jelvényüket. – Edmund felállt. – Ma 

hozzáfogunk a körte leszüreteléséhez. Mennem kell. – Hirtelen elmosolyodott. – Gondolom, 

elszórakoztatjátok egymást a távollétemben is. Nem így van? – Magában kuncogva kivonult a 

kis teremből. 

– Tetszik, hogy tiszteletben tartasz – ismerte el Rosamund Oweinnek. 

– Csakugyan tiszteletben tartom a rangodat, mint e birtok úrnőjéét – kezdte simogatni a 

lány telt, zsenge keblét Owein. – Melyik napra tűzted ki az egyházi esküvőnket, szívem? 

Félek, hogy óráról órára elhatalmasodik rajtam a vágy, hogy birtokolhassalak. Már egy teljes 

napja itthon vagyunk. 

– Augusztus elsejére – mormolta Rosamund, élvezve a cirógatást, s előrehajolt, hogy 

megcsókolja a fülét. – De szép füled van, Owein! Hosszú, keskeny, és a cimpáját találom a 

legfinomabbnak– morzsolgatta a fogai között a férfi fülkagylójának alsó, húsos részét. 

– Kezdem bánni a nemes lelkű fogadalmamat, hogy addig nem bújok az ágyadba, amíg az 

egyház hivatalosan nem szentesíti a házasságunkat. – A keblet simogató kéz most a lány 

szoknyája alá siklott. Kézfeje súrolta belső combjának lágy, selymes bőrét. Ágyékát hatalmas 

kezébe fogta, s amint összeszorította, széles tenyerében hirtelen érezte a nedvességet. 

Tapasztalván, hogy a lányt felajzotta, ő is kezdett izgalomba jönni, s érezte, hogy hímtagja 

megkeményedik. Ajkuk egymásra talált, nyelvük játékosan incselkedett egymással, amint 

csókjuk mind szenvedélyesebbé vált. A férfi egyik ujját a hasitokhoz nyomta, s az a 

szeméremajkak közé csusszant. Könnyedén rátalált a lány érintetlen szerelmi bimbójára, és 

ingerelni kezdte. Érdes ujjbegyével addig gyötörte az érzékeny piciny csomót, s vetette alá 

tantaluszi kínoknak, mígnem érezte, hogy megduzzad, s hallotta, hogy Rosamund kéjesen 

felnyög, kétségtelen a gyönyörtől, ajkát a száján tartva. Menyasszonya felsóhajtott és 

megremegett. Owein abbahagyta az élvezetes sanyargatást, s lassan, többször végigsimogatta 

ujjával az ágyékát, mielőtt hosszú ujjával óvatosan, gyöngéden a lány szerelmi rejtekébe 

hatolt. 



 105 

– Ah! – sóhajtott fel újra, és izegve-mozogva igyekezett még mélyebben magába fogadni a 

férfi szaporán ki-be járó ujját. 

Amikor hirtelen elakadt a lélegzete, Owein suttogva megszólalt: 

– Ez csak a kezdet, szívem. Immár van némi kellemes sejtésed arról, hogy mi következik 

majd ezután. – Lágyan megcsókolta. 

– Ennél többet akarok – követelőzött Rosamund. – Még többet! 

– Az aratás ünnepének éjjelén még többet is kapsz annál, mint amire számíthatnál – vonta 

el a kezét a lány szoknyája alól. 

– Vedd tudomásul, hogy végtelenül gonosznak tartalak, amiért így huncutkodsz velem – 

zsörtölődött Rosamund 

Owein pajkosan rávigyorgott. 

– Szörnyen gonosz vagyok – ismerte el derűsen. – De egyszer eljön majd az idő, amikor 

visszaadhatod a kölcsönt, édes Rosamundom. Nem magyarázhatom el, de majd meglátod. 

Az új kenyér megszentelésének napján a hagyományos dínomdánom mellett külön lakomát 

csapnak a birtok népének az úrnő és Sir Owein Meredith házasságkötésének alkalmából. Két 

fél marhát kősóba csomagolnak, és lassú tűzön megsütik. Édesség is lesz, cukrozott 

rózsaszirmok és körtés lepény, és természetesen az az évben először learatott és megőrölt 

gabonából készült szokásos ételek. Július huszonnyolcadikán, Rosamund hazaérkezése óta 

első ízben, megjelentek a titokzatos lovasok a hegytetőn. Amint erről értesült, a lány tüstént 

az istállóba ment, felpattant a lovára, és felvágtatott a hegyre, ahol nem egy, hanem három 

lovas állt. Odalent Owein és Edmund figyelték a felfelé kaptató lányt. 

Ahogy felért a csúcsra, lovát megállítva nyomban bemutatkozott: 

– Rosamund Bolton vagyok, Friarsgate úrnője. Önök, uraim, birtokháborítást követnek el. 

– Ön a saját birtokán áll, hölgyem, ahol viszont mi pihenünk, az nem az ön területe – 

mondta a csapat szószólója, akinél termetesebb férfival Rosamund még nem találkozott. Hat 

lábnál is nagyobbra nőtt, s öles fatörzs méretű combja közé szorított lován ülve roppant 

magasnak hatott. Meglepetésére, a legtöbb határvidékivel ellentétben, ez az ember simára 

borotválta a képét. – Én a Claven’s Carn-i Hepburn vagyok – közölte öblös hangon, mely 

mennydörgésként tört elő széles mellkasából. 

– Mit keresnek itt, mylord? – tudakolta Rosamund. – Hetek óta látni az ön klánjának tagjait 

az otthonom körüli hegyek ormán. Ha a szándékuk becsületes, mindig szívesen látjuk itt 

önöket. 

– Aligha jöhettem udvarolni, amíg ön nem tért haza, hölgyem – válaszolta a Claven’s 

Carn-i Hepburn. Sűrű fekete haja rövidre volt nyírva, és ő volt a legkékebb szemű ember, akit 

a lány valaha is látott. Még Hal hercegénél is kékebb volt. 

– Kinek udvarolna? – kérdezte Rosamund. 

A Hepburnnel jött két klántag harsányan felröhögött. 

– Hát önnek, hölgyem – felelte Hepburn. 

– Nekem? – Rosamund őszintén elcsodálkozott. 

– Az apám, Isten óvja a lelkét, megpróbált minket összeházasítani, amikor ön még kislány 

volt, ám a nagybátyja a saját bábjához adta önt, akit a saját céljaira eszközként használhatott 

fel, hogy a kezében tarthassa az ön birtokát. Hónapokkal ezelőtt a tudomásomra jutott, hogy a 

férje elhunyt, csakhogy önt délre vitték. Őrszemeket állítottam lesbe a Friarsgate-et övező 

hegycsúcsokra, az ön visszatérését várva – magyarázta Hepburn. – Most pedig eljöttem, hogy 

udvaroljak önnek, hölgyem, és feleségül szándékozom venni, akár hozzám adja a nagybátyja, 

akár nem. – Miközben beszélt, egy pillanatra sem vette le a lányról a tekintetét. 

Melegség öntötte el Rosamund arcát, de állta a sarat, és egyenesen a férfi szemébe nézett. 

– Engem már eljegyeztek, mégpedig a király és nem a nagybátyám parancsára. Annak a 

bábnak, akivel a bácsikám ki akarta kapartatni a maga számára a gesztenyét, erős karmai 

voltak, és korántsem volt az a fogatlan oroszlán, akinek a nagybátyám hitte. 
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Hepburn elnevette magát. 

– Magának helyén van a szíve, kedvesem. Ez tetszik nekem. Az ön jegyese az a gyáva 

angol fickó, aki a hegy lábánál a lován üldögél az ön intézőjével? 

– Owein azért üldögél a lován a hegy lábánál, mert nem ő Friarsgate úrnője, hanem én – 

vágott vissza a lány. – Én a magam és az embereim nevében beszélek. Ezt más nem teheti 

meg helyettem. – Ez a skót arrogáns egy alak volt, ám Rosamund nem volt hajlandó 

meghunyászkodni se a behemót termete, se a pökhendi fellépése láttán. 

A Claven’s Carn-i Hepburn hahotában tört ki. 

– Az ön vőlegénye Tudor Henrik egyik walesi embere, nem így van? Mikor lesz az 

esküvő, kedvesem? 

– Az új kenyér megszentelésének napján. 

A férfi bólintott. 

– Helyes, hiszen aznap úgyis ünnepnap lesz. – Kék szeme most összeszűkült. – Akár most 

azonnal elrabolhatnám, Rosamund Bolton. A menyasszonylopást tisztességes szórakozásnak 

tartják a skót határvidéken. – Lovával Rosamund mellé lépett, olyannyira közel, hogy a férfi 

szagától a lány elfintorította az orrát. 

– És Jakab király udvarába vinne büszkén mutogatni, mylord? – kérdezte ahelyett, hogy 

meghátrált volna, s sötét szempilláit csábosan megrezegtette. 

– Igen, odavinném – fogta az ujjai közé Friarsgate úrnőjének egyik vörösbarna hajfonatát. 

– Akkor a barátnőm, a skótok királynéja ugyancsak elcsodálkozna, miért nem azzal a 

férfival mutatkozom, akit ő személyesen választott a férjemül – mosolygott Rosamund 

kihívóan. 

Hepburnnek leesett az álla a meglepetéstől. 

– Ismeri Stuart Jakab új hitvesét? – kérdezte döbbenten. 

– Az elmúlt tíz hónapot mellette töltöttem – csicseregte Rosamund dallamos hangon. – 

Newcastle-ig a nászkíséretével jöttünk a vőlegényemmel együtt, mylord. Szóval, nagyon is jól 

ismerem Tudor Margitot. 

– Átkozott legyek, ha… 

– Minden bizonnyal az lesz, uram – vetette közbe kis mosollyal. – Nos, árulja el, hogy az 

apja mi a csudának akarta az ön nevében megkérni a kezemet? Ön skót, és az apja örököse. 

Én pedig angol vagyok, ahogy a birtokom is angol területen fekszik. 

– Szomszédok vagyunk, milady, a határnak bármelyik oldalán élünk is. Még kislány volt, 

amikor először megpillantottam. Egy marhavásáron történt, ahová Edmund Boltont kísérte el. 

– Hatéves lehettem akkor – idézte fel emlékezetében Rosamund. – A határ skóciai oldalán, 

Drumfrie-ban tartották a vásárt. Nem igaz? Igen, azon a nyáron hatéves voltam. Ön mennyi 

idős volt, uram? 

– Tizenhat. A keresztnevem Logan. 

– Tizenhat volt, és nőtlen? – kérdezte kíváncsian. 

– Az apám még élt. Úgy döntöttem, hogy amíg nem leszek Claven’s Carn Hepburnje, 

addig nem nősülök meg. 

– Minthogy nem házasodott meg, Logan Hepburn, nagylelkűen osztogathatta a szeretetét a 

határ mindkét oldalán, efelől nincs kétségem – jegyezte meg csípősen. 

– Csak nem féltékeny? – ugratta a férfi. – Pedig nem kell féltékenykednie, kedvesem, mert 

a szívem csak az öné. 

Rosamund elvörösödött. 

– Én minden tekintetben férjes asszony vagyok, uram – csattant fel hirtelen. 

– Az a walesi férfi idősnek látszik, de azért még fiatal, hogy lefektesse magát – nyilvánított 

véleményt Logan arcátlanul. – Az ön számára, Rosamund Bolton, ez már valódi házasság lesz 

az előző kettőhöz viszonyítva. Irigylem ezt az embert. És a kapzsi nagybátyja áldását adta a 

frigyükre? 
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– Nincs szükség a hozzájárulására. 

– De azért meghívták az esküvőre? – csipkelődött gúnyosan. 

– Képzelje, igen! 

– És engem is meghív? – Hihetetlenül égszínkék szeme huncutul csillogott. 

– Eszemben sincs! – Toppantott a kengyelvason, s a kanca idegesen táncolni kezdett. 

– Azért még elmehetek – mondta a skót tréfán kívül. 

– Ne merészelje megtenni! – kiáltotta Rosamund. 

– Pedig megteszem – húzta a szavakat a férfi. 

– Nekünk nincs semmi dolgunk egymással, Logan Hepburn. Isten áldja! – Megfordította a 

kancáját, s vissza se nézve elindult a hegyoldalon lefelé. 

– Elrabolhattad volna – mondta halkan Logan öccse, Colin. 

– És a kuzinunk, Patrick, Bothwell grófja jött volna felszólítani, hogy szolgáltassam 

vissza? Ha ez a leányzó a királyné barátnője, akkor nincs más választásom ebben az ügyben – 

közölte két társával Logan Hepburn. 

– Egy jelentéktelen északi kis örökösnő hogyan keveredhetett barátságba Henrik király 

lányával? – töprengett el fennhangon Colin Hepburn. 

– Nem tudom, de hiszek neki – felelte Logan. – Igen egyenes, szókimondó lány. Szerintem 

ilyesmit nem füllentene, de ha majd találkozom Patrick Hepburnnel, megkérdezem tőle, hogy 

mi az igazság, abban biztos lehetsz. 

– Akkor most kit veszel feleségül, Logan? – kérdezte a legfiatalabb öccse, Ian. – 

Rengetegen áhítoznak rád – röhögéséit. 

– Igen, de nekem nem kellenek. Én ezt a lányt akarom feleségemnek, és egyszer majd el is 

nyerem a kezét. 

– Claven’s Carnnak örökösre van szüksége – hívta fel a figyelmét Colin. 

– Te meg Ian gondoskodhattok örökösökről. 

– Nem tudom, bátyám, hogy bolond vagy, vagy ami ennél is rosszabb, romantikus. Esetleg 

mindkettő – csóválta a fejét Colin. 

Logan Hepburn kuncogott. 

– Tényleg elmész a lány és a walesi fickó esküvőjére? – hitetlenkedett Ian. 

– Igen, ott a helyem a dudámmal együtt. Mindannyian odalátogatunk. – Harsány hahotával 

elfordította a lovát a Friarsgate-re néző kilátóponttól, s nyomában a két öccsével elvágtatott. 

Rosamund hallotta a nevetést, amint a hegyoldalon lefelé ereszkedett. Felettébb 

bosszantotta a csengése. Még nem találkozott Logan Hepburnhöz fogható pimasz, kellemetlen 

fickóval. Ugyanakkor meglehetősen el volt ragadtatva attól, amit a férfi mesélt. Ennek 

ellenére megérdeklődi Edmund bácsitól, hogy mindez valóban igaz-e. Hízelgő volt a 

gondolat, hogy valaki hajdan megkérte a kezét. Kíváncsi volt, vajon Hugh tudott-e a 

Hepburnökről. Drága Hugh! Biztosan örülne a boldogságának, és jó véleménnyel lenne 

Owein Meredithről. Rosamund leért a hegyről. Megállította a kancáját Owein és Edmund 

előtt. 

– Kipirult vagy, szívem – fogadta Owein kíváncsi tekintettel. 

– Az imént találkoztam a legidegesítőbb, legelviselhetetlenebb alakkal – szolgált 

magyarázattal Rosamund. – Edmund, ismered a Claven’s Carn-i Hepburnöket? 

– A birtokuk ezeknek a hegyeknek a túloldalán terül el. Melyikük volt az, és miért 

kémkednek utánunk hetek óta? Elmondták? 

– Maga a birtok ura járt itt – kezdte Rosamund. 

– Az öreg Dugald? Azt hittem, már olyan beteg, hogy nem tud lóra ülni. 

– Az öreg földesúr nyilván meghalt. A legidősebb fia, Logan Hepburn jött el, és a két társa, 

a megjelenésükből ítélve a fivérei voltak – adta hírül Rosamund a nagybátyjának. – Menjünk 

vissza a házba, Edmund, és mindkettőtöknek mindenről beszámolok, de most innom kell egy 
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kupa bort. Fogalmam sincs, mikor voltam utoljára ilyen mérges. – Lovával lépésben az istálló 

felé vette az irányt két tanácstalan társa kíséretében. 

– Ez a férfi megcsodálta Rosamundot – súgta oda Owein Edmundnak. 

– Nem merne ilyet tenni! – vágta rá tüstént Edmund. – Nincs hozzá joga! 

– Mégis megbámulta – mosolygott Owein beszédesen. – Életem java részét nem azért 

éltem le a Tudor-ház udvarában, hogy ne ismerjem fel annak jeleit, amikor egy nő bókot kap, 

zavarba jön, és mérges lesz miatta. Ne feledje, hogy Rosamund voltaképpen járatlan azokban 

a játékokban, amelyeket a férfiak űznek a nőkkel. 

– És önnek, barátom, mi a véleménye arról, hogy esetleg egy másik férfi tegye a szépet a 

menyasszonyának? – kíváncsiskodott Edmund. 

– Szeretem a jegyesemet – vallotta meg halkan –, de ha más boldogabbá tenné, akkor 

félreállnék, noha a szívem szakadna meg a fájdalomtól, Edmund Bolton. Az esküvőnk 

azonban ki van tűzve az új kenyér ünnepének napjára, és nem áll szándékomban lemondani 

róla. 

– Harcolna érte? 

– Igen, harcolnék, ha szükséges – ismerte el Owein. Rosamund az életem részévé vált, 

Edmund. Nem tehetek róla. 

– Tehát ezért enged a lánynak a Friarsgate-tel kapcsolatos ügyekben? 

– Nem ön és Hugh Cabot nevelték önállóságra? – hárította el a feltételezést Owein. – 

Ugyanolyan fából faragták, mint Tiszteletreméltó Margitot. Tisztában vagyok azzal, hogy 

nem szokás egy férfinak egy ilyen nőt csodálni, de én nagyra becsülöm őt. Rosamunddal 

életerős csemetéket fogunk nemzeni, Edmund. Majd arra tanítom a fiainkat és a lányainkat, 

hogy olyan erősek, határozottak legyenek, mint az anyjuk. 

– Az unokahúgom balszerencsés volt a családjával, de a kutyafáját, a férjek tekintetében 

mázlista! 

– Önnel és, gondolom, az ön pap fivérével is nagy áldás érte. Alig várom már a találkozást 

az ön többi testvérével. 

Az istállófiúk elvezették a lovakat, amint Owein és Edmund leszálltak, majd bementek a 

terembe, ahol Rosamund már várta őket, az egyik kezében egy borral teli ónserleget tartva. 

Owein megfogta a másik kezét, lágy csókkal illette a tenyerét, s a délutáni tűz mellett álló 

karosszékhez vezette. 

– Meséld el, szívecském, mi szomorított el ennyire! – Edmund Boltonnal együtt helyet 

foglalt a magas támlájú padon, a lánnyal szemközt, és elvette a bort, amit a szolgálólány 

kínált neki. 

Rosamund a nagybátyja szemébe nézett. 

– A Claven’s Carn-i Hepburnök valóban megkérték a kezemet azon a nyáron, amikor 

hatéves voltam? Emlékszel, Edmund? Elvittél a drumfrie-i marhavásárra. Akkor még Johnt 

gyászoltuk, de Henry bácsikám elengedett nagynéném nyomatékos kérésére. 

– Igen, megkérték a kezedet. Emlékszem, hogy hazajöttem veled, és beszéltem Henryvel. 

A hírtől dührohamot kapott. Csak az lebegett a szeme előtt, hogy elveszítheti Friarsgate-et, ha 

olyasvalakihez mész férjhez, aki nem áll rokonságban vele. Azután hamarosan Hugh Cabot 

mellett döntött. Ám azon a nyáron rettegésben élte az életét, attól tartva, hogy a Hepburnök 

átkelnek a hegyeken, és elrabolnak téged. Már egészen el is feledkeztem erről az esetről, 

Rosamund. 

– Tehát az ifjú Hepburn udvarolni jött, ugye? – kérdezte lágy hangon Owein, miközben 

észrevette, hogy Rosamund arcát elönti a pír. 

– Helyre tettem a fickót – felelte gyorsan. – Közöltem vele, hogy az új kenyér ünnepén lesz 

a menyegzőm, és boldog vagyok, hogy férjhez megyek. Ez az elvetemült alak pedig azt 

mondta, hogy eljön, és ott fogja ropni a táncot az esküvőmön! – háborgott a történteket 

felidézve Rosamund. 
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Owein elnevette magát. 

– Akkor tárt karokkal fogadjuk, szívem. Alaposan megfontoltad a dolgot az újonnan 

tudomásodra jutott ismeret birtokában? 

– Igen – vágta rá hevesen. – Én a te hitvesed leszek, és nem másé, Owein! – Lecsusszant a 

székéről, és a férfi mellé térdelve feltekintett rá. – Már nem akarsz engem? Talán te gondoltad 

meg magad. Most, miután visszatértünk, lehet, hogy már nem vonz annak gondolata, hogy 

feleségül végy egy egyszerű vidéki lányt, mint én, és az északiak egyhangú életét éld idefent. 

– Aggodalmasan nézett a férfira. 

Owein kinyújtotta a kezét, és gyöngéden megérintette a lány arcát. Kézen fogva felhúzta, 

és az ölébe vonta. 

– Nem akarok mást hitvesemül, csak téged, Rosamund Bolton – biztosította Rosamundot. 

– Számomra paradicsominak tűnik a friarsgate-i élet azután, hogy egy életen át mások 

házában laktam. Ráadásul – mosolygott lágyan az arájára – úgy veszem észre, hogy erős 

érzelmeket táplálok egy vörösbarna hajú lány iránt, akinek ámbraszín szeme minden 

alkalommal ellágyítja a szívem, amikor csak beletekintek. – Alaposan megcsókolta, s 

Rosamund a férfi acélos, védelmező karja nyújtotta biztonságérzettől boldogan sóhajtott fel, 

miközben azt kívánta, bárcsak ne lenne ott a nagybátyja, hogy Owein szerelmeskedhessen 

vele, mint múltkor. Már csak három nap van hátra, gondolta. 

Szokatlan nyári forrósággal érkezett el az esküvőjük napja. Pára ült a tájon. Odafent a kék 

ég tejfehérnek látszott. A hagyományos aratóünnepi szokásokkal kezdődött a nap. Rosamund 

hajnalban még hálóingben bement a terembe. Edmund bevitte a tavalyi, egyéves kenyér 

negyedét, a lány óvatosan apró darabokra törte, majd szétmorzsolta, és a morzsával megtöltött 

egy agyagedényt. Mezítláb kisétált a teremből a reggeli derengő fénybe, s mentében 

szétszórta a morzsát a madaraknak. Miután az évszázados hagyománynak eleget tett, 

visszament a házba, hogy az esküvőjére készülődjön, amelyet közvetlenül a reggeli mise után 

tartanak meg. Richard nagybátyja, aki már előző nap megérkezett, segédkezik majd a helybéli 

papnak. 

Maybel bekészítette Rosamund hálószobájába a lány tölgyfa kádját, amelyet már meg is 

töltöttek meleg vízzel. 

– Siess, gyermekem – nógatta Rosamundot, s feltűzte a lány előző délután megmosott 

haját, nehogy nedves legyen. – Ó, ma használod utoljára ezt a hálószobát. Emlékszem, amikor 

egészen apró lánykaként birtokba vetted a szobát. – Szipogva megtörölte a szemét ruhája 

ujjával. – Soha nem fogom elfelejteni. 

– Miért? Nem lakhatom többé a szobámban? – csodálkozott el a lány, amint lehúzta 

magáról a hálóingét, belépett a vízbe, és leült a kádban. Ekkor hirtelen megvilágosodott előtte 

a válasz. – Ó – kacagott fel zavartan. – Ma éjjel a férjemmel alszom a közös hálószobában. 

Előkészítették a szobát? – Kezébe vette a mosdókendőt meg a szappant, és mosakodni 

kezdett. 

– Természetesen – felelte Maybel kissé megbántottan. 

– Azt hiszem, a Tudor-zöld ruhámat veszem fel ma – terelte másra a szót Rosamund, 

mintha nem vette volna észre az asszony hangján a sértődöttséget. 

– Azt már nem! – méltatlankodott Maybel. – Menyasszony vagy, lányom. Igazi 

menyasszony. Az édesanyád ruhája évekig a padláson feküdt elcsomagolva. Az utóbbi 

napokat azzal töltöttem, hogy átalakítsam a számodra. Tillie megmutatta, hogyan kell a régi 

ruhát átszabni a legújabb divat szerint. Azt mondta, hogy a király, Isten óvja az ő lelkét, 

nagyon garasoskodó. A világért sem pazarolná az aranyat új öltözékekre, amíg a régiek nem 

kopnak el. Nem mondhatom, hogy nem értek vele egyet. Tillie-nek meg kellett tanulnia a 

fortélyokat, mert az úrnője mindig a legutolsó divat szerint kívánt öltözködni. 

– Igen, valóban – emlékezett vissza Rosamund. – Mennyire gyűlölte Meg, hogy olyan 

sokat kellett viselnie a gyászruhát! Ó, Maybel, köszönöm! Egy rendes menyasszonyi ruha, 
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amelyben Oweinnel az oltár elé állhatok, több annál, mint amit valaha is remélhettem volna. 

Mihez kezdenék nélküled? – Ámbraszín szeme csordulásig megtelt könnyel, s önkéntelenül 

elsírta magát. 

– Mosd meg az arcod, lányom! – mondta fátyolos hangon a dada, hiszen őt is a sírás 

kerülgette. Rosamundról a születése óta ő gondoskodott, mert a lány édesanyja mindig 

gyengélkedett. Maybel és Edmund gyermeke meghalt, mielőtt megérhette volna az első 

születésnapját. Maybel a saját, tejtől duzzadó kebléből szoptat Rosamundot, s jóformán még 

arra sem jutott ideje, hogy meggyászolja az ő Jane-jét. Rosamund minden tekintetben a lánya 

lett, csak épp nem ő hozta a világra. – És csutakold le a tarkódat is! – figyelmeztette félig 

feddőn, kis mosollyal az ajkán. 

Rosamund boldogan kacarászott, miközben erőteljesen dörzsölgette a nyakszirtjét a 

szappanos flanelkendővel, majd leöblítette. Felállt, kilépett a dézsából, és szárazra törölte 

magát a törülközővel, amit Maybel a tűz mellett előre megmelegített. Már alig várta, hogy 

láthassa az esküvői ruháját. 

Maybel először a finom vászon alsóinget adta a lány kezébe, amelynek nyakkivágását 

fodros csipke ékesítette. A hétköznapi alsóinggel ellentétben ez kivágottabb volt, hogy a 

csipke kitetsszen a fehér selyem ruhafelső szögletes dekoltázsából. Maybel a ruha felső 

részébe függő virág- és apró rózsamintákat hímzett ezüst fonállal. A hosszú, szűk ruhaujj 

megőrizte az eredeti formáját, mivel Maybel nem teljes egészében alakította át az öltözéket. A 

hosszú szoknya elegánsan pliszírozott, a varrott selyemharisnya térd fölött fehér 

szalagcsokros harisnyakötővel volt rögzítve. Rosamund kerek orrú cipője fehér kecskebőrből 

készült. 

– Ó, bárcsak nekünk is volna tükrünk, mint Megnek, hogy megnézhetném magamat, 

hogyan festek! – lamentált Rosamund. Ahogy pörgött-forgott, illegette-billegette magát, vele 

együtt forogtak a szoknyái. – Ez az édesanyámé volt? Az esküvője napján viselte? 

– Igen – válaszolta Maybel. – A szoknya hosszabb volt, mert édesanyád felfogta, hogy 

láttassa a díszes brokatell alsószoknyát. A dekoltázs nem volt ilyen mély, és a ruhafelsőt sem 

díszítette hímzés. Mégis ez volt a valaha látott legszebb ruha a környéken. Állítólag az 

édesanyád apja Londonból hozatta, amikor odaígérte egyetlen lánya kezét Guy Boltonnak, 

Friarsgate örökösének. Édesanyád élénken él az emlékezetemben, mivel egyidősek voltunk. 

Remekül nézett ki. Rettenetesen boldog lenne, ha tudná, hogy a menyegződön az ő ruháját 

viseled. 

– Hugh-val zöld színű ruhában esküdtem, és azt hiszem, szerencsét hozott –mondta 

Rosamund mélyen elgondolkodva. – Jól emlékszem arra az októberi napra. 

– Henry Bolton azt hitte, hogy azzal a házassággal örökre az ő családi ágához köthet. 

Szerencséd volt Hugh Cabottal, leányom, de hiszen ezt neked nem kell mondanom. 

– És Oweinnel is megfogtam az isten lábát. Meg állítja, hogy szeret engem. Szerinted ez 

igaz, vagy csak azért mondta, hogy ne féljek vagy ne mérgelődjek megint? 

– Uram Isten, gyermekem, hát nem veszed észre?! – kiáltott fel Maybel. – Hiszen ez a 

napnál is világosabb. Hát persze hogy szeret! És mától fogva jobban teszed, ha megtanulod 

szeretni őt. Sokkal jobb, ha szeretet köti össze a házastársakat. 

– Te szereted Edmundot? – szegezte Maybelnek a kérdést Rosamund. – Szerelmet vallott 

neked? 

– Lánykoromban apám volt a friarsgate-i molnár. Csakúgy, mint te, én is egyke voltam, és 

édesapám jól akart kiházasítani. Kiszemelte Edmund Boltont, akit az apja intézőnek tett meg 

itt, Friarsgate-ben, minthogy nem ő örökölhette a birtokot. A nagyapád azért még szerette 

mindegyik fiát, és igyekezett mindannyiukról gondoskodni. Szemrevaló fruska voltam 

akkoriban, mint minden fiatal leányzó. Mindenki szorgos, dolgos lánynak ismert. Az apám 

gazdag hozománnyal látott el: öt ezüstpénzzel, egy ládányi vászonneművel, négy ruhával, 

négy alsóinggel, főkötőkkel, egy gyapjúköpennyel és egy pár erős bőrcipővel. Beállított 
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Friarsgate urához, és az engedélyét kérte, hogy eljegyezhessen engem Edmunddal, mivel szép 

kis hozománnyal rendelkező, takaros lány voltam. A birtok ura tisztában volt azzal, hogy 

apám halála után a vagyona többi részét is én öröklöm. A mamám akkor már nem élt. A 

nagyapádtól nászajándékba kaptuk a kunyhónkat. Hogy szerettem-e Edmundot? Akkor még 

nem. A nagybátyád azonban olyan férfi, aki a hatalmába kerít. Egy napon váratlanul, hogy 

miért, azt nem tudom, mert annak okát soha nem mertem megkérdezni tőle, elém áll, és azt 

mondja: „Szeretlek, Maybel. Te is szeretsz engem?” Igennel feleltem, és ennyi volt az egész. 

Azóta sem ejtettünk szót erről, és nincs is szükség rá, mivel egyikünk sem palástolja az 

érzelmeit, és nem játssza meg magát. Ő is megvallotta, én is megvallottam, és kész. Most 

maradj nyugton, lányom, amíg kikefélem a hajadat. Margery csodás virágkoszorút font neked. 

– Maybel a vandkansörtéből készült kefével ügyes kézzel aranyfényűen csillogóra kefélte a 

lány hosszú, vörösbarna fürtjeit. Rosamund az esküvőn kibontva viseli a haját, szüzessége 

jeleként. 

– Megérkezett már Henry bácsi? – kérdezte az izgatott lány. 

– Még nem, ahogy sejtettem, és szerintem nem is fogja idetolni a képét – felelte Maybel 

epésen. – Csodálkoznék, ha el tudná viselni, hogy a szeme láttára foszlik szerte az alaposan 

kifundált, ravasz terve, de ettől függetlenül még felbukkanhat, lányom. – Letette a kezéből a 

kefét, és a virágkoszorút Rosamund fejére helyezte. – Tessék! Készen vagy. Náladnál szebb 

menyasszonyt még nem is láttam. 

Rosamund megfordult, és a keblére szorította Maybelt. 

– Szeretlek, és soha nem leszek képes meghálálni neked az anyai gondoskodásodat, drága 

Maybelem. – Elengedte az idősebb nőt, és hátralépett. – Milyen csinosan festesz! – dicsérte 

meg a boldogságtól sugárzó Maybelt. – Ez az a ruha, amit Tillie-vel együtt varrtatok? 

– Igen. Talán egy kicsit túl előkelő itt, Friarsgate-ben, de erre a nagy napra miattad ki 

akartam csinosítani magamat. – Maybel öltözéke sötétkék színű volt, melynek szögletes 

dekoltázsából kiviláglott a kerek nyakkivágású fehér vászon alsóing fodra. A hosszú, szűk 

ruhaujj visszahajtott kézelője világosabb kék anyagból készült. Hófehér fátylas, rövid, kék 

bársonykámzsát viselt az elegáns fehér főkötő fölött. 

Odakint megkondult a kis templom harangja, misére szólítva a híveket. A két nő lement a 

földszintre, ahol Edmund és Sir Owein Meredith várták őket. Mindkét férfi szűk nadrágba, 

övön alul érő, testhez álló zekébe és felsőruhába öltözött. Edmundé ugyanolyan sötétkék volt, 

mint hitvese öltözete, a vőlegény azonban fekete, fehér és arany színben játszó, testhez álló 

selyempantallót viselt. Elénk burgundivörös felsőruházatát sötét prém szegélyezte, s kerek 

orrú lábbelije fekete bőrből készült. Sötétszőke fejét redőkbe rendezett, puha szövetkalap 

fedte. A színe megegyezett a ruháéval. 

Owein arca felderült az esküvői pompába öltözött menyasszonya láttán, aki ugyanolyan 

meglepetten nézett rá. Rosamund soha, még az udvarnál sem látta őt ilyen elegáns öltözékben. 

Mindkettőjük ruhatára inkább a célszerűséget, a gyakorlatias szempontokat követte. 

– Milyen fess vagy! – ámult el Rosamund szinte lélegzet-visszafojtva. 

Owein kézen fogta, és levezette az utolsó néhány lépcsőfokon. 

– Te pedig a legszépségesebb menyasszony vagy, akit valaha is szem látott, szívecském. 

Ha e pillanatban elveszíteném a szemem világát, akkor is örökre megmaradna ez a kép az 

emlékezetemben rólad. – Udvariasan kezet csókolt hölgyének. A karjába fűzte a lány karját, 

és kivezette a ház ajtaján. 

Mint derült égből villámcsapás, egyszeriben három, szoknyás skót tűnt elő a dudájukon 

játszva, s arra készültek, hogy a násznépet a templomba vezessék. 

– Ez meg mi? – súgta oda Rosamund meglepetten Oweinnek. 

– Claven’s Carn ura és a két testvére voltak oly szívesek, és eljöttek játszani nekünk – 

felelte Owein higgadtan. – Remélem, hogy később, az ünnepi lakománál megköszönöd nekik, 

szívecském. 
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– Ez fölháborító! – sziszegte Rosamund. 

Owein elnevette magát. 

– Ezt egyrészt azért teszi, hogy békét kössön velünk, másrészt azért, hogy téged cukkoljon, 

Rosamund. 

– Az értésére adtam, hogy ide be ne tegye a lábát! – Rosamund arca lángvörös volt a 

dühtől. 

– De azért biztosan tudtad, hogy az adott körülmények között el fog jönni. Légy kegyes és 

elnéző, szívem. Logan Hepburn nem tud ellenállni a kihívásnak, márpedig te ugyancsak 

kihívást jelentesz neki a hajthatatlanságoddal. Kétlem, hogy találkozott már olyan nővel, aki 

nem omlott elbűvölten a karjaiba. Voltaképpen rémesen jóképű fickó. Óriási sikert aratna az 

udvarnál a hullámos fekete hajával, a kék szemével, az erős állával és a magas termetével – 

mosolygott Owein. 

– Egyértelműen látszik, hogy úgy nőtt fel, hogy soha nem fegyelmezték, vagy nem 

tanították meg az önuralom, a szerénység erényeire – dohogott Rosamund. 

– Hamarosan a feleségem leszel, szívecském, és többé semmi sem választhat el minket 

egymástól, csak a halál. Az életem, a kardom és a szívem a tiéd, Rosamund. Ugyan mivel 

csábíthatna el tőlem Logan Hepburn? Ne félj, szerelmem. Megvédelek, de mielőtt belépünk a 

templom ajtaján, magadban gondold végig még egyszer, hogy valóban hozzám akarsz-e jönni 

feleségül. Így döntöttél? 

– Igen – felelte Rosamund habozás nélkül. – Kizárólag téged akarlak férjemül, Owein 

Meredith. Nem tudom, hogy Logan Hepburn miért zaklat engem oly hevesen. 

– Az ifjonti önteltségének tudható be. Mint Henrik hercegnél is – jegyezte meg Owein. – 

Az ő esetében is a magabiztos fellépése bosszant téged módfelett. 

– A zenéjük ünnepélyes – ismerte el Rosamund grimaszolva, miközben a templomhoz 

vezető ösvényen haladtak. 

– Majd méltányold előttük a muzsikájukat az esküvői lakomán – javasolta Owein. – 

Hepburn azért jött, hogy kötekedjen, csipkelődjön veled, de ha te nem vagy hajlandó lépre 

menni, hanem inkább bájosan köszönetedet fejezed ki neki, mint egy jótevő kedves barátnak 

és szomszédnak, akkor meglátod, Rosamund, hogy békén fog hagyni Claven’s Carn ura. 

– Látom, még sokat tanulhatok öntől, mylord – kacagott az ifjú ara. – A Tudor-udvarnál 

eltöltött éveit korántsem vesztegette el haszontalanul. 

Jövendőbeli férje szélesen mosolygott rá. 

– Mi, walesiek is tudunk ugyanolyan ravaszak lenni, mint amott az a skót trió. 

Az útjukat szegélyező friarsgate-iek, miután alaposan szemügyre vették a menyasszonyt és 

a vőlegényt, csatlakoztak a templomba tartó násznép mögé. A kis épületet búzakévékkel és 

késő nyári virágokkal díszítették fel ízlésesen. A kőoltáron a kifényesített réz 

gyertyatartókban valódi méhviasz gyertyák álltak. A friarsgate-i templomban, a városi 

katedrálisoktól eltérően, nem helyeztek el faragott szentélyrácsokat a hívők és a pap közé. Mi 

több, itt még néhány tölgyfa padot is betettek. A násznép most helyet foglalt az első 

padsorban, míg a többiek összezsúfolódtak a mögötte lévő padokban, vagy álltak. 

A sekrestyéből kilépett a két pap. Mata atya aranyszínű búzakévemintás, hímzett fehér 

vászon miseinget viselt. Ezt az ünneplőt rendszerint csak húsvétkor öltötte magára. Általában 

rendjének egyszerű barna palástjában misézett, ilyet viselt most Richard Bolton. Az oltáron 

álló gyertyák lángja pislákolt a szolid boltíves, gótikus ablakok ólomüvegén át beszűrődő 

reggeli napfényben. 

Rosamundnak eszébe jutott, hogy egyszer majd ugyanolyan színes üvegablakokat tetet be a 

templomukba, mint amilyeneket a királyi kápolnában és odalent délen, a templomokban 

látott. Letelepedett a padra, és figyelmesen hallgatta a szentbeszédet. A prédikáció végeztével 

Mata atya magához intette Rosamundot és Oweint. Szelíd, rezzenéstelen hangon mondta el az 

esküvői szertartás szövegét. Amikor a szándékukról kérdezte őket, mind a menyasszony, 
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mind a vőlegény az egész templomban jól hallható, tiszta hangon adott választ. E napon 

egyikük sem volt tartózkodó vagy bizonytalan. Az ifjú pap végezetül házastársakká 

nyilvánította őket. Ekkor Richard Bolton, barátságosan mosolyogva az ifjú párra, előrelépett, 

hogy megáldja őket. Owein Meredith megcsókolta rózsás arcú ifjú feleségét, s a friarsgate-i 

hívek éljenzésben törtek ki. 

A Hepburn dudások vezették fel őket a visszaúton is a templomtól egészen a házig. Az 

épület előtt már felállították az asztalokat, kétoldalt padokat helyeztek melléjük. A teremből 

kihozott, most menyegzői asztalként szolgáló főasztalhoz azonban a hozzá tartozó magas 

támlás, faragott tölgyfa székeket rakták ki. A sörös- és almaboros hordókat csapra verték. A 

szolgák fatányérokon és tálakban hordták ki a házból az ételt. A közeli szabadtéri tűznél a 

besózott két fél marhát négy fiatal nyársforgató forgatta lassan. Amint az előző évben, az 

aratóünnephez kapcsolódóan most is csupa hagyományos, búzából készült ételt szolgáltak fel, 

de mivel ez esküvői lakoma is volt, marhasültet, kenyér, alma és zsálya keverékével 

megtöltött zsíros kappant, sűrű nyúlragut, melynek boros szaftjában vastag répa- és 

póréhagymadarabok úsztak, vadpástétomot és birkasültet is feltálaltak. Amikor kihoztak egy 

tál ropogós zöld zsázsaágyra fektetett, vékonyra szeletelt lazacot, Rosamund megkérdezte: 

– Honnan ez a finom hal, Edmund? 

– A Hepburnök hozták, milady. 

Rosamund Logan Hepburnhöz fordult, aki rangjára tekintettel az ifjú pár asztalánál foglalt 

helyet. 

– Igazán szerencsénk van önnel, hogy ilyen kedves szomszédunk van, mylord – mondta 

negédesen. – Végtelen nagylelkűségére vall, hogy ajándékképpen zenével pezsdítette fel az 

ünnepségünket, s még lazacot is hozott! Őszinte köszönetemet fejezem ki önnek. – Derűsen 

rámosolygott. 

A férfi ültében derékból meghajolt, s hökkent mosoly terült szét csinos arcán. 

– Örülök, hogy örömöt hozhattam a házhoz, lady – felelte, és kék szeme huncutul 

csillogott. 

– Ön lazacot hozott a házhoz, mylord, csupán lazacot. Ám nem kérdezem meg, ugyan 

honnan orvhalászták ki – élcelődött vele Rosamund pajkosan. – A bizonyítékot olyan hamar 

felfalják, hogy ön biztonságban érezheti magát, nem kell félnie a felelősségre vonástól. 

Az asztalnál mindenki felnevetett, még Logan Hepburn is, aki volt annyira okos, hogy 

észrevegye, ha lefőzték. A közeli tisztáson céltáblákat állítottak fel, a férfiak nagy íjakat 

fogtak a kezükbe, és felváltva lőttek célba. Csakhamar nyílt verseny alakult ki Owein 

Meredith és Logan Hepburn között. Egyik nyilat röpítették ki a másik után, mindegyik férfi 

egyre jobb formába lendült, amikor ismét rákerült a sor. A bámészkodók lélegzete elakadt, s a 

szájuk tátva maradt a meglepetéstől, amikor Logan Hepburn nyila kettéhasította Owein 

előzőleg útjára bocsátott nyílvesszőjét. 

– Ezt nem tudja túlszárnyalni, Owein Meredith – vigyorgott a skót. 

– Lehet, hogy mégis – válaszolta az angol szelíden. Az íj idegét a nyílvessző rovátkájába 

illesztette, és elröpítette a cél felé. 

Az emberek ámult kiáltásban, azt követően ovációban törtek ki, amikor Owein nyila 

kettérepesztette a skótét. Az angol csípőre tett kézzel, szélesen mosolyogva nézte, amint 

Logan Hepburn álla leesett a döbbenettől. 

– Átkozott legyek, ha… – kiáltott fel Owein. 

– Nem győzöm hangoztatni, hogy biztosan az lesz, mylord – lépett férje mellé Rosamund. 

Lábujjhegyre állva megpuszilta az arcát. – Ez szép volt, férjuram! – gratulált a férfinak. – De 

jöjjön, üljön le mellém. A szakács finom ünnepi körtetortát készített erre a napra. Ön is 

tartson velünk, Logan Hepburn. Látszik magán, hogy szívesen enne most valami édességet. 

Nem inna még egy kis bort? 
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– Szívesen – felelte, és Oweinhez fordult. – Uram, tanítson meg úgy lőni, ahogy ön tud. 

Magamat tartottam a legjobb íjásznak, de elismerem, hogy ön könnyűszerrel túltett rajtam. 

– Nincs ebben semmi ördöngösség, mylord, de szívesen megosztom önnel az ismereteimet. 

Ám nem a mai napon, mert az erőmre és a tapasztalatomra más jellegű testgyakorláshoz lesz 

hamarosan szükségem. – Átkarolta Rosamundot, és visszament vele a főasztalhoz. 

– Ez az ember gúnyolódik veled – jegyezte meg halkan Ian Hepburn. 

– Tudom, de rászolgáltam – mondta Logan. – Nem ejtették a fejére, és tisztában van azzal, 

hogy a felesége után sóvárgok. Lehet, hogy nem én ízlelhetem meg először, de végül egyszer 

majd az enyém lesz, esküszöm. 

– Te meghibbantál – mosolygott lenézően a bátyjára Colin Hepburn. – Keress egy másik 

lányt, és vedd feleségül. Klánunk fejeként ez a kötelességed. 

– Te keress magadnak feleségnek valót, Colin. Ha örökösök nélkül halok meg, a te fiaidra 

száll a vagyon. Mit bánom én! Nekem csak ez a lány kell hitvesemnek, akinek ma volt az 

esküvője. 

– A minap, amikor ott volt az alkalom, el kellett volna rabolnod – jegyezte meg Ian. 

– Lehet, de most már késő bánat – legyintett Logan Hepburn. – Ezzel még nincs vége, 

testvéreim. Amint újabb alkalom kínálkozik, szó nélkül élek vele. 

A friarsgate-iek degeszre tömték a hasukat. Ebéd után a férfiak a ház mögötti kaszálón a 

kitömött birkabendőt rugdosták. A három Hepburn, miután ebben a játékban visszaszerezték a 

becsületüket az angollal szemben, a kezükbe vették a dudájukat, és játszani kezdtek. A 

helybéliek közül többen csatlakoztak hozzájuk, és nádsípon, hegedűn, csengettyűkkel, 

tamburinon és nagydobon kísérték őket. Az emberek megfogták egymás kezét, és körtáncot 

jártak. Majd hosszú sort alkottak, s elöl az ifjú párral, az asztalok között kígyózva járták a 

táncot a zenére. Lassanként eltelt a nap. Rosamund intésére kiosztották a vendégeknek a 

cipókat, amelyekben egy-egy szál gyertya égett. Edmund Boltonnak, Friarsgate intézőjének a 

vezetésével a násznép és a vendégek háromszor megkerülték a házat. Azután a gyertyákat 

elfújták, és a cipót megették, de hagytak belőle egy negyedet, hogy eltegyék a jövő évi 

aratóünnep felvirradásának megünneplésére. 

Nyugaton a nap kezdett lehanyatlani, s a vendégek hazatértek kunyhóikba. Claven’s Carn 

Hepburnje és az öccsei megköszönték a ház asszonyának és a férjének a szíves vendéglátást, 

és búcsút vettek tőlük. Logan Hepburn hajbókolva Rosamund keze fölé hajolt. 

– Majd még találkozunk, Friarsgate úrnője – mondta. 

– Előre örülök a találkozásnak, mylord – nézett kitartóan a férfi élénkkék szemébe. Majd 

elvonta a kezét, és szerencsés utat kívánt. 

– Nem maradnak éjszakára? – kérdezte tőlük Owein vendégmarasztalón. 

– Köszönöm, de nem, mylord – válaszolta Logan. – A hamarosan felkelő, fényes telihold 

majd mutatja az utat hazáig. 

Owein és Rosamund figyelték a lóháton távolodó három skót alakot. Az ifjú asszonynak el 

kellett ismernie, még ha csak magában is, hogy nagy kő esett le a szívéről, amiért végre 

megszabadult a Claven’s Carn-i Hepburntől. Kegyetlenül elbűvölte ez a férfi, ám megfogadta, 

hogy senkit sem avat be e titkába. Még Oweint sem. Azon lesz, hogy megszeresse ezt a 

jóravaló férfit, akit immár a férjének tudhatott. 

Még egy ideig csendben nézték a nyugaton magasodó hegyek mögött lebukó napot. Majd 

kéz a kézben visszamentek a kastély termébe. Szokás szerint a gyertyákat már meggyújtották, 

s a tűz fényes lánggal égett, meleggel árasztva el a rendkívül forró nap után estére lehűlt 

termet. Rosamund és Owein letelepedtek a magas támlás, párnázott kis padra a tűz elé. Owein 

kezébe vette a lábánál fekvő lantot, és tisztán zengő, walesi tenorján énekelni kezdett ifjú 

asszonyának. Rosamund meglepetten s megigézve hallgatta, hiszen még soha nem hallotta 

dalolni vagy lanton játszani; nem is tudta, hogy ért a zenéhez. 
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Ó, Rózsám, nézd e rózsát, 

Pillants rám nevetve, 

Csengő kacagásoddal 

Felcsendül a fülemüledal. 

 

Ó, Rózsám, vedd e rózsát, 

A szerelem virágát, 

S ha elfogadod, 

Szerelmesed örökre rabod. 

 

A Rosamund lélegzetét elállító zene elhalt. Miközben félretette a lantot, Owein megfogta 

hitvese apró kezét, és gyengéd csókot lehelt rá. Tekintetük találkozott, s Rosamund különös 

bizsergést érzett a szívében. 

– Még soha nem adtak nekem szerenádot – suttogta. – Te írtad ezt a dalt? 

– Nem – vallotta meg, holott tisztában volt vele, hogy akár hazudhatott volna is, és a lány 

soha nem tudja meg. – A verset állítólag egy francia filozófus és költő, Abelard írta. A zenét 

azonban én költöttem hozzá. Mint a legtöbb walesinek, nekem is van érzékem a zenéhez. 

Boldog vagyok, hogy megörvendeztettelek ezzel a kis előadással, szívecském. 

– Henry bácsikám nem jött el. Pedig biztosra vettem, hogy itt lesz – szólalt meg Rosamund 

rövid hallgatás után. 

– Tudja, hogy most már semmit sem tehet. Volt egy éve arra, hogy hozzászokjon a 

gondolathoz: Friarsgate a te gyerekeidé és nem az ő unokáié lesz. 

– Én akkor is azt hittem, hogy eljön, már csak azért is, hogy szemrehányást tegyen nekünk, 

amiért eltulajdonítottuk tőle a birtokot – mosolygott halványan. 

Owein felnevetett. 

– Végül úgyis idelátogat, még a tél előtt, ebben biztos vagyok. Elfáradtál, Rosamund? 

Hosszú volt ez a nap, és még egyikünk sem pihente ki teljesen a skótok királynéjának 

kíséretében tett utazást. 

– Szólok Maybelnek, hogy segítsen – állt fel Rosamund. Fellélegzett, hogy a vendégek már 

elmentek, és lemondtak arról, hogy a hagyomány szerint a nászágyba tegyék. „Hét ördögtől 

sem félek, de ha nagy hűhót csaptak volna, felettébb feszélyezve éreztem volna magam. 

Mindenesetre szorongok”, gondolta Rosamund, majd a férjéhez fordult: – Maybelt érted 

küldöm, ha elkészültem. 

– Itt várakozom – emelkedett fel a padról Owein, és kezet csókolt hitvesének. Nézte, ahogy 

kisiet a teremből, majd visszaült a tűz elé. Rosamundon látszott, hogy zaklatott. Hogyne lett 

volna ideges! Egy jól nevelt szűz lány volt, ő pedig egy tapasztalt férfi. „Csakhogy szűzzel 

még nem szeretkeztem”, aggodalmaskodott magában Owein. A fejét törve igyekezett 

felidézni magában róluk mindazt, amit csak tudott. Szelíden kell bánni velük, és nem szabad 

őket siettetni. Ezzel tisztában volt. Ő azonban határozottan viselkedik vele, mert a házasságot 

el kell hálni annak érdekében, hogy minden tekintetben törvényes legyen. Diszkrét köhintést 

hallott, és felpillantott. 

– Hepburn hozott nekünk egy kis hordó whiskyt, mylord – közölte Edmund Bolton. – 

Gondolom, jólesne most egy-két kupicával. Mit szól hozzá? 

Owein Meredith rábólintott, és hálásan elfogadta a poharat. Nagyot kortyolt belőle, a 

szájában ízlelgette füstös zamatát, s élvezte a melegséget, mely a torkától a gyomráig a 

bensejét elöntötte. 

– Szeretem Rosamundot – jelentette ki szinte kétségbeesetten. 

– Tudom – felelte Edmund. 

– Ő még nem tudja, mi a szerelem. 

– Valóban nem, de majd megtudja, és remélem, hogy előbb, mintsem utóbb, mylord. 



 116 

– Szólíts Oweinnek, amikor kettesben vagyunk – hatalmazta fel Edmund Boltont 

Friarsgate új ura. – Magadnak is tölts, ember! 

– Köszönöm – bólintott Edmund. – A Claven’s Carn-i whiskyt elsőrendűnek ismerik. 

– És foglalj helyet. 

Edmund Bolton töltött magának egy kis whiskyt, leült Owein Meredith mellé, és szürcsölt 

az italból. 

– Kiváló ez az ital – nyilatkozott elismerően, s mosoly derült az arcán. 

– Jó leszek Rosamundhoz – ígérte Owein. 

– Tudom. 

– Fogalmam sincs, hogy hogyan viselkedik egy férj, Edmund. Az apám soha nem nősült 

újra, és a férfiak, akiket a Tudor-udvarnál ismertem, mind katonák voltak. Egy férfi nem úgy 

szereti a feleségét, mint ahogy egy szajhát. A király imádta a hitvesét, de őszintén mondom, 

sejtelmem se volt, hogy mit csinálnak, amikor nagy ritkán kettesben voltak. Te már régóta férj 

vagy. Mit tegyek? – Tekintete kissé csüggedtnek látszott, a hangja azonban elárulta, hogy 

már-már páni félelem fogja el. 

– A férjek többnyire azt teszik, amit mondanak nekik, Owein pajtás – vigyorgott Edmund. 

– Legalábbis ez a tapasztalatom. Rosamundot Hugh és én önállóságra neveltük. Mindketten 

irtóztunk attól, ahogy Henry fente a fogát a birtokra. Mi azt akartuk, hogy a lányunk szabad 

legyen. Hogy mit tesz egy férj? Nos, erősnek kell lennie abban, amiben a felesége gyenge, 

vagy akkor, amikor a hitvesének arra van szüksége. Szeretőnek, barátnak és társnak kell 

lennie. Az asszony majd el akarja kényeztetni a gyerekeket. Te tudni fogod, hol a határ, és 

ügyelj rá, hogy a te akaratod érvényesüljön ebben. Neked kell képviselned az erőt és 

betöltened az erkölcsi iránytű szerepét a családodban, Owein Meredith. Légy hűséges a 

hitvesedhez és Friarsgate-hez. Ez a legjobb, amit tanácsolhatok. Ma éjjel azonban légy 

gyöngéd, türelmes, és ismertesd meg a nászágy örömeivel. Mondd meg neki, mit érzel iránta, 

hogy ő is megvallhassa, amit a szívében irántad táplál. Az olyan nők, mint Rosamund, nem 

szeretnek szerelmet vallani, csak akkor, ha viszontszeretik őket. Ezt soha nem értettem, de ez 

a helyzet. 

– Köszönöm, Edmund – mondta Owein megnyugodva, és félretette a pohárkát. – 

Igyekszem megfogadni a tanácsaidat. 

– Majd menet közben kitapasztalod a dolgokat, Owein pajtás, de mint mondtam, most csak 

szeresd a lányt. A többi majd jön magától. 

– Egész éjjel feltartanád a férjet a fecsegéseddel, amikor az ifjú neje rá vár? – csörtetett be 

a terembe Maybel. – Menjen már, Owein Meredith! A felesége az ágyban várja magát. Ne 

késlekedjen! 

Friarsgate ura felpattant a helyéről, és mosolyogva kirobogott a teremből. 

– Gonosz vén satrafa vagy – évődött Edmund a hitvesével. – Én teljesen lecsillapítottam, 

megnyugtattam, erre te jössz, és fennhangon parancsokat osztogatsz. – Az ölébe vonta 

asszonyát, és alaposan megcsókolta. 

– Te már megint ittál – korholta Maybel. 

– Kérsz egy pohárkával, asszony? 

– Igen, de még egy csókot kérek, mielőtt idehozod nekem. Lehet, hogy már nem vagyunk 

ifjú házasok, de te soha nem voltál tétlen a szerelemben, Edmund Bolton. 

– Miután oly sok hónapig távol voltál tőlem, Maybel, ma éjjel ismét készen állok arra, 

hogy bebizonyítsam, a szívem a tiéd, ahogy a hazatérésed óta minden éjjel tanúságot teszek 

róla – mondta széles mosollyal, s megcsókolta. 
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10. fejezet 

Lassan kinyitotta a hálószobájuk ajtaját, és amint óvatosan belépett, majdnem felszökkent 

ijedtében, amikor az ajtó hangosan becsattant mögötte. Az ólomüveg ablakokon a függönyök 

összehúzva, a szoba egyik végében fényes tűz lobogott a nagy kandallóban, meleggel árasztva 

el a robusztus tölgyfa bútorokkal szépen berendezett helyiséget. Owein figyelmét azonnal a 

csaknem teljesen elfüggönyözött hatalmas ágy ragadta meg. 

– Owein? – szólalt meg a lány alig hallható, erőtlen hangon. 

– Igen, én vagyok, Rosamund – felelte, s megkerülve az ágyat, a résnyire nyitott 

függönyhöz lépett, hogy bepillantson ifjú hitvesére, aki a hátát a párnáknak vetve ült az 

ágyban, maga elé vont takaróval. Haja kibontva terült szét csupasz vállán. 

– Gyere, bújj az ágyba – invitálta a férfit, immár határozottabb hangon. 

– Szóval ennyire türelmetlen vagy – évődött vele Owein, miközben vetkőzni kezdett. 

– Te nem? – kérdezte pajkosan. 

– Bátor lány vagy ahhoz képest, hogy szűz vagy – nevetett a férfi. Amilyen gyorsan csak 

tudott, megszabadult a ruháitól, de ügyelt arra, nehogy túl mohónak látsszék, noha már égett a 

vágytól, hogy csatlakozhasson a lányhoz az ágyban. Miközben vetkőzött, háttal állt. 

– Ó, szép kerek hátsója van – jegyezte meg Rosamund huncutkásan, amikor Owein lehúzta 

az ingét –, no de ilyen szőrös lábakat, uram! Másutt is ilyen bozontos? A szép gyapjas 

birkáimra emlékeztet. 

Owein megfordult. 

– Én leszek a kos az ön aranyos kis jerkéjéhez – mondta tetőtől talpig meztelenül. 

– Egek ura! – A lány életében először pillantott meg ruhátlan férfit. Ámbraszín szeme 

tüzetesen végigvizslatta férje széles vállát, aranylóan csillogó szőrrel borított széles mellkasát, 

hosszú lábát, és a… – Jó ég! – sikkantott fel újra, amint szemébe ötlött az első férfiasság, 

amelyet valaha is látott. – Ez a te… – Hangja elakadt, de elbűvölten, kíváncsian meredt rá. 

– Igen, ez a szerszámom, amely a vesztedet okozza, szívem. Menj arrébb, kedvesem. 

Fázom idekint, annak ellenére, hogy lobog a tűz. Hallod, hogy kopog az eső az ablakon? 

Augusztus van, és máris jön az ősz. 

Rosamund hátrahajtotta az alsó takarót, és arrébb csusszant, az ágyba invitálva a férfit. 

– Hogyan használod? – tudakolta naivan. 

Owein átölelte a lány vállát, amikor már együtt ültek az ágyban. – Ahogy egyre jobban 

kívánlak, mind nagyobbra növekszik – fogott magyarázatba. Cirógatni kezdte apró kerek 

melleit. 

– És azután? – fordította feléje a fejét, és felpillantott rá. Izgatónak találta a férfi kezét a 

bőrén. 

Owein lehajolt, és gyengéden megcsókolta. 

– Ne vágjunk a dolgok elébe. Ígérem, hogy menet közben elmagyarázom. – 

Hüvelykujjával dörzsölgetni kezdte a lány egyik mellbimbóját, szorosabbra fonta körülötte a 

karját, s lassan leengedte a hátát a párnákra. – A női kebel rendkívül csábító – hajtotta le a 

fejét, hogy csókot leheljen a kerekded halmokra. 

Ajka forrón perzselte a bőrét, Rosamund szíve szaporán kezdett kalapálni a mellkasában. 

Halkan mormogott, amikor a férfi először az egyik, majd a másik mellbimbóját nyalta meg. 

Nyelvének puha bársonyosságától egész testén bizsergető érzés csapott át. Majd száját az 

egyik mellbimbóra tapasztotta, s szopogatni kezdte. 

– Óóóó! – akadt el Rosamund lélegzete a meglepetéstől. 
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Owein felemelte sötétszőke fejét, s tekintete szinte fátyolos volt, de a lány nem értette, 

hogy mitől. 

– Ah, jó neked? Vagy nincs ínyedre? – kérdezte halkan. 

A férfi most a másik melle fölé hajolt, és szájával erősen szívni kezdte az érzékeny bimbót. 

Kisvártatva a fogával dörzsölgette finoman. 

– Ó, igen! – fakadt ki Rosamund, amint a gyönyör újabb hullámai kezdték elárasztani 

minden porcikáját. A férfi fogai élesek voltak, de nem okoztak fájdalmat. Ténykedését 

felettébb borzongatónak találta. 

Rosamund felsóhajtott a gyönyörtől, amikor áttért a másik keblére, és szopogatni kezdte. A 

gerince mentén borzongás futott végig férje érzéki mozdulataitól. Élvezetesnek és izgatónak 

találta. 

Kellemes illat lengte körül a lányt. Owein megállapította magában, hogy hangaillata van, 

és ez tökéletesen illik hozzá. Csókokkal halmozta el édes, forró bőrét, a keblétől a felsőtestén 

át végig le a hasáig. Meglepődött, amikor az ajka alatt érezte, hogy Rosamund érverése 

hirtelen megugrik. A köldökénél megállt, nem tudta, meddig mehet el, de annak ismét 

tudatára ébredt, hogy hitvese még tapasztalatlan és érintetlen. 

Kedvese hasára hajtotta sötétszőke fejét, és ujjaival a combját simogatta. „Hogyan 

szeretkezik egy férfi a feleségével?”, tette fel magának a kérdést. Ha Rosamund idősebb, 

tapasztaltabb vagy szajha lett volna, Owein magabiztosabban viselkedik. Ám mivel nem ez 

volt a helyzet, továbbra is dilemma előtt állt. 

„Miért hagyta abba?”, tépelődött Rosamund. Valami baj van? Olyasmit tett, amit nem 

kellett volna? 

– Mi a baj, Owein? – kérdezte félénken. – Tudatlanságommal elkedvetlenítettelek? 

Felesége hangja, a naiv kérdés visszazökkentette a valóságba. 

– Bizonytalan vagyok, hogyan folytassam – vallotta meg Owein nyíltan. – Még soha nem 

szeretkeztem szűz lánnyal vagy feleséggel, Rosamund. 

– Akkor kikkel szeretkezett eddig, uram? – szegezte neki a kérdést őszinte kíváncsisággal s 

talán némi féltékenységgel is. 

– Szórakozásra vágyó udvarhölgyekkel… kurtizánokkal meg szajhákkal. Te egészen más 

vagy, szívecském. Tiszta és édes. Te a feleségem vagy. 

– Nem ugyanaz a kéjvágy hajt minden nőt? – töprengett el Rosamund fennhangon. 

– Fogalmam sincs – ismerte el Owein. – Az életemet a királyi udvar hűséges szolgálatában 

töltöttem. Többnyire sebtében szeretkeztem, kizárólag kedvtelés céljából. Te azonban a 

feleségem vagy. Mi azért szerelmeskedünk, hogy az ágyékunkból s vérünkből gyermekek 

származzanak, és nem a hancúrozás és szórakozás kedvéért. 

– Miért ne? Miért ne szórakozhatnánk ki magunkat, hogy kölcsönösen örömünket leljük a 

gyermeknemzésben, férjuram? Nem szerelemből kellene megfoganniuk az utódainknak? 

Miért kellene józanul átélni a szenvedélyt? 

– Igazad van – értett egyet Owein, amint eljutottak tudatáig a lány bölcs szavai. Felemelte 

a fejét, és hitvese meleg ámbraszín szemébe nézett. – Szeretlek, Rosamund. Te is szeretsz, 

tudnál szeretni engem? 

– Még nem szeretlek szerelemmel – adta férje tudtára becsülettel –, de azt hiszem, 

szerelmes tudnék lenni beléd, Owein. Te igazán szeretsz? 

– Igen. Alighanem az első találkozásunk óta. Csodáltalak, amiért oly bátran viselkedtél 

kapzsi Henry bácsikáddal szemben, és viselted el az épp akkor eltemetett Hugh Cabot 

elvesztése fölött érzett mély fájdalmat. 

– Csak az mentett meg, hogy időben érkeztél. 

– Tudom. 

– Owein, nem akarok több szót vesztegetni. Ma éjjel asszonnyá akarok válni, és szeretném 

megismerni a hitvesi ágy örömeit. Megbotránkoztattalak? 
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– Nem. Nem botránkoztam meg – bökte ki pillanatnyi gondolkodás után. – Azt hiszem, 

inkább megkönnyebbülést érzek, mivel őrülten szeretlek, ifjú hitvesem, és kezd 

elhatalmasodni rajtam a szenvedélyes vágy. – Lehajolt, és hosszan csókolta, míg Rosamund 

kipirult arccal levegő után nem kapkodott. 

– Magamban akarom érezni a férfiasságod – suttogta felhevülten, amitől hirtelen vad vágy 

fogta el a férfit. – Úgy hágsz meg, mint a kos a nőstényét? 

– Megtehetném, de nem teszem. Általában egy férfi és egy nő szemtől szemben közösül. 

Most már ne faggatózz tovább, Rosamund. Csak engedd, hogy kinyilvánítsam, mennyire 

szeretlek és kívánlak. – Ismét csókolni kezdte. Ajkuk összeforrt, nyelvük bújócskát játszott. 

Világos mellkasszőrzete csiklandozta a lány mellét. Érezte, hogy a bársonyosan sima keblek 

összelapulnak a súlya alatt. 

Rosamund azon vette észre magát, hogy igen kellemes szédülés fogja el. Mellbimbói 

bizseregtek, ahogy a férfi mellkasának puha szőrzete csiklandozta őket. Ujjaival férje tarkóját 

és széles vállát simogatta. Lehunyt szemmel élvezte a testét és a lelkét eltöltő gyönyörteli 

érzések özönét. A férfi szikár teste keményen nekifeszült. Erezte, amint ismeretlen érzések 

hulláma kezd elhatalmasodni rajta. Érzéki vágy volt? Bizonyosan. Első ízben tapasztalta. 

– Ó, uram! – mormolta férje fülébe, s mivel képtelen volt türtőztetni magát, fogával 

belecsippentett húsos fülcimpájába. 

Owein örömteli borzongással tapasztalta, hogy a lány tagadhatatlanul vágyra lobbant, s 

most fedezte fel először a kéjes érzéseket. Félt attól, hogyan fogadja majd, amikor ő is 

szenvedélyre gyúl. A tenyere közé fogta az arcát, és megcsókolta. Az ujjai alatt érezte a 

vörösbarna fürtök puhaságát. Lehunyt sötét szempillái, mint a nyári pille szárnyai terültek 

szét. Most vette csak észre, hogy a szempillák vége aranyszínű. Még mennyi mindent fog 

felderíteni róla most, hogy már a hitvese! 

Rosamund felfigyelt a combjának feszülő hosszú, acélos keménységre. Owein férfiassága 

megérett, és készen állt arra, hogy belehatoljon. Rosamund szíve még hevesebben dobogott. 

Férje most az ágyékára szorította a kezét. 

– Ó! – kiáltott fel a lány a váratlan gyönyörtől. Owein egyik ujjával a szeméremajkak 

mentén araszolgatott, majd közéjük csusszant, hogy ráleljen szerelmi bimbójára, amely már 

sóváran bizsergett. Csak rövid ideig játszadozott vele, inkább nedves ölébe csúsztatta hosszú 

ujját. Azután egy másodikat is mellé préselt, és két ujjal lassan ki-be járt benne. A lány az 

élvezettől felszisszent. Tettre készen állt. 

Owein szó nélkül maga alá vonta hitvesét, szerelmi lándzsájával gyengéden, óvatosan 

nyomult előre, szeméremajkai között utat törve magának a nő vágyakozó testébe. Egy 

pillanatra megállt, alkalmat adva ifjú feleségének, hogy hozzászokjon a kezdeti ostromláshoz. 

– Készen állsz arra, hogy asszonnyá légy, szívecském? – mormolta, a lány szerelemtől 

duzzadt ajkára szorítva a száját. 

Rosamund bólintott, s ámbraszín szeme tágra nyílt, amikor férje egy erőteljes lökéssel öle 

mélyére hatolt. Felkiáltott, amint a szűzhártyája megrepedt. A szeme sarkából kigördülő 

könnycseppek végigperegtek az arcán, amit Owein azonnal lecsókolt, megkönnyebbülésére 

azonban felesége nem fordult el tőle, hanem kitartóan csimpaszkodott belé, miközben ki-be 

járt benne egészen addig, amíg már nem tudott tovább betelni azzal az édes gyönyörrel, 

melyet Rosamund testének birtoklása nyújtott a számára. Örömmel hallotta a lány kiáltását, 

ám ez a második sikoltás nem a fájdalom, hanem a gyönyör hangja volt. Nedve titkos 

szerelmes kertjébe robbant abban a pillanatban, amikor Rosamund körmei élesen a vállába 

mélyedtek, és végigszántották széles hátát. 

Rosamund eleinte érezte a sajgást, de azután mintegy varázsütésre elmúlt. Férje ágyékának 

erőteljes lökései, ütemes mozgása különös hatást tettek rá. Úgy tűnt, mintha teljesen 

elveszítette volna önuralmát, s csakis a megfeszülő testén átömlő örömteli érzésekért élne. A 
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férfi hímtagjának minden egyes lökésével kábultabbá vált, mígnem végül a szenvedély kitört, 

s egy röpke pillanatra, vagy tán többre is, öntudatát vesztette. 

– Owein! Owein! – hallotta irdatlan messziről a saját hangját, amint a férfit szólítgatja. 

Owein a karjába zárta, és csókot nyomott vörösbarna feje búbjára. Forróság áradt szét a 

testükben. 

– Látod, szerelmem? – suttogta. – Asszony lettél, és lehet, hogy ezen az éjjelen gyermeket 

nemzettünk. 

– Bárcsak úgy lenne! – sóhajtotta Rosamund, és szorosan a férfihoz bújt. – Csodálatos volt 

ez a szeretkezés, lovag uram – pillantott fel a férjére. – Esküszöm, hogy még a fájdalom is 

kellemes volt. Megnyugtató érzés, hogy elveszítettem a szüzességemet, és végre igazi feleség 

vagyok, Owein. Köszönöm. 

A lovag érezte, hogy belülről könnyek szurkálják a szemét, de visszapislogta őket. A sírás 

nem férfihoz méltó. 

– Nem, szívecském, én tartozom hálával, amiért nekem adtad e csodás ajándékot, a 

szüzességedet. Mindörökké hű leszek hozzád, Rosamund. Erre esküt teszek neked most, a 

nászéjszakánkon. 

 

Másnap kora reggel Friarsgate-be érkezett Henry Bolton. Épp akkor, amikor Maybel a 

nászágyról lehúzta a vérfoltos lepedőt. Bátran meglengette a férfi orra előtt. 

– A lány ezúttal elhálta a házasságát annak rendje és módja szerint – közölte Maybel széles 

mosollyal. 

– A férje akár el is hunyhat – felelte rá Henry Bolton epésen. 

– De lehet, hogy a lány már teherbe esett – vágott vissza Maybel. – Nem lesz az öné 

Friarsgate, Henry Bolton. Hugh Cabot, Isten óvja az ő lelkét, túljárt az eszén! – fakadt harsány 

kacajra Maybel. 

– Előfordulhat, hogy a férje elhalálozik, és mindketten tudjuk, hogy ezen a vidéken 

gyakran megesik, hogy a gyerekek kiskorukban meghalnak. Akkor a lánynak nem lesz más 

választása, mint hogy feleségül menjen a fiamhoz. 

– A Claven’s Carn-i Hepburn idejött udvarolni, és csak azért ment el, mert tisztességes 

férfi. Isten őrizz, hogy valami történjen Sir Oweinnel, de ha mégis, Hepburn lóhalálában átvág 

a hegyeken, és egy szempillantás alatt itt terem. 

– Annak a skót fattyúnak volt mersze idejönni, hogy az unokahúgomnak tegye a szépet? – 

fakadt ki mérgesen Henry Bolton. 

– Igen, bátor ember, és ráadásul derék férfi is. Ellátogatott az úrnő esküvőjére, és a dudáján 

játszott az ifjú párnak. 

– Azért tolta ide a képét, hogy megkaparintsa a birtokot – horkant föl Henry Bolton. 

– Lazaccal és whiskyvel állított be, bácsikám – szólalt meg Rosamund a beszélgetésüket 

meghallva, amint betoppant a terembe. – A lazac finom volt, a whiskyből pedig télen 

iszogatunk. Sajnálom, hogy Mavisszel együtt lemaradt a menyegzőmről. A felesége nem 

kísérte el, bácsikám? – mosolygott Henry Boltonra, miközben rozsdabarna szoknyáján 

kisimított egy láthatatlan gyűrődést. 

– A feleségem nem érzi jól magát, ezért szalasztottam el az esküvőtöket – felelte Henry 

Bolton. 

– Jó reggelt, Henry testvér – köszöntötte Richard Bolton, a terembe lépve. – Hiányoltunk a 

misén, unokahúgom, de tekintettel a jelen körülményekre, megbocsátást nyertél – kuncogott. 

– Elköltőm a reggelimet, s azután útra kelek. 

Rosamund illendően elpirult, majd kissé elnevette magát. 

– Sajnáljuk, hogy vissza kell térnie a monostorába, bácsikám. 

Richard Bolton elvigyorodott, azután legfiatalabb testvéréhez fordult. 
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– Henry, te sem vagy jó színben. Esküszöm, a túl sok zsíros étel és a túl sok bor az oka. 

Ajánlatos lenne mértékletes életmódot folytatnod. 

– Törődj a magad dolgával – röffent rá Henry Bolton. – Nem hagyom, hogy egy fattyú 

prédikáljon nekem, még akkor sem, ha fekete szoknyás. Unokahúgom, hát étellel nem is 

kínálsz az után, hogy már pirkadat előtt elindultam Otterly Courtból, hogy idelátogassak 

hozzád? Ahhoz képest, hogy augusztus van, csípős volt a hajnal. Bort se kaptam. A cselédeid 

hanyaggá váltak, erős kézre van szükségük, amely kordában tartja őket. Remélhetőleg a férjed 

irányítani tudja őket, ha már te nem tudod. 

– Jó reggelt, bácsikám! Bizonyára megengedi, hogy bácsikámnak szólítsam, minthogy 

Rosamund férje vagyok – lépett be Owein Meredith. Cinkos kis mosollyal, fejbólintással 

üdvözölte Richardot. 

A pap visszabiccentett és hunyorított. 

– Tíz hónapot töltöttél el az udvarban, és nem tudtál jobbat kifogni magadnak, mint ezt a 

közönséges, nincstelen lovagot? – vetette oda unokahúgának Henry Bolton barátságtalanul, 

válaszra sem méltatva Owein gúnyolódását. – Akár itthon is maradhattál volna, és 

hozzámehettél volna a fiamhoz. 

– Akkor aligha lettem volna ilyen boldog és elégedett a menyegzőmet követő reggelen, 

mint most – vágott vissza Rosamund hetykén. 

Owein és Richard harsányan nevetett a lány megjegyzésén, míg Henry Bolton mogorva, 

savanyú képpel ráncolta a homlokát. 

– Mi több, bácsikám, tudatom veled, hogy a férjemet Tudor Margit, a skótok királynéja a 

nagymamájával, a király kedves édesanyjával együtt választotta ki nekem. A király maga 

hirdette ki az eljegyzésünket a királyi teremben az egész udvar előtt, és ezért mindenki 

megéljenezte őt. A párom a Tudor-háznál nevelkedett. Az uralkodó tudja, hogy bizton az 

irányítására bízhatja országának e kis, határ menti területét, mert Owein nem fogja hűtlenül 

elárulni őt. A férjem Anglia legbefolyásosabb és legtekintélyesebb emberének, Henrik 

királynak a megbecsülését élvezi. Tekintélyes, rangos emberek szeretete és tisztelete övezi őt. 

Büszke vagyok, hogy a felesége lehetek, bácsikám. Inkább zárdába vonultam volna, és 

Friarsgate-et arra a rendre írattam volna, mintsem hogy a maga újabb csemetéjéhez menjek 

feleségül! 

– Ám szerencsére nem kellett zárdába vonulnod, szívecském – nyugtatta meg hitvesét 

Owein. – Jöjjenek, nagybácsik, reggelizzünk. – Rosamundot a főasztalhoz vezette és leültette, 

Richard Boltont a lány jobb oldalán, Henry Boltont a saját jobbján kínálta hellyel. 

A szolgák behozták a reggelit. Zabkását, főtt tojást, sonkát, kenyeret, vajat és sajtot. Bort 

és almabort is felszolgáltak. Henry Bolton mély hallgatásba merült, amint elébe tették az ételt. 

Két kézzel tömte magába az ennivalót, és felhajtott három kupa bort. Miután a cselédek 

leszedték az asztalt, és elvitték a kevéske maradékot, Richard Bolton megszólalt. 

– Ha útra készen állsz, Henry testvér, veled együtt kerekedek fel. 

– Velem? Hová? – fortyant fel Henry ingerülten. 

– Haza, Henry öcsém. Miután tiszteletedet tetted az ifjú párnál, csak nem akarsz a terhükre 

lenni, hogy megzavard a mennyei boldogságukat? Kivált, hogy a te jóravaló hitvesed otthon 

betegeskedik. Bizonyosan mellette szeretnél lenni. 

– Minthogy távozófélben van, bácsikám, el is búcsúzom öntől – mondta Owein. – Ki kell 

ma lovagolnom szemügyre venni az állatállományunkat. A marhákat ki kell selejtezni, és a 

kimustrált jószágokat vásárra kell vinni. Nem etethetjük a felesleges állatokat egész télen, 

nem igaz? – Felállt, megfogta Henry Bolton hájas kezét, és szívélyesen, erőteljesen kezet 

rázott vele. Ezután Richardhoz fordult: – Köszönök minden segítséget, Richard. Szerencsés 

utat kívánok, és látogasson el hozzánk gyakran – rázta meg az idősebb férfi vékony, finom 

kezét. Végül lehajolt, és megcsókolta Rosamundot. Ajka épp elég hosszan időzött el rajta, 
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hogy a lány pulzusa meglóduljon, és vad iramban kezdjen el lüktetni. – Ma szappant főzöl, 

vagy befőttet raksz el, szívem? – érdeklődött figyelmesen. 

– Még nem döntöttem el – felelte széles mosollyal Rosamund. – Egy nő munkája soha nem 

ér véget. Lehet, hogy ma balzsamokat készítek, mylord. 

– Örömmel látom – szólalt meg Henry Bolton –, hogy legalább tisztes és engedelmes 

feleségként viselkedsz, unokahúgom. 

– Köszönöm, bácsikám – mondta nyájasan, felemelkedve a helyéről. – Kikísérem magukat, 

hogy illő búcsút vegyek mindkettőjüktől. – Pukedlizett Owein előtt. – Este találkozunk, uram 

– mondta, és távozott a teremből. Az egyik fiatal cselédlányhoz fordult: – Menj a konyhába, 

és gondoskodj útravaló élelemről a nagybátyáim részére. 

– Igenis, úrnőm – hajolt meg a lány Rosamund előtt, és elsietett a megbízást teljesíteni. 

Ezután Rosamund az istállóba küldött egy szolgát azzal a feladattal, hogy etesse-itassa meg 

és készítse fel az útra mindkét nagybátyja hátaslovát. A férfi akkor tért vissza, amikor a 

cselédlány kifordult a konyháról, a kezében cipelve a gondosan összekötött két vászonbatyut. 

Rosamund mosolyogva vette el tőle. 

– Mi van a batyuban? 

– Friss kenyér, sajt, egy kis darab egybesült hús és egy alma, milady – hadarta el a lány. 

– Érezzék otthon magukat, bácsikáim, és töltsék tele a kulacsaikat – biztatta őket Friarsgate 

úrnője. – Amikor majd forrón süt a nap, jól fog esni egy kis itóka. 

Amikor a fivérek végül elkészültek, unokahúguk kikísérte őket a ház elé, ahol két istállófiú 

tartotta a lovukat. Richard Bolton könnyedén felpattant a nyeregbe, felcsúszott sötét 

darócköntöse, és kivillant alóla izmos fehér lábikrája és bőrsaruba bújtatott keskeny lábfeje. 

Henrynek azonban felhágókőre volt szüksége, de még így is csak segítséggel sikerült 

felkászálódnia a nyeregbe. Az ő köpenye is felakadt, felfedve a sötét, testhez álló nadrágban 

feszülő hájas combját. Valóban nincs a legjobb bőrben, gondolta Rosamund, de sejtette, hogy 

ez nem csupán a kövérségének tudható be. 

– A jó Isten kísérje útjukon – búcsúzott el Rosamund. 

– A jó Isten ajándékozzon meg téged egy fiúval, unokahúgom – mondta Richard Bolton. – 

Imádkozunk érted a St. Cuthbert-monostorban. 

– Köszönöm, bácsikám. 

Henry Bolton felmordult. 

– Indulhatnánk végre? – dörmögte, s mintegy utógondolatképpen istenhozzádot mondott 

unokahúgának. 

Rosamund nézte, ahogy a két férfi elvágtat, majd megfordult, és bement a házba, ahol 

Maybel várta a teremben. 

– Úgy vettem észre, Henry bácsikám nincs valami jó színben. 

Maybel kuncogni kezdett. 

– Most hallottam a pletykát a szakácsnőtől, akinek a lánytestvére Otterly Courtban szolgál. 

Madame Mavisnek megnőtt a pocakja, de nem a bácsikád nemzette a gyereket. Állítólag a 

nagybátyád felesége kikezdett egy izmos fiatal lovásszal. A bácsikád rajtakapta őket, és a 

vakmerő legénynek kiadta az útját. A húsvéti ebédnél a teremben Madame Mavis mindenki 

előtt bejelentette, hogy ismét állapotos. A bácsikád nem meri tagadni az apaságot, mert előbb 

halna meg, mintsem hogy ujjal mutogassanak rá mint megcsalt férjre, habár a legtöbben 

tudják róla, hogy felszarvazták. Állítólag most már kétségbe vonja, hogy ő az apja az asszony 

mindegyik gyerekének, kivéve a legidősebb fiút, aki szakasztott mása, ezért semmi kétség 

nem fér ahhoz, hogy ő kinek az ágyékából fakadt. 

– Szegény Henry bácsi! Majd’ megesik a szívem rajta, hiszen mindig is büszke volt arra, 

hogy ő egy Bolton, és törvényes gyerekként látta meg a napvilágot, szemben Edmund és 

Richard nagybátyáimmal. Mégis olyannyira kapzsi és kellemetlen alak, hogy az ember nem 

tudja megállni, hogy ne érezzen rokonszenvet Mavis iránt. Henry bácsival nem könnyű együtt 
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élni, Maybel, ezt mindketten tudjuk. Am Mavis a házasságtöréssel kegyetlen bosszút állt a 

férjén, és szegény gyerekek fogják leginkább megszenvedni az anyjuk meggondolatlan, 

helytelen viselkedését és az apjuk gőgjét. 

– Melegszívű és megértő vagy, lányom. 

– Megtennéd, hogy ma gondoskodsz a háztartásról, Maybel? – kérte Rosamund. – Még 

mindig nem pihentem ki az utunk fáradalmait, és egy kicsit elvonulnék lepihenni a 

szobámban. 

– Máris szedd a lábad, és dőlj le, lányom. 

– Szeretnék egy jó fürdőt venni – mormolta Rosamund. 

– A legényekkel felküldöm a forró vizet – felelte Maybel. – Ők majd előveszik a dézsát 

önnek, milady. 

– Ez előkelően hangzik. 

– Elvégre ön egy lovag hitvese, és ekképpen illene szólítani. Most pedig menjen, milady. 

Rosamund belépett a hálószobába, és azonnal a férfira mosolygott, aki az ágyon heverve 

várt rá. 

– Mylord – pukedlizett. – Rendeltem egy fürdőt. Ha a szolgák jönnek, el kell rejtőznie, 

mert nem akarom, hogy megtudják, hogy ön nem a marhákat selejtezi a réteken, hanem velem 

élvezkedik az ágyunkban. – Ámbraszín szeme megcsillant. – A nagybátyáimat útra 

bocsátottam némi útra való hideg élelemmel. 

– Jöjj ide, asszony, és csókolj meg – hívta Owein, s mogyoróbarna zöldes szeme résnyire 

szűkült, mintha eltöprengett volna. 

Rosamund incselkedőn három lépés távolságot tartott. 

– Maybel azt meséli, hogy a szakácsnő, akinek a lánytestvére Otterlyben szolgál, azt 

mondja, hogy Mavisnek nagy a hasa, de nem a nagybátyámé a gyerek. A bácsikám ezért tűnik 

gyomorbajosnak. Nem meri megtagadni a gyereket, mert attól fél, hogy gúny tárgya lesz, és 

tudod, hogy Henry bácsi milyen. 

– Jöjj ide – hívta Owein ismét, ezúttal nyomatékosabban. 

– Úgy hallom, jönnek a szolgák – felelte Rosamund pajkosan. – El kell bújnod a kis 

gardróbomban, férjuram. 

Owein fancsalian felkelt az ágyukról, és a függönnyel eltakart kis alkóvba húzódott. 

Megfordult, kinyújtotta a kezét, és magához rántotta hitvesét. 

– Asszonyom – mordult rá –, jól vigyázzon, mert elnáspángolom. Ön csak játszik velem, 

gonoszul felajz, aztán faképnél hagy. – Lecsapott a szájára, és lassú csókba kezdett. 

Rosamund zihálva ellökte magától, de csak az után, hogy megsimogatta férje duzzadó 

ágyékát, amely szemlátomást nagyon igényelte a gyöngéd figyelmet. 

– Majd négyszemközt megbeszéljük, miután a fürdő elkészült. Vegye le a ruháját, uram, 

mert magam akarom megfürdetni. 

– Ah, ön olyan szófogadatlan, amilyennek gondoltam, asszonyom – mormogta. – Én 

azonban engedelmeskedem, szívem, és már nagyon várom a gyöngéd gondoskodást. – 

Kuncogva befordult a gardróbba. 

– Tessék! – szólt ki Rosamund, amikor meghallotta, hogy a hálószobaajtón kopogtatnak. 

Az ajtó kitárult, és a szolgák behozták a gőzölgő vízzel teli tölgyfa vödröket. Az egyikük 

letette a terhét, odament a kandalló melletti kis bemélyedéshez, kihúzta a dézsát, és a tűz elé 

helyezte. A cselédek hozzáfogtak forró vízzel megtölteni a kádat. Rosamund a skótok 

királynéjától ajándékba kapott drága fürdőolajból jókora adagot belefröcskölt a vízbe, és a 

szobát tüstént betöltötte a fehér hanga illata. A szolgálók a kezükbe vették az üres vödröket, 

és távoztak. Rosamund kulcsra zárta az ajtót mögöttük, rácsattintotta a reteszt, majd a kulcsot 

kivette, és az ablak melletti asztalkára helyezte. 

– Hm! – Hallatszott a hang a gardróbból. 
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– Még nem jöhet, mylord, egy pillanatot várjon! – kiáltotta férjének, miközben fürge 

ujjaival igyekezett leoldozni magáról a ruhadarabokat, sietve levetette őket, s végül ott állt 

anyaszült meztelenül. 

– Gyere elő, Owein – szólította párját édeskés hangon. – Már készen várlak. 

A férfi kilépett a mély alkóv nyújtotta rejtekéből, szintúgy anyaszült meztelenül. 

Elmosolyodott a hasonlóképpen ruhátlan hitvese láttán. 

– Téged nem selejtezlek ki a csordából, szívecském – ugratta szelíden. – Jó ég, Rosamund, 

te vagy a legszebb teremtés, akit valaha is láttam! Még soha nem pillantottam meg teljesen 

pucérra vetkőzött nőt. – Szeme őszinte elragadtatásról árulkodott. 

Rosamund tekintete végigsepert férje magas, szikár testén. A hálószobájukat elárasztó 

napfényben pompás látványt nyújtott. Válla rendkívül széles volt, csípője azonban keskeny, 

hosszú lába karcsú és formás. Világosszőke szőr borította a lábát és a mellkasát, s keskeny 

szőrcsík futott végig a hasától az aranyszínű sűrű, göndör fanszőrzetig, ahol a férfiassága 

nyugodott. 

– Ön a legszebb teremtmény, akit valaha is láttam, lord uram, Owein – mondta lágy 

hangon. Merész tettük pirulásra késztette, s hirtelen szemérmesen elfordult ettől a magas 

férfitól, aki a férje volt. Kíváncsi volt, vajon minden asszony ily módon viselkedik az urával? 

Owein mögéje lépett, egyik kezét a csípőjére csúsztatta, és magához vonta. A másik 

kezével megfogta az egyik mellét, és játszadozni kezdett a bimbójával. Forró ajka súrolta a 

tarkóját és a vállát. Halkan a fülébe duruzsolt, és forró leheletétől csakúgy, mint a szavaitól, 

Rosamund izgalomba jött. 

– Múlt éjjel megkérdezted, hogy úgy szeretkezünk-e, mint a kos a nőstényével. Azt 

mondtam, hogy megtehetnénk, de nem az első alkalommal. Háromszor dugtam a hüvelyedbe 

a kardomat. Most megmutatom, hogy a kos hogyan teszi magáévá a nőstényt. – Ujjai 

összezárultak a keblén, és megszorították. 

Férje szavaitól Rosamundnak csaknem elállt a lélegzete. Kéjesen megborzongott az 

izgalomtól, amint férje gyengéden a tűz mellett álló asztal felé terelte. 

Amikor az asztal a combjához nyomódott, a férfi ismét suttogni kezdett a fülébe. 

– Szívem, most hajolj előre, és a kezeddel támaszkodj az asztallapra, így olyan testtartást 

veszel fel, mint az aranyos kis jerke a réten. A kéjsóvár kos hátulról a testével betakar, amint 

rád hág, és benyomul a nedves, forró öledbe… így! – Egyetlen mozdulattal belehatolt. 

Rosamund lélegzete elakadt, amint érezte, hogy a férfiasság a rejtekét teljesen kitölti. Oly 

hatalmas nagy volt, és megesküdött volna rá, hogy a szerelmi lándzsa lüktetett benne. 

– Ó, Owein! Ó, még! – biztatta, amikor határozott, erőteljes lökésekkel mozogni kezdett 

fölötte. A ránehezedő férfi súlyától az asztalra lapult a melle. Owein ujjai szorosan tartották a 

csípőjét. A gyönyörtől elállt a lélegzete, amikor férje az öle legmélyére hatolt, ameddig csak 

tudott. Majd lassú, érzéki és méltóságteljes mozdulattal visszahúzta a fegyverét. – Kérlek, 

még! – Rosamund érezte, hogy izgalma egyre fokozódik. – Ó, kérlek, ne hagyd abba! Ne 

hagyd abba, Owein! – ívbe hajlította a hátát, hogy a férfi még mélyebbre hatolhasson. – Ó! Ó! 

Óóóó! – kiáltotta, s ekkor eljutott az élvezet csúcsára, elernyedt, s csalódott volt, amiért a 

szeretkezés véget ért. 

A férfi szerelmi nedve berobbant asszonya mohó testébe. Nem akarta oly könnyen beadni a 

derekát, de lehetetlenség volt Rosamundnak ellenállni. Most már rájött: az ember úgy 

szeretkezik a feleségével, mint bármelyik másik nővel. Szenvedéllyel, hozzáértéssel és 

Rosamund esetében szerelemmel. Megcsókolta a fülét, és belebégetett. 

Rosamund kacarászott. Nem tudta türtőztetni magát. Nagyszerűen érezte magát, hiszen 

férje az imént kimondhatatlanul izgató módon szeretkezett vele. 

– Engedjen fel, mylord. Félek, hogy most mindkettőnknek meg kell fürödnie. – Érezte, 

hogy férje teste elhúzódik tőle, és felegyenesedett. – Jöjjön. A víz egyre langyosabb lesz. 
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Először maga üljön bele, és megmosdatom. – Kézen fogta Oweint, és a kerek tölgyfa 

dézsához vezette. 

Owein bemászott, és óvatosan leült. 

– Feltételezem, hogy kettőnknek nem sok hely jut – sugalmazta reménykedőn. 

– Ebben a dézsában nem, bár hallottam, hogy léteznek ennél nagyobbak. Nem csináltatunk 

a bodnárral egy öblösebbet, mylord? – Letérdelt mellé, és a flanel mosdókendővel meg egy 

darab szappannal fürdetni kezdte. 

– Igen, asszonyom, akkorát kell készíttetnünk, amekkorában mindketten egyszerre 

fürödhetünk. Igazán tetszik az ötlet! 

Rosamund a férje szemébe nézve mosta az arcát, s közben érezte, hogy ellágyul a szíve. 

Lehetséges, hogy beleszeret ebbe az emberbe? Vitathatatlanul nagyon kedvelte, és a 

szeretkezésüket minden képzeletet felülmúlónak tartotta. Természetesen összehasonlítási 

alapja nem volt, de Owein oly hihetetlen élvezetben részesítette, hogy az bizonyosan már 

jelentett valamit. Miközben magában elmélkedett, a mosdókendővel végigsimította férje 

mellkasát. Végigdörzsölte hosszú karjait, széles hátát, a nyakát és mindkét fülét. 

– A lábadat csutakold le magad, mert félek, hogy ha én… – elpirult – esetleg kilötykölődik 

a víz a padlóra, ha elragadtatjuk magunkat. – Átnyújtotta a mosdókendőt. 

– Egyetértek – vette el a kendőt Owein. 

Rosamund türelmesen várt, amíg férje elkészül, s amikor felállt a dézsában, bebugyolálta 

az előre megmelegített törülközőbe. 

– Szárítkozzon meg egyedül, mylord, mert különben hideg vízben kell fürödnöm. – Azzal 

beletoccsant a dézsába, és gyorsan nekilátott a mosakodásnak, mert a víz csakugyan egyre 

jobban kihűlt. Amikor a fürdés végeztével felállt, Owein betakarta a tűz előtt álló állványról 

levett tiszta, meleg törülközőbe. Rosamund nagyot ásított, miközben a férfi szárazra 

törölgette. 

– Most szundítunk egyet. Már csaknem egy hete itthon vagyunk, de még nem aludtad ki a 

számodra szokatlanul hosszú út fáradalmait, szívecském. – Karjába kapta hitvesét, befektette 

az ágyba, és ő is mellé bújt. 

– Igen, mylord, kimerült vagyok – ismerte el, és a férfi karjába fészkelve magát mély 

álomba zuhant. 

Már késő délután volt, amikor felébredtek, de nem maguktól, hanem a hálószobaajtó felől 

hallatszó diszkrét kopogtatásra riadtak fel. 

Maybel dugta be a fejét az ajtón. 

– Ah, de jó, hogy ébren vannak! – Szemlátomást cseppet sem lepődött meg azon, hogy a 

ház urát a felesége mellett találta. – Lejönnek a terembe vacsorázni, vagy felhozzam az ételt? 

– Én lemegyek – szólalt meg Owein –, de a feleségemnek még ágyban kell maradnia, hogy 

pihenjen. Hozzon neki egy tálcányi tápláló harapnivalót. 

– Felküldök egy cselédlányt a vacsorával, meg néhány szolgálót, akik kiöntik a fürdővizet, 

és elteszik a dézsát – ígérte Maybel, s maga mögött az ajtót becsukva távozott. 

– Már kipihentem magamat – tiltakozott Rosamund. 

– Nem, szerelmem, még nem heverted ki a fáradalmakat. – Az ágy lábánál álló ládát 

felnyitotta, előhúzott belőle egy finom vászon alsóinget, és a felesége kezébe adta. – Vedd fel, 

Rosamund. Nem feküdhetsz meztelenül a takaró alatt, amikor a legények bejönnek, hogy 

eltegyék a dézsát – mondta öltözködés közben. 

Engedelmesen magára húzta az inget, s megnyugtató érzés fogta el, hogy Owein kezd 

férjhez illő módon gondoskodni róla. 

– Kérem a kefémet – szólt a párjának, és amikor a kezébe kapta, nekilátott kikefélni hosszú 

haját. Hátul hosszú copfba fonta és az alsóing zsebében talált kék szalaggal megkötötte. – Így 

már illendő a megjelenésem, hogy fogadhassam a legényeket? – évődött a férjével. 
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– Igen, csak a szemedből sugárzó tekintet ne árulkodna a kielégültségedről, s az aranyos 

kis szád ne lenne oly sebes – felelte Owein. – Azt hiszem, itt maradok, amíg a fiúk el nem 

mennek. 

– Csak nem féltékeny, mylord? – kacérkodott a férfival. 

– Minden pillanatért, amit az életedből nem velem töltesz, féltékeny vagyok, Rosamund. 

– Ó! – Egészen lenyűgözte férje vallomása. Az első találkozásukkor még nem hitte volna, 

hogy Owein ily romantikus. 

– Félreismertelek. 

– Tehát csalódtál bennem? 

– Dehogy! Csodálatos ember vagy, Owein Meredith! 

– Soha nem gondoltam, hogy egyszer belebolondulok egy nőbe, de félek, hogy te elvetted 

az eszemet, szívecském. Szemérmetlenül szeretlek, és azt szeretném, hogy majdan te is 

viszontszeress. 

– Szeretni foglak – ígérte Rosamund. – Azt hiszem, már kezdek beléd habarodni, férjuram. 

Hogy is ne szerethetnék valakit, aki oly gyöngéd és kedves hozzám? Aki becsüli csekély 

rangomat, Friarsgate úrnőjeként tisztel. Nincs hozzád fogható férfi a világon, Hugh Cabot 

fiatalabb mása vagy. 

– Ez csakugyan komoly elismerés – mosolygott Owein. – Tudom, mennyire ragaszkodtál 

Sir Hugh-hoz, és tisztelted őt. Nem haragszol meg, ha azt mondom, hogy érzem a szellemét a 

házban, és azt hiszem, hogy elfogad engem? 

– Nem, hiszen én is érzem a jelenlétét, és azt hiszem, hogy valóban elfogad téged. 

 

Rosamund egy teljesen új világban találta magát. Minden tekintetben igazi férjes asszony 

volt, mint a többi feleség. Ahogy telt-múlt az idő, a napokból hetek, a hetekből hónapok 

lettek. Minden termést begyűjtöttek. A gabonát kicsépelték, és a kőből épült hombárokban 

elraktározták. Leszüretelték az almát és a körtét. A friarsgate-iek elcsodálkoztak, amikor Sir 

Owein még a fák csúcsára is felmászott, hogy leszedje a gyümölcsöt. Régebben a termés fent, 

a fák tetején rothadt, vagy leesett a földre, táplálékul szolgálva a vadaknak. 

– Kár lenne veszendőbe hagyni – adott magyarázatot Owein. 

A juhokat és a marhákat kiselejtezték. Néhányat levágtak, hogy feltöltsék télire a 

húskészletet, de a többségüket a vásárra vitték eladni. A bevételből azután sót, bort, fűszereket 

és fonalat vettek, mindazt, amit a birtokon nem tudtak maguk megtermelni vagy előállítani. A 

megmaradt pénzt bőrtarsolyba tették, és az úr és az úrnő közös hálószobájában álló 

kandallóban az egyik kő mögé rejtették. 

Szent Márton napján Rosamund már bizonyos volt benne, hogy áldott állapotban van; ezt 

mind Maybel, mint a birtokon élő bába megerősítette. Mindkettejük egybehangzó véleménye 

az volt, hogy a baba tavasz közepén, valószínűleg május hónapban fog megszületni. 

– Ha fiú lesz, Hugh-nak szeretném elnevezni – hozakodott elő az elgondolásával 

Rosamund az után, hogy közölte a hírt boldogságtól repeső férjével. 

– Rendben – bólintott rá Owein, – Ez egy jó hangzású név, de mi van akkor, ha lányunk 

lesz, szívecském? 

– Gondolod, hogy lehetséges? – Meghökkent, hogy férfi létére Owein maga veti fel ennek 

lehetőségét. A legtöbb férfi fiút akart, és nem is szégyellték ezt hangoztatni. Úgy tartották, 

később talán egy lány is jöhet, de először mindenképpen fiúgyermeket szerettek volna. 

– Bármi megeshet, szívem – felelte Owein. – Megelégszem azzal, ha egészséges 

gyermekünk születik, akár fiú, akár lány, és a feleségem túléli a szüléssel járó 

viszontagságokat. 

Rosamund felkacagott. 
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– Egy nő számára a szülés természetes dolog, Owein. Én már idősebb vagyok, mint 

Tiszteletreméltó Margit, amikor a mi jó Henrik királyunknak életet adott. A családomban a 

nők soha nem haltak bele a szülésbe. 

– És ha a jó Isten egy kislánnyal kegyeskedik megajándékozni minket, milyen nevet adunk 

neki? – tette fel ismét a kérdést a lovag. 

Rosamund egy pillanatra elgondolkodott. 

– Nem tudom – felelte. – Angliában az elkövetkező hónapokban megszülető mindent lányt 

a skótok királynéjáról Margaretnek fognak elnevezni. Természetesen a lányom egyik neve 

Margaret lesz, de elsősorban a saját nevét kell viselnie. 

– Még rengeteg időd van gondolkodni rajta – vetette közbe Maybel bölcsen. – A baba 

tavasz előtt úgysem jön világra, és most még csak a tél elején járunk. Különben is, akár fiad is 

születhet. 

A hagyományok szerint ünnepelték meg a karácsony tizenkét napját, a közeli erdőből 

hoztak be a házba az ünnepre egy hatalmas farönköt. Libasültet tálaltak fel, és az úriszékben 

Rosamund megbocsátotta az elébe állított gonosztevőknek a vétkeiket, és ajándékot osztott a 

birtokon élőknek. Ezenkívül engedélyezte részükre a téli hónapokban havonta kétszer a 

szombati nyúlvadászatot, a böjti időszak kivételével, amikor is a friarsgate-i patakokban 

halászhattak ugyanazokon a napokon. Valamennyien egyetértettek abban, hogy Rosamund 

Bolton jó úrnő. 

A január viszonylagos nyugalomban telt el. Persze az anyajuhok szokás szerint a februári 

viharok közepette kezdtek el elleni, s a pásztorok eszeveszetten igyekeztek rálelni az újszülött 

bárányokra, mielőtt az anyjukkal együtt halálra fagytak volna. 

– A birkák nem a legokosabb állatok – jegyezte meg Rosamund. – Tavasszal Carlisle-be 

kell mennie, a németalföldi kelmekereskedőkkel tárgyalni, mylord, mivel a jelenlegi 

állapotomban én nem indulhatok útnak. – Miközben beszélt, ösztönösen végigsimított 

gömbölyű hasán, hogy megnyugtassa az odabent igen élénken mocorgó magzatot. 

– Együtt is elmehetünk, ha már a gyermek megszületett – indítványozta Owein. – Május 

végéig, június elejéig úgysem jönnek a németalföldiek, mivel viszontagságos a tengeri út. 

– Neked kell menned – makacskodott Rosamund. – Nem vagyok előkelő származású 

hölgy, aki elapasztja a tejét, és a gyerekét odaadja szoptatni valamelyik parasztasszonynak. Én 

vidéki lány vagyok, és mi magunk szoktuk felnevelni a csemetéinket, férjuram. Attól, hogy az 

édesanyám törékeny asszony volt, még szoptathatott volna, ám az egészségi állapota nagyon 

megrendült. Hál’ istennek ott volt Maybel! Azzal azonban ő is egyetért velem, hogy a 

csecsemőnek elsősorban az édesanyja keblén a helye. 

– Nekem semmiféle tapasztalatom nincs a gyerekekkel vagy az édesanyjukkal 

kapcsolatban. Ezért el kell hogy fogadjam a döntésedet. – Magához ölelte hitvesét, ami 

mostanában már nehézkesebb feladat volt, mint annak előtte, és lágyan megcsókolta. – 

Irigyelni fogom a babát, szívecském – vallotta meg jelentőségteljesen. 

– De mylord! – Rosamund még mindig tudott pirulni, és most is elvörösödött. 

– Nem hibáztathatsz, szívem – mosolygott Owein. – Soha nem gondoltam, hogy bármelyik 

nővel is megtapasztalom a mennyei boldogságot, ám a sors istennői hozzám vezéreltek téged. 

Nem hittem, hogy valaha is lesznek saját gyerekeim, és lám, itt, a szemem előtt növekszik a 

hasadban a csöppségünk. Ez számomra annyira csodálatos és annyira új, hitvesem! 

A teremben üldögéltek meghitten, egymás társaságában, miközben odakint a hó verdeste 

az ablakokat, ám odabent a tűz vidáman lobogott a kandallójukban. A karosszékük mellett két 

cairn terrier, egy angol agár és egy sima szőrű, fekete-sárga foltos terrier feküdt elnyújtózva. 

A tűz mellett egy kövér cirmos cica nyalogatta a mancsait, hosszú téli szunyókálásra 

készülődve. 

– Kíváncsi vagyok, vajon Meg is olyan boldog-e, mint én – mélázott el Rosamund. 
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– Ő királyné. A királynéknak pedig kevés idejük jut a boldogságra – felelte Owein. – Az 

egyéb kötelezettségeik akadályt gördítenek a boldogságuk elé, de amennyire Tudor Margitot 

ismerem, kétlem, hogy boldogtalan volna. Csodaszép ruhakölteményekben járhat, hivalkodó 

ékszereket viselhet, és ha hinni lehet a mendemondáknak, élettől duzzadó, kéjsóvár férj elégíti 

ki a vágyait a hitvesi ágyban. Ha továbbra is ki akarja érdemelni ezeket az örömöket, csupán 

annyit kell tennie, hogy egy örököst szül Skócia számára. Figyelembe véve, hogy az 

édesanyja hasonló próbálkozásait siker koronázta, véleményem szerint Margitnak jól fog 

menni a sora. 

– Ön cinikus, mylord – kacagott Rosamund. – Arra nem számítottam, hogy erről az 

oldaláról is megismerhetem. 

– Én inkább azt hiszem, hogy realista vagyok – nevetett Owein. – A Tudor-házban nőttem 

fel, szívecském. Úgy ismerem őket, mint a tenyeremet. Azt hiszem, nyugtalanítaná a hatalmas 

urakat, ha rájönnének, hogy a hűséges szolgálóik milyen jól ismerik őket. 

Elérkezett a március. A hegytetőkön a hó már kezdett olvadni a jobbára délről és nyugat 

felől feltámadó széltől. Az újra kizöldülő tájat apró pontokként anyajuhok és a fűben 

gondtalanul ugrabugráló újszülött bárányok pettyezték. Az égbolt egy pillanat alatt kiderült és 

kéken ragyogott, hogy a következő percben esőfelhők borítsák el. Már tavasz volt. Ahogy jött, 

el is múlt a húsvét. Rosamund számára közeledett az idő, hogy világra hozza első gyermekét. 

Hol örömmámorban úszott, hol ingerlékeny volt. 

– Nagyobb a hasam, mint egy ikerbárányokkal várandós anyajuhnak – zsörtölődött. – A 

pocakomtól már a lábamat se látom, de ha mégis sikerül megpillantanom, akkor azt veszem 

észre, hogy olyan dagadt, mint a hurka. 

– Ha a mi áldott Szűzanyánk lelkierővel, kitartással ki tudta hordani a fiát, akkor ugyanúgy 

ön is meg tudja tenni, milady – jegyezte meg Mata atya jámboran. 

Rosamund haragos tekintetet vetett a fiatal papra. 

– Csak egy férfi mondhat ilyen balgaságot, jó atyám. Amíg nem hordott egy új életet a 

méhében, nem növekedett meg óriásira a hasa és a melle, nem tudhatja, hogy a mi 

Szűzanyánk, vagy ami azt illeti, bármelyik nő min megy keresztül ilyen állapotban. 

Owein hahotában tört ki a fiatal Mata atya elképedt ábrázata láttán. 

– Minthogy ön Isten szolgája, és nem férj, nem tudhatja – mondta békítőleg Owein. – Azt 

vettem észre, hogy a nők életüknek ebben az időszakában rendkívül ingerlékenyek. 

– Rosamund, hagyd abba a vitatkozást – intette le Maybel szelíden. – Az atya honnan 

tudhatná? Nem igaz? 

– Akkor nem kellene egyházi üres szólamokat mennydörögnie – morogta Rosamund. 

Felállt az asztaltól, és hirtelen rémület suhant át az arcán. 

– A baba? – kérdezte Maybel azonnal. 

– Nem érzek fájást – felelte Rosamund vontatottan –, de valami víz ömlött ki belőlem, ami 

nem pisi. – Módfelett megdöbbentnek látszott. 

– Egyeseknél fájdalmakkal kezdődik, másoknál azzal, hogy elfolyik a magzatvíz – közölte 

Maybel higgadtan. – A baba úgy döntött, hogy világra jön, és itt az ideje, lányom. Járkálj a 

teremben, amíg mi felállítjuk a szülőszéket a tűz mellett. – Az idősebb nő most Owein-hez 

fordult: – Ön és Edmund tudják, mi a dolguk, mylord. Ami pedig önt illeti, kedves atyám, 

néhány ima segíteni fog a szülés során. 

Rosamund sétálgatni kezdett a kis teremben. Egyszeriben izgatottan gondolt arra, hogy 

hamarosan világra hozza a gyermekét. „Reggel már a karomban tartom a fiamat. Friarsgate új 

nemzedékét. Rajta, kis Hughie-m, gyere a világra. Igen. Hugh-nak nevezünk, Hugh Cabotról. 

Az Edward nevet az elhunyt bátyám, a Guyt pedig az apám után kapod, akire alig emlékszem. 

Hugh Edward Guy Meredith, Friarsgate következő ura.” Mint derült égből a villámcsapás, 

beléhasított az első fájás. A fel-alá járkálás közben Rosamund hirtelen megállt. 
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– Óóóó! – A fájdalom végighasított a testében, ám amilyen gyorsan jött, olyan hamar el is 

múlt. 

– Folytasd a sétálgatást! – parancsolt rá Maybel. 

A tűz mellett egy szalmaágyon állították fel a szülőszéket. A tűz fölött nagy katlanban 

bugyogott a víz. Egy kis asztalon egymásra rakott vászonkendőket halmoztak fel. Egy másik 

asztalon réz vizeskancsó és egy kis palack olaj állt. Behozták a bölcsőt a pólyával együtt. 

– Most pedig menjenek ki mindannyian – utasította őket Maybel. 

– Owein maradjon! – kiáltotta Rosamund, amint Edmund, a pap és a szolgák távoztak a 

teremből. 

– A szülés női dolog, lányom – mondta Maybel. 

– Maradok – közölte Owein csendesen, s Maybel rábólintott. 

Rosamund addig sétálgatott a teremben, mígnem érezte, hogy rogyadozik a térde, és már 

állni sem tud a lábán. Owein elkapta, mielőtt összerogyott volna, és a szülőszékhez vitte. 

Beültette, s Rosamund megmarkolta a szék kemény karfáját, amint a fájások egyre 

gyakrabban követték egymást. Végül úgy tűnt, mintha szűnni nem akaró kínok gyötörnék. 

– Nyomd, lányom! – szólt rá Maybel. – Ki kell tolnod a testedből a babát. 

– Nem tudom – nyöszörögte Rosamund. A homlokán izzadság-cseppek gyöngyöztek, és 

alig kapott levegőt. 

– Pedig muszáj! – rivallt rá Maybel erélyesen. 

A hosszú tavaszi alkonyat sűrű, sötét estébe fordult. Ahogy teltmúlt az est, Rosamund 

egyre kimerültebbé vált, és elerőtlenedett a vajúdástól, amint igyekezett világra hozni 

gyermekét, a friarsgate-i birtok örökösét. Owein mellette maradt, bátorította, borral átitatott 

kendővel nedvesítgette hitvese cserepes ajkát, s hátrasimítgatta izzadt homlokából a verítéktől 

csatakos vörösbarna fürtjeit. 

Mikor az ég alja már egy új nappal kezdett felvirradni, Maybel felkiáltott: 

– Mindjárt sikerül, lányom! A baba már majdnem kint van. Amikor a következő fájás jön, 

minden erőddel nyomnod kell! 

Rosamund megmarkolta a szék karfáját, összeszorította a fogát, és nyögve erőlködött, 

ahogy csak bírt. Sírás hasított a hajnal csendjébe. A szülőszék előtt térdelve Maybel 

kisegítette az anya testéből a torkaszakadtából üvöltő kisdedet. 

– Kislány! – kiáltott fel. – Ugyanolyan szép csecsemő, mint te voltál, amikor világra jöttél. 

– De én fiút akartam! – siránkozott Rosamund. 

– Majd legközelebb fiút szülsz – nyugtatta meg Owein, s mogyoróbarna szeme sugárzott 

az örömtől, amint először pillantotta meg a lányát. 

– Legközelebb? Neked bizonyára elment az eszed – morogta Rosamund, de Owein és 

Maybel csak nevettek. 

– Milyen nevet adunk neki? – tudakolta elcsigázott feleségétől. 

– Hányadika van ma? – kérdezte elnehezülő szempillákkal, mert a borzalmas fáradtságtól 

alig tudta nyitva tartani a szemét. 

– Április huszonkilencedike – felelte a férje. 

– Holnap lesz a születésnapom. Tizenöt éves leszek. Ma azonban Szent Katalin napja van. 

Az anyám után nevezzük el, a szentről és a skótok királynéjáról – döntötte el Rosamund. 

Maybel, miután letisztította a csecsemőt, akinek hangos sírása immár kezdett alábbhagyni, 

bebugyolálta a tiszta pólyába, és az édesanyja karjába adta. 

– A vörösbarna hajszínét tőled örökölte, lányom. 

Rosamund lepillantott elsőszülött gyermekére. 

– Isten hozott ezen a világon, Philippa Catharine Margaret! Mindketten majdnem 

ugyanazon a napon születtünk – mondta, és elnevette magát, amikor a lánya ásított, és 

álmosan lehunyta a szemét, mintha csak azt akarná mondani: most, hogy ezen túljutottunk, 

pihenhetünk egy kicsit. 
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Owein hosszú, vékony ujjával megérintette a csöppség selymesen puha orcáját. 

– A mi lányunk – suttogta elérzékenyülten. 

– Sajnálom, mylord, pedig tényleg azon voltam, hogy fiút szüljek önnek. 

– Nekem tökéletesen megfelel, hogy lányunk született. Ennél boldogabb nem is lehetnék, 

szívecském. 

– Igazán? – fürkészte férje csinos arcát Rosamund. 

– Igazán – felelte Owein. – Most már két gyönyörű nőt szerethetek és kényeztethetek. 
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11. fejezet 

Ha volt valami, amit Rosamund az udvarnál eltöltött rövid idő alatt megtanult, az a magas 

rangú kapcsolatok értéke volt. Lánya megszületéséig nem tulajdonított ennek nagy 

fontosságot. Most Philippa volt Friarsgate örökösnője, de ha öccse születik is, aki elfoglalja a 

helyét, még mindig az örökös nővére lesz. Rosamund tudatában volt annak, hogy a gyéren 

lakott vidékükön nehéz jó partit találni. A lánya hozománya, megjelenése és a kapcsolatok 

együttesen sokat fognak nyomni a latban. Philippa nem nemesi származású, de nem is 

parasztlány. Következésképp a szülein múlt, hogy törékeny kapcsolataikat ápolják a Tudor-

udvarral, már csak a gyermekeik érdekében is. 

Rosamund levélben tudatta Tiszteletreméltó Margittal és egykori barátnőjével, Margittal, 

Skócia királynéjával, hogy lánya született. Utólag Aragóniái Katalinnak is írt, aki 

valószínűleg majdan Anglia királynéja lesz. Még rendkívül jól jöhet az ismeretség egy 

királynéval. Rosamund örömére mind a három nőtől viszonválasz érkezett. A király édesanyja 

gratulált, és egy smaragdokkal és gyöngyökkel díszített kis brosst küldött Philippa részére. A 

skótok királynéja tizenkét darab ezüstkanállal lepte meg a saját kézzel írt bizalmas jellegű 

levélen kívül. Az özvegy Katalin a levelét egy titkárnak diktálta le, mert az angoltudása még 

most sem volt tökéletes. A spanyol hercegnő szeretetteljes szavakkal kívánt jó egészséget 

Philippának, és elnézést kért, amiért csak szerény ajándékkal, egy kis bőrkötéses imakönywel 

tudott kedveskedni. Magyarázatképpen elmondta, hogy a pénze fogytán, és a király nem 

hajlandó segítséget nyújtani neki. 

Rosamundban meghűlt a vér e sorok olvastán, Oweint azonban a legkevésbé sem 

döbbentette meg a hír. Kifejtette hitvesének, hogy Tudor Henrik addig nem érez felelősséget 

Katalinért, amíg nem házasodik össze a kisebbik fiával, Henrikkel. Úgy véli, hogy addig is 

atyjának, Ferdinánd királynak kötelessége támogatni a lányát. Bár minden valószínűség 

szerint ez az újabb frigy végül is megköttetik, Henrik herceg azonban még túl fiatal a 

házasságra. Az is előfordulhat, hogy Anglia trónörököse számára előnyösebb házasságot 

ütnek nyélbe; de amíg a király nem dönt így vagy úgy, a spanyol hercegnőt őrizet alatt tartja. 

A szelíd és engedelmes hercegnő most az apja és az apósa kénye-kedvének volt 

kiszolgáltatva, de egyikük sem törődött azzal, hogy Katalinnak pénzre van szüksége ahhoz, 

hogy a szolgáit fizesse, ruházza, élelmezze és fedelet biztosítson a számukra. Az évekkel 

ezelőtt Angliába magával hozott pazar ruhatára kezdett viseltessé válni. Már csak két, jó 

állapotban lévő damasztruhája maradt. Ráadásul a szerencsétlen hercegnő egészsége is 

megromlott. Mint Rosamundnak írta: megsápadt, arca hamuszínű, és lelkileg elfásult. Az 

orvosok állítása szerint a szervezete nem tudja megszokni az angol konyhát és Anglia 

éghajlatát. 

– Kíváncsi vagyok, hogy valóban így áll-e a helyzet, vagy a jövője miatti aggodalmak 

gyötrik Katalint – mondta Rosamund a férjének. – Artúr herceg haláláig a hercegnő nem 

betegeskedett, és tulajdonképpen az után sem, míg velünk volt. Mindeddig Greenwichben élt, 

most azonban vidékre, a Fulham-palotába vitték, de ahelyett hogy javulna az állapota, még 

rosszabbul érzi magát. 

Rosamund válaszolt a hercegnő levelére. Megírta, hogy imádkozni fog az egészségéért. 

Philippáról is mesélt, hogy minden egyes nappal újabb változásokat fedez fel rajta, s a lánya 

majdan milyen nagy becsben fogja tartani a szép bőrkötéses imakönyvecskét, ha már elég 

érett lesz ahhoz, hogy az értelmével felfogja a nagy megtiszteltetést. A magányos Aragóniái 

Katalin is visszaírt, s ily módon levelezés alakult ki közöttük. Elújságolta, hogy a pápa 
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megadta az engedélyt a Henrik herceggel kötendő házasságához. Az esküvőt akkor tartják 

meg, amikor a herceg betölti a tizennegyedik életévét, ő pedig tizenkilenc éves lesz. 

Philippa Meredith hét hónapos volt, amikor a spanyol Izabella királynő elhalálozott. Az 

Angliában élő legfiatalabb lánya mély bánatba zuhant anyja elvesztése miatt. Annak azonban 

tudatában sem volt, hogy a társadalmi helyzetében mily drasztikus változást hozott anyja 

halála. Izabella a saját jogán Kasztília királynője volt. A férje, Aragónia királya csupán 

társuralkodó volt. Ők ketten uralták jóformán egész Spanyolországot. Legidősebb lányuk, 

Johanna, Ausztria főhercegének, Szép Fülöpnek a hitvese volt. Amikor Johanna Kasztília 

királynője lett, legkisebb húgának társadalmi rangja jelentős mértékben csorbult, minthogy 

Katalin jelenleg csupán az aragóniai király lányának számított, és nem a spanyol Ferdinánd és 

Izabella leszármazottjának. Tudor Henrik ismét komolyan fontolóra vette, hogy 

összeházasítsa-e életben maradt fiát a hercegnővel. S minthogy Katalinnak megvolt a 

magához való esze, tüstént felfogta, hogy a helyzete bizonytalanná vált. 

„Úgy tűnik, már egyetlen pártfogóm se maradt”, kesergett levelében Rosamundnak. 

„Bárcsak, nekem is lenne egy erős védelmezőm, mint a te derék Sir Oweined! Az udvarnál 

nem szívesen gondoskodnak a szállásomról és az élelmezésemről, és nekem már az alapvelő 

létszükségletek kielégítésére sincs pénzem. Az apám és Henrik király kicsinyes alkudozásokba 

bocsátkozva civakodnak a dolgon, miközben szegény szolgáim napról napra rongyosabb 

ruhákban járnak. A király jószerével tudomást se vesz rólam. Kérve kértem apám követének, 

dr. de Pueblának a közbenjárását az érdekemben, de ő egy hasznavehetetlen, semmirekellő 

ember, aki csak abban érdekelt, hogy megszedje magát. Ezt az apámnak is megírtam, de a 

leveleiben erre egyáltalán nem reagál. 

Módfelett elégedetlen vagyok a duennámmal, Doňa Elvirával. Miközben anyagi gondokkal 

küzdök, ő az illem miatt gyötör és pörlekedik. Miután belekóstoltam az angol nők 

szabadságába, többé nem tudok vérbeli spanyol lenni. Ez a kotnyeles nőszemély azonban 

fogta magát és megírta apámnak, hogy a viselkedésem nem spanyol hercegnőhöz illő. Az 

édesapám ezután írt Henrik királynak, és most rám parancsoltak, hogy az apám óhajának 

engedelmeskedjem. Eltiltottak olyan apró örömöktől, mint a közös éneklés vagy a tánc az 

udvar többi tagjával. Ha csak módomban állna, visszaküldeném a vén boszorkányt 

Spanyolországba!” 

– Szegény Kate! – sajnálkozott Rosamund Oweinnek, amikor elolvasta a levelet. – 

Megsértődne, ha küldenénk neki egy pénzes zacskót, hogy legyen miből fenntartania magát? 

Nem tudom elviselni annak gondolatát, hogy Kate-tel ilyen rosszul bánnak. 

– Egyetértek-bólintott rá Owein –, de hadd fontoljam meg, hogy mekkora összeget lenne 

ildomos küldeni, szívecském. Nem akarjuk megbántani a hercegnőt, hiszen büszke hölgy. 

Owein nem árulta el hitvesének, hogy az udvarnál szolgáló régi barátaitól azt hallotta, a 

király titkos tárgyalásokba kezdett Kasztília új királyával és királynőjével a Henrik herceg és 

a hatéves lányuk, Eleonóra hercegnő közötti frigyről, aki jelenleg magasabb ranggal 

rendelkezett, mint tizenkilenc éves nagynénje. Annak ellenére, hogy korántsem volt közismert 

tény, mindenki erről suttogott. Noha a herceg júniusban betöltötte a tizennegyedik életévét, 

nem került sor a házasságra közte és Katalin között, de még csak említést sem tettek róla. 

Aragóniai Katalin kezdett ráébredni helyzetére. Tudta, hogy az apja elmulasztotta átadni a 

hozomány második részletét, s ez ugyancsak az egyezséget akadályozó tényező lehet. Ezért 

hasonló tartalmú levelet írt neki, amelyben kérte, hogy ne arannyal, hanem a birtokában lévő 

ezüstneművel és ékszerekkel egyenlítse ki Tudor Henriknek a tartozást. Ferdinánd ígéretet tett 

a lányának hogy elküldi hozománya kifizetetlen részét. 

Tavaszig sem érkezett meg a fizetség, ezért az angol király nyilvánosan és elkeseredetten 

panaszt emelt. Az udvarnál Katalin helyzete még ingatagabbá vált. Ferdinándnak elvileg 

jogában állt addig nem fizetni, amíg az esküvőt hivatalosan nem tartották meg, és a 
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házasságot nem hálták el. Ám ha nincs hivatalos esküvő, a frigy nem lesz elhálva, márpedig 

addig biztosan nem, amíg a Tudor király kézhez nem kapja a hercegnő teljes hozományát. 

Ezerötszázhat márciusában Rosamund világra hozta második lányát, akit Banon Mary 

Katherine névre kereszteltek. Banon Owein édesanyjának neve volt, melynek jelentése walesi 

nyelven királynő. A kislány a Mary nevet Szűz Máriáról kapta, a Katherine-t pedig az 

aragóniai hercegnőről, aki a szülők felkérésére vállalta, hogy Banon keresztanyja lesz. Ez 

nagy szenzáció és megtiszteltetés volt Friarsgate számára. 

– El kell menned meglátogatni a hercegnőt – mondta Rosamund a férjének, amikor az 

egyik tavaszi estén a teremben üldögéltek. – És vidd el neki a kis pénzestarsolyt, mivel 

megbeszéltük, hogy segítséget nyújtunk a hercegnőnek kiadásai fedezéséhez. Jelenleg nagy 

szegénységben él, és ez nem helyénvaló. Nem értem, hogy miért nem eskették össze Henrik 

herceggel, pedig az ifjú már megérett a házasságra. 

– Hosszú az út a királyi udvarig – emlékeztette Owein a feleségét. Úgy döntött, nem beszél 

Rosamundnak Tudor Henrik kétszínűségéről. 

– De egyedül sokkal gyorsabban délre érsz, mint amikor engem kísértél – érvelt 

Rosamund. – Ezt a dolgot nem bízhatjuk idegenre, Owein. Nem tudok belenyugodni a 

gondolatba, hogy egy olyan kedves és szelíd emberrel, mint Kate, ilyen gyalázatos módon 

bánjanak. Kérlek, menj el hozzá. Ha nem miatta, legalább az én kedvemért tedd meg. Ha 

bánkódom, elapad a tejem. Csak nem akarod, hogy Banont szoptatós dajkának adjam? 

– Tavasz van. El kell végezni a veteményezést, ki kell selejtezni a bárányokat, és 

hamarosan úriszéket kell tartani most, hogy vége a télnek – keresett kibúvót Owein kis 

mosollyal. 

– Edmund majd elintézi a veteményezést meg a bárányokat, és ellát minden más szükséges 

teendőt. Amint jól tudja, mylord, én szoktam felügyelni az úriszéket. Kérem, menjen le délre a 

kedvemért. 

Ódzkodva bár, de beleegyezett. Nem szívesen mozdult ki, hiszen nyugodt, kényelmes 

életet élt Friarsgate-ben Rosamunddal és a családjával. Owein Meredithnek magában el kellett 

ismernie, hogy most boldogabb, mint egész életében bármikor. Ennek ellenére elindult délre, 

hogy megkeresse a hercegnőt Greenwichben, és meghallgatást kérjen tőle. Katalin azonnal 

fogadta, minthogy a hitelezőin kívül csak kevesen tették tiszteletüket nála. 

– Sir Owein, örvendek, hogy ismét láthatom, és hogy ilyen jó színben van – üdvözölte 

Aragóniai Katalin vontatottan, választékos, de akcentussal beszélt angol nyelven. 

A lovag meghajolt, és ahogy megcsókolta a nő kinyújtott kezét, észrevette, milyen 

csontsovány, és bőre elefántcsontszínű. 

– Hoztam önnek egy kis ajándékot – dédelgette kezében a kis bőrzacskót. – Örömmel 

tudatom, hogy a keresztlánya szépen gyarapodik, és vörösbarna hajú, mint a nővére és az 

édesanyja. – A hercegnőre mosolygott, amint Doňa Elvira diszkréten elvette tőle a tarsolyt. 

– Foglaljon helyet, Sir Owein, és meséljen el mindent – kínálta hellyel Katalin, ügyet sem 

vetve Doňa Elvira feléje villantott megbotránkozott tekintetére. – Hogy van Rosamund? És 

szeretett Friars-gate-je virágzik-e? 

– Rosamund jól van, fenség. Minden egyes gyerek után egyre jobban kivirul. És Friarsgate, 

örömmel mondhatom, virágzik. A gyapjúnk és a kelménk, főként a különleges kék színű igen 

keresett termék mind az angol kereskedők, mind a Carlisle-be érkező németalföldiek körében. 

– Az Isten megáldotta önöket, Sir Owein. Remélem, hogy tudatában vannak ennek, és 

hálát adnak a mi drága Urunknak és Szűz Máriának – mondta Katalin ájtatosan. 

– Igen, fenség – biztosította Owein. – A papunk, Mata atya naponta tart misét, 

ünnepnapokon pedig kétszer is. Ügyelünk rá, hogy a Friarsgate-ben világra jött mindegyik 

kisdedet azonnal megkereszteljék, és rendszeresen küldünk alamizsnát a carlisle-i püspöknek. 

A hercegnő elmosolyodott. 
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– Örömmel hallom, hogy az önök családja és háznépe jó keresztény, Sir Owein. – Most 

Doňa Elvirához fordult: – Hozz nekünk egy kis frissítő italt. Azt akarod, hogy Sir Owein azt 

mondja rólam, olyan szegény háziasszony vagyok, hogy meg sem kínálom, amikor hosszú 

utat tett meg azért, hogy meglátogasson engem? 

– Hagyjam egyedül egy férfival? – kérdezte az anyanyelvükön a duenna magából kikelve. 

– Megőrült? 

– Maria itt van velünk, duennám – felelte a hercegnő spanyolul. – Most pedig eredj, és 

tedd, amit mondtam. 

Fekete szoknyái suhogva megperdültek, amint Doňa Elvira sarkon fordult és erélyes, 

dobogó léptekkel kivonult a szobából. 

– Úgy tesz, mintha egy mukkot se tudna angolul, de tökéletesen érti a nyelvet, még ha nem 

beszéli is jobban nálam – jegyezte meg a hercegnő. – Először is szeretnék köszönetet mondani 

a tarsolyért. Nem alakoskodom ön előtt. Borzasztóan sokat nélkülözök. 

– Szeretnénk még segíteni önnek, fenség – ajánlkozott Owein. Észrevette, hogy a hercegnő 

ruhaujjának kézelője csúnyán feslett. – Ha nem sértem meg, volna olyan szíves elküldeni 

hozzánk ősszel az egyik emberét? Ha megteszi, gondoskodunk róla, hogy egy újabb kis 

erszénnyel térjen vissza önhöz, fenség. 

– Maria, intézkedj ez ügyben, de nehogy elmondd a vén sárkánynak – utasította Aragóniai 

Katalin. 

– Elrendezem a dolgot, fenség – felelte Maria de Salinas, a hercegnő közeli társa. 

– Szegény Maria! A családja eljegyezte egy gazdag flamanddal, és nekem kellett volna 

hozománnyal ellátni, de nem tudtam eleget tenni e kötelezettségemnek. Remélem, hogy majd 

egyszer kárpótolni tudom őt. – Mély sóhajtást hallatott. – Meséljen, mi hír járja, Sir Owein? 

– Madame, én Cumbriában lakom. Arrafelé keveset hallani az udvarról. 

– Önnek vannak barátai, és leveleznek önnel, tudom. Mit rebesgetnek a Henrik herceggel 

kötendő házasságomról? Hónapok óta színét sem láttam a hercegnek, pedig mindketten az 

udvarnál élünk. – Ujjaival idegesen húzogatta sötétbordó selyemszoknyáit. 

Owein tanakodott magában, majd úgy döntött, hogy ebben a nehéz helyzetben a legjobb az 

igazságot elmondani. 

– Odafönt északon egy kósza hír jutott a fülembe, de jelzem, hogy tudomásom szerint ez 

csak szóbeszéd. Azt rebesgetik, hogy a király egy másik házassági szövetséget fontolgat a fia, 

a herceg számára. 

– Kivel? 

– Az ön unokahúgával, Eleonóra hercegnővel – felelte a férfi. 

Aragóniai Katalin reményvesztetten ingatta a fejét. 

– Ő még gyerek, az Isten segítse meg. Viszont a sógoromra vall, hogy hajlandó ilyen 

tárgyalásokba bocsátkozni. Azt tudtam, hogy ki nem állhatja az apámat, de azt nem sejtettem, 

hogy olyannyira gyűlöli, hogy nekem is ártani akar. És ott van Johanna, a szerencsétlen, őrült 

nővérem! A hihetetlen féltékenységével, a gyanúsítgatásaival eltávolította magától Fülöpöt. 

Egy feleségnek el kell néznie férje apró félrelépéseit, akárhogy sérti is az önérzetét. A 

nővérem nem érti meg, hogy az csak emeli a rangját, hogy a főherceg hitvese, s ezt egyetlen 

ágyas sem veheti el tőle. Nem tudja, született valamilyen írásbeli megállapodás is? 

– Tudomásom szerint nem, fenség, de addig semmit sem írhatnak alá, amíg az ön 

eljegyzését Henrik herceggel nem vonják vissza – emlékeztette Owein reménykeltőn. 

– Rettenetesen szorult helyzetben vagyok – csóválta a fejét Katalin szomorúan. – Henrik 

király engem eljegyzettnek, a fiát pedig szabadnak tekinti. Fogalmam sincs, mihez kezdek, ha 

kitaszítanak. 

– Nem fogják kitaszítani – jelentette ki Owein Meredith nyomatékosan. – Az ön nővére 

örökölte Kasztíliát, és nem Fülöp főherceg, fenség. Az ön atyja majd módot talál az ügy 

megfelelő rendezésére. Bizonyára jobb belátásra tudja bírni Johanna királynőt. Minden 
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rendben lesz, fenség. Ebben biztos vagyok. Ahogy eddig tettük, ezután is imádkozunk önért 

Friarsgate-ben. 

– Különös, hogy egy egyszerű, jelentéktelen cumbriai lány és a lovag férje támogat engem 

– mondta a hercegnő elérzékenyülten. – Angliában kevés barátom van, Sir Owein. Boldog 

vagyok, hogy önök mellettem állnak, bármily távol élnek is. 

– Egy napon ön lesz Anglia királynéja, fenség. Egy Tudor királyné. Hatéves korom óta a 

Tudorok szolgálatában állok, és önt is szolgálni fogom, Rosamunddal együtt. – Letérdelt, és 

kezet csókolt a hercegnőnek. – Henrik király szigorú, kemény ember, és a barátaimtól úgy 

hallom, nincs jól. Ám nem bolond. Az ön szüleivel kötött házassági egyezség végül érvénybe 

lép, fenség. Efelől nincs kétségem. – Felemelkedett a térdelésből. – Engedelmével most 

távozom. Hosszú utat tettem meg, és szeretnék néhány barátommal találkozni, mielőtt 

visszatérek Friarsgate-be. – Meghajolt a nő előtt. 

– Mielőtt elmegy, keressen fel még egyszer – mondta Katalin, és főhajtással útjára 

bocsátotta a férfit. 

Owein a hercegnő lakosztályából elindult megkeresni néhány régi társát. Barátai örömmel 

fogadták a lovagot, és ugratták, amiért eddig csak lányokat sikerült nemzenie. A boroskupák 

mellett eltereferéltek, s a szóbeszédekből Owein megtudta, hogy a szerencsétlen hercegnő 

helyzete rosszabb, mintsem gondolta. Aragóniai Katalin jóformán teljes nyomorba jutott. A 

király megvont tőle minden juttatást. A hercegnő az udvarnál élt, mert már nem futotta arra, 

hogy a londoni püspökhöz tartozó Durham-palotában lakjon. 

Mielőtt arra kényszerült, hogy a háztartását feladja, kénytelen volt oly mértékben 

csökkenteni a kiadásait, hogy a szolgálóinak előző napról megmaradt kenyeret, zöldséget és 

halat kellett vásárolniuk a piacon. Számos fiatal nőt, akik annak reményében jöttek vele 

Spanyolországból, hogy Angliában majd előnyös házasságot kötnek, hazaküldtek, mert a 

hercegnő nemhogy a hozományukról, de még az eltartásukról sem tudott gondoskodni. Maria 

de Salinas azonban nem volt hajlandó megválni barátnőjétől, a hercegnőtől. Katalin számos 

londoni kereskedőnek tartozott, akik a legkevésbé sem szégyellték a követelésük behajtásával 

szorongatni őt. Katalin állítólag nem szívelte dr. de Pueblát, a spanyol nagykövetet. Jobban 

kedvelte a másik spanyol követet, Hernan Duque de Estradát, aki rokonszenvvel viseltetett a 

hercegnő iránt, és az érdekében levelet írt a királynak, de semmi haszon nem származott 

belőle. 

Bajtársai elmesélték Oweinnek, hogy a hercegnő hol ilyen, hol olyan panaszokkal 

állandóan betegeskedik. Harmadnapos lázban szenved, a havivérzése rendszertelen, és 

fejfájások gyötrik, amelyek olyannyira legyengítik, hogy gyakran az ágyból sem tud felkelni, 

vagy olykor napokig a hálószobáját sem hagyja el. Az idegei gyengék, és búskomorságban 

szenved. A magányosság és a társtalanság érzése gyakorta az idegösszeomlás szélére sodorja. 

Owein barátai kételkedésüknek adtak hangot, hogy Katalin csakugyan méltó párja lehet 

Henrik hercegnek. 

– Egy ilyen törékeny, érzékeny lány alkalmas lenne arra, hogy hercegeket szüljön 

Angliának? – tette fel a kérdést az egyikük kertelés nélkül. – Különben is, tizenkilenc évesen 

már nem mai csirke. Lehet, hogy a királynak igaza van, ha egy fiatalabb lányt keres a fiának. 

– Katalin hercegnőből jó angol királyné lesz – kelt a védelmére Owein. – Még 

meglehetősen fiatal, és úgy vélem, hogy a herceg jobban jár egy valamelyest idősebb 

feleséggel. 

– Látnod kellene a fiút – szólalt meg egy másik lovag. – A nagydarab kölyök megtermett 

férfivá, egy óriássá serdült. Majd’ hat és fél láb magas, és a végtagjai, akár az öles fatörzsek. 

Testben már férfi, de lélekben még gyerek. A király aligha ad neki alkalmat a hatalom 

gyakorlására. Szegény Artúrt, Isten óvja az ő lelkét, legalább elküldték Walesbe, hogy 

kitanulja az uralkodás csínját-bínját. A király ennek ellenére nem válik meg Hal hercegtől. 

Rövid pórázon tartja a legényt. 
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– Azért annyira nem fogja erős kézzel, hogy a herceg olykor-olykor ne emelgethetne meg 

egy-két szoknyát – röhögött egy harmadik. – Olyan étvágya van a csibehúsra, mint egy 

szatírnak. Ha a hercegnő tényleg hozzámegy feleségül, kénytelen lesz elfordítani a tekintetét, 

amikor őfelsége pillantása másfelé kalandozik, ahogy kétségtelenül szemet fog vetni más 

nőkre. 

– Remélhetőleg Hal herceg nem a nyilvánosság előtt, látványosan fogja megcsalni – 

jegyezte meg Owein. – A hercegnő önérzetes lány. 

A lovag még ott maradt iszogatni és meghallgatni az udvari pletykákat, majd a király 

termében mindannyian nyugovóra tértek. Reggel, kissé kótyagos fejjel, ismét felkereste 

Katalin hercegnőt, hogy búcsút vegyen tőle. 

– Sir Owein, legyen szíves, mondja meg Rosamundnak, hogy folytassa velem a levelezést. 

Örömmel olvasom a részletes beszámolóit az otthoni dolgokról, a friarsgate-i hírekről és a 

lányairól. És kérem, tájékoztasson mindenről, amit az udvarnál szolgáló barátaitól megtud. 

– Fenséged hűséges szolgálója vagyok – hajolt meg Owein, búcsúzóul csókot lehelve a 

hercegnő fejedelmi kacsójára, s elvonult. 

A következő napokban lovával észak felé nyargalt. A tavaszi napsütéstől jókedvre derült, 

és útközben Rosamund járt az eszében. Alig várta, hogy elmesélje neki a rengeteg hírt. 

Aragóniai Katalin szánalmas helyzete bizonyára elkeseríti, de amennyire tőlük telik, továbbra 

is támogatják a hercegnőt. Oweinnek szilárd meggyőződése volt, hogy Katalin egyszer majd 

Anglia királynéja lesz, és ő nem olyan ember, aki megfeledkezik a barátairól. 

A Friarsgate-re néző hegyek ormán végül megállította a lovát, és elüldögélt a nyeregben. 

Az alatta elterülő tó élénkkéken csillogott a késő májusi napfényben. A zöld hegyoldalakat 

birkák pettyezték. A legelők marhákkal és lovakkal voltak tele. Látta a mezőkön szorgoskodó 

embereket, amint az újonnan kikelt gabonát és a zöldséget gondozzák. Lassan elindult a hegyi 

úton lefelé, tudván, hogy a felesége és a gyermekei mára várják, és boldog volt, hogy újra 

otthon lehet. 

Amint leszállt a nyeregből, ott termett egy istállófiú, hogy elvezesse a lovát. 

– Alaposan keféld ki a szőrét, Tom, és adj neki dupla adag zabot! Az elmúlt két hétben 

hosszú utat tett meg oda s vissza – látta el utasításokkal a legényt Owein. – Azután engedd 

szabadon a legelőjén, hadd fusson és legeljen. 

– Igenis, mylord – felelte a lovászgyerek. – Isten hozta itthon! 

Owein fejbiccentéssel nyugtázta a lovászinas üdvözlő szavait, és besietett a házba. 

Amint riadóztatta az egyik szolga, Rosamund szaladt köszönteni a férjét. A nyakába ugrott, 

és az örömtől elragadtatva, lelkesülten megcsókolta. 

Owein nevetve kapta a karjába, és bevitte a terembe. 

– Jó ég, hölgyem! – tette le óvatosan. – Ugyancsak lelkes fogadtatásban részesít. Ennyire 

hiányoztam? – Mindazonáltal örömmel vette, hiszen az esküvőjük óta ez volt az első alkalom, 

hogy hosszabb időre elszakadtak egymástól. 

Rosamund szerelmesen csillogó szemmel pillantott fel rá. 

– Igen, uram, rémesen hiányzott! 

– Papa! Papa! – Érezte, hogy kitartóan rángatják a zekéjét. 

Lenézett, és megpillantotta Philippát. Mosolyogva kapta fel a kislányt. 

– Hogy van a papa drága kis hercegnője? – kérdezte, és megpuszilta pirospozsgás 

orcácskáját. – Jó kislány voltál, Philippa, és segítettél a mamának vigyázni a kishúgodra? 

– Igen – nézett apja szemébe, s a homloka ráncba szaladt. – Bannie szagosz – selypítette. 

– A kisbabák néha kellemetlen szagot árasztanak – értett egyet –, de ugye a húgod nem 

mindig szagos? Most légy őszinte. 

– Nem – felelte húzódozva. Owein letette a lányát. 

– Máris megkezdődött a vetélkedés? – fordult hitveséhez. Rosamund Philippa után 

kacsintott, aki az apja figyelmes babusgatásának örvendezve eltotyogott. 
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– Kell egy újabb gyerek. Az majd véget vet a versengésnek. – Csábosan a férjére 

mosolygott. – És én hiányoztam önnek, uram? 

– Alig bújt ki a hasából a gyerek, és ön már egy újabbat akar, asszonyom? – évődött 

Owein. – Szerintem várnunk kellene egy kicsit. 

– Szükségünk van egy fiúra – juttatta az eszébe Rosamund. 

– Majd akkor, ha Isten is úgy akarja. De asszony, hol a vacsorám? Amióta elmentem, 

jóformán csak moslékot ettem. Holtfáradt és farkaséhes vagyok. 

– Máris, uram – felelte, és szólt a szolgáknak, hogy hozzák az ételt. – Miután teleette 

magát, meséljen el mindent, amit látott és hallott. 

A férfi bólintott, és helyet foglalt a főasztalnál. 

Kenyérrel, almával, hagymával és zellerrel töltött, aranysárgára sült kappant, élénkzöld 

vízitormalevelekre fektetett ínycsiklandó pisztrángszeleteket tálaltak föl, meg egy tál 

birkaragut, amelynek árpagyönggyel, répa- és édes póréhagymadarabokkal dúsított, sűrű 

szaftjában jókora darab húsok úszkáltak. Friss, meleg házicipót, egy kis cserépedényben édes 

vajat és egy cikkely sárga sajtot is az asztalra tettek. Mindketten jóízűen ettek, s a 

kenyérdarabkákkal még a maradék szaftot is kitörölték a tányérból. Hozzá jó néhány kupa 

sört felhajtottak. Végül, amikor már elteltek a vacsorával, egy szolga megjelent egy tál eperrel 

és egy tál tejszínnel, és a főasztalra helyezte. 

– Most pedig – mártott egy eperszemet a tejszínbe Owein, és bekapta –, mindent töviről 

hegyire elmesélek, szerelmem. – Hozzáfogott a beszámolójához. 

Rosamund mindvégig némán hallgatta, egyszer sem szólt közbe, amíg a férfi be nem 

fejezte a mondandóját. 

– Szegény Kate – szólalt meg végül –, ő még annyira sem ura a saját életének, mint mi. 

Nem képzeltem volna, hogy ilyesmi előfordulhat egy hercegnővel. El nem tudom hinni, hogy 

a király ilyen kegyetlen. Milyen példát állít e cselekedetével a herceg elé? 

– Nem azért kegyetlen, mert az akar lenni – magyarázta Owein. – Ő és Ferdinánd király 

hatalmi játszmát folytatnak. Ez olyan, mint a sakk. Sajnálatos módon a hercegnő az egyetlen 

„gyalogjuk”, és ezért ő szenvedi meg ezt a csatározást. 

– Továbbra is támogatnunk kell, Owein. Nekünk, kettőnknek, mindenünk megvan itt, 

Friarsgate-ben. Neki a reményen kívül szinte semmije sincs. Tudom, hogy nem dúskálunk a 

pénzben, mivel mi, vidékiek árucseréből és kereskedésből tartjuk fenn magunkat, de muszáj 

előteremtenünk a pénzt, hogy amikor módunkban áll, elküldhessük neki. Kérem, ne tagadja 

meg ezt tőlem, mylord – nézett könyörgőn a férfi szemébe. 

– Te vagy Friarsgate úrnője, szívecském, én csupán a férjed vagyok. Ebben a dologban 

azonban egy véleményen vagyunk, Rosamund. Valamikor ősszel látogató érkezik Katalin 

hercegnőtől. Annyi pénzt küldünk vele, amennyit tudunk. 

– Úgy van! Eladhatunk pár bárányt vagy két fiatal üszőt. Odakint a legelőn van egy 

egyéves, még heréletlen csikó, az szép hasznot hozhat, mivel Anglia egész északi vidékén a 

csatalovak legjobb apaménjétől, Árnytáncostól származik. Pandannak hívom, mert teljesen az 

apja mása. Tegyük fel, hogy el tudjuk adni, s akkor az ebből származó bevételt elküldhetjük 

Katalin hercegnőnek – lelkesült fel Rosamund. – Ez a csikó szép kis pénzt kell hogy hozzon a 

házhoz. 

– Hagyjuk még, hadd hízzon a nyáron a legelőn – javasolta Owein. – Majd az aratóünnep 

után eladjuk. 

– Ez jó ötlet, mylord – bólintott rá Rosamund, majd témát váltott: – Fürdőt kell vennie, 

uram, mert igencsak bűzlik az út porától. Máris megyek, és elkészítem önnek. Maybel majd 

önért jön. 

– Nem lenne kedve csatlakozni hozzám, asszonyom? – kérdezte gyengéden. – Az utóbbi 

hónapokban alig használtuk a szép új kádat, amit a bodnár készített nekünk. Most, hogy 

Banon szerencsésen megszületett, ismét hasznát kell vennünk az új dézsának. – Fülét 
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megütötte hitvese halk nevetése, amint kirohant a teremből. Tekintete a lányaira vetődött. 

Philippa a padlón játszott a dada vigyázó szeme előtt. Már jócskán elmúlt kétéves, és nagyon 

virgonc kislány volt. Vörösbarna haját anyjától örökölte, szemének csecsemőkori kék színe 

azonban ugyanolyan mogyoróbarnás zöldre változott, mint az apjáé. A tűz mellett édesdeden 

ringatózott Bánon, ahogy a dada lába a bölcsőt ütemesen, finoman mozgatta. Owein még nem 

sokat tudott második lányáról, csupán annyit, hogy eleven baba. 

Rosamund könnyen teherbe esett. A magzatokat, legalábbis Oweinnek úgy tűnt, csupán 

kisebb rosszullétekkel, gond nélkül hordta ki. A szülések különösebb nehézségek nélkül 

zajlottak le. A csöppségek egészségeseknek látszottak. Rosamund azonban szerette volna 

megajándékozni őt egy fiúval, akire valójában Owein is nagyon vágyott. Csakhogy a világért 

sem lett volna hajlandó ezt megvallani, mert mostanra már kiismerte a feleségét. Rosamund 

pontosan ugyanannyira szerette őt, mint amennyire ő a hitvesét. Ha közölné vele, hogy 

fiúgyermekre áhítozik, az asszony addig próbálkozna a fiús szüléssel, amíg világra hozna 

egyet, vagy amíg fogamzásra képes. Owein Meredith nem volt ostoba férfi. Tudatában volt 

annak, hogy a túl sok szülés a nő halálát okozhatja. A saját édesanyja is ily módon vesztette 

életét. Inkább maradjon meg neki az ő édes Rosamundja, mint hogy fia szülessen. 

Maybel zavarta meg az elmélkedésben. 

– A fürdője elkészült, mylord. A hazaérkezése óta még nem volt alkalmam üdvözölni, de 

most megteszem: Isten hozta újra itthon. 

– Maybel, hogyan lehet megakadályozni, hogy egy nő teherbe essen? – szegezte neki 

nyíltan a kérdést Owein. 

– No de, mylord! Az ilyesmi tiltott. 

– Igen, de tudom, hogy vannak módszerek, amelyeket sejtésem szerint ön is ismer. 

Hallgasson ide. Rosamund fiút szeretne szülni nekem, de azt gondolom, hogy ártana a 

feleségemnek, ha Banon után ilyen hamar újabb csemetének adna életet. Tudna nekem 

segíteni, Maybel? 

– Tisztában vagyok azzal, hogy nem fogják visszatartani a szenvedélyüket – felelte Maybel 

nyugodt hangon, de szeme megcsillant. 

– A lány nem fog békén hagyni – kuncogott a férfi –, én pedig gyenge vagyok, ha őróla 

van szó. Ezt elismerem. 

Maybel felkacagott, majd komoly hangnemre váltott. 

– Mylord, kérem, ne haragudjon meg, de én már kézbe vettem a dolgot. Már az után, hogy 

Philippa világra jött. Rosamund nem tudja, de szünetet kell tartania a szülések között, 

márpedig ha rajta múlik, erre nem lenne hajlandó. Mindennap erősítő italt adok neki, amit szó 

nélkül felhajt, mert megbízik bennem. Ez valójában egy főzet, amit vadmurokmagból 

készítek, és egy kis mézzel édesítem, hogy elvegye a keserű ízét. Ez hozzájárul ahhoz, hogy 

az ön magja terméketlen talajra hulljon, mylord. Elég minden második vagy harmadik évben 

egy-egy gyerek. Egyszer majd fiúra is szükségünk lesz Friarsgate számára. 

– Egyetértek, de ne túl hamar jöjjön. – Az idősebb asszonyra mosolygott. – Most már 

nyugodtan megyek fürödni, annak tudatában, hogy szabadon szerethetjük egymást, hiszen 

nem kell elutasítanom a kedvesemet, azt a vakmerő, csintalan nőszemélyt. 

– Ugyanez a bátorság mentette meg őt Henry bácsikájától és a fondorkodásaitól – 

mosolygott vissza Oweinre Maybel. 

A lovag felsietett a lépcsőn a hálószobájukba. A felesége már várta, amikor belépett. 

Becsukta a hálószobaajtót maga mögött. 

– Csatlakozik hozzám, asszonyom? Amikor az imént a teremben megkérdeztem, nem 

válaszolt. – Leült, és odanyújtotta csizmás lábát. 

Rosamund lehúzta mindkét lábáról a csizmát, s az orrát fintorgatva lehámozta róla a 

harisnyát. 
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– Jézus, Mária! – kiáltott föl. – Még soha nem éreztem ilyen orrfacsaró szagot, de hogy a 

kérdésére válaszoljak, csatlakozom önhöz, mylord. Különben hogyan sikálhatnám le a testéről 

a koszt, és szedhetném ki a hajából a tetveket, amelyekre az udvarnál bizonyosan szert tett. El 

tudom képzelni, hogy a király termében egész este a cimboráival iszogatott és tereferélt. 

Ahogy emlékszem, a társai nem túl kényesek az öltözetükre. 

– Egy közönséges lovagnak nem sok alkalma nyílik a fürdésre – ismerte el, miközben 

felesége vetkőztette. 

– Találkoztál Henrik herceggel? 

– A teremben a vacsoránál láttam, de nem beszéltem vele, szívem. Férfivá serdült, magas, 

nagy csontú, megtermett, és azt mondják, hogy a nagyapjára, IV. Edward királyra ütött. 

Bámulatosan jóképű a vörösarany színű hajával, élénkkék szemével, s a bőre szinte olyan 

hamvas és fehér, mint egy fiatal lányé. Egy s másban hasonlít a megboldogult bátyjához, 

Artúrhoz, bár az ő testalkata és magassága korántsem volt ekkora, és nem örvendett kicsattanó 

egészségnek. Henrik herceg nagyhangú és szórakoztatóan szellemes. Úgy tűnik, az emberek 

ugyanannyira rajonganak érte, mint amennyire utálják az apját. 

– Szállj be a kádba – utasította Rosamund, s Owein engedelmeskedett, miközben hitvese 

kibújt az alsóingéből, és ő is beült mellé a meleg vízbe. 

– Csókoljon meg, asszonyom, mielőtt nekem esik a súrolókefével – vigyorgott szélesen a 

férfi. – Istenem! Ez a víz csodálatos, szívecském. Senki nem tud ilyen fürdőt készíteni, mint 

te. – Beleszimatolt a levegőbe. – Fehér hanga. 

– Nem fog megmaradni magán az illata, uram, de tekintettel arra, hogy a hosszú útja során 

nemigen tisztálkodott, úgy gondoltam, az a legjobb, ha teszek a vízbe egy kis illatosítót. 

Sebtében szájon csókolta, de a férfi nem érte be ennyivel. 

Visszahúzta a karjába, ajkát hitvese ajkára tapasztotta, s Rosamund felsóhajtott, a férfi 

csókja most is elszédítette, mint mindig. Nyelvükkel bújócskát játszottak. Owein keze 

asszonya feszes testén kalandozott, megsimogatta a hátsóját, cirógatta a keblét. Hirtelen 

gerjedelme még őt magát is meglepte. Nem beszéltek. Szó nélkül a tölgyfa kád oldalának 

nyomta felesége hátát, felemelte, és hímtagjára ültette. 

– Ahhhhh! – sóhajtottak fel egyszerre az élvezettől. 

Rosamund karja férje nyaka köré fonódott, és testével hozzásimult. 

Owein a két tenyere közé fogta hitvese arcát. 

– Többé ne kérj arra, hogy elhagyjalak, Rosamund. Nagyon hiányoztál. 

– Ön is hiányzott nekem, mylord. Ah, ó, ez nagyon jó, Owein! A farát megfeszítve a férfi 

egy lökéssel az öle mélyére nyomult. 

– Igen, ez mennyei, szívem. 

Ajkuk izzó csókban forrt össze, ami csak fokozta szenvedélyüket. Owein ugyanúgy érezte, 

mint Rosamund, hogy közeledik a csúcspont. Vágya akkor robbant ki, amikor a nő éles kis 

fogai belemélyedtek izmos vállába. Hitvese lába ernyedten lecsúszott a derekáról, és erőtlenül 

kapaszkodott belé. Szaggatott, gyors zihálásuk fokozatosan lassú, elégedett, mély 

sóhajtásokká csitult. 

Rosamund végül kinyitotta a szemét. A térde még mindig remegett egy kicsit, de 

határozott mozdulattal felkapta a flanelkendőt, és mosdatni kezdte a férjét. Owein ajkán 

átszellemült kis mosoly ült, s felesége halkan kacagott rajta. 

Nevetésére férje kinyitotta mogyoróbarna zöldes szemét, és megkérdezte: 

– Mi olyan mulatságos, asszonyom? 

– Tényleg hiányoztam neked, Owein – incselkedett vele. – Az udvarnál egyik hölgy sem 

kínálta fel a bájait a régi idők emlékére, mylord? Már alig várta, hogy szeretkezhessen velem. 

– Hát nem mondtál nemet nekem, szívecském – tréfálkozott Owein. – Nem hiszem, hogy 

máskor is szeretkeztünk már a kádunkban. Egészen izgatónak találom. Kíváncsi vagyok, 
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vajon minden férj és feleség így élvezi-e egymás társaságát, mint mi. Mi tényleg igyekeztünk 

a legjobbat kihozni ebből a lehetőségből, amit kaptunk. 

– Nem is volt ez olyan rossz üzlet – ismerte el Rosamund. – Te már az esküvőnk előtt 

szerettél engem, és én is teljes szívemből megszerettelek. Merem remélni, hogy egyszer 

szegény Kate-nek is ugyanilyen szerencséje lesz. Most pedig maradj nyugton, Owein. Még 

nem láttam ilyen piszkos nyakat és fület, mint az öné, uram. Kétlem, hogy sikerül tisztára 

mosnom. 

– Akár sikerül, akár nem, szívem, könyörgök, hogy siess. Már ágyba kívánkozom, és arra 

vágyom, hogy újra a karomban tartsalak. 

– Csakhamar sikerül egy fiút is nemzenünk, ha továbbra is ilyen elragadtatottan viselkedsz 

– ujjongott Rosamund boldogan. 

– Majd akkor nemzünk fiút, ha Isten is úgy akarja, szerelmem – felelte a férfi kissé 

bűntudatosan az ármány miatt, amelynek Maybel-lel együtt részese volt, viszont valóban nem 

akarta elveszíteni a feleségét. Nemcsak most, de soha. 

A nyár békésen telt. Nem sok hír érkezett délről. A király majd megkezdi a szokásos 

körútját, de ilyen messze, északra nemigen utazik fel. Az időjárás kevésbé volt kegyes, mint 

ahogy várták, s ezért az előző évihez képest nem volt olyan bőséges a termés. Ennek ellenére 

át tudják vészelni a telet. Edmund Bolton közhírré tette, hogy az aratóünnep után Friarsgate-

ben eladó lesz egy szép fiatal mén. Az eladás napját szeptember elsejére tűzték ki. 

Pandan almásderes volt, szénfekete sörénnyel és farokkal. Ficánkolt, prüszkölt, és a 

sörényét rázta, amikor a körülkerített területre vezették, hogy közszemlére tegyék a lehetséges 

vevők előtt. 

– Harcra idomították? – kérdezte Northumberland grófjának megbízottja. 

– Még túl fiatal – felelte Sir Owein –, ám a vevő kívánságára betanítjuk. Heréletlenül 

hagytuk, mert az értéke a nemzőképességében rejlik. Az apja Arnytáncos. 

– A gróf harci mént szeretne – jött a válasz. 

– Akkor ez nem az a ló, ami neki kell – felelte Owein. – Van azonban egy idomított 

heréltünk, amely esetleg érdekelheti önt. Ha lesz oly szíves Edmund Boltont követni az 

istállóba, ő majd megmutatja önnek azt az állatot. 

A gróf embere bólintott, és Edmund után ballagott. Most már csak két ajánlattevő maradt. 

Lord Neville képviselője és Logan Hepburn. Owein meghökkent, mert nem számított arra, 

hogy Logan Hepburn-nek van fedezete erre a vételre. Claven’s Carn Hepburnje azonban 

bőszen licitált Lord Neville megbízottjával szemben. Az árverés végül arra a pontra jutott, 

hogy Sir Oweinnek közbe kellett szólnia: 

– Uraim, mielőtt folytatnánk, látnom kell, hogy rendelkeznek-e ekkora összeggel. 

Mindegyikük feltartott egy-egy súlyos pénzes zacskót. Lord Neville embere felülígérte 

Logan Hepburn ajánlatát. Ekkor Hepburn még magasabbra verte az árat, s hozzáfűzte: 

– Az unokatestvérem, Bothwell grófja képviseletében licitálok, aki a lovat a királynéjának 

kívánja ajándékba adni. Lord Neville küldöttje fancsalian nevetett. 

– Akkor el kell állnom a további ajánlattételtől, mert nem fogok azzal szemben licitálni, 

aki a saját királyom leányát, Tudor Margitot kívánja megajándékozni. A ló az öné, mylord. 

Logan Hepburn meghajolt. 

– Köszönöm – mondta. 

– Odabent a házban megkötjük az üzletet – javasolta Owein, és Lord Neville 

képviselőjéhez fordult: – Velünk tart, és iszik egy kis bort, uram? 

– Köszönöm, de nem, Sir Owein. Vissza kell mennem, hogy közöljem urammal a lesújtó 

hírt. – Meghajlással búcsút vett a két férfitól, felült a közelben kipányvázva várakozó lovára, 

és visszaintve elnyargalt. 

Owein bevezette Hepburnt a terembe, ahol Rosamund várta az árverés befejeződését. 

Szemöldöke magasra szökött a meglepetéstől, amikor megpillantotta a vendéget. 
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– Logan Hepburn vásárolta meg Pandant a kuzinja, Bothwell grófja számára, aki a 

királynénak szánja a paripát. 

– Ez nem lesz jó ajándék, Logan Hepburn – intette Rosamund. – A skótok királynéja csak 

a kezes poroszkákat kedveli. Mihez kezd egy olyan ménnel, mint Pandan? 

Logan Hepburn átnyújtotta a pénzes zacskóját Oweinnek. 

– Hazudtam – jelentette ki derűsen csillogó szemmel. – Lord Neville embere már kezdett 

bosszantani, és nekem csak ennyi pénzem volt a vételre. Ha kívánják, mind megtarthatják. A 

csődört magamnak akarom. – A házaspárra vetett kihívó tekintet azt sugallta: no, lássuk csak, 

vitába mertek-e szállni velem? Oweinnek azonban volt bátorsága. 

– Tisztességtelen módon járt el, mylord. Lord Neville embere után kellene hogy küldjek, és 

neki kellene adnom a lovat. 

– De nem fogja megtenni – mondta Logan Hepburn. – Neville nem bánik jól a lovakkal, 

hiszen ön is hallotta az erről keringő szóbeszédet. Csak megmentettem önt attól, hogy ez az 

árverés szomorú véget érjen. A gróf embere harci paripát akar. Én pedig egy mént. Bármi 

történt volna is, a végén úgyis túllicitáltam volna Neville megbízottját. Az én pénzem nem 

olyan jó, mint egy angolé, mylord? 

– Nem a pénzét vitatom, hanem a viselkedését – felelte Owein. – Nyissa ki a tarsolyát, és 

öntse ki elém a pénzt. 

Logan Hepburn hanyagul kiborította az érméket a főasztalra. Owein kiszámolta a 

megállapodás szerinti summát. Épp készült visszaadni Hepburnneka maradék pénzzel a 

tarsolyt, amikor megdöbbenésére Rosamund előrelépett, és a markába söpörte a visszajáró 

összeget. 

– Minthogy ön, mylord, hajlandó lett volna az összes félretett pénzét a vételre áldozni, 

csakugyan lemondhat az egészről az alattomossága miatt. Látja, én az ön skót aranyát 

ugyanolyan jónak tartom, mint az angolt, mert józan eszű asszony vagyok. 

Logan Hepburn hahotában tört ki. 

– Rosamund, nem tehetjük – figyelmeztette Owein. 

– Dehogynem! – vágta rá a hitvese. – Emlékezzen csak, hogy mire kell a pénz, mylord. Ez 

az agyafúrt skót, ha módjában áll, rászedett volna minket. Rászolgált arra, hogy elveszítse az 

összes pénzét. 

– Tartsák meg – törölgette a nevetéstől kicsordult könnyeit Logan Hepburn. – Minden 

alkalommal, amikor azt hiszem, hogy olyan szelíd és jámbor, mint a hegyoldalon legelésző 

birkái, ön, Friarsgate úrnője, újabb meglepetést okoz nekem a még mindig borotvaéles 

karmaival. Ön méltó ellenfél. – Mindkettőjük előtt meghajolt. – Nem kell kikísérniük, 

ismerem a kifelé vezető utat. Magammal viszem a lovat, ha elkészítik az adásvételi 

szerződést. 

– Edmund Bolton gondoskodik róla, hogy megkapja – közölte Owein kurtán. 

– Akkor mindkettőjüknek szép napot kívánok – hajolt meg ismét a Claven’s Carn-i 

Hepburn. – Örömmel várom a következő találkozásunkat, hölgyem. – Azzal búcsút intve 

kivonult a teremből. 

– Kezdem megérteni, hogy nem szíveled ezt a férfit – csikorgatta a fogait Owein. – Olyan 

szemeket vet rád, mintha te lennél a következő fogás, amit alig vár, hogy bekebelezzen. 

Rosamund elkacagta magát. 

– Féltékeny, mylord? – simította végig incselkedőn férje összeszorított állkapcsát. – Nem 

csapott be minket, Owein. Kifizette a ló teljes árát, valamicskével még többet is. Majd ha 

ősszel felkeres minket Kate embere, elküldjük vele a pénzt. Én elégedett vagyok, és 

szeretném, ha te is az lennél. 

Férje lehajolt, és keményen megcsókolta. 
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– Igen, azon veszem észre magam, hogy emészt a féltékenység, szerelmem. Valahányszor 

találkozom Logan Hepburnnel, mindig eszembe jut, hogy ő már jóval az esküvőnk előtt 

kiszemelt téged a feleségének. Úgy hallom, még nem nősült meg. 

– Ön viszont nős, mylord, mégpedig engem vett nőül. Felejtsük el ezt a faragatlan skótot, 

és leljük örömünket egymásban – igyekezett elterelni férje gondolatait csábos mosollyal és a 

cirógatással. 

– Igen, szívecském – bólintott Owein. – Nem szabad megfeledkeznem arról, hogy te az 

enyém vagy. És nem az övé. 
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12. fejezet 

Rosamund mindössze egyetlen levelet kapott Aragóniai Katalintól ezerötszázhat nyara 

után, illetve Oweinnek az udvarnál tett látogatását követően. Kate azzal az örömhírrel kezdte 

a levelét, hogy a király engedélyével mind több időt tölthet együtt Henrik herceggel. A 

korkülönbség kiegyenlítődni látszott, ahogy a herceg férfivá érett. Figyelmes, előzékeny volt. 

Amint a hercegnő írta, a nyilvánosság előtt kedvesen „az én legdrágább és szeretett társam, 

hercegnőm, feleségem” megnevezéssel szokta illetni őt. Érzelmi szálak kezdtek szövődni 

Aragóniai Katalin és az ifjú Tudor Henrik herceg között. A király azonban ennek láttán úgy 

döntött, hogy elválasztja őket egymástól, mert még nem határozott arról, hogy összeházasítja-

e őket. 

„Azt hiszem”, folytatta a hercegnő a beszámolóját, „hogy a király immár nem akarja, hogy 

létrejöjjön a házasság a fia és közöttem. Ismét a Fulham-palotába küldtek, bár a király 

felajánlotta, hogy bármelyik palotáját választhatom. Nem telik arra, hogy fizessem az ott-

tartózkodásomat, és ezt meg is írtam a királynak. Miért nem érti meg szorult helyzetemet? 

Most közölték velem, hogy ősszel visszavisznek az udvarba. Ó, Rosamund, mi lesz velem? 

Kezd elfogni a félelem, de erősebben kell bíznom Isten és Szűz Mária segítségében, és abban, 

hogy minden bajtól megóvnak. Mostanában érzem, hogy a hitem meginog, és ezért 

engesztelést kell kérnem, nehogy bűnhődnöm kelljen.” 

– Tűrhetetlen, hogy úgy játszanak vele, mint macska az egérrel – kelt ki magából 

Rosamund. 

Novemberben küldönc érkezett az aragóniai hercegnőtől, megdöbbentő hírekkel. Kate 

sógora, Fülöp főherceg huszonnyolc éves korában váratlanul elhunyt. Katalin nővérén, 

Johannán, Kasztília királynőjén elhatalmasodott a mély fájdalom. Lelkiállapota soha nem volt 

kiegyensúlyozott, s az asszony idegei most végképp felmondták a szolgálatot. Nem volt 

hajlandó elhinni, hogy a férje halott. Először eltemetni sem engedte a holttestét, kinyitotta a 

koporsót, s mielőtt hisztériarohamokban és sírógörcsben tört volna ki, szenvedélyesen 

összecsókolgatta az oszlásnak indult tetemet. Végül a kísérőinek sikerült rávenniük, hogy 

engedélyezze férje tisztességes elhantolását a keresztény egyházi szokások szerint. 

Ferdinánd király azonnal megtette a lépést, hogy birtokába vegye Kasztíliát, minthogy 

mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy Johanna királynő, aki még a legjobb körülmények 

között is folyvást gyengélkedett, soha nem fogja visszanyerni épelméjűségét. Mivel ő nem 

tudta gyakorolni a hatalmat, nyolcéves fiát, Carlost kiáltották ki Kasztília uralkodójává I. 

Károly néven, s nagyapja, Aragónia királya volt a régens a fiú helyett. Ferdinánd ezzel 

visszanyerte hatalmát egész Spanyolország fölött. Ez a fejlemény azonban korántsem javított 

Katalin helyzetén, mivel az unokaöccse lesz majdan Kasztília uralkodója. 

Rosamund és Owein átadták a hercegnő küldöncének a Pandan eladásából származó 

bevételt, és mellékeltek hozzá egy kedves hangú levelet, amelyben a támogatásukról 

biztosították, és kérték, hogy tavasszal küldjön ismét hírnököt, s megpróbálnak további 

segítséget nyújtani. 

– Eladunk pár bárányt – közölte Rosamund eltökélten. – Ó, Owein, bárcsak gazdag 

örökösnő lennék, és zsákszámra állnának az aranyak a pincémben! Ám csak Friarsgate úrnője 

vagyok. A vagyonomat a földjeim, a juhnyájaim és a marhacsordáim jelentik. Mit gondolsz, 

Kate valaha is Anglia királynője lesz? – Felsóhajtott. – Bármilyen előkelő címe van, szegény, 

mint a templom egere. 



 144 

Ezerötszázhét tavaszának végén ünnepelte a születésnapját Rosamund két lánya. Szüleik 

megnyugvására erős és egészséges kislányok voltak. Bárhová ment Philippa, Banon mindig 

utánatotyogott dundi lábacskáján. Nyár végén Rosamund már tudta, hogy ismét gyereket vár, 

és kétségbeesett. 

– Biztos vagyok benne, hogy már megint lányom lesz – siránkozott. – Miért nem tudok 

neked fiút szülni, Owein? 

– Amíg világra nem jön, addig nem tudhatod a nemét. Ha ismét lány születik, boldog 

leszek, amennyiben mindketten épek és egészségesek vagytok. Ráadásul nagyon fogom 

élvezni a párkeresést a lányaim számára, miközben Henry bácsikád a fogát csikorgatja, amiért 

figyelemre se méltatom a fiait. 

Rosamund nem tudta megállni kacagás nélkül. 

– Tombolni fog, amikor majd azt látja, hogy az én lány utódom örökli Friarsgate-et. Úgy 

hallom, hogy Mavis újabb fattyút hozott a világra, bár a bácsikámnak nyilván a sajátjaként 

kell elismernie a gyereket. 

– Hogyan fogjuk nevezni a következő lányunkat, ha csakugyan lány lesz? – tette fel a 

kérdést Owein. 

– Nos – töprengett el Rosamund –, az első az én anyámról, a második a te édesanyádról 

kapta a nevét. Azt hiszem, hogy a harmadikat a király néhai hitveséről, Erzsébet királynéról 

nevezem el, aki szeretettel fogadott, amikor megérkeztem az udvarhoz. Ez lány lesz, Owein. 

Ugyanolyan magzatmozgásokat érzek, mint az előző kettőnél, és olyan egészséges vagyok, 

mint a makk. – Sóhajtás hagyta el az ajkát, majd szélesen elmosolyodott: – Igazán jó sok 

élvezetben van részünk, miközben összehozzuk ezeket a lányokat. Mégis valamit biztosan 

rosszul csinálunk. A mindenit, miután megszülöm Bessie-t, alaposan fontolóra kell vennünk a 

dolgot annak érdekében, hogy végre egy fiam is legyen! 

Ezerötszáznyolc május huszonharmadikán Rosamund életet adott harmadik lányának, 

Elizabethnek. A gyermek ezenkívül még a Julia nevet kapta, mert Szent Júlia napján született; 

valamint az Anne nevet Szűz Mária édesanyjáról, aki állítólag a várandós anyák védőszentje. 

A nővéreihez hasonlóan Bessie is életerős és egészséges baba volt, ám haja szőkeségét az 

apjától örökölte, és Owein szemlátomást elégedett volt. 

A hercegnő hírvivője megérkezett Greenwichből egy csomó pletykával. Rosamund 

ragaszkodott hozzá, hogy átvigyék a terembe, hogy üdvözölhesse a küldöncöt, és 

értesülhessen az összes hírről, amelyek sajnos nem voltak örvendetesek. Az aragóniai 

hercegnő még meglévő pár szolgája nevetség tárgya volt a királyi udvarnál. Ezek a büszke 

spanyolok jóformán rongyos öltözékben, szakadt libériában jártak. Ám nemcsak ez volt a baj, 

hanem az is, hogy a király, Tudor Henrik tárgyalásokat folytatott a Német-római Birodalom 

uralkodójával, Miksa császárral annak érdekében, hogy eljegyezze a császár unokáját, Károly 

főherceget, a kasztíliai őrült királynő fiát az ő legkisebb lányával, Mária hercegnővel. 

Minthogy a gyermek főherceg Németalföld örököse is volt, ez jelentős mértékben szolgálta 

volna Anglia hasznát a világ e részével folytatott gyapjú- és a kelmekereskedelem 

tekintetében. Ez a lépés ellensúlyozta volna azt a meglepő politikai szövetséget, amely csak 

nemrég köttetett Ferdinánd király és Franciaország között. 

Az angol király már korábban úgy határozott, hogy a továbbiakban nincs szüksége 

Ferdinándra a tervei megvalósításához. Az aragóniai hercegnővel nagyon is éreztették, s ily 

módon tudatában volt annak, hogy Tudor Henrik „egy csöppnyi szeretetet sem táplál iránta”, 

amint Katalin ezt finoman megfogalmazta. Levélben segítségért könyörgött az apjának. 

Ismételten rámutatott arra, hogy gondoskodnia kell a megmaradt néhány szolgálójáról. Nem 

fényűzésre, hanem egyszerűen az eltartásukhoz kért támogatást. Miként családjának az összes 

nő tagját, őt is már zsenge gyermekkorában megtanították arra, hogy engedelmeskednie kell a 

környezetében élő férfiaknak. Ezért nem élt bírálattal, csupán kéréssel. Mégis, a hatalmas 

önérzete tartotta benne valamiképpen a lelket, kivált amikor a hitelezői nap mint nap, folyvást 



 145 

ostromolták. Ok is ismerték a pletykákat arról, hogyan bánik a király a spanyol hercegnővel. 

Attól féltek, hogy Katalint visszaküldik Spanyolországba, mielőtt kifizethetné nekik a 

tartozását. Fel nem tudták fogni, hogy még egy hercegnő is nyomoroghat. 

Rosamund elsírta magát barátnője szánalmas helyzetén, Owein azonban józanul 

megjegyezte hitvesének, hogy az eddigieknél többet már nemigen tehet Katalinért. Ez a 

hatalmasok ügye, és nem egy cumbriai kisbirtokosé. A hercegnőnek küldött pénz az ő 

szemükben jelentékeny összegnek számított, míg Katalin létfenntartására talán pár napra volt 

elegendő, s akkor is csak szűkösen. Ennek ellenére Rosamund, amit csak tudott, félretett, 

hogy majd elküldje Aragóniai Katalinnak, ha a hírnök Friarsgate-be látogat. 

A hercegnő hírvivője több mint egy évig nem mutatkozott Friarsgate-ben, ám amikor 

felbukkant, az elbeszélése felért egy bárd énekmondásával. Tudor Henrik király a fejébe vette, 

hogy feleségül veszi Kasztília királynőjét, az őrült Johannát. A nő elmeállapota nemigen 

érdekelte, csak az, hogy egészséges gyerekeket szokott szülni. A király váratlanul úgy döntött, 

hogy feltétlenül további örökösökre van szüksége. Katalin helyeselte a tervet, hiszen volt 

annyira okos, hogy felismerje: a saját jövője függ ettől a frigytől. Sikerült rávennie az apját, 

hogy visszahívja betegeskedő követét, dr. de Pueblát. Ferdinánd királynak végül megszólalt a 

lelkiismerete. Kétezer dukátot küldött a lányának, és kinevezte saját követévé, amíg nem áll 

módjában valaki mást megbízni. Ez ugyan nem volt hatalmas pénzösszeg, de Katalin 

kiegyenlíthette belőle komolyabb adósságainak jelentős részét, kifizethette a szolgáit, és 

gondoskodhatott a jólétükről. A spanyol követi ranggal megnőtt a tekintélye Henrik 

udvaránál. Rövid időre ismét kegyben állt. 

A jóságos és állhatatos hercegnő, aki senkivel szemben nem táplált haragot, végül okult a 

kemény leckéből, s megtanulta, hogy a nőkkel szemben a férfiak egészen másképp 

vélekednek arról, hogy mi a jó, vagy mi a rossz. Jóval magabiztosabb viselkedést tanúsított a 

királlyal szemben, egy pillanat alatt elbűvölte, s megtanult szemrebbenés nélkül a szemébe 

hazudni. Az uralkodó ismét folyósítani kezdett némi rendszeres juttatást a hercegnő részére, 

ám a jóindulata nem tartott sokáig. 

Tudor Henrik hamar ráébredt, hogy Ferdinánd királynak nem áll szándékában lemondani 

Kasztíliáról, illetve az akkor már teljesen megtébolyodott és négy fal közé zárt Johannáról. 

Így tehát másik feleség után kezdett nézni. Katalin szerencsecsillaga újra leáldozott és porba 

hullt. A király ismét kísérletet tett arra, hogy frigy szülessen Henrik herceg és Ausztriai 

Eleonóra között, de a tárgyalások csakhamar meghiúsultak. 

Ekkor Franciaországban kezdett el feleséget keresni a fia számára; de ezerötszázkilenc 

legelején egyre rosszabbra fordult az egészségi állapota. Nemeseinek egy csoportja azzal a 

kéréssel kereste meg, hogy tartsa tiszteletben Katalin eljegyzését Henrik herceggel. Ferdinánd 

király végül is hajlandóságot mutatott arra, hogy akár azonnal kifizesse a hercegnő 

hozományának fennmaradt részét. Mivel Tudor Henrik beteg volt, a nemesei a trónutódlás 

miatt aggodalmaskodtak: mi lesz, ha a herceg hamarost nem lép frigyre, nem hálja el a 

házasságát, és nem nemz örökösöket Angliának? Anyjának, Tiszteletreméltó Margitnak végül 

sikerült meggyőznie a fiát arról, hogy az egészségi állapota napról napra csak romlani fog, 

ezért a király beleegyezett, hogy fontolóra veszi a kérést. Csakhogy eközben azt rebesgették, 

Katalin visszatér Spanyolországba, hogy készen álljon egy újabb vőlegényjelölt fogadására. 

Akkoriban, huszonhárom évesen, bizony már nem számított fiatalnak, hogy ennyi idősen 

kezdjen el örökösöket szülni. 

Katalin ismét anyagi gondokkal küzdött. Csekély létszámú háznépe között nőttön-nőtt a 

feszültség. Végre-valahára elbocsátotta Doňa Elvirát, most viszont ott állt házvezetőnő nélkül. 

A kamarása vakmerően és arcátlanul bánt vele. Őt nem meneszthette, mert nem tudta kifizetni 

a járandóságát. A gyóntatója, egy rendkívül jóképű ferences pap, Fray Diego óriási 

befolyással rendelkezett a hercegnő felett, és az udvarnál a hölgyek körében a bujaságáról volt 

hírhedt. Katalin bálványozta Diegót, egészen el volt ájulva tőle, ezért nem volt hajlandó 
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meghallani semmit, ami a pap ellen szólt. Az új spanyol követ, Don Guitier Gomez de 

Fuensalida észrevette, hogy a hercegnő félelmetes módon függ a fiatal paptól. Őszinte 

aggodalmáról levélben tájékoztatta a hercegnő apját, s a részletes beszámolót személyes 

szolgájával küldte el, és arra kérte a királyt, hogy Fray Diego helyére küldjön a hercegnőnek 

egy „idős és tisztességes gyóntatót”. 

Amint a hercegnő tudomására jutott, hogy a követ levelet írt az apjának, attól a pillanattól 

kezdve levegőnek nézte a férfit. Sürgetésére a követet visszahívták, s azontúl Katalin semmit 

sem volt hajlandó a gyóntatója hozzájárulása nélkül tenni. Április huszonkettedikén VII. 

Henrik elhunyt Richmondban. A temetés után az udvar Greenwichbe költözött, és az új király 

házassági szándéka hamarosan egyértelművé vált. Feleségül akarta venni jegyesét, Aragóniai 

Katalint. Igaz, néhány napig habozott, és lelkiismeret-furdalás gyötörte. Fennhangon azon 

tépelődött, vajon nem követ-e el bűnt azzal, ha feleségül veszi a bátyja özvegyét, és Istennek 

tetsző-e a pápa engedélye? A papok közül egyesek helytelenítették a házassági engedélyt, 

Ferdinánd király viszont azzal érvelt, hogy Katalin két nővére is ugyanahhoz a portugál 

királyhoz ment férjhez, és mindegyik egészséges gyermekeket szült a férfinak. 

A Titkos Tanács sürgette az új király esküvőjét a hercegnővel. Lelkiismereti aggályai 

ellenére Henrik bevallotta, hogy szereti Katalint, és minden nőnél jobban kívánja. Tízéves 

kora óta bámulatot érzett iránta, s immár tizennyolc éves volt. Tisztelte, és az utóbbi öt évben 

tanúsított bátorságát csodálatra méltónak találta. Tiszteletreméltó Margit is, akinek jelentős 

befolyása volt az ifjú királynál, áldását adta a házasságra. Henrik minden további nélkül 

házassági ajánlatot tett Katalinnak. Titokban esküdtek össze június tizenegyedikén a hercegnő 

lakosztályában. 

„Drága Rosamund, egész életemben nem voltam ily vidám! Boldogabb vagyok, mintsem 

valaha is gondolhattam volna. A férjuram a legnagyszerűbb és legkedvesebb férfi a világon. 

Soha el nem múló szeretetet táplálok iránta. Ami téged illet, kedves barátnőm, nem tudom 

eléggé megköszönni az elmúlt években nyújtott szíves támogatásodat, és kiváltképp azt, hogy 

imádkoztál értem. Nem tudom, hogy valaha is képes leszek-e viszonozni, amit értem tettél…” 

Rosamund arcán patakzott a könny, miközben a levelet olvasta. 

– Mondja meg a királynénak, hogy azt a keveset, amit érte tettem, anélkül tettem, hogy 

viszonzást vártam volna – közölte a királyi hírvivővel. – Megtisztelve éreztem magam, hogy 

őfenségét szolgálhattam. S adandó alkalommal ismét szolgálni fogom. Ugye szó szerint átadja 

az üzenetemet? Nem akarom levélben megírni, mert úgyis csak valamelyik titkár olvasná, és 

valószínűleg rögtön az irattárba helyezné. 

– Átadom, milady – ígérte a hírnök –, s ha szabad megjegyeznem, hiányozni fognak a 

friarsgate-i látogatások. Örömmel kísértem figyelemmel a lányaik felcseperedését. A jó Isten 

őrködjék felettük – mondta, és meghajolt. 

– Köszönöm – mosolygott Rosamund. 

– Tehát lezárult egy korszak – mondta este az ágyban Owein csendesen. – Az a Henrik, 

akit szolgáltam, meghalt, és eltemették. Az ifjú király megtette a becsületbeli kötelességét, és 

nőül vette Katalin hercegnőt. Most már csak várnunk kell, hogy megszülessenek az örököseik. 

– Ha már az örökösökről beszélünk, ideje, hogy újra megpróbáljunk fiút nemzeni, mylord 

– mormolta férje fülébe Rosamund, és fogaival dévajul megmorzsolgatta Owein fülcimpáját. 

– Bessie még csak egyéves – aggályoskodott Owein. – Még túl korai volna. 

– Húszéves vagyok, Owein – emlékeztette a férjét. – Nemzzünk egy-két fiút, és 

abbahagyom az anyai zsörtölődést. Különben is, a gyerek csak jövőre születne meg, és 

addigra Bessie kétéves lesz. Ez elegendő idő. – Férje szemébe nézett. – Már nem kíván 

engem, mylord? 

– Kezd egyre pajzánabb lenni, asszonyom. 



 147 

– Nyilván kacérnak kell lennem, ha fel akarom ébreszteni a szenvedélyed irántam, Owein 

– mondta, s férje ámulatára fölébe emelkedett. – Ha egy férfi meglovagolhat egy nőt, egy nő 

mién ne tehetné ugyanezt a férfival? – pillantott le meglepett urára. 

A férfi egy pillanatig elgondolkodott, majd simogatni kezdte hitvese kerek keblét. 

– Nincs tudomásom olyan intelemről, amely ezt tiltaná – elmélkedett Owein. 

Hüvelykujjaival asszonya mellbimbóit dörzsölgeti 

Megdöbbentő élmény volt. Rosamundot mindig csodálatos érzés ragadta el, amikor férje a 

melleivel játszott. Mocorogni kezdeti a férfin. 

– Eszembe jutott, hogy azt mondtam, valami mást kell tennünk, ha fiút akarunk, mylord. 

Lehet, hogy ez a póz fog csodát tenni velünk. – Előrehajolt, és ajkával súrolta Owein száját. – 

Te leszel a csődöröm, én pedig a lovasod. 

Hihetetlenül izgató volt hitvese eddig nem tapasztalt, szemérmetlen viselkedése. Almában 

sem gondolta, hogy az ő édes Rosamundja ily vakmerő és nyílt lépésre szánja el magát. 

Mindig örömmel vette a közeledéseit, elégedetten hevert alatta, s teljes mértékben kivette a 

részét az egymásban lelt örömükből, de ennél többet aligha tett. Owein érezte, hogy hímtagja 

bámulatos gyorsasággal megmerevedik. Egy pillanatra lehunyta a szemét, és csak élvezte a 

kéjes érzést, majd amikor kinyitotta, kezét kinyújtotta, hogy egyik ujjával ingerelni kezdje 

felesége apró szerelmi ékszerét. Hangosan felnevetett, amint hitvesét vágytól nedvesen találta. 

Ujjait a derekára szorította, felemelte, és ráengedte a férfiasságára. Felnyögött, amint hitvese 

forró öle körülölelte, miközben igyekezett erőteljesebben visszafojtani a vágyát. 

Férje hihetetlenül könnyedén csusszant be titkos rejtekébe. Rosamund a nyelvével 

megnedvesítette kiszáradt ajkát. A kezére támaszkodva hátrahajolt, és szégyenérzet nélkül 

élvezte a férfiasság teljes hosszát. Combjait férje dereka köré fonta, s először lassan, majd 

ahogy az izgalmuk fokozódott, egyre gyorsabban mozgott rajta, mígnem képtelen volt 

visszafojtani a torkából feltörő apró, kéjes kiáltásokat. Owein hirtelen felüvöltött, s Rosamund 

érezte, hogy a férfi nedve vágytól égő ölébe robban. Hirtelen kimerültnek érezte magát, és a 

sírás kerülgette, amint hitvestársa széles mellkasára omlott. Végre sikerült egy fiút nemzeniük, 

Rosamund tudta. 

Owein magához ölelte. 

– Merész fruska vagy, Rosamund, csinos kis hitvesem. Szeretlek. 

– Tudom. Hát nem szerencse, hogy én is szeretlek, Oweinem? 

A férfi a mellkasán érezte felesége könnyeit, és magában elmosolyodott. Bánta is ő, hogy 

szül-e neki fiút! Owein azzal is beérte, hogy vele lehet. Az ő aranyos rózsájával. Igaz 

szerelmével. Rosamund elaludt a férjén. Owein óvatosan a matracra hengerítette, a takarót 

magukra húzta, s még mindig mosoly ült az ajkán, amint lepillantott hitvesére. Csodaszép 

volt. Megértette a herceget, hogy sok-sok évvel ezelőtt el akarta csábítani. Az igazat 

megvallva, ő is le akarta venni a lábáról, ám az önmaga számára felállított lovagias 

viselkedési szabályok nem engedték meg, hogy megbecstelenítsen egy ártatlan lányt vagy 

bármilyen lányt. Lehunyta a szemét, és lassan álomba merült. Hála a skótok királynéja és a 

nagyanyja jóindulatának, az övé lett a szépséges Rosamund, s ezért örökké hálás lesz nekik. 

Az aratóünnepkor Rosamund már tudta, hogy ismét állapotos, de ezúttal egészen más 

tünetek kísérték a terhességét. Hónapokon át mindenre rendkívül érzékenyen reagált a 

gyomra, különösen a sülő hús illatára. Ha csak egy kicsit is megérezte a szagát, azonnal 

felfordult a gyomra, és mindent kiadott, ami benne volt. S amilyen hirtelen jött az émelygés, 

olyan gyorsan erőre kapott a hányás után. Ám a pocakja napról napra növekedett. A lányokkal 

soha nem volt hordóhasa, de most az első fiával volt viselős, bizonygatta mindenkinek, és 

emlékeztette őket, hogy a második férje után Hugh-nak fogja elnevezni. 

– Henry nem fog örvendezni, hogy szembesülnie kell ezzel az emlékkel – kuncogott 

Edmund Bolton, amikor mindahányan a teremben ültek, miközben a februári vihar verdeste 

az ablakokat, s odabent, a kandallóban a tűz hangosan pattogott. 
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– Aligha nevezném a fiamat Henrynek – mondta Rosamund, és egy cukrozott 

rózsasziromért nyúlt, amelyet tavaly nyáron tett el télire. 

– Lánynevet is kell választanotok – figyelmeztette Maybel. 

– Ez nem lány lesz – jelentette ki Rosamund határozottan. 

– Az lesz, amit Isten akar, Rosamund. Minden eshetőségre felkészülve azért válassz egy 

lánynevet is – erősködött Maybel. 

Rosamund azonban nem tudott és nem is akart mást. 

– Ő akkor is Hugh – szögezte le hajthatatlanul. 

Néhány nap múlva vajúdni kezdett. 

– Még túl korai! – kiáltotta. – Ó, Istenem! Túl korán jön! – Térdre roskadt, és kétrét 

görnyedt a rettenetes fájdalmaktól. 

Owein felnyalábolta, és a karjában tartotta, amíg a szolgák elszaladtak a szülőszékért. A 

magzatvíz elfolyt, és eláztatta mindkettőjüket. Férje azonban nem volt hajlandó magára 

hagyni, hanem melléje térdelt, s megnyugtató hangon beszélt hozzá, csitítgatta, miközben 

Rosamund vajúdott, hogy világra hozza magzatát. Borral átitatott zsebkendővel nedvesítgette 

az ajkát. Csókot lehelt a homlokára, letörölgette a gyöngyöző izzadságcseppeket. Rosamund 

keserű könnyeket ontva, szívszaggatóan zokogott, hiszen régóta tudta, hogy ez a gyermek fiú, 

s ösztönösen érezte, hogy el fogja veszíteni, mielőtt még megismerné. A szíve sajgott ettől az 

érzéstől, mégis váratlanul érte, amikor az erőlködéstől megfeszülő testéből kitóduló véres 

folyadékkal együtt kicsusszant a formás kisfiú a nyakára szorosan rátekeredett 

köldökzsinórtól elkékült arccal és végtagokkal. Egyetlen hang sem hagyta el a baba torkát. 

Maybel lemondóan, szomorúan csóválta a fejét, miközben könnyek peregtek az arcán. 

– Szegény kicsike meghalt – közölte. S hogy a tragédiát megpróbálja enyhíteni, 

hozzáfűzte: – De te életben maradsz, drága leányom, és szülsz Friarsgate-nek egy másik 

örököst. 

– Hadd lássam őt – szólalt meg Rosamund. – Hadd lássam az én Hugh-mat. 

Maybel letörölgette a vért a csecsemőről, bebugyolálta a fehér pólyába, és Rosamund 

kezébe adta. 

A bánkódó anya lepillantott a karjában tartott kisdedre. A baba tökéletes mása volt az 

apjának, miniatűr arcvonásai Oweinéit utánozták; kerek koponyáját apró szőke pihék 

borították, s parányi, vörösesszőke szempillái szinte láthatatlanok voltak. Rosamund néma 

könnyei a parányi holttestre hullottak, amint sajgó keblére szorította gyermekét. Maybel az 

imént levágta a köldökzsinórt a csecsemő nyakáról, de a baba arcszíne még mindig 

halványkék maradt. Az idősebb asszony most érte nyúlt, hogy elvegye, de Rosamund ádáz 

pillantást vetett rá. 

– Még ne! – kiáltott rá. – Még ne vedd el. 

– Add oda a fiamat – kérte végül Owein nyugodt hangon. Rosamund megcsókolta az 

újszülött hideg homlokát, és átnyújtotta az apjának. Owein tanulmányozni kezdte a karjában 

tartott öklömnyi emberpalántát. – Tökéletes legényke, és annak ellenére, hogy egy hónappal 

korábban jött a világra, ugyanakkora, mint a nővérei voltak a születésükkor. Szép fiút 

nemzettünk, szerelmem. Majd nemzünk egy másikat, ígérem. – Odanyújtotta a csecsemőt a 

fiatal papnak. 

– Megkeresztelem, milady, mielőtt eltemetjük – mondta Mata atya csendesen. – Tudom, 

hogy Hugh-nak hívják. Esetleg adhatnánk még a Simon nevet, mert ma Szent Simon napja 

van. 

Rosamund beleegyezően bólintott, majd szomorúan megkérdezte: 

– Hogyan tudja elhantolni, amikor a talajt hó borítja, jó atyám? 

– A templom mellett puhább a föld, asszonyom. 

Rosamund ismét bólintott. 

– Jól van – csupán ennyit mondott. 
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A pap elhagyta a termet a halott kisdeddel. 

– Miért nem tudlak fiúval megajándékozni? – kérdezte Rosamund kétségbeesetten. 

– Szültél nekem egy fiút – felelte Owein. 

– De a fiunk, halott! – kiáltotta. – Meghalt! 

Owein átölelte, és hagyta, hogy kisírja magát. Sós könnyeitől égett, sajgott a szeme, s 

olyannyira bedagadt, hogy alig tudta kinyitni. A szülésben kimerült, és a mély lelki 

fájdalomtól és fáradtságtól minden ereje elhagyta. Férje a karjába vette, miután Maybel 

eltakarította a balsikerű szülés nyomait, és felvitte a hálószobájukba. Lefektette az ágyba, vitt 

neki egy csésze forralt bort, és a hátát megtámasztva megitatta vele az egészet. Tudta, hogy 

Maybel a borba belevarázsolt egy kis máklevet. Rosamund hamar álomba merült. 

– Gondoskodom róla, hogy napokig aludjon – mondta Maybel Oweinnek, amikor a férfi 

visszatért a terembe. – Az álom nagy gyógyító, bár Rosamund még sokáig bánkódni fog a 

gyermek elvesztése miatt. Milyen kár érte, Owein, hiszen tökéletes, formás legényke volt. 

– Akkor miért érkezett korábban, és miért halva született? – kérdezte Owein keserűen. 

Dühös volt, csak Rosamund soha meg ne tudja, nehogy önmagát hibáztassa. – Igen szép 

gyerek volt. Ugyanolyan, mint a nővérei. 

– Azért született halva, mert a köldökzsinór rátekeredett a nyakacskájára, és megfojtotta. 

Már az anyja méhében halott volt, és ki tudja, mióta. Hogy miért? A pap azt fogja mondani, 

hogy ez Isten akarata volt, bár nem tudom, hogy a jó Isten miért akarná, hogy egy aranyos 

gyermek holtan jöjjön a világra – felelte Maybel. – Ez egy rejtély, de Rosamund 

bebizonyította, hogy tud fiút szülni. Majd összehoznak egy másikat, és a következő 

alkalommal minden rendben lesz. Ez egy véletlen baleset volt, nem több, bármit mondjon is a 

pap. 

– Így igaz – értett egyet a férfi –, de Rosamundot elemészti a bánat, Maybel. – Leült a 

székébe a tűz mellé, kezét kinyújtotta, hogy meglapogassa az angol agarat, miközben elvette 

az asszonytól a serlegbe kitöltött bort. 

– Persze hogy keseregni fog. Szerető feleség és odaadó anya – felelt vissza Maybel. 

– Mit mondjak a lányainknak? – tanakodott Owein. 

– Mondja azt, hogy az öccsük úgy döntött, hogy az angyalokkal marad – válaszolta 

Maybel. – Csak Philippa fogja igazán megérteni, hogy mi történt. Banon és Bessie még túl 

kicsik. 

– Kétségtelenül – mondta Owein, és a gondolataiba mélyedve szürcsölgette a borát. Észre 

sem vette, hogy az asszony magára hagyta a kihalt teremben, s a tűz a lábát melegíti. Utoljára 

sok-sok évvel ezelőtt érezte magát ilyen szomorúnak, amiatt, hogy az édesanyja meghalt, s 

miután az őt felnevelő nővére férjhez ment, életében először magára maradt. Az egyedüllét 

érzése mindvégig elkísérte, amíg feleségül nem vette az ő Rosamundját. A kis Hugh 

elvesztése miatti bánatukban osztoznak egymással; szeretetet és vigaszt nyújtanak 

egymásnak. Mindkettőjüknek könnyebb lesz együtt elviselni a mérhetetlen szívfájdalmat. 

Rosamund napokig aludt, csak rövid időszakokra ébredt fel, hogy egyen egy keveset, és 

vigasztalást kapjon a férjétől. Ivott a csészéből, és újra álom szállt a szemére. Egy hét után 

kialudta magát. Három lánya bemászott az ágyukba, mellé bújtak, és arról csacsogtak, hogy 

az öccsük az angyalokkal akart maradni. Rosamund, amikor ezt hallotta, a könnyeit 

visszanyelve szorosan magához ölelte a lányait. Egy újabb hét elteltével felkelt az ágyból. 

Észrevette, hogy a hó már olvadozik, és a hegyek kezdenek zöldellni. A szabadban tett első 

rövid sétája a kis sírhanthoz vezetett, ahol a fia nyugodott. Hosszú ideig álldogált a sírhalom 

fölött, legalábbis Oweinnek úgy tűnt. Végül megfordult, és közölte: 

– Éhes vagyok. 

– Akkor menjünk vissza a terembe, és együnk – javasolta Owein megkönnyebbülten. 

Rosamund a kezét férje tenyerébe csúsztatta. 
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– Tudom, hogy balszerencsés véletlen volt. Ez többé nem fordul elő, és lesz egy másik 

fiunk, Owein. 

– Úgy lesz – értett egyet Owein, de amikor felesége hallótávolságon kívül volt, utasította 

Maybelt, hogy ismét kezdje el itatni Rosamunddal a fogamzásgátló főzetet. – Isten akarata, 

hogy lesz-e fiunk vagy sem – mondta az asszonynak –, de nem teszem kockára a szerelmem 

életét. 

– Igen, ismét erőre kell kapnia – osztotta a véleményét Maybel. 

Folytatódott a megszokott életritmusuk. A földeket felszántották, és elvetették a gabonát. A 

konyhakertek újra életre keltek. A gyógynövények kezdtek kizöldellni a szalmatakarás alatt. 

Teljes erővel beköszöntött a tavasz. A gyümölcsösök virágba borultak. Rosamund még soha 

nem látta őket ilyen szépnek. A fák koronáján pompázó rózsaszínű és fehér virágok enyhe 

édeskés illatot árasztottak. 

Henry Bolton ellátogatott hozzájuk Otterlyből, együttérzését fejezte ki fiuk elvesztése 

miatt, majd azzal a javaslattal állt elő, hogy jegyezzék el Philippát a legidősebb fiával. 

– Még nem szándékozom eljegyeztetni egyik lányomat sem – közölte Owein Rosamund 

nagybátyjával. – Ám ha szándékomban állna is, távolabb keresnék párt nekik. A friss vér 

nemesíti és erősíti a vérvonalat, Henry. Nézzen másik lány után a fia számára. Az enyéim 

közül egy sem lesz az öné. 

Henry Bolton lehorgasztott fejjel, lógó orral elnyargalt. 

– Azt hiszem, végre kudarcot vallott – jegyezte meg Rosamund a távozó nagybátyját 

figyelve. – Soha nem hittem, hogy lemond Friarsgate megszerzéséről, de most igazán 

remélem, hogy letett erről a szándékáról. 

– Lerí róla, hogy megtört ember – mondta Owein. – Tönkretette a felesége szemérmetlen 

viselkedése. Ha valóban ember lenne a talpán, kitenné az asszony szűrét a házból, de hát 

anyámasszony katonája. Mindig is egy szájhős volt, és gyáva, mint a nyúl. 

Rosamund egy pillanatig szánalmat érzett Henry Bolton iránt. Nagybátyja elbizakodottan 

mindig is különbnek tartotta magát a két féltestvérénél, lenézte őket, amiért törvénytelen 

gyerekként látták meg a napvilágot. Lám, most kénytelen volt eltűrni felesége házastársi 

hűtlenségét, és sajátjaként elfogadni az asszony két fattyú gyermekét. Nem volt mersze 

másképp cselekedni, nehogy csörgősipkás bolondnak nézzék, mert azt nem tudta volna 

elviselni. Ezért inkább összeszorította a fogát, és elfogadta azt, amin nem változtathatott. 

Most, hogy Angliában VIII. Henrik uralkodott, gyakrabban érkeztek hírek, különösen 

amint melegre fordult az idő. A házalók nagy számban kerekedtek fel, s jöttek Friarsgate-be, 

amelyről tudták, hogy gazdag uradalom. 

Rosamundék ily módon értesültek arról, hogy a királyt és a királynét június 

huszonnegyedikén, Szent Iván napján a Westminster-apátságban megkoronázták. A királyi 

pár huszonkettedikén bárkán érkezett Greenwichből, és szokás szerint a londoni Towerben 

szállásolták el őket. Az egész város ünnepelt. Az ifjú király pompásan festett pazar 

öltözékében. 

Ismét eljött az aratás ideje, és bőséges termést takaríthattak be. Friarsgate magtárai 

csordultig megteltek, s az alma- és körtefákról kosárszámra szedték a gyümölcsöt. Owein épp 

a gyümölcsszedés kellős közepén tartott. Valamilyen oknál fogva, amit Rosamund soha nem 

tudott megérteni, férje kedvét lelte abban, hogy felmásszon a fák tetejére a termésért, amelyet 

mások nem értek el. Kézzel leszakította, s ledobta a lent várakozó asszonyoknak. Óriási 

örömöt jelentett számára, amikor a tél derekán lement a pincébe, és ropogós almával vagy 

körtével tért vissza. Rosamundnak elmesélte, hogy a kosár legtetején azok a gyümölcsök 

mosolyognak, amelyekért ő mászott fel a fára. Majd csinos arcán elégedett, széles vigyorral 

jóízűen elrágcsálta a maga szedte gyümölcsöt. 

Owein az egyik szeptemberi délutánon a gyümölcsösben tartózkodott. Rosamund odabent 

épp korcot varrt Philippa új szoknyájára. Amikor Edmund belépett a terembe, az asszony 
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felpillantott, és üdvözlésképpen rámosolygott. Egyszeriben vénséges öregembernek látta a 

nagybátyját. 

– Rosamund – szólalt meg Edmund. 

– Tessék? – Ekkor vette észre Maybelt Edmund háta mögött. 

– Rosamund – ismételte, s a fiatalasszony megdöbbenésére, az őszinte szívfájdalomtól 

elszoruló torokkal, a könnyeit nyelve zokogni kezdett. 

– Jézus, Mária! – fakadt szóra halkan Maybel, és férje mögül előrenyomult. A férfiakat a 

lehető legrosszabb pillanatban hagyja el a lelkierejük. – Baleset történt – kezdte. 

Rosamund talpra ugrott, a szoknyácska az öléből a földre esett. Csak egyetlen szót 

kérdezett: 

– Owein? 

Maybel mély lélegzetet vett. 

– Meghalt – közölte. 

– Meghalt? – Rosamund úgy meredt az idősebb nőre, mintha az meghibbant volna. – 

Meghalt? 

– Lezuhant a fáról, kedvesem. Nyakát szegte. Amint földet ért, azonnal kilehelte a lelkét – 

mondta Maybel, sírással küszködve. 

Rosamund sikoltozva jajveszékelni kezdett. A panaszos, szánalmas hangra a kutyák a 

teremben vonítani kezdtek, és a két macska rémülten iszkolt be a főasztal alá. 

Edmund hangosan sírt, mint egy szűz lány. Rosamund az őrület szélén állt. Maybel 

megviselt arcát is könny áztatta, de előrelépett, és teljes erővel arcul ütötte Rosamundot. 

– Szedd össze magad, lányom! – parancsolt rá erélyesen. – Ne felejtsd el, hogy Friarsgate 

úrnője vagy. Nincs mit tenni, mint belenyugodni a történtekbe. Ez szörnyű csapás, de nem 

lehet rajta változtatni. Emlékezz csak, hogy a királyné hogyan viselte el a hányattatását, és 

kövesd a példáját. 

Rosamund ámbraszín szemét az ajtóra függesztette. Szája elé kapta a kezét, amint a férfiak 

egy deszkalapon behozták a férjét. Mélyeket lélegzett, hogy kitisztuljon a feje. 

– Edmund, hagyd abba a zokogást, és beszélj az áccsal. A sötétség beállta előtt legyen itt a 

teremben a koporsó. Az uramat a temetés előtt fel kell ravatalozni, ahogy illik. Valaki menjen, 

és hozza ide Mata atyát, ha még nem szaladtak érte. Annie – szólt a szolgálóhoz. – Azonnal 

vezesd a terembe a lányaimat. Tudniuk kell, hogy mi történt az apjukkal. – Odament, hogy 

megnézze Oweint. – Tegyék fel a főasztalra – utasította a munkásokat. Owein szokatlannak 

tűnt, a nyaka furcsa szögben állt, s az ajkán meglepetés tükröződött. Rosamund érezte, hogy 

az ájulás kerülgeti, ezért elfordult, megkereste a székét, és lezöttyent rá. – Ó, Istenem! – 

suttogta maga elé, s kitört belőle a zokogás. 

Annie beterelte a gyerekeket a terembe. Philippa és Banon egymás kezét fogta, de a kis 

Bessie-t Annie a karjában hozta. Philippa szeme a főasztalra tévedt, de a kisebb lányok 

semmit sem vettek észre, csak azt, hogy az anyjuk sír. Rosamund kitárta feléjük a karját. 

– Mi baja van a papának? – kérdezte Philippa. 

– Szerencsétlenség történt. A papa leesett a fáról. Felment az angyalokhoz. – Rettenetesen 

gyengének tűnt ez a magyarázat, de nem tudott mást kigondolni. 

Meleg vizet hoztak, és Oweint levetkőztették. Rosamund maga mosdatta meg férje 

holttestét, és abba a szép bársonyruhába öltöztette, amelyet az esküvőjük napján viselt. 

Szemfedőre nem volt szükség. Owein Mereditht az érckoporsóba fektették, és 

vászonszalaggal felkötötték az állát. Két kerek rézpénzt helyeztek a szemhéjára. Rosamund 

lehajolt, csókot lehelt párja élettelen ajkára, majd betették a fakoporsóba. 

Talpas gyertyatartókban lángoló méhviasz gyertyákat állítottak a koporsó négy sarkához. 

A koporsófedelet félig rátették, így Owein tetemének csak a felső része látszódott. Ekkor 

megjelent Mata atya, a karjában egy nyaláb késő nyári virággal, és szétszórta a fedélen. A két 

imazsámolyt a templomból hozták át. A pap és Friarsgate úrnője letérdeltek imádkozni, 
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miközben a szolgák feltálalták a vacsorát a teremben. Rosamund a főasztalhoz ült Philippával. 

Nem volt étvágya, de megkönnyebbülten látta, hogy legidősebb lánya rendesen teleette 

magát. Banont és Bessie-t a gyerekszobában etették meg. Vacsora után anya és lánya a 

ravatalnál letérdepelt fohászkodni a pap, Edmund és Maybel vigyázó szemei előtt. Philippát 

végül elvitték lefektetni, de Rosamund nem volt hajlandó elmozdulni. 

– Itt maradok, az uram mellett – mondta dermedt hangon. 

A másik három megegyezett, hogy felváltva virrasztanak az özveggyel a halott mellett. 

Mata atya aludni küldte Edmundot és a párját, míg jómaga letérdelt Rosamund mellé, és 

imába fogott. Ezen a hosszú éjszakán hónapok óta először fordult hidegre az idő. A pap 

jóformán egész éjjel az úrnő mellett maradt, s csak akkor volt hajlandó átadni a helyét, amikor 

Edmund bejött a terembe, hogy megpirongassa, amiért nem keltette föl. 

– Hamarosan megvirrad – szólt Edmund. – Fel kell készülnie a misére, főleg ezen a 

gyásznapon. 

– Mikor tartsuk a gyászmisét, Edmund? Még ma? – kérdezte a pap csendesen. 

– Nem – hallotta Mata atya Rosamund hangját. – Holnap délután. Azt szeretném, hogy 

mindenki eljöhessen végső búcsút venni az én Oweinemtől. – Erőtlen mosolyt küldött 

nagybátyja felé. – Edmund, én nem vagyok szerencsétlen őrült Johanna, aki nem tud 

megválni az ura tetemétől. Owein eltávozott az élők sorából. Itt csak a porhüvelye fekszik. 

Az, aki ő volt, immár Istennél van. 

– Akarod, hogy értesítsük Henryt vagy Richardot? – kérdezte Edmund. 

– Küldjetek a nagybátyámért a St. Cuthbertbe, de Otterlybe ne. Henry úgyis hamarosan 

értesül a hírről, nekem pedig most nincs erőm megvitatni vele, hogy következő férjemként 

milyen érdemei lennének a legidősebb fiának. Azt hiszem, többé nem megyek férjhez. 

Friarsgate-nek három örökösnője van, és ennyi bőven elég következő nemzedéknek. 

Edmund bólintott. 

– Magam megyek a St. Cuthbertbe, lányom. 

– Köszönöm – mondta, és visszafordult a koporsó felé. 

Richard Bolton még aznap késő délután megérkezett az apátsági templomból. Azon 

nyomban a szárnyai alá vette unokahúgát, és ragaszkodott hozzá, hogy az újabb virrasztás 

előtt aludjon pár órát. 

– Ha megbetegszel, nem lehetsz a lányaid segítségére – igyekezett rábeszélni a pihenésre. 

– Csak nem akarod Henry szerető gondoskodására bízni őket? 

Rosamund hallgatott a szavára, de hamarosan újból talpon volt, hogy átvirrassza az 

éjszakát. A temetés napján hajnalban még aludt egy keveset, majd a lányaival gyászruhát 

öltöttek magukra, és részt vettek a férje tiszteletére celebrált gyászmisén. A kis templom 

zsúfolásig megtelt a friarsgate-i ékkel. Sokan nem tudták visszafojtani a sírást. Jajszavuk 

felerősödött, amikor Rosamund a gyerekeivel elindult Owein koporsója mögött a templom 

melletti temetőbe. Friarsgate úrnője hangosan zokogva nézte, ahogy férje koporsóját 

leengedik a sírba. Amikor az utolsó rögöket lapátolták a hantra, mindenki döbbenetére 

egyszer csak ájultan esett össze. 

Visszavitték a terembe, ahol tollat égettek az orra alatt, hogy magához térjen. Ahogy 

kinyitotta a szemét, csupa aggódó arcot látott maga körül. 

– Már jól érzem magam – nyugtatta meg őket. 

– Ki vagy merülve – mondta Maybel éles hangon. – Ez a színtiszta igazság. 

– Le kellene feküdnöd, unokahúgom –javasolta Richard Bolton. 

– Majd csak a halotti tor után – makacskodott Rosamund. – A ház asszonyaként 

kötelességem vendégül látnom Friarsgate népét. 

Nem vitatkoztak vele. A halotti tor után Rosamundot a lányaival együtt ágyba dugták, s 

Richard és Edmund Bolton még elüldögéltek Maybellel és Mata atyával a teremben. 

– Owein nem hagyott maga után végrendeletet – szólalt meg Richard. 
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– Ez esetben nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy megvédjük Henrytől és a fiaitól – 

mondta Edmund. – Attól félek, hogy Rosamund erőszakos tettre ragadtatja magát, ha Henry 

ismét megpróbálja ráerőltetni az akaratát. 

– Akkor majd mi írunk egy végrendeletet – jelentette ki Richard Bolton nyugodt hangon. – 

Henry nem ismerheti Owein kézírását. Azt foglaljuk írásba, amit hitünk szerint unokahúgunk 

férje is megfogalmazott volna a Rosamundról és a lányairól gondoskodó végakaratában, ön 

pedig – tekintett Mata atyára – aláírja Owein nevét. 

– Én? – kérdezte döbbenten a fiatal pap. 

– A végrendelet tartalmazni fogja, hogy Rosamund köteles gondoskodni a lányairól és 

Friarsgate-ről. Mi pedig Rosamund felügyeletéről, s halálunk esetén Rosamund ismét a király 

gyámsága alá kerül a lányaival együtt. 

– Én írjam alá Sir Owein nevét? – ismételte meg a kérdését a pap. 

– Igen – felelte Richard. – Ön írja alá az okiratot, amit én állítok ki Owein nevében, s 

azután ön meggyónja nekem a bűnét. Természetesen fel fogom oldozni önt a vétke alól, Mata. 

– Kék szeme megcsillant. 

– Akkor essünk túl rajta – szorgalmazta Mata atya. – Henry Bolton már értesülhetett az 

unokahúgát ért veszteségről, és egy, legfeljebb két napon belül itt terem. Egy kis földet kell a 

pergamen repedéseibe dörzsölnünk, hogy régebbi keletűnek látsszék. 

– Régebbinek? – nézett zavartan Edmund. 

– Csak nem akarja, hogy az okirat vadonatújnak tűnjön, Edmund? – kérdezte Mata atya 

tréfán kívül. – A repedésekben a föld annak látszatát kelti, mintha az okmány porlepte volna. 

Kéznél van egy régi pergamen? Az is segítségünkre lenne. – Most ő hunyorított. 

Richard Bolton bólintott, s vékony ajkán halvány mosoly tűnt fel. 

– Fényes jövőt jósolok önnek az egyházon belül, Mata – jegyezte meg szárazon. – Nos, 

lássunk munkához. 



HARMADIK RÉSZ 

Szépséges Rosamund 
1510-1511, Anglia 
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13. fejezet 

A király és hitvese ritka nyugodt pillanatot töltött a királyné magánszobájában. Az ajtó 

előtt őrök álltak, a nappaliban a királyné udvarhölgyei társalogtak egymással, míg Henrik és 

Katalin rövid időre kettesben voltak. Az ifjú király szerette a párját, és nagyra becsülte, de 

kalandozó tekintete azért megakadt a bájos arcú, élénk eszű, szellemes hölgyeken. Annak 

ellenére, hogy nős volt, nem tagadta meg magától a titkos örömöket. A királyné idáig nem 

szerzett tudomást a gyönyörök mezején tett kiruccanásairól. Henrik tudta, hogy nem szabad 

Katalin finom lelkületét felzaklatnia. Egy gyereket már elveszített. Ezért gondja volt rá, hogy 

naponta fél órácskát az ő Kate-jével töltsön, aki már annak is örült, ha vele lehetett. 

– Emlékszel a friarsgate-i Rosamund Boltonra? – kérdezte férjétől a királyné. Az ölében 

feküdt az imént elolvasott, pergamenre írt levél. 

A király elgondolkodva ráncolta össze széles homlokát. Persze hogy emlékezett rá. De még 

mennyire! Mindenáron el akarta csábítani, de az apja valamelyik nyavalyás lovagja 

megakadályozta ebben, s azután még ki is oktatta a lovagiasságról. 

– Nem hinném – bökte ki végül. – Ki ez a Rosamund Bolton? 

– Rövid ideig az udvarnál tartózkodott – felelte Kate. – Egy cumbriai örökösnő. Az apád 

gyámleánya volt. 

– Apámnak sok védence volt – jegyezte meg a király. Ám egyiknek sem volt olyan kerek 

keble és lágy tekintetű, ámbraszín szeme. 

– A nővéred kegyeltje volt azokban a hónapokban, mielőtt Margit Skóciába férjhez ment – 

magyarázta kitartóan Henriknek. – A nagyanyád és a nővéred rávették az apádat, hogy adja 

feleségül Sir Owein Meredithhez. Itt, az udvarnál jegyezték el őket, majd Margit 

nászmenetével északra mentek, de a skót határ előtt elhagyták a kíséretet. 

Sir Owein Meredith! Igen, ő volt az a lovag, aki úgy megleckéztette őt. A király a hitvesére 

mosolygott. 

– A haja színe vörös volt, Kate, szerelmem? Azt hiszem, emlékszem egy vörös hajú lányra. 

Vagy sötét hajkoronája volt? – A király homloka ismét ráncba szaladt, amint eltűnődni 

látszott. 

– Vörösbarna, Henrik, a szeme színe pedig ugyanolyan árnyalatú, mint a tetszetős balti 

borostyánkőé – világosította föl a királyné. – Az arcbőre az angolokéra jellemzően tökéletesen 

szép, amely mindig is csodálattal töltött el. Bársonyos fehér, és az orcáján a pír, mint a 

vadrózsa, amiről mindig azt tartottam, hogy jól illik a nevéhez. Rosamund. 

– Megvan! – kiáltott föl a király. – Azt hiszem, magam előtt látom a hölgyet. Csinos lány, 

aki kétszer megözvegyült, noha még csak tizennégy éves volt. 

– Úgy van! Ő az! Ó, de boldog vagyok, hogy az eszedbe jutott, Henrik! Szeretném idehívni 

az udvarhoz. 

– Nocsak, kedvesem, nincs elég hölgy, aki szolgáljon téged, hogy egy cumbriai nőt is ide 

kell kéretned? Attól tartok, hogy a férjének is lehet egy-két szava ehhez. Én például nem 

szívesen engednélek el nélkülem – mosolygott szélesen a király. 

A királyné bájosan elpirult, majd így szólt: 

– Ismét megözvegyült, Henrik. Szerencsétlennek vérzik a szíve, hiszen szerette Sir Oweint. 

Tudod, három kislányuk van. A másodiknak én vagyok a keresztanyja, noha még egyszer sem 

láttam. 

Az uralkodó érdeklődése felcsillant. 
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– Hogyan lehet az, hogy te ennyi mindent tudsz erről a vidéki hölgyről, sőt a gyermekének 

a keresztanyja vagy? – tudakolta feleségétől. Asszonya néha meglepte őt, rendszerint akkor, 

amikor a legkevésbé számított rá. Még jobban ki kell ismernie az ő Kate-jét, gondolta Henrik. 

– Leveleztünk, kedves uram, szinte azóta, hogy elhagyta az udvart. Fogalmad sincs arról, 

mily kedves volt hozzám, miként arról sem, hogy milyen hűséges a mi házunkhoz. Rosamund 

Boltonnal nincs szeretetreméltóbb nő a világon. Ha legalább a bánatát tudom enyhíteni, szíves 

örömest megteszem. Kérlek, add a hozzájárulásodat, hogy idejöhessen. Igazán örömömre 

szolgálna. 

– Természetesen idejöhet – mondta a király, s kíváncsiságát még jobban felcsigázta a 

dolog. – Ám áruld el nekem, édes Kate, miben nyilvánult meg az irántad tanúsított 

kedvessége. 

– Értesült nyomorúságos anyagi helyzetemről annak idején, amikor az édesapád, Isten óvja 

a lelkét – vetett keresztet buzgó ájtatossággal Katalin –, még bizonytalan volt abban, hogy 

összeeskessen-e bennünket, és közte és az apám között még folyt a huzavona a 

támogatásomról. Akkor Rosamund Bolton küldött nekem egy pénzes tarsolyt. S azután nem is 

egyet. Évente kétszer adott annyit, amennyi módjában állt. Nem volt nagy összeg, csak 

néhány hétre elegendő, de ő akkor is hűséges és kitartó volt. A hírvivőm elmondása szerint 

egyszer eladott egy fiatal mént, egy egyéves csikót, egy kiváló csatamén utódját, és az összes 

bevételt nekem küldte el. Lady Neville, akinek a férje ugyancsak meg akarta venni a lovat, de 

végül rálicitáltak, megerősíti a történetet. 

– Hű, a mindenit! – ámult el a király. 

– Kedves leveleivel mérhetetlen vigaszt nyújtott. Írt az életéről, a terhességeiről, a 

gyerekeiről, de főként Sir Oweinről. Elveszített egy fiút, akit ez év elején hozott világra, 

ahogy én is elveszítettem a magzatomat. Most pedig Sir Oweint gyászolja. – A királyné 

szünetet tartott, és felpillantott a férjére. – Ugye megérted, hogy tartozom neki, Henrik? 

A király lassan bólintott. Milyen érdekes, hogy az ő Kate-je annak idején egy jelentéktelen 

kislány szeretetteljes hűségét élvezte, akihez ráadásul csak rövid ismeretség fűzte. 

– Hogyan halt meg Sir Owein? – érdeklődött. – Nem volt már fiatal, de ősz szakállú 

vénember sem. 

– Leesett egy fáról – felelte a királyné –, bár fogalmam sincs, mit keresett ott. Szegény 

Rosamund azt írja, hogy harmincnyolc éves volt. 

– Megengedem, hogy kíséretet küldj érte Friarsgate-be. És egy pénzes erszényt is adj, hogy 

kelmét vásárolhasson, és szép ruhákban járhasson, amíg nálunk tartózkodik – utasította 

hitvesét nagylelkűen. 

– Ó, Henrik, olyan kedves vagy! – kiáltott fel a királyné, s férje ölébe vetve magát, 

összecsókolgatta az arcát. – Igazán nagyon szeretlek, drága uram! 

Tudor Henrik kuncogott, és visszacsókolta, majd simogatni kezdte a mellét, miközben a 

királyné arcát elöntötte a pír mind örömében, mind zavarában. 

 

A királyi hírvivő megérkezett Friarsgate-be az úrnőnek vitt degeszre tömött erszénnyel és a 

királyné levelével. Katalin megírta Rosamundnak, hogy fogadja el a pénzes zacskót, 

vásároljon finom kelméket, varrasson belőlük ruhákat, amelyeket az udvarnál viselhet. Hat 

héten belül Londonba kísérik. Egy szolgálót vihet magával. 

– Sehogy sem tudok elmenni – közölte Rosamund Maybellel. 

– Dehogynem mehetsz el! – csattant fel Maybel. 

– Hogy hagyhatom itt a gyerekeimet? – siránkozott Rosamund. – Bessie-t épphogy csak 

elválasztottam. Kötelezettségeim vannak. 

– Rosamund – szólalt meg Edmund higgadtan, mert látta, hogy ingerlékeny hitvestársa 

kezd kijönni a sodrából. – Drága unokahúgocskám, ez nem akármilyen meghívás. Ennek a 

királyságnak az uralkodónője kért fel téged arra, hogy csatlakozz az udvarához. Nem várja el 
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tőled, hogy hosszú ideig maradj nála, de ez királyi parancs, Rosamund. A termést 

betakarítottuk, és minden készen áll arra, hogy nyugodtan várjuk a telet. Holnap bekísérlek 

téged a feleségemmel Carlisle-be, hogy megvásárold az anyagot a ruhákhoz. Nincs sok időnk 

a készülődésre, kedvesem, de muszáj elmenned. 

– Mit gondolsz, meddig maradok? – kérdezte Rosamund. – Tudod, bácsikám, hogy 

mennyire nem szeretek távol lenni az otthonomtól. 

– Legfeljebb pár hónapig, gyermekem. Ne feledd, hogy legutóbb, amikor az udvarnál 

jártál, királyi védenc voltál, de most felnőtt nő vagy. Lehet, hogy még egy kiváló, előkelő 

férjet is találhatsz magadnak a király emberei között – kuncogott. 

– Jézus, Mária! – esett kétségbe Maybel, haragos tekintetet vetve Edmundra. Szegény 

Oweint épphogy csak elhantolták, de az ő férje már egy újabb férfiról jártatja a száját! 

– Ó, bácsikám, soha többé nem megyek férjhez! 

– Nos, bárhogy legyen is, unokahúgom, ezzel a látogatással egy kicsit több szabadságot 

élvezhetsz. Az ifjú király állítólag egészen kedves ember, és az udvara vidám. Owein sem 

kívánná tőled, hogy életed végéig őt gyászold. 

– Bácsikám, Owein még csak két hónapja hagyott itt – emlékeztette nagybátyját 

Rosamund, s könny szökött a szemébe. 

– Fogd be a szád, vénember! – sziszegte Maybel Edmundnak. 

Elmentek Carlisle-be, és pompás kelméket vásároltak az udvarnál hordandó ruhákhoz. 

Rosamund, özvegységére tekintettel, nem volt hajlandó élénk színeket választani. Úgy 

döntött, hogy diszkrét pasztellszíneket fog viselni. Az elkövetkező hetekben Maybellel és 

számos friarsgate-i nővel együtt hozzáfogtak megvarrni az alkalomhoz illő ruhatárat. 

Elhatározta, hogy négy ruhát visz magával. Két feketét, egy mély vadászzöldet s egy éj 

színkéket. A szoknyák harang alakúak voltak, mivel a carlisle-i kereskedő, akitől a 

szoknyaabroncsot vették, arról biztosította őket, hogy ez a legújabb divat az udvarnál. 

– Ez a királyné spanyolos hatása – kacsintott a férfi. 

A kereskedő felesége előadta, hogy a ruhafelsőt nehezebb elkészíteni, mert a ruhaujjak 

bonyolultabbak. A Londonban élő nővére küldött neki rajzokat a legutolsó divatról. A nő, 

miközben a skiccet mutatta Rosamundnak, a spanyolok eleganciájáról áradozott. 

– A nővérem azt mondja, hogy a királyné a legcsinosabb. A Spanyolországból hozott ruhái 

mind fényűzőek voltak. 

„Ha tudná az igazságot!”, gondolta magában Rosamund, de csak bólintott, megköszönve a 

kereskedő feleségének a segítségét. 

Az új ruhatárral a kísérők megérkezése előtt két nappal készültek el. Az öltözékeknek 

szögletes dekoltázsa volt. A fekete brokátot arany hímzéssel díszítették, hogy oldják 

komorságát. A zöld bársonyt puha barna prémmel szegélyezték. A kék brokát nyakkivágását 

középkék bársonnyal, a fekete bársonyét pedig ezüsttel hímzett fehér bársonnyal szegték. A 

zöld ruha ujjára széles prém kézelőt, a kék brokátéra ezüsttel és arannyal hímzett visszahajtott 

mandzsettát, a fekete brokátéra széles, arany hímzéseset varrtak; a fekete bársonyruha szűk 

ujjának prém kézelője volt. A ruhafelsők testhez simultak, a szoknyák földig értek. 

– Soha nem jártam ilyen öltözetben – mondta Rosamund. – Bizonyára nem hozok szégyent 

patrónusomra, a királynéra, de az udvarnál hordott ruhák többsége biztosan pazar lesz az 

enyémhez képest. – A szemlére szépen kiterített öltözékekre pillantott. A szeme előtt összesen 

hat alsóing feküdt, ennyit még életében nem látott. Azután két hálóing és egy rózsaszínű 

szalagos, hímzett hálósapka; legalább hat pár harisnya, amelyeket a tavaszi bárányok első 

kifésüléséből származó finom gyapjúból kötöttek. Egy szép, új, csuklyás köpeny, amely 

Friarsgate híres és egyedülálló kékre festett gyapjújából készült. Halványszürke nyúlprémmel 

bélelték és díszítették, csakúgy, mint a hozzáillő cserszínű bőrkesztyűt. 
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A birtokon élő varga készített számára új félcipőt és egy pár magas szárú cipőt, valamint 

vastag talpú „gólyaláb” cipőt sáros, esős időre; meg egy ízléses kis tűtartót, amely épp 

belefért a kisolló szép kecskebőrből varrt tokjába. 

Rosamundnak kevés ékszere volt, de azokat mind becsomagolta, abból a megfontolásból, 

hogy az udvarhölgyek biztosan viselnek kösöntyűket. Volt egy gyöngysora, amelyen 

gyöngyszemekkel kirakott aranykereszt lógott. Valaha az édesanyjáé és a nagyanyjáé volt. 

Egy zöld malachittal ékesített ezüstkitűzője, Oweintől kapta az ötödik házassági 

évfordulójukra. Egy vörös jáspis melltűje, amelyet az édesanyjától örökölt. Az arany- és 

rézötvözetből készült karikagyűrűjén kívül volt egy gyönggyel díszített ezüst-, egy ónixköves 

ezüst- és egy vörös gránátköves aranygyűrűje. Ekkor eszébe jutott a csodálatos smaragddal és 

gyönggyel ékesített bross, amelyet Tiszteletreméltó Margit küldött Philippának a születése 

alkalmából. A kislány még túl fiatal volt ahhoz, hogy viselje, s a király édesanyja is elhunyt 

már, mindössze néhány hónappal a fia halála után. Így senki sem fogja tudni, honnan 

származik ez a melltű, amely gyönyörűen fog mutatni az ő zöld bársonyruháján. Rosamund 

ezt a darabot is a többihez csomagolta. 

Eldöntötték, hogy Annie, a fiatal szolgáló, akit Maybel ugyancsak kedvelt, kíséri el 

Rosamundot a királyi udvarba. 

– Drága gyermekem, én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy veled tartsak. Különben is, 

valakinek, akiről tudod, hogy a legmesszebbmenőkig gondját viseli a gyerekeidnek, itthon 

kell maradnia, és ez a személy én vagyok. Hosszú időn át magam tanítottam be Annie-t, és 

megelégedésedre fog szolgálni. Nem leszek örökké melletted, hogy a segítségedre lehessek, 

Rosamund. Ideje valaki mást magad mellé venned, aki gondoskodik rólad. 

– Arra ne is merészelj gondolni, hogy itt hagysz engem – pirongatta Maybelt Rosamund. – 

De igazad van, jobb, ha egy fiatalabb nő jön velem. Te is tudod, hogy az udvarnál sokáig fenn 

szoktak maradni. Ha a királyné díszkíséretével kell lennem, nem fekhetek le addig, amíg 

őfenségét a hálószobájába nem kísérik. 

Rosamund felkészítette a lányait az elutazására, de csak Philippa tűnt különösebben 

érdeklődőnek. Banont az izgatta, hogy az édesanyja hoz-e neki valamit, amikor hazatér, 

Bessie pedig még kicsi volt ahhoz, hogy valójában felfogja, mire föl ez a nagy készülődés. 

– A királynénak van kislánya? – kérdezte Philippa. 

– Nincs. Még nincs gyermeke – felelte Rosamund. 

– Ugye nem maradsz távol sokáig, mama? – fürkészte édesanyja arcát az Oweintől örökölt 

zöldes szemével. 

– El se szeretnék menni – mondta meg Rosamund kereken –, és nem is mennék, de 

egyetlen hűséges alattvaló sem teheti meg azt, hogy nem engedelmeskedik a királyné 

parancsának, gyermekem. – Rosamund szelíden megsimogatta a lánya fejét. – Sokkal 

szívesebben maradnék a három lányommal, mintsem hogy a királyi udvarba menjek. Sajnos, 

nem vagyok felettébb társasági lény, drágám. 

– Csak azért kérdezem, mert elveszítettük az édesapánkat – indokolta Philippa –, és nem 

akarunk téged is elveszíteni. 

– Nem veszítetek el, gyermekem – nyugtatta meg az édesanyja –, és itt lesz nektek Maybel, 

hogy gondoskodjon rólatok. Hároméves voltam, amikor az édesanyám meghalt. Egyáltalán 

nem is emlékszem rá. Maybel volt az, aki anyaként gondomat viselte, és bízhatsz benne, hogy 

szeret téged és a húgaidat is. Ám amilyen gyorsan csak lehet, jövök haza. Majd írok nektek. 

Megígérem. 

Philippa megölelte az édesanyját, majd a húgaival együtt távozott. Rosamund mélyet 

sóhajtott, de Maybel nem állta meg szó nélkül. 

– Egyetlen gyerek sem örül, ha a szülője elmegy, gyermekem. Ne aggódj! Itt leszek nekik 

segítségül én, ahogy melletted is mindig ott voltam. Edmund pedig Friarsgate-re felügyel. – 

Vigasztalóan meglapogatta Rosamundot. 
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– Mi van akkor, ha Henry nagybátyám látogatóba jön? – aggodalmaskodott a fiatalabb 

asszony. – Ha elrabolja Philippát, és feleségül adja az undok fiához? Jaj, nem szeretem itt 

hagyni a lányaimat! 

– A szakácsnő elpletykálta, hogy a nagybátyád nincs jól, és megvan a maga gondja az ő 

drágalátos feleségével – emlékeztette Maybel. – Különben is, Edmund a világért sem hagyná, 

hogy bárki elvigye valamelyik lányodat. Ne emészd tovább magad, és fejezd be a készülődést 

az útra. Már csak két nap van hátra, és itt lesz a királyné kísérete. 

Rosamund felsóhajtott. 

– Feltételezem, hogy most is igazad van, mint mindig, kedves Maybel. Az 

aggályoskodásommal semmire sem jutok. De sokkal jobban fogom szeretni a hazautat. 

Másnap ellovagolt a kastélyhoz a Claven’s Carn-i Hepburn. Leszállt a nyeregből, és bátran 

besétált a terembe, ahol Rosamund a széken ülve a pár darab ékszerét fényesítgette. Riadtan 

pillantott fel, de csak akkor állt fel, miután visszatette a csecsebecséit a helyükre, a 

bársonyzacskóba. 

– Mi szél hozta Friarsgate-be, mylord Hepburn? 

– Ez igaz? – kérdezte a férfi. 

Rosamund tüstént tudta, hogy Hepburn mire gondol, de úgy tett, mintha nem sejtené. 

– Mi igaz, mylord? 

– Igaz, hogy ön ismét megözvegyült? – tudakolta, holott tisztában volt vele, hogy az 

asszony már az imént is tudta, mire céloz. Ilyen titkolózó ez a nő? Nem, Rosamund nem ilyen 

asszony. Akkor ez csak azt jelentheti, hogy fél tőle. Hepburn szelídebb hangnemben folytatta: 

– Úgy hallom, hölgyem, hogy Sir Owein életét vesztette egy sajnálatos balesetben. Ha előbb a 

tudomásomra jut, már hamarabb itt lettem volna, hogy részvétemet nyilvánítsam önnek. – A 

kékebbnél is kékebb szempár egyenesen Rosamund szemébe nézett. 

– Igen –vallotta be Rosamund. – Újra megözvegyültem. Hát nem különös, mylord, hogy a 

férjemnek, aki oly sok évet megélt, hatéves korától háborúban és békében a Tudorokat 

szolgálva, ily közönséges balesetben kellett meghalnia? Ugyanis leesett egy fáról. – Halk 

kacajt hallatott. – Az ideérkezése pillanatától kezdve Friarsgate nélkülözhetetlen része volt. 

Minden ősszel felmászott a gyümölcsösben minden fára, leszedte a fák csúcsáról a 

gyümölcsöt, és a lent álldogáló asszonyok kötényébe dobta. Furcsa szokás volt ez egy 

lovagtól, de örömét lelte benne. Hirtelen eltörött alatta egy ág, és lezuhant – ingatta a fejét 

csüggedten. 

Logan Hepburn legszívesebben a karjába vonta volna a fiatalasszonyt, hogy 

megvigasztalja, de tudta, hogy nem lehet. Még nem. Most nem. 

– Végtelenül sajnálom, milady. Sir Owein jó ember volt. 

– Igen. Derék ember volt. 

A hosszú pillanatra beállt csendet a férfi törte meg: 

– Ha bármire szüksége van, milady, ha a klánom tagjai bármilyen módon a segítségére 

lehetnek… – Hangja elhalkult. 

Rosamund elmosolyodott. 

– Kedves öntől, Logan Hepburn. Számomra sokat elárul az ön jelleméről, hogy vette a 

fáradságot, hogy a határon átkelve idejöjjön felajánlani a segítségét. Lehet, hogy régebben 

tévedtem az ön megítélésében. Ezért bocsánatkéréssel tartozom. 

– Nem, asszonyom, én valóban szélhámos csirkefogó vagyok, ahogyan ön azt a fejemre 

olvasta – vigyorgott Hepburn gonoszkásan. – Feltételezem, hogy tudja, nem csak részvétet 

nyilvánítani jöttem; csakhogy ez most nem a legalkalmasabb időpont a lánykérésre. 

Rosamund illőképpen elpirult. 

– Valóban nem – hagyta helyben. – Ugyanis néhány nap múlva a királyi udvarba megyek, 

Logan Hepburn, és hónapokig távol leszek. 



 160 

A férfit meglepetésként érte az asszony kijelentése. Igaz, azt korábban már említette, hogy 

Tudor Margit barátnője, viszont Tudor Margit Skócia királynéja volt. Rosamund vajon a skót 

királyi udvarra célzott? Szíve szaporábban vert. Az unokatestvére, Patrick Hepburn, Bothwell 

grófja révén maga is bejáratos volt Stuart Jakab udvaránál. 

– A barátnőjét, a királynémat látogatja meg? – puhatolta. 

– Nem. Londonba megyek. 

– Nem gondoltam volna önről, hogy bennfentes az udvarnál. 

Rosamund nem tudta megállni, hogy ne mosolyogjon rá. Hepburn idősebb volt nála, és 

kétségkívül vakmerőbb. Mégis, volt benne valami, ami miatt úgy érezte, hogy egyrészt 

legszívesebben megölné, másrészt megcsókolná. Arcát elöntötte a pír. Vajon honnan fakadt ez 

az érzés? 

– Nem vagyok bejáratos az udvarnál, de a királyné hívatott, ezért muszáj mennem. 

Edmund azt mondja, hogy a királyné parancsát nem lehet megtagadni, bár ha módomban 

állna, én megtenném. 

Honnan ismeri ez a kis vidéki lány Anglia királynéját is?, fúrta a kíváncsiság Hepburn 

oldalát, de természetesen nem faggatózhatott erről. Nem volt joga hozzá, Rosamund pedig 

önmagától nem árulta el. 

– Ha visszatért a királyi udvarból, Rosamund Bolton, szíveskedik tudatni velem a 

hazaérkezését, hogy eljöhessek tiszteletemet tenni önnél? 

– Mylord… – kezdte Rosamund, de a folytatáshoz nem talált szavakat. 

– Tizenhat éves korom óta magára várok, Rosamund, pedig nem a türelmemről vagyok 

híres. Tekintetbe veszem az ön érzékenységét, ám ha egy új férjjel tér vissza az angol 

udvarból, esküszöm, hogy megölöm azt az ember, mert magamnak akarom önt! 

Rosamundot elöntötte a méreg. 

– Ugyan miért mennék magához feleségül? Én angol vagyok, és itt az otthonom Friarsgate-

ben. Ön skót, s isten tudja, hogy hol lakik! Még egyszer megkérdem, mylord, miért kötném 

össze az életemet az önével? Különben sem akarok többé férjhez menni. 

– Azért esküdjön meg velem, Rosamund, mert ugyanúgy szeretem magát, mint ahogy Sir 

Hugh és Sir Owein. Ön természetesnek veszi egy férfi szerelmét, pedig nem kellene ezt 

magától értetődőnek tartania. Ráadásul az ön birtokának már van örökösnője, míg nekem 

Claven’s Carn számára nincs se örökösöm, se örökösnőm. 

– Szóval ön egy jó tenyészkancát lát bennem, mylord, nemde? – csattant fel Rosamund. 

„Ó, micsoda egy kiállhatatlan alak!”, háborgott magában. 

– Ha csak az a szándék vezérelne, hogy minél több Hepburnt nemzzek, kedvesem, már rég 

megnősültem volna. Isten a megmondhatója, hogy a lányok már tizennégy éves korom óta, 

amióta ilyen magasra nőttem, szeretik rám tukmálni magukat, és szívesen az ágyamba 

másznak. De én csak, magát akarom hitvesemnek. – Hatalmas termetével Hepburn szinte 

fölébe tornyosult. 

Rosamund csípőre tett kézzel, villámokat szóró borostyánsárga szemmel merőn felnézett a 

férfira. 

– Ájuljak el attól, hogy önt más nők vonzónak találják, mylord? 

– Ön talál engem vonzónak – terült szét a férfi arcán a huncutkás mosoly. 

– Méghogy én? – rikácsolt Rosamund magából kikelve. – Én tartom magát vonzónak? 

Mylord, magának elment a józan esze, ha ezt hiszi. 

Miközben a szavak az ajkáról peregtek, Hepburn már akkor tudta, hogy nem kellene így 

beszélnie, de képtelen volt uralkodni magán. Szembesítenie kellett ezt a lehetetlen nőszemélyt 

a való igazsággal. Hirtelen magához rántotta a nőt, s elbódult, amint megcsapta orrát a fehér 

hanga meleg, szédítő illata. Izmos mellkasán érezte az asszony csodálatosan puha keblét. 

Szája lecsapott az édes ajakra, s oly szenvedélyesen és gyöngéden csókolta Rosamundot, 
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ahogy még soha egyetlen nőt sem csókolt. Majd lepillantott a szív alakú apró arcból 

döbbenetet sugárzó borostyánszín szempárra. 

– Igen, Rosamund Bolton, felettébb megnyerőnek talál engem. 

Rosamund kiszakította magát a férfi ölelő karjaiból, és teljes erőből arcul csapta. 

– Takarodjon a házamból, maga… maga… – Erőlködött, hogy rátaláljon a megfelelő 

szóra. – Maga skót gazember! – Kecses mutatóujja az ajtóra szegeződött, s az arca lángolt a 

dühtől. 

Hepburn az ütés erején ámulva dörzsölgette sajgó arcát. Széles, elegáns mozdulattal 

meghajolt. 

– Még visszajövök, Rosamund, amikor hazatér Londonból. Legokosabb volna felkészítenie 

magát rá, hogy a hitvesem lesz, mert mindenképpen az lesz! – Azzal sarkon fordult, és 

távozott. 

Rosamund dühödten gondolt arra, hogy ha a keze ügyében lett volna valami, a férfihoz 

vágja. Hogyan merészeli azt feltételezni ez az ember, hogy hozzámegy feleségül? Esze 

ágában sincs újra férjhez menni. 

– Belefáradtam abba, hogy sorra temethetem el a férjeimet – motyogta maga elé. 

– Láttam egy férfit belovagolni a birtokra – toppant be a terembe Maybel. – Ki volt az? 

– Logan Hepburn – felelte Rosamund. 

– A Claven’s Carn-i Hepburn? Mit akart? 

– A részvétét nyilvánítani – válaszolta kurtán. 

– És megkérni a kezedet – kuncogott Maybel. 

– Ne is beszélj róla! – csattant fel Rosamund. – Most már örülök, hogy hamarosan 

elutazom a királyi udvarba. 

Maybel szempillája megrezzent, de nem említette az úrnőjének, hogy azt is látta, amint a 

látogatójuk a templom felé vette az útját, ahol kétségkívül Mata atyával akart szót váltani. 

Rosamundnak egy nap múlva útra kell kelnie. Semmi értelme sincs még jobban feldühíteni, 

gondolta Maybel. 

A templomban a pap és Hepburn összeölelkeztek. 

– Köszönöm, hogy üzentél nekem, testvérem – mondta Logan Hepburn. – Azt azonban 

nem említetted, hogy Rosamund a londoni udvarba megy. 

– Tehát magad puhatoltad ki – csillant fel a pap szeme. 

– Mi van akkor, ha egy új férjet jelölnek ki a számára? És honnan ismeri Anglia királynéját 

is? – Választ akart kapni, de tudta, hogy Rosamundból nem fogja kicsikarni. Matat és őt 

vérrokoni szálak fűzték egymáshoz. Valójában ő volt a nemzetségi ág feje. Mata hajlandó lesz 

megadni a választ. 

A testvérek beültek az egyik szűk padba, és a pap hozzáfogott a történet elmeséléséhez. 

– Akkor ismerte meg Aragóniai Katalint, amikor az udvarnál járt, mielőtt Sir Owein 

felesége lett. Akkoriban ő, Katalin és Margit még fiatal lányok voltak, de nagy barátnők. 

Amikor megszületett a legidősebb lánya, Rosamund értesítette erről Katalint, a király 

édesanyját és a skótok királynéját. Mindhárman válaszoltak a levelére, és a spanyol hercegnő 

szánalmas helyzete meghatotta a szívét. Katalin elnézést kért, amiért szegényes ajándékot 

tudott küldeni a babának, s ezt a rendkívül rossz anyagi helyzetével indokolta. Úgy tűnt, hogy 

az öreg Henrik és Ferdinánd király folyvást azon civakodtak, ki folyósítsa Katalinnak az 

apanázsát, és ki állja a létfenntartási költségeit, így egyikük sem fizette. Emiatt a 

szerencsétlen hercegnő máról holnapra tengődött a legnagyobb nyomorúságban, s a szolgái 

rongyokban jártak. Friarsgate úrnőjét megindította a hercegnő pénztelensége. Küldött neki 

egy kis pénzes zacskót, majd évente kétszer annyi pénzt, amennyit tudott. A két nő levelezett 

egymással. Amikor Katalin úrnő, Anglia királynéja hírül vette, hogy barátnője ismét 

megözvegyült, igen kegyesen küldött egy tömött erszényt azzal az utasítással, hogy 
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Rosamund úrnő költse kelmékre az udvarnál viselendő ruháihoz, s közölte, hogy kísérőket is 

küld a számára, akiknek az érkezését holnapra várják, Logan. 

– Megölöm azt az embert, akit férjül választanak neki – közölte higgadtan Hepburn. 

– Nem kétlem, hogy Rosamund kiutasított a terméből – kuncogott a pap. – Nem hiszem, 

hogy ez a Tudor király új férjjel küldi haza az úrnőmet. A király apja annak idején csak azért 

adott mellé férjet, mert ezt várták el tőle. Az úrnőm még mindig gyászolja a hitvestársát, és a 

királyné megértésből tekintettel lesz az érzéseire. Nem, bátyám, ez csak udvariassági látogatás 

lesz, és Rosamund úrhölgy, amilyen hamar csak teheti, hazajön, mert nem élvezi a királyi 

udvart, illetve az ott élő társaságot. Neki semmilyen befolyása sincs a dolgok egészére. Az 

udvar tele van sznobokkal, akik éreztetik vele, hogy ő egy jelentéktelen ember, mint ahogy 

valójában az. Nem marad ott sokáig, néhány hónapon belül megtér az ő szeretett Friarsgate-

jébe a kedves kislányaihoz. 

– Kinek fog hazaírni? – kérdezte az idősebb testvér előrelátóan. 

– Edmundnak és Maybelnek. Ők megosztják velem a levelek tartalmát, én pedig 

megüzenem neked, amiről tudnod kell, Logan. 

– Helyes! – vágta rá a Claven’s Carn-i Hepburn. – Most pedig áldj meg, Mata, mert érzem, 

hogy nagy szükségem van rá. – Letérdelt a féltestvére elé. 

A pap felállt, mindkét kezét bátyja fejére helyezte, megáldotta, majd ekképpen szólt: 

– Menj Isten hírével, Logan, és azon légy, hogy ne törj senkinek az életére. 

Hepburn nevetgélve emelkedett fel a térdelésből. 

– Igyekszem, Mata, de nem merem a szavamat adni rá, hiszen ismersz engem, tudod, hogy 

milyen vagyok. 

– De még mennyire hogy tudom! – értett egyet a pap, amint Logan Hepburnnel a 

templomajtóhoz sétált. A két férfi búcsúzóul megölelte egymást, majd Logan Hepburn 

felpattant a csődörére, és elvágtatott Friarsgate-ből. 

Rosamund a hálószobája ablakából figyelte az elnyargaló férfit. A gondolataiba merülve 

állt, kezében a körtefa kefét tartva, a copfból kibontott hosszú haját kefélgette. Maybelnek 

fejfájásra panaszkodott, és a szobájába kérette az ételt, de az igazság az volt, hogy nem kívánt 

a Claven’s Carn-i Hepburnről társalogni senkivel. Ő a halk szavú, szelíd férfiakhoz volt 

szokva. Hugh-val és Oweinnel szemben Logan Hepburn se nyájas nem volt, se szerény. 

Arrogáns volt. Egyszerűen nem volt rá más szó. Pökhendi és arcátlan. Nem használt 

választékos nyelvet, hanem a beszélgetőtársa szeme közé nézett, és nyersen, kertelés nélkül 

beszélt. 

Azért ez alávaló viselkedés? De mégis, mi jogon kereste fel őt, a bánattól sújtott, gyászoló 

özvegyet, és tett házassági ajánlatot? Hepburn hatéves kora óta őrá várt, és Rosamund hatéves 

volt, amikor a siheder fiú először megpillantotta őt a drumfrie-i marhavásáron. Micsoda 

képtelenség! A nők pedig a karjába vetették magukat. Nos, ez talán nem is olyan képtelenség. 

Átkozottul vonzó volt a zilált, sötét hajával és az égszínkék szemével. A szeme színét soha 

nem egyszerűen kéknek gondolta. Az a szempár kékebb volt a birtokán elterülő tó kékségénél. 

A kefe most megakadt egy gubancban, s magában szitkozódott. 

– Ez alkalommal senki nem fog tervet szőni helyettem, vagy rám parancsolni, hogy kihez 

menjek férjhez – motyogta, amint Logan Hepburn eltűnt a hegy túloldalán. De hiszen nem 

eltökélte magában, hogy nem lesz következő alkalom? Rosamund ismét elkáromkodta magát. 

Ennek ellenére nem tudta megállni, hogy ne merengjen el azon, milyen lehet a házasság 

egy ilyen arcátlan férfival. Semmi kétsége nem volt afelől, hogy veszekednének egymással. 

És milyen lehet az a Claven’s Carn? Minden bizonnyal Friarsgate-nél szebb birtok nincs 

kerek e világon. Tudott annyira skótul, hogy magának lefordítsa Hepburn birtokának 

elnevezését. Claven’s Carn. A jelentése: a héják sziklás dombocskája. A héja ragadozó 

madár. Grimaszt vágott. Kíváncsi volt, ki adhatta a birtoknak ezt az elnevezést. Ez messze 

nem olyan szép név, mint Friarsgate, amely egy valaha volt, régi monostorról kapta a nevét. 
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Tracez votre chemin, jutott eszébe hirtelen a családi mottó. Hát nem épp ezt a jelmondatot 

követi most? Végre a saját útját járja, és ennek már épp itt volt az ideje. Nagyon is sokáig 

hagyta, hogy mások döntsenek helyette. De hiszen ő nő, emlékeztették rá folyvást, és a nők 

nem maguk hozzák meg a döntéseiket. Ez a mellettük élő férfiak dolga. Ugyan ki találta ki ezt 

a badarságot? Letette a kezéből a kefét, és hozzálátott újra befonni a haját. 

Másnap megérkezett a királyi udvartól a kíséret, élükön egy úriemberrel, aki Sir Thomas 

Boltonként, Lord Cambridge-ként mutatkozott be. 

– Távoli rokonok vagyunk – világosította fel Rosamundot, miközben körbehordozta 

fürkész tekintetét a kis termen. – A dédapáink első unokatestvérek voltak. Mindig kíváncsi 

voltam, hogyan fest ez a Friarsgate. Én még ismertem is a dédapámat. Hétéves voltam, 

amikor meghalt, ám szívesen mesélt történeteket Cumbriáról, ahol egykoron nevelkedett. Meg 

kell hagyni, hogy csodálatos ez a hely, de az istenért, hölgyem, hogyan tudja elviselni a 

civilizált társaság hiányát? 

Más körülmények között Rosamund vérig sértve érezte volna magát, ám most, bár még 

nem tudatosult benne, első látásra megkedvelte Sir Thomast. Közepes termetű, zömök 

testalkatú férfi volt. Szép szőke haja tetszetősen körben rövidre volt nyírva, s magas homlokát 

frufru takarta. Fürkésző szeme ugyanolyan borostyánszínű volt, mint az övé. Elegáns öltözéke 

kiváló ízlésre vallott. Rosamund el nem tudta képzelni, hogyan képes a hosszú utazás után is 

úgy festeni, mintha skatulyából húzták volna ki. Ám leginkább a modora ragadtatta el, mert 

bármit mondott is, abban rosszindulatnak a nyomát sem lehetett felfedezni. Sir Thomas pedig 

rengeteget beszélt. 

– Elégedett vagyok azzal, hogy nyugodt életet élhetek, mylord – felelte. – Komolyan 

veszem a Friarsgate-tel szembeni kötelezettségemet. 

– Hogyne – sóhajtott fel Sir Thomas, és egy karosszékbe vetette magát. – Majd a 

megfelelő öltözékben, kedvesem, egyszerűen csodás látványt fog nyújtani. – Szúrós pillantást 

vetett rá. – Kedvelem magát, kuzinom, és a szárnyaim alá veszem, de először adjon valamit 

inni, mert elepedek a szomjúságtól; azután pedig mesélje el, hogyan kapott meghívást az 

udvarhoz. Elemészt a kíváncsiság, kedvesem. 

Rosamund nem tudta magába fojtani a kacagást. Egész életében nem találkozott Sir 

Thomashoz fogható figurával. Almabort töltött neki egy ónserlegbe, mert attól tartott, hogy az 

ő pórias, egyszerű bora a férfi kényes ízlésének nem telelne meg, majd átnyújtotta neki. 

Sir Thomas az almabort kortyolgatva a serleg karimája fölül kémlelte Rosamundot, majd 

miután felhajtotta italát, odatartotta, jelezvén, hogy újra töltse tele. 

– Kitűnő ez a bor, és érezni, hogy nemrég préselték. Igazam van, kedvesem? Ha vidéken 

járok… – mosolygott. – No de válaszoljon a kérdésemre, Rosamund unokahúgom. 

– Rövid ideig az udvarnál tartózkodtam VII. Henrik király gyámleányaként. Akkor 

találkoztam az aragóniai hercegnővel. Miután hazatértem, immár Sir Owein Meredith 

feleségeként, levelezni kezdtünk egymással. A férjem halála után a királyné az udvarba hívott. 

Tudom, hogy fel akar vidítani, de sokkal szívesebben maradnék itthon – válaszolta. 

– Ó, biztosra veszem, kuzinom, hogy szívesebben maradna, de a királynénak ebben igaza 

van. Az udvari látogatás átsegíti a legrosszabb kedélyállapoton. Emlékszem Sir Oweinre. 

Tiszteletre méltó és hűséges férfi volt, de talán egy kicsit unalmas. Ne bántódjon meg. Sok jó 

ember kedélytelen, de ez mit sem jelent, ha az ember nem unja halálra magát mellettük, ám 

úgy látom, hogy ön nyilván nem unatkozott a férje mellett. – Tekintete a terem végébe siklott, 

ahol Philippa, Banon és Bessie álltak, s félelemmel vegyes ámulattal meresztették a szemüket 

a szépen, elegánsan öltözött Sir Thomas Bolton láttán. – Ők a lányai? Mily elbűvölök! 

– A fiunkat elveszítettük – közölte Rosamund, mintha őrizni kívánná a hiányát. 

– Ah, szegény lány! Egy újabb közös szál a királynéval – jegyezte meg a férfi, majd így 

szólt: – Holnap indulunk, unokahúgom, ha ez megfelel. Remélem, útra készen áll. Már késő 
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őszre jár, és félek a kellemetlen útviszonyoktól, amennyiben korán leesik a hó. Az ideút 

sokkal hosszabb ideig tartott, mintsem gondoltam. 

Rosamund már újra megtöltötte rokona üres serlegét, amelyből Sir Thomas most 

szürcsölgetett. – Hogyan lehetséges az – foglalt helyet a férfival szemben a tűz mellett –, hogy 

épp önt választották kísérőmül, Sir Thomas? – Tényleg, hogyan történhetett? 

– Véletlenül meghallottam, amikor a király épp arról beszélt, hogy a hitvese meghívta az 

udvarhoz Friarsgate úrnőjét. Tüstént megérdeklődtem őfelségétől, hogy a hölgyet lánykori 

nevén nem Boltonnak hívják-e, és ez a Friarsgate nem Cumbriában található-e. Amikor 

mindkét kérdésemre igennel válaszolt, előadtam, hogy én vagyok az ön legtávolabbi rokona. 

Amint a királyné értesült erről, és megtudta, hogy kíváncsi vagyok Friarsgate-re, engem bízott 

meg, hogy eljöjjek északra magáért, kedves kuzinom. Hála istennek, hogy a királyné így 

döntött! Rengeteg dolog történt az udvarnál, amióta ön utoljára ott járt. Pótolandó a 

lemaradását, elmesélem a pletykák javát, amelyek közül néhánynak némi valóságtartalma is 

lehet. Most pedig mutassa meg a ruhatárát, hogy mielőtt útra kelünk, eldönthessem, melyiken 

kelne el egy kis csinosítás. Remélem, hogy amit most visel, nem szándékozik magával hozni 

az udvarhoz, kedvesem. 

– Nem – nevetett Rosamund a sértés ellenére. – Carlisle-ben vásároltam az anyagokat, és a 

kereskedő felesége megmutatta a Londonban élő nővérétől kapott legújabb divatrajzokat. 

Sir Thomas megborzongva grimaszolt. 

– El tudom képzelni, milyenek – mondta mély sóhajtással. 

– Már összecsomagoltam, uram – tiltakozott Rosamund. 

– Kedves unokahúgom, mindig módunkban áll visszacsomagolni. A rosszul 

öltözöttségével keltett benyomást az udvarnál azonban nem tudjuk kitörölni az emberek 

emlékezetéből. Vezessen! – Letette a kezéből az ónserleget, és felállt. 

Rosamund felkacagott. Valóban megkedvelte a kísérőként váratlanul felbukkant kuzinját. 

– Akkor jöjjön, de előre szólok, hogy a ruháim mind a színek, mind az ízlés tekintetében 

szolidak. Elvégre gyászolom a férjemet, Sir Thomas. 

– Szólítson csak Tomnak vagy unokabátyámnak – hatalmazta fel az asszonyt, s amint a 

három kislány mellett elhaladt, hirtelen megtorpant, a zekéje zsebébe nyúlt, elővett egy marék 

édességet, és hanyagul átnyújtotta nekik. Majd továbblépett, s Rosamund nyomában 

felbaktatott az emeleti hálószobába. 

– Ő a kuzinom, Sir Thomas Bolton – mutatta be Annie-nek a férfit a szobába lépve. – 

Azért jött, hogy délre kísérjen minket, Annie. Látni szeretné a ruháimat. Csomagold ki őket. 

– Igenis, milady – felelte a szolgáló, tágra nyílt szemmel bámulva Sir Thomast. 

– Milyen ékszerei vannak? – érdeklődött unokahúgától a férfi. 

Rosamund odavitte a kis bársonyzacskót, és a tartalmát kiöntötte az ágyra, hogy Sir 

Thomas szemügyre vehesse. 

A férfi hosszú, kecses ujjával ide-oda tologatta a kösöntyűket, majd kijelentette: 

– A gyöngysor, valamint a smaragdokkal és gyöngyökkel ékesített bross méltó önhöz. A 

többi nem. Azokat hagyja itthon. 

– De nekem nincs más ékszerem. 

– Nekem van. Az én családi ágam roppant gazdag. Van elég felesleges ékszerem, hiszen 

nincs feleségem, aki hordhatná. 

– Miért nincs felesége? Gondolom, önt igen jó partinak tartanák, unokabátyám. 

Sir Thomas mosolyogva megpaskolgatta Rosamund kezét. 

– Nem vágyom hitvestársra – közölte egyszerűen. – Egy feleség csak a terhemre lenne. 

Sajnos, önző ember vagyok. Szívesebben hódolok a saját kedvteléseimnek, mintsem hogy egy 

fészekalja nyafogó porontyot nemzzek, akik alig várják a halálomat, hogy azután 

eltékozolhassák a vagyonomat, amelyet a családom hosszú időn át apránként, gondosan 

felhalmozott. Kedvesem, a javaim elherdálására magam, egyedül is képes vagyok. Majd én 
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felékesítem magát a családi drágakövekkel, és rövid idő múltán csináltatok önnek valamelyest 

divatosabb, vidámabb színekben pompázó ruhákat. – Szemügyre vette az öltözékeket, 

amelyeket Annie kiterített. – Egészen csinosak – állapította meg végül. – Kissé 

hagyományosak, de ha figyelembe vesszük, hogy honnan vette az ötletet, egyáltalán nem 

nevezhetők csúnyának. A kereskedő felesége jót tett önnel. Meg vagyok lepve. Kezdetnek 

megteszik. Csomagoljon vissza, Annie, mert reggel indulunk, igaz, nem túl korán, de 

napnyugtáig el kell érnünk a St. Cuthbertbe. Egyáltalán, ismeri ezt a monostort? 

– Richard nagybátyámat most választották meg ott új priornak – válaszolta Rosamund. – 

Menjünk vissza a terembe, unokabátyám, és megosztom önnel a legfrissebb családi híreket. 

Cserében mesélje el, hogyan gazdagodott meg egy friarsgate-i Bolton odalent délen. 

– Örömmel látom – kuncogott Sir Thomas –, hogy ön nem holmi butácska, unalmas 

hölgyemény, mint a királyné sleppjéhez tartozó legtöbb nőszemély. Mind nagyon divatos, 

felettébb illedelmes, finomkodó, rettentően büszke az előkelő származására, de az igazat 

megvallva, nem sugárzik belőlük az értelem és a jellem. – Rosamund mögött lebandukolt a 

lépcsőn a terembe, ahol már ott ült Edmund, miután bejött a birtokról. Maybel épp 

utasításokat osztogatott az esti étkezés előkészületeivel foglalkozó szolgáknak. Ma este 

tizenhattal több éhes szájnak kell enni adniuk. Az asztalokat már megterítették, és kitették a 

tálakat, a kanalakat meg a kifényesített fa-kupákat. 

– Íme, Sir Thomas Bolton, Lord Cambridge – mutatta be Rosamund. – Ők pedig Edmund 

nagybátyám és a felesége, Maybel, akik a szüleim halála után engem felneveltek. 

Edmund előrelépett, és kezet fogott Sir Thomasszal. 

– Akkor ön Martin Bolton leszármazottja. Isten hozta Friarsgate-ben, mylord. 

– Te tudod, hogy ő kicsoda? – álmélkodott Rosamund. – Miért van az, hogy én soha nem 

hallottam a családunknak erről az ágáról? 

– Mert nem volt szükséges tudnod róluk – felelte a gyakorlatias észjárású Edmund. 

– Jöjjön, foglaljon helyet a főasztalnál – invitálta Maybel, elámulva Sir Thomas 

eleganciájától. 

Miután kényelembe helyezték magukat az asztalnál, Edmund folytatta: 

– Jó néhány nemzedékkel ezelőtt ikrek születtek a családban. Henry és Martin. Henry, az 

elsőszülött örökölte Friarsgate-et. Martinnak, a másodszülöttnek feleségül kellett vennie az 

első unokatestvérét, egy módfelett tehetős londoni kereskedő lányát, minthogy az ikrek 

édesanyja Londonból származott. Martin tizenhat éves korában Londonba ment, és tizennyolc 

évesen megnősült. Egy fia született. Később Martin hitvesén megakadt IV. Edward király 

szeme. A bolond lány hagyta magát elcsábítani, majd szégyenében véget vetett az életének. 

Jól ismerem a történetet, Sir Thomas? 

– Mondhatni, tökéletesen, Edmund kuzinom, de elmesélem, mi lett a vége. A király nem 

volt gazember, csak szerelmes. Bűntudat gyötörte saját tette és a Martin feleségével történtek 

miatt, különösen, hogy Martin és az apósa régóta támogatták Edward királyt, és igen 

nagylelkűen elengedték neki az adósságát. Ezért az uralkodó a Cambridge grófja címet 

adományozta Martin Boltonnak, és megajándékozta egy új feleséggel, egy kisnemesi család 

lányával, valamint egy cambridge-i kisbirtokkal. Martin azután visszavonult az üzleti élettől. 

Az előző apósára és azokra bízta az üzleti ügyek intézését, akik értették a módját, hogyan kell 

gyarapítani a családi vagyont. Mi azóta is élvezzük ennek a gyümölcsét – fejezte be széles 

mosollyal. 

Most Rosamundon volt a sor, hogy előadja, hogyan is választották az udvarnál Sir 

Thomast a kísérőjéül. 

– Holnap reggel útnak indulunk a mise után, illetve miután megreggeliztünk – mondta 

végezetül. 

A vacsora végeztével Rosamund a hálószobájába vonult. Edmund félrevonta Sir Thomast, 

és beszámolt unokahúga eddigi életéről. 
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– Sok szempontból okosnak mondható – magyarázta –, de sajnos néha túlságosan 

megbízik másokban, mivel eddig nagyon szerencsés volt a barátaival és a férjeivel. Ön a 

rokonunk. A szavát adja, hogy gondját viseli a lánynak? 

– Igen. A szavamat adom – mondta Lord Cambridge. – Árulja el nekem, miért nem ön e 

birtok ura. Rosamund atyja volt a legidősebb fiú? Úgy tudom, hogy a lány másik nagybátyja a 

St. Cuthbert priorja. 

– Apánk fiai közül én vagyok a legidősebb – felelte Edmund. – Richard öcsém a 

másodszülött, de mi balkézről születtünk. Rosamund apja, a másik öcsém, Guy volt az első 

törvényesen született gyermek, s végül jött Henry. Míg Richarddal és Guyjal mindhármunkat 

szoros testvéri barátság fűzött egymáshoz, Henry mindig megvetéssel tekintett két idősebb, 

törvénytelen fivérére annak ellenére, hogy az édesapánk mindannyiunkat szeretett. Henry 

soha nem tudta túltenni magát azon, hogy Rosamund nem halt meg a szüleivel és a fivérével 

együtt, s mivel életben maradt, ő lett Friarsgate örökösnője – magyarázta Edmund, majd 

tovább fűzte a történetet. 

– Sir Hugh okos, előrelátó ember volt, és ügyesen túljárt kapzsi atyafink eszén – vigyorgott 

Sir Thomas. – Tehát ily módon került Rosamund az udvarhoz. Nem emlékszem rá, hogy 

láttam volna, de hát cseppet sem érdekeltek a királyné udvartartásában élő kislányok. 

Különben is rettegtem Tiszteletreméltó Margittól. Igazi sárkány volt! 

– Rosamund eléggé kedvelte őt – jegyezte meg Edmund –, és hálás volt neki, amiért 

nyélbe ütötte az eljegyzését Sir Oweinnel. 

– Hogyne – mondta Sir Thomas. Már eleget hallott. Nagyot ásított. – Edmund kuzinom, 

kérem, mutassa meg, hol hajthatom álomra a fejem. Hosszú volt az út Londontól idáig, s a 

visszaút is hosszú lesz, noha jóval kellemesebb Rosamund társaságában. 

– Akkor jöjjön – emelkedett fel ültéből Edmund, s Sir Thomas-szal a nyomában kivonult a 

teremből. 



 167 

14. fejezet 

November utolsó napján felkerekedtek Friarsgate-ből, s délnek vették az irányt. Útközben  

megálltak a St. Cuthbertnél, ahol Sir Thomast bemutatták távoli rokonának, Richard 

Bolton priornak. Rosamund meglepetten látta, hogy a két férfi milyen jól kijön egymással. 

Nem hitte volna, hogy a hivalkodó, különcködő Thomas és a finom modorú Richard valaha is 

barátok lehetnek, mégis azonnal összekovácsolódtak. Rosamundnak el kellett ismernie, hogy 

ez a saját javát és a család hasznát szolgálja. 

– Henry tudja, hogy az udvarba mész? – kérdezte Richard az unokahúgától, amikor aznap 

este a magánebédlőjében vacsoráztak. 

– Semmi szükség rá, hogy közöljem vele, mikor és hova megyek – felelte Rosamund. – 

Jobbnak véltem, ha nem szerez tudomást arról, hogy a lányaim az anyjuk nélkül tartózkodnak 

otthon. Hamarosan beáll a tél, és Otterlyből ki sem fog mozdulni, kivált hogy Mavisnek 

szokása kóborolni. Tavasszal vissza kell térnem, mielőtt még megtudja, hogy elutaztam. 

– Mata majd folyamatosan tájékoztat engem. Gondoskodunk róla, hogy a lányaid 

biztonságban legyenek, kedves unokahúgom – ígérte a prior. 

– Úgy tűnik, Mata mindenki számára hírforrás – jegyezte meg Rosamund csípősen. – 

Megüzente a Claven’s Carn-i Hepburnnek, hogy megözvegyültem. Két nappal ezelőtt az az 

arcátlan skót beállított, hogy csapja nekem a szelet – méltatlankodott kivörösödött arccal 

Rosamund. 

– Jól hallom? – szökött magasra Sir Thomas szemöldöke a kíváncsiságtól. – Önnek egy 

szemérmetlen skót kérője van? Nahát, le vagyok nyűgözve! 

– Ő örömest lenne a kérőm, de nekem nem kell – válaszolta Rosamund, s majdnem 

elkacagta magát. Úgy tűnt, az unokabátyja, Tom rejtélyes módon képes megnevettetni őt. 

– Ó! – Lord Cambridge borzasztóan csalódott képet vágott. – Még nem találkoztam 

arcátlan skóttal. Módfelett pimasz? 

– Hallatlanul. Azt állítja, hogy hatéves korom óta szerelmes belém, és a drumfrie-i 

marhavásáron pillantott meg először. Hallott már ilyen ostobaságot? 

– Őrülten romantikusnak vélem, kedvesem – felelte Sir Thomas, érzelgős sóhajt hallatva. – 

Az a férfi mindvégig magára várt, mialatt ön háromszor volt férjnél. Micsoda önfeláldozás! 

Micsoda kitartás! Elhiszem, hogy igazán szereti magát, Rosamund. Mily nem mindennapi 

dolog a szerelem! De maga ezt nem érti, ahhoz túl gyakorlatias, nemde? 

– Hugh és Owein is szeretett engem – vágta rá hevesen Rosamund –, és én is szerettem 

őket. És tudom, mi a szerelem. 

– Hugh Cabot lányaként szerette. Owein Meredith azért, mert hálás volt önnek. Ez az 

arcátlan skót, ahogy ön nevezi, csakis önmagáért szereti, kedves kuzinom. Látogassa meg a 

királynét az udvarnál, azután jöjjön vissza ehhez a férfihoz. Ó, viselkedjen vele úgy, mint a 

lazac a feszes horgászzsinóron, ha ez szórakoztatja magát, de azután hagyja, hogy elkapja önt. 

Gyanítom, hogy soha nem fogja megbánni – látta el tanáccsal Lord Cambridge. 

– A Claven’s Carn-i Hepburn kissé féktelen – vetette közbe Richard házfőnök –, ám derék 

ember, unokahúgom. Egy ilyen tiszteletre méltó nő, amilyen te vagy, változást hozhatna az ő 

életében, ahogy a nemzetsége életében is. 

– Uraim! – szólt rájuk Rosamund felbőszültén, s ugyancsak dühös tekintettel. – Eszem 

ágában sincs újra férjhez menni. Friarsgate-nek már van három örökösnője. Biztonságban van 

Henry nagybátyámtól és a kölykeitől, mert a lányaimnak távolabbról keresek majd férjet. Ám 

ha férjhez kellene mennem, ezúttal én választanám meg a házastársamat. Már unom, hogy 
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mások szabják meg, mit kell tennem, csupán azért, mert nő vagyok. Friarsgate soha nem 

gyarapodott úgy, mint az én kezem alatt. Igaz, Edmund és Owein segítettek nekem, de az én 

döntéseim nyomán virágzott fel, s virágzik ma is a birtokom. Alkalmas vagyok rá, hogy 

meghozzam az engem és a gondjaimra bízott személyeket érintő döntéseket. 

– A szentségit! – káromkodta el magát Sir Thomas, s máris Richard Boltonhoz fordult: – 

Bocsánat, prior! – Majd Rosamundhoz intézte szavait: – Azt tanácsolom, hogy a király vagy a 

királyné előtt ne legyen ilyen szókimondó. A király nem kedveli a túlzottan magabiztos, 

haladó szellemű nőket, a királyné jelmondata pedig valami jámbor szolgálatról és 

engedelmességről szól. Elárulhatom, hogy az uralkodót rendkívüli módon megörvendeztette 

ez a mottó. A Katalinnal kialakított barátságának még felbecsülhetetlen értéke lehet a 

családunk számára. Ne rontsa el ezt a kapcsolatot. Biztosra veszem, hogy senki sem akarja önt 

házasságra kényszeríteni, kivált nem az ön akarata ellenére. Az alatt a rövid idő alatt, amit az 

udvarnál tölt, a királyné nem fog beavatkozni az ön életébe. Őszintén megvallva, kedves 

leányom, ön eléggé jelentéktelen személy. Katalin királyné tiszteletben tartja és megérti, hogy 

ön özvegyi sorra jutott és gyászol. Nem feltétlenül szükséges bőbeszédűen ecsetelnie az 

érzéseit. Ha a király netalán a birtok gazdálkodásáról érdeklődne, nyugodtan hivatkozzon 

Edmund nagybátyjára, Oweinre és Richard priorra. Kérem, kedves kuzinom, hallgasson a 

szavamra. 

– Azt hiszem, az unokahúgomnak most csupán arra volt szüksége, hogy ez egyszer 

kifejezésre juttassa az érzelmeit – adott hangot a véleményének a prior nyájasan. – 

Gyermekkora óta óriási teher nehezedett rá, s mindvégig feszültségben élt. Ön még nem 

találkozott Henry öcsénkkel. Szerfölött nehezen kezelhető ember. 

Rosamund nevetésben tört ki. A humorérzéke visszatért. 

– De még mennyire hogy nehéz ember! Most még összeférhetetlenebb, merthogy a 

felesége felszarvazza minden férfival, aki csak rákacsint. Emiatt legalább többet rostokol 

otthon, Otterlyben, s kevesebb hajlandóságot mutat, hogy megkíséreljen beleavatkozni 

Friarsgate ügyeibe. – Sir Thomashoz fordult. – Megígérem, kuzinom, hogy amíg az udvarnál 

tartózkodom, az illedelmes női viselkedés mintaképe leszek. És köszönöm a tanácsait. 

Tudom, hogy a javamat szolgálják. 

Reggel búcsút vettek Richard Boltontói, és délnek tartva folytatták az útjukat. Az 

éjszakákat monostorokban vagy kolostorokban töltötték, s London felé közeledve 

alkalmanként vendégfogadókban szálltak meg. Rosamund még soha nem éjszakázott ilyen 

szálláshelyen. Nyolc nap múltán végül feltűntek London templomtornyai, Sir Thomas 

azonban nem a városba vitte őt. Letértek a főútról egy kisebb ösvényre, amely a város határán 

fekvő településre vezetett. Sir Thomas Boltonnak itt állt a háza a folyóparton. 

– A londoni tartózkodása során ez lesz az ön otthona, kedves kuzinom – közölte 

Rosamunddal. 

– Nem az udvarnál, a királyné mellett fogok lakni? – kérdezte kissé zavartan. 

– Egy-két nap múlva, miután kipihente magát, a királyné színe elé járul. Katalinnál is 

maradhat; de célszerű, ha van egy hely távol az udvartól, ahová félrevonulhat. Az udvar 

rendkívül zsúfolt, főképpen most. Ön nem olyan tekintélyes és módos nő, hogy külön 

lakosztályt vagy kis szobát biztosítsanak az ön számára. Az előző látogatásakor már 

tapasztalhatta, hogy ott hajtja álomra a fejét, ahol módja van rá, s a holmijának szűkös hely 

jut. Azt ajánlom, hogy a személyes tárgyait vagy azok jelentős részét, különösen a szép 

ékszereit hagyja itt, a lakosztályában. 

– Ez az ön háza? – tekintett fel a kastélyra, amely felé közeledtek. Patinás téglaépület volt, 

imitt-amott fényes levelű zöld repkény futotta be. Szürke palatető fedte, és három emelet 

magas volt. 

– Igen. Ez a Bolton-ház, és az ön rendelkezésére áll, kedves leányom. 
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– Még soha nem láttam ilyen szép házat – vallotta meg Rosamund őszintén. – Még 

Tiszteletreméltó Margit háza sem volt ilyen csodás. 

– Ráadásul innen igazán könnyen elérhető a város – kuncogott a férfi. – Saját kikötővel és 

bárkával is rendelkezem. Szerzek még egy bárkát, s hozzá pár dereglyést külön az ön 

számára. A kabinban a padot égszínkék bársonnyal húzatjuk be, s tavasszal kék és aranysárga 

színű napellenzőt feszítünk ki, amely alatt elüldögélhet odakint a fedélzeten. Kényelmes 

utazásban lesz része a folyón lefelé egészen Greenwichig. 

– Ó, Tom, ön elkényeztet! – csapta össze a tenyerét Rosamund. – Még soha nem volt saját 

bárkám, igaz, eddig nem is volt szükségem rá. Pompásan fogom érezni magam. 

Sir Thomas elnevette magát. 

– Mindketten remekül fogjuk érezni magunkat együtt most, hogy az udvarhoz látogatott. 

És amikor haza kíván térni, boldogan szegődöm ön mellé kíséretül. Alig várom, hogy 

találkozhassak az ön arcátlan skótjával, kedvesem. Még nem mesélte el, hogy sötét vagy 

szőke-e a haja színe. 

– A haja fekete és rakoncátlan – felelte. Most, távol tőle, nem zavarta, hogy Logan 

Hepburnről kell beszélnie. – A szeme pedig csodálatos égszínkék. Még nem láttam hozzá 

foghatót. 

– Máris felkeltette a kíváncsiságomat – mondta Lord Cambridge. 

A vaskapun át belovagoltak a Bolton-házat övező parkba, s végighaladtak az épülethez 

vezető kavicsos úton. Amint megálltak, lovászok siettek elébük, hogy elvezessék a lovakat. – 

Isten hozta itthon, mylord! Isten hozta, milady! – üdvözölték őket. – A nyitott ajtón át 

beléptek a házba. Lord Cambridge odabiccentett a háznagyának, amint átléptek a küszöbön, s 

vendégét a terembe vezette. 

A ház teljes hosszában elnyúló, kazettás mennyezetű, faburkolatú helyiség a folyóra néző 

hatalmas ólomüveg ablakokkal gyönyörűséges látványt nyújtott. Az egyik végében nagy 

kandalló állt, amelyben tűz lobogott. A tűzbakok voltaképpen vasból öntött szelindekeket 

formáztak. A padlót szőnyegek borították. Rosamund tudta, hogy mik ezek, hiszen már látott 

ilyeneket a királyi palotákban. Valamelyik keleti országból származtak. A falakat néhol 

faliszőnyegek díszítették. A míves tölgyfa bútorokat szemmel láthatóan gondosan ápolták. 

Tálakban elhelyezett száraz virágok illata töltötte be a levegőt, s a tálalóasztalon egy 

ezüsttálcán üvegdugós borosüvegek és serlegek sorakoztak. 

– Mily csodás terem! – ámuldozott Rosamund. Az ablakhoz lépett, és kitekintett. – Immár 

nehéz szívvel megyek az udvarba, Tom. Szívesen eléldegélnék ebben a házban életem végéig. 

– Nem hiányozna szeretett Friarsgate-je? – ugratta a férfi. 

– Alighanem hiányozna – bólintott Rosamund –, de azt hiszem, ezt a kényelmes házat is 

ugyanúgy megszeretem. 

– Félek, hogy ez csak szerényen tükrözi az anyagi hátteremet, kedvesem – kacarászott a 

férfi. – Tudom, mit illik tenni és mondani, de nem tehetek róla, egyszerűen muszáj 

kényelemben éreznem magamat a saját otthonomban. Mások csak hadd zsúfolják tele a 

lakásukat divatos holmikkal. Én a ruhatáram tekintetében adok az eleganciára, amit mindenki 

láthat, nem csak néhány kiváltságos. Mire jó a gazdagság, ha nem fitogtathatod a barátaid 

előtt? – heherészett. 

– Ön közkedvelt ember? – kérdezte Rosamund gonoszkásan. 

– Természetesen – nevetett fel Sir Thomas. – A sziporkázó szellemességemről és a 

nagylelkűségemről legendák keringenek, kedvesem. Jöjjön, üljön a tűz mellé. Töltök önnek 

egy pohárkával a kiváló sherrymből. 

– Nem fogom bőkezűnek tartani, ha csak egy kupicával ad, Tom – közölte szárazon. – 

Továbbá bátorkodom megjegyezni, hogy farkaséhes vagyok. Reggel óta egy falatot sem 

ettünk, mert ön eltökélte, hogy ma este már a saját ágyában akar aludni. Még csak pihenőt 

sem tartottunk délben. 
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– Nem bírtam volna ki még egy éjszakát a bolhás matracokon, és rá se tudtam volna nézni 

a monostorokban felszolgált halra, minthogy adventi és bűnbánati időszak van. Nem 

emlékszem, hogy valaha is böjtöltem volna advent idején. Ígérem, hogy hamarosan enni 

fogunk, s az étek valóságos meglepetés lesz, mivel a szakácsom önmagában véve is egy 

csoda. 

Most Rosamund nevette el magát. 

– Borzasztóan mulatságos dolgokat mond, kedves Tom. – Lehet, hogy a felét sem értettem 

annak, amiről eddig csevegett. Ne feledje, hogy én egy egyszerű vidéki lány vagyok, 

kuzinom. 

– Az lehet, hogy vidéki, de egyszerű is? Nem, drága Rosamund, aki nem sajnálja az időt, 

hogy önt megismerje, ezt nem mondaná önről. Ám ha boldogulni szeretne az udvarnál, azt 

javasolnám, hogy egy kicsit gyakorolja a negédeskedést. Mesterkélt mosollyal és mély 

dekoltázzsal egy hölgy mindig sokra viszi. 

– Vagyok, aki vagyok – jelentette ki büszkén Rosamund. – Tiszteletreméltó Margit kedvelt 

engem. Az ifjú Henrik még hercegként egyszer el akart csábítani, de nehogy bárkinek is 

elmondja ezt, kuzinom. Ha kedvelt engem az a férfi, aki most a király, akkor nincs 

félnivalóm. Különben is, azért jöttem, mert a királyné vigaszban akar részesíteni, és örömet 

akar szerezni nekem, viszonzásul az egykori nyomorúságos helyzetében nyújtott anyagi 

támogatásomért. Furcsállom, hogy azok, akik hajdan kigúnyolták őt, és egy ujjukat sem 

mozdították érte azokban a reménytelen órákban, most az ő jóindulatát s kegyeit élvezve 

magas posztot töltenek be. Ők ugyanazok az emberek, akik engem lenéztek, amikor legutóbb 

az udvarnál jártam, és kétségkívül most is megvetéssel tekintenek majd rám. 

– Bölcsen látja a helyzetet, unokahúgom – bólogatott Thomas Bolton. – És épp ezek, a 

jelenleg királyi kegyben álló férfiak és nők ugyanilyen gyorsan el is pártolnak, amennyiben a 

királyné a férjénél kegyvesztetté válik. Nem könnyű igaz barátokra lelni, Rosamund. Katalin 

királyné tisztában van ezzel. 

– Mikor jelentkezzem a királynénál? – tudakolta Rosamund. 

– Szeretném, ha egy napot pihenne, hogy kiheverje az út fáradalmait. Vagy akár két napot 

is. Holnap ellátogatok az udvarba, és jelentem a királynénak, hogy megérkeztünk. Az ő 

utasítását fogjuk követni – közölte Lord Cambridge –, de bizonyára hamarosan találkozhat 

vele. 

A szolgálók közben behordták az ételt, így Rosamund a vendéglátójával átült a 

főasztalhoz, ahonnan kilátás nyílt a folyóra. A vacsora pompás volt. Rosamund szokás szerint 

farkasétvággyal evett. Volt ott fehérborban párolt garnélarák mustáros-kapros szósszal, 

citromszeletekkel díszített, vörösborban párolt, ostyavékony lazacszeletek, aranysárgára sült 

zsíros kacsa almás-körtés-mazsolás töltelékkel és édes, fűszeres aszaltszilva-szósszal, meg 

marhasült, egy tálon három csontos sült oldalas, szárnyasvad-húsos hasé és nyúlragu. Lord 

Cambridge megmutatta az unokahúgának, hogyan kell előkelően elfogyasztani a fehérborban 

felszolgált vajas articsókát. Párolt salátát is tálaltak. Rosamund érezte, hogy még meleg a 

frissen sült kenyér, amint egy darabot leszakított belőle. Az édes vajat frissen köpülték. 

Sajtból kétfélét tettek az asztalra: kemény sárga cheddart és lágy, nyúlós brie sajtot, amely 

Tom elmondása szerint francia eredetű volt. Végezetül következett a rácsos tetejű almás-

körtés pite, amelyet tejszínnel öntöztek meg. 

Rosamund jóllakottan mosolyogva dőlt hátra a székén. 

– Kuzinom, ha valakit csakugyan csodának lehet nevezni, akkor az ön szakácsát biztosan. 

Friarsgate-től távol még soha nem ettem ilyen ízletes ételt. Mindegyik hús friss volt, s a 

szakácsa nem fűszerezte el, mivel nem kellett elvennie semmilyen rossz ízt vagy szagot. A 

londoni tartózkodás során olyan gyakran étkezem majd itt, amilyen gyakran nem szégyellem. 

– Nem is hagynám, hogy másképp legyen – mondta Sir Thomas, örvendve a bóknak. 
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Még egy ideig elüldögéltek és beszélgettek a kandalló előtt, majd tágra nyílt szemmel 

megjelent Annié, hogy úrnőjét a szobájába kísérje. 

– Vacsorázott már, Annie? – kérdezte Lord Cambridge a lánytól. 

– Igen, uram, és nagyon finom volt! 

– Akkor mindkettőjüknek jó éjszakát kívánok, de lehet, hogy később benézek magukhoz, 

hogy nyugovóra tértek-e már. Holnap majd szólok, Rosamund, mielőtt elindulok az udvarba. 

Bágyadtan búcsút intve, figyelmét a serlegre és a tűzre irányította. 

– Látnia kellene a lakosztályt, milady! Nemcsak egy, hanem két szoba áll az ön 

rendelkezésére, és egy kicsi az enyémre. Külön hely van a ruhák számára, meg két kandalló 

is! És fürdőt is kértem az ön részére. A nappaliban a tűz elé egy óriási kádat állítottak fel, és 

most töltik meg forró vízzel. Ez egy palota, milady! – Annie, aki élete tizenhét éve alatt még 

egyszer sem tette ki a lábát Friarsgate területéről, amióta eljöttek otthonról, mindenen, amit 

csak látott, tátott szájjal ámult-bámult. Felsietett az előcsarnokból felvezető széles lépcsőn az 

emeletre, ahol a hálószobák sorakoztak. 

Rosamund tágas lakosztályának ablakai Lord Cambridge kertjeire és a folyópartig elnyúló 

pázsitra néztek. A falakat faburkolat, a fapadlózatot perzsaszőnyegek borították. Az 

ablakokon ugyanolyan rózsaszínű bársonyfüggönyök lógtak aranyszínű húzózsineggel, mint 

az ágy körül. A gyertyatartók ezüstből készültek. A társalgóban a tálalóasztalon, s a 

hálószobában az asztalon virággal teli tálak álltak. Vajon hol találtak virágot decemberben? 

Mindkét kandallóban égett a tűz. Akkor léptekbe a lakosztályba, amikor az utolsó inas is 

távozott az üres vödrökkel. A Rosamund részére felállított nagy tölgyfa dézsában gőzölgött a 

víz. 

Annié sietve belétöltötte a vízbe úrnője fürdőillatosítóját, miközben Rosamund hozzáfogott 

levenni a magas szárú cipőjét és a harisnyáját. A fiatal szolgálólány segített neki levetkőzni és 

beszállni a kádba. Rosamund örömteli sóhajtással merült bele a forró vízbe. 

– Megmosom a hajam – jelentette be Annie-nek. – Az út pora beletapadt a fejbőrömbe. 

Már szeretnék megszabadulni tőle. 

– Greenleaf asszony, őlordsága házvezetőnője az egyik cselédlányt beosztotta mellém 

segítségnek. Csak meg kell húznom a csengőzsinórt, és ő máris itt terem. Dollnak hívják-

újságolta el úrnőjének Annie. – Kiakasztottam a ruháit, és Greenleaf asszony azt mondja, 

hogy Doll majd segít előkészíteni őket, főleg azt, amelyikben első alkalommal jelenik meg az 

udvarnál. 

– Szeretném erről kikérni az unokabátyám tanácsát. 

– Furcsa úriember az ön unokabátyja, milady, de milyen jószívű! Tudom, hogy sokkal 

bizonytalanabb helyzetben lennénk, ha nem őt bízták volna meg azzal, hogy idekísérjen 

minket. Hadd segítsek a hajmosásban. 

Furcsa úriember. Rosamund magában mosolygott, miközben Annie a fejét mosta. Még 

nem tudta pontosan, mi a benyomása Thomas Boltonról, de azt érezte, hogy eddigi rövid 

ismeretségük során mindinkább számított rá, és nagyon kedvelte. A hivalkodó viselkedése, a 

piperkőc öltözéke és a vicces modora ellenére kedves volt, s ráadásul jó barát. A vérrokona. 

Egy Bolton. Rosamund most először nem érzett félelmet, hogy az udvarba kell látogatnia, 

mert ott az unokatestvére, hogy megkönnyítse a dolgát, és védőbástyaként álljon mellette. 

Megfürödve, a tűznél megszárított hajjal, tiszta hálóingben kényelmesen ült az ágyában. 

Doll már bejött a szennyes ruháért, szemérmesen pukedlizett Rosamund előtt, majd Annie-vel 

együtt csacsogva elvonultak. Rosamund ernyedten befészkelte magát a jó meleg ágyba, 

amikor kopogtatást hallott az ajtón. 

– Szabad! – szólt ki. 

– Hoztam egy kis forralt bort – szólt Lord Cambridge. – Elégedett mindennel, 

unokahúgom? 
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– Az ön vendégszeretete bámulatos, Tom. Köszönöm. – Elvette tőle a serleget, és 

beleszürcsölt. – Mmm, ez finom. 

– Ettől könnyebben álomba merül. Rosamund, szeretnék beszélni magával, ha még nem túl 

fáradt ahhoz, hogy meghallgasson – közölte a férfi komolyan. 

– Miért, miről van szó, Tom? 

– Nem szeretném, ha titkaink lennének egymás előtt, kuzinom. Lehet, hogy az udvarnál 

olyan dolgokat hall rólam, amelyek aggodalommal töltik el. Esetleg meg sem érti őket. Egyes 

udvaroncok élvezik, ha kegyetlenkedhetnek, mivel az életükben a pletykálkodáson kívül 

aligha van más örömük. Kedves vidéki unokahúgom, tudom, hogy hozzám hasonló férfival 

még nem találkozott. Igaz ez a feltevésem, Rosamund? 

– Igaz – hagyta helyben, s kíváncsi volt, hová akar kilyukadni Thomas. 

– Én kedvelem a nőket, Rosamund, de nem szeretem őket. Érti? – Meleg fényű, 

borostyánszín szeme óvatosan fürkészte. 

– Nem, Tom, nem értem – ismerte be kényszeredetten a férfinak. 

– Nem a nőket tekintem szeretőknek, Rosamund. Esetenként, de nem gyakran, inkább egy 

másik férfit vagy fiút tartok szeretőnek. Az én magatartásomat elítéli az egyház. Az udvarnál 

egyesek tudnak erről a hajlamomról. Ha közöttük vannak ellenségeim, mert kétségtelenül 

mindenkinek vannak ellenlábasai, lehet, hogy felfedik ön előtt a habitusomat, hogy bántsák 

magát, mert azt hiszik, hogy önnek nincs róla tudomása. Nem azért mondom ezt, hogy 

megbotránkoztassam, hanem azért, hogy ne érje teljesen felkészületlenül. 

– Ó, kuzinom, valójában nem értem, de kapiskálom – vallotta meg Rosamund nyíltan. – De 

ön a vérrokonom, és jó hozzám. Éppúgy szeretem, mint Edmund és Richard nagybátyáimat. 

Nem törődöm azzal, mit mondanak önről. Ismerem önt, és nemcsak rokonok vagyunk, hanem 

barátok, Tom. Nekem ennyi elég, hogy ezt tudom magáról. Bármi rosszat mondjanak is önről, 

elengedem a fülem mellett. 

– Látom, nagy gonddal kell vigyáznom önre, Rosamund – jegyezte meg Lord Cambridge 

szinte bánatosan. – Túlságosan jószívű. Nos, kedves lányom, el kell döntenünk, hogy az első 

látogatása alkalmával mit vesz föl az udvarba. Annie! – kiáltott a lányért, s Rosamund fiatal 

öltöztetőnője máris szaladt be a szobába. – Annie, hozza ide az úrnője mindkét fekete 

öltözékét. Ki kell választanom, hogy melyikben kápráztassa el a királyi udvart már rögtön a 

megérkezésekor. 

Annié bevitte a két fekete ruhát. 

Lord Cambridge azonnal határozott. 

– A fekete az aranydíszítéssel. A brokát kiváló minőségű, s a hímzés nagyon szép. Annié, 

kérje meg Dollt, hogy mutassa meg magának, hogyan kell udvari hajviseletet készítenie az 

úrnőjének. Nem hordhatja ebben a kedves copfban összefonva. S kuzinom, gondoskodom 

róla, hogy a fátylait angol fejdísszel viselje, amely különösen illik az ilyen fiatal, bájos arcú 

hölgyhöz. A díszesebb francia vagy a csúcsos főkötő túl öreges volna önhöz. Az első 

látogatáshoz az angolt viselje, később talán visszaveheti a sima főkötőjét, hogy kitetsszen 

alóla a lefátyolozott haja. Nos, lássuk az ékszereket. A gyöngysor a kereszttel tökéletes, de 

valami még kell hozzá. – Benyúlt a köntösébe, elővett valamit, és Rosamund kezébe nyomta. 

Rosamund egy gyönyörű aranybrosst pillantott meg a tenyerében, amelyet apró 

gyémántokkal körberakott nagy, gömbölyű fehér gyöngyszem ékesített. 

– Ó, Tom! – kiáltott fel elragadtatva. – Megtiszteltetés számomra, hogy viselhetem. 

Kimondhatatlanul kedves öntől, hogy kölcsönadja nekem. Az édesanyjáé volt? 

– Nem, egy barátom számára vásároltam, akiről kiderült, hogy mégsem a barátom. Ez az 

öné, tartsa meg magának, kedves lányom. – Odahajolt, és homlokon csókolta. – Jó éjszakát, 

kedves unokahúgom. Találkozunk, mielőtt az udvarba megyek. Szép álmokat. –Felemelkedett 

az ágy széléről, ahová az imént letelepedett. – Annie, Doll-lal együtt készítse ki Rosamund 
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úrhölgy részére az aranyhímzéses fekete brokátöltözéket és az egyik batisztfátylát. – Azzal 

elhagyta a hálószobát, nyomában az úrnője udvari viseletéről kérdezősködő Annie-vel. 

Rosamund hátradőlt az ágyában, a kezében tartva a gyöngyös kitűzőt. Még nem hallott 

olyan férfiakról, akik szívesebben tartottak férfi szeretőt. Korántsem értette a dolgot, de az 

unokabátyja, Tom, jó ember volt. S ennél többet nem is kellett tudnia róla. A szemhéja 

elnehezült, a bross kiesett a kezéből a takaróra, ahol Annié hamarosan megtalálta. A 

szolgálólány az ékszert az úrnője néhány kösöntyűjét tartalmazó bársonyzacskóba tette. 

A nap már rég fenn járt az égen, amikor Rosamund felébredt. 

– Jó ég! Mennyi ideje alszom? – kérdezte Annie-től. 

– Tizennégy órája – felelte a cselédlány. 

– Lord Cambridge? 

– Még nem ment el. Ezek a városiak furcsa időbeosztással élnek, milady. Őlordsága üzeni, 

hogy ma maradjon ágyban. Máris hozok önnek valami harapnivalót. – Pukedlizett, és elsietett. 

Rosamund báránybordát, vajas kenyeret, sajtot és eperbefőttet reggelizett. A csípős sör 

kiváló minőségű volt. Épp befejezte az étkezést, amikor benézett hozzá az unokabátyja, hogy 

jó reggelt kívánjon. Elegánsan kiöltözve jelent meg, pompás sötét prémmel bélelt és 

szegélyezett, lábikráig érő, sötétbordó színű bársonykabátban. A nyakában fekete 

zománcberakású, apró négyzet alakú szemekből álló, gyönyörű aranylánc lógott. A kabátja 

alól kivillant az aranysárga és bordó csíkos selyem térdnadrágja, amelyhez fekete bőr sarkos 

cipőt viselt. 

– Tudom, még korán van, kedvesem, de a mise utáni időpont a legalkalmasabb arra, hogy 

elkapjam a királyné tekintetét. Még épp időben odaérek. Azt követően az egyik titkáránál be 

kell jelentkeznem meghallgatásra, hogy jelenthessem a királynénak az ön megérkeztét. – 

Felsóhajtott. 

– Amikor megragadja a királyné figyelmét, nem szólhatna neki egyszerűen, hogy itt 

vagyok? Ilyen sok vesződséggel jár, hogy csupán annyit mondjon: „Fenség, Friarsgate úrnője 

megérkezett”? 

– Igen, ez a körítés kell hozzá – kuncogott –, hiába, be kell tartanunk a formaságokat. A 

királyné hallatlanul kényes a protokollra. Ezért kell önnek a jó puha, meleg ágyban maradnia, 

kedves unokahúgom, hogy kipihenje az utat. Előreláthatóan valamivel éjfél előtt érek haza a 

hírrel, ha szerencsém van. Ha nincs, akkor majd valamikor holnap találkozunk. Ami az 

öltözetét illeti, pontos eligazítást adtam az ön Annie-jének és az ifjú Dollnak. Nyugodjon 

meg, jó kezekben van. Isten vele, kedvesem! – Távolról csókot hintett felé, majd sarkon 

fordult, és sietős léptekkel kivonult a hálószobából. 

Annie bejött, hogy elvigye a tálcát. Rosamund meglepődve vette észre magán, hogy még 

mindig holtfáradt. Kora délutánig aludt, amikor is Annie felébresztette, s tudatta vele, hogy az 

ebéd a társalgóban várja. Kikászálódott az ágyból, s mezítláb átment a másik helyiségbe a tűz 

elé állított kisasztalhoz, amelyre az ebédet feltálalták. Tőkehalat kapros-tejszínes mártásban, 

egy tál nyers osztrigát, zsályával ízesített, kenyér-zeller-alma keverékkel töltött kappant, 

vastag szelet sonkát, nyúlhúsos hasét, egy tál apróra vágott vajas céklát, kenyeret és sajtot. A 

desszert egy tál sűrű tejszín közepébe helyezett, cukorral és fahéjjal megszórt nagy sült alma 

volt. 

– El fogok hízni, ha mást sem teszek, csak falom ezeket a mennyei étkeket, és alszom – 

panaszolta Rosamund Annie-nek. – Azt azért meg kell hagyni, hogy számomra ez messze 

kellemesebb lakhely, mint a királyi udvar, amikor legutóbb ott jártam. 

– Maybel mondta, hogy ott nincs lehetőség az elkülönülésre – szólalt meg Annie. 

– Nincs, csak a gazdagok és a tekintélyes emberek kapnak külön szobát. Természetesen te 

is velem jössz az udvarhoz. 

– Doll irigykedik – vihogott Annie. 
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– Talán magunkkal visszük, miután fogadtak minket, de majd megtapasztalja, hogy ha 

megismeri az udvart, valószínűleg idegenkedni fog tőle. Az ő gazdája más, mint a többiek. Ő 

nagylelkű ember. – Rosamund jóllakottan felállt az asztaltól. – Fel kell öltöznöm – mondta 

Annie-nek –, de nem a szép udvari ruhám közül veszem fel valamelyiket, mivel nem megyek 

messzire, esetleg csak a kuzinom folyóparti kertjében sétálgatok. A szomszéddal határos 

terület fallal van elkerítve, így nem valószínű, hogy meglátnak. 

Felöltöztetett, szépen befont hajú úrnőjét Annié lekísérte a Lord Cambridge kertjébe nyíló 

ajtóhoz. Rosamund visszaküldte szolgálóját, mert egy kis időre egyedül kívánt maradni. 

Néhány nap múlva már egyiküknek sem lesz ideje a félrevonulásra. Az udvar túlzsúfolt, s 

Rosamund sejtette, hogy a jó szándékú királyné majd maga mellett kívánja tartani. Odakint 

szélcsendes idő volt, se hideg, se meleg. A halványkék égen vékony fehér felhőfolt úszott, 

előre jelezve a közelgő időjárás-változást. A nap bágyadtan, de az évszakhoz képest tőle 

telhetően ragyogóan sütött. Hamarosan lenyugszik, hiszen december volt, s a nappalok egyre 

rövidültek. 

Thomas Boltonnak szépen rendezett kertje volt. Rosamund el tudta képzelni, hogy a meleg 

hónapokban milyen csodálatosan festhet. Az ágyásokat már rendbe rakták, a kis virágos fákat 

és bokrokat csakúgy, mint a rózsákat kifogástalanul megmetszették, felkészülve a télre. 

Rosamund belépett a kis zöld labirintusba, s könnyedén ki is talált belőle. Felfedezett néhány 

igencsak érdekes márványszobrot, amelyek főképpen fiatal férfiakat ábrázoltak, semmit sem 

hagyva a képzeletre. Ilyen faragványokat még sohasem látott. Meglehetősen szépnek találta 

őket, kivált az egyik magas ifjút, akinek a lábánál egy vadászeb feküdt. A fiú testét kecsesen 

rásimuló drapéria fedte, s göndör fürtös fején levélkoszorú díszelgett. 

Rosamund továbbsétált az egyenletesen elgereblyézett kavicsos ösvényeken, míg végül 

rálelt a folyópartra vezető útra. A lehorgonyzott bárka, amelyet előző nap még ott látott, eltűnt 

a kikötőhelyről. Kék köpenyébe burkolózva állt a kis kőrakparton, és a folyót szemlélte. 

Szemet gyönyörködtető látványt nyújtott. Egy ideig képtelen volt rávenni magát, hogy 

elmozduljon onnan. Örült, hogy a rokona nem London szívében lakik. Kész áldás lesz, hogy a 

Bolton-házba visszavonulhat, amikor már nyomasztóvá válik számára a királyi udvar. 

Magában most is csak azt kívánta, bárcsak ne kellene itt lennie. Megértette, hogy a 

királyné jót akar, de az udvarnál szerzett korábbi tapasztalatai alapján tudta, hogy a 

királynéknak nincs idejük az igazi, mély barátságra. Akkor mitévő legyen? Senkit nem ismer. 

Az udvarnál egyetlen barátja sincs. Meg már rég elment, és Skócia királynéja lett. 

Tiszteletreméltó Margit elhunyt, és eltemették. Az isten szerelmére, mit keres itt ő, Rosamund 

Bolton, miközben a lányainak és Friarsgate-nek szükségük van rá? 

Érezte, hogy egy könnycsepp végigpereg az arcán. Nagyot nyelt. Tudta, nem szabad sírnia, 

de nem bírt megálljt parancsolni az érzelmeinek. Otthagyta a kikötőt, leült egy kőpadra, s a 

könnyeit hullatva csak bámulta a folyót. Hiányzott neki Friarsgate. Hiányoztak a lányai. 

Hiányzott Owein. A fenébe is, hogyan halhatott meg ilyen ostoba balesetben? 

– Haza akarok menni – suttogta. Ám nem tehette meg. Szépen elmegy az udvarhoz, 

megöleli a királynét, és megköszöni a nagylelkűségét, amiért meghívta magához. Néhány 

napig kellemes kikapcsolódást jelent majd Katalin számára, ám azt követően a királyné 

érdeklődése más irányba fordul. Így Rosamund, aki nem bennfentes az udvarnál, magára 

marad, amíg el nem jön az alkalom, hogy a távozását kérje. Ha hazatér, a királyné 

remélhetőleg elfeledi, és nyugalomban élheti tovább az életét. 

Sötétedett, s a folyó felől enyhe szél kerekedett. Az ár kezdett visszahúzódni, és az 

előbukkanó iszapos lapály rothadásszagot árasztott. Rosamund felállt, komótosan visszasétált 

a házba, és felment az emeletre a lakosztályába. A házban csönd honolt, és egy lelket sem 

látott, amíg be nem lépett a szobájába. Annie tüstént elébe sietett, hogy elvegye a köpenyét és 

a kesztyűjét. 
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– Uramisten, milady! Már arra gondoltam, hogy magáért kell mennem. Jöjjön, üljön a tűz 

mellé. 

– Gyönyörű a kert – mesélte Rosamund Annie-nek. – Nyáron az évszak színeivel feltűnően 

viríthat, mert sejtem, hogy az unokabátyámnak rengeteg színes növénye van. – Az ablak felé 

tekintett. – Már sötétedik. Szeretem a decemberi ünnepeket, de gyűlölöm a rövid nappalokat. 

– Menjen, pihenjen le. Előkészíttetem a fürdőjét. A forró víz majd kiszívja a csontjaiból a 

délutáni fagyos hideget. Azután pirítunk egy kis kenyeret és sajtot a tűzön. Őlordsága még 

nem ért haza, de ki tudja, mit hoz a holnap. 

Rosamund szundított egyet, amíg vödrökben felhordták a fürdővizet. Miközben feltűzött 

hajjal a dézsában áztatta magát, Annie lement a konyhába az ételért. Csodásan érezte magát a 

forró vízben, amely felmelegítette a csontig hatoló hidegtől elgémberedett testét. Amint 

ernyedten felsóhajtott, abban a pillanatban kivágódott az ajtó, és nagy léptekkel becsörtetett 

Lord Cambridge. 

– Unokahúgom! – üdvözölte jókedvűen. 

Rosamund a meglepetéstől felsikkantott, és az járt a fejében, hogy a nyakán és a vállán 

kívül vajon még melyik testrésze látszódhat ki. 

– Semmi lényeges nem látszik, kedves lányom – oszlatta el egy kézlegyintéssel Rosamund 

aggodalmát Sir Thomas. – Különben is, a női domborulatok és hajlatok engem egyáltalán nem 

érdekelnek. Az előkelő hölgyek a fürdőjükben szokták fogadni a látogatóikat. 

– Én soha nem leszek olyan előkelő. A kertjében álló szobrokból ítélve, kuzinom, 

képzelem, hogy a női test csakugyan érdektelen az ön számára, különösen annak fényében, 

amit önmagáról mesélt nekem. Mindazonáltal soha nem szórakoztattam egyetlen látogatót, 

még a férjemet sem a kádamban. 

– Szóval ön és Sir Owein együtt fürödtek – kuncogott a férfi, majd elkomolyodott. – Ma 

késő délután sikerült bejutnom őfenségéhez, a királynéhoz, és beszéltem vele. Holnap délután 

két órakor fogadja önt, kedves lányom. Közöltem vele, hogy ön nálam lakik, amíg itt 

tartózkodik Londonban. Már alig várja, hogy találkozhasson önnel, és örül, hogy itt lesz, és 

vele tölti a karácsonyi ünnepeket. Az udvar pár nap múlva Richmondba költözik. Ne izguljon. 

Richmond itt van a közelben – mosolyodott el. – Megkérjük Dollt, hogy segédkezzen az ön 

Annie-jenek. Doll csodát tud művelni a hajjal. Ön nem jelenhet meg az udvarnál a 

mindennapi hajviseletével, a bájos copfjával. Elegánsabb és különlegesebb frizurára van 

szüksége, kedves Rosamund, ha nem akarja, hogy kinevessék. Nos, hagyom fürdőzni. 

Kifejezetten elfáradtam. Az udvarban hemzsegnek az emberek, mivel a király élvezi, ha nagy 

vigadozást csaphat, és bőkezűen bánik az apja vagyonával. Kíváncsi vagyok, vajon az előző 

Tudor Henriknek megfordult-e a fejében, hogy a fia mindazt elveri, amit ő oly gondosan 

felhalmozott. – Kuncogva csókot hintett, s amilyen sebesen jött, olyan gyorsan el is illant a 

lakosztályból. 

– Őlordsága járt itt? – kérdezte döbbenten Annie, amikor visszatért a tálcával. 

– Igen – felelte Rosamund felemelkedve a dézsából, és az állványon melegedő törülközőért 

nyúlt. – Azt mondja, hogy az előkelő hölgyek az urakat a kádjukban szokták fogadni – 

mesélte kacagva. 

– Megőrült ez az ember – mondta a bájos Annie megbotránkozott arckifejezéssel. 

– Holnap délután megyünk a királyi udvarba – közölte a szolgálólányával Rosamund. 

Alaposan szárazra törölgette magát, belebújt a hálóingébe, és leült. 

– A ruhája készen áll. Doll-lal együtt ma rávarrtuk a gyöngyöket, amíg ön aludt, milady. 

– Gyöngyöket? – nézett zavartan Rosamund. – Miféle gyöngyöket? 

– Őlordsága adott egy apró gyöngyökkel díszített szép szalagot, és megkért, hogy varrjuk 

rá a ruha nyakkivágására. Remekül mutatnak rajta, milady. Doll azt mondja, hogy igazán 

ízlésessé teszik a ruhát. 
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Rosamund felnevetett. A kuzinja mindenáron azt akarta, hogy az unokahúga jó benyomást 

keltsen az udvarnál. 

– Emlékeztess rá, hogy holnap köszönetet mondjak őlordságának – kérte Annie-t. – Most 

együk meg a sajtos kenyerünket. A kinti friss levegőtől jó étvágyam támadt. 

Annié nemcsak kenyeret és sajtot, hanem kolbászt is vitt, és egy újabb tál finom sült almát, 

amilyet Rosamund az ebédhez desszertnek kapott. A tűz fölött megpirították a kenyeret, 

ráolvasztották a sajtot, és rárakták a kolbászt. Az úrnő és a szolgálója együtt evett a kandalló 

előtt. Rosamund megengedte Annie-nek, hogy igyon egy kis vizezett bort, ugyanis a lány nem 

volt borhoz szokva. Rosamund azonban hígítatlanul fogyasztotta. Rubinvörös színű és az ő 

szájízének megfelelően édes zamatú volt. Az almákon is megosztozott Annie-vel, és amikor a 

cselédlány visszavitte a tálcát a konyhába, Rosamund a tűz mellett üldögélve újra 

elgondolkodott. Jobban érezte magát, mint délután a folyónál. Az unokabátyja, Tom mindig 

felvidította a jelenlétével. Eszébe jutott, hogy Owein csak hatéves kisfiú volt, amikor a Tudor 

udvartartáshoz csatlakozott. Megállt a saját lábán. Sőt szépen boldogult. Tudta, hogy neki is 

sikerülne. „Milyen otthon ülő, tétlen asszony vagyok”, gondolta magában. Ideje volt, hogy 

túllépjen önmagán, hiszen rengeteg lehetőség vár rá az udvarnál. Még jó partikat is találhat a 

lányai számára. Nem akarta, hogy Henry nagybácsi családja és holmi Logan Hepburn-szerű, 

féktelen, skót határvidéki alak között kelljen választaniuk. 

Hogyan ötlött az eszébe most Logan Hepburn? Egy pillanatra maga előtt látta a férfi 

rakoncátlan fekete hajfürtjeit és az égszínkék szemét. Vajon most mit csinálhat? Claven’s 

Carnban, a termében kényelembe helyezve magát, üldögél? Vagy odakint a ragyogó telihold 

fényénél épp kifosztja valamelyik szerencsétlen szomszédját? Ingerülten megrázta a fejét. 

„Távozz tőlem!”, kiáltotta gondolatban a gúnyos kacajra, mely a férfi hangján visszhangzott a 

fülében. Hirtelen összerezzent. Megesküdött volna rá, hogy Hepburn hangját hallotta, de 

hiába fülelt feszülten, egy pisszenésnek sem vette neszét a csöndes házban. „Nyugovóra kell 

térnem”, gondolta magában Rosamund. Valóban megerőltetőnek bizonyult számára a hosszú 

út. Nem hitte volna, hogy ilyen fárasztó lesz, hiszen mindig is szívós, erős lány volt. Meg sem 

várta, hogy Annie visszajöjjön, bemászott az ágyába, és tüstént el is aludt. 

Napfényes reggelre ébredt. Annie bevitte a reggelijét. Rosamund elfogyasztotta, majd 

megmosta a kezét és az arcát, s megdörzsölgette a fogsorát a kis vaddisznósörte kefével. Most 

már hozzáfoghatott az öltözködéshez, ami bizonyosan jó ideig eltart majd, s azután még le 

kell ereszkednie a folyón Londonba. A Temze tölcsértorkolatú folyó, melyen a dagály és az 

apály érezhető, ezért bizonyos időbe telik, hogy gond nélkül odaérjenek. Nem ártana, ha jóval 

előbb megérkeznének a Westminster-apátságba, a királynétól kapott kihallgatásra. A fontos 

az, hogy ne várakoztassa meg patrónusát. Türelmesen ült, miközben Annie és Doll felhúzták a 

lábára a puha, kötött gyapjúharisnyát. Meglepődött, amikor egy fekete selyemharisnyát is, 

melybe aranyfonállal levelek és indák voltak hímezve, felhúztak az elsőre. 

– Őlordsága ötlete volt? – kérdezte Annie-t. 

– Igen. Azt mondja, hogy a gyapjú melegíti önt, mert a folyón és a palotában is hideg lesz. 

A selyem pedig az elegancia kedvéért, mert még ha mások nem is látják, ön akkor is 

tudatában lesz annak, hogy az egyik legdivatosabb hölgy a királyné mellett – magyarázta 

Annié, nyilvánvalóan azokat a szavakat szajkózva, amelyekkel Sir Thomas Bolton átadta neki 

a selyemharisnyát az úrnője részére. 

– Mily kedves Tom kuzinomtól – ismerte el Rosamund kis mosollyal, amint a két szolgáló 

átkötötte a combját a gyöngyös szalagcsokorral ékesített aranyszínű harisnyakötővel, 

amelynek eddig nyomát sem látta, de már nem vette a fáradságot, hogy megkérdezze, honnan 

valók. Magától is rájött. A sajátja egyszerű kék színű volt. Be kellett látnia, hogy felettébb 

mutatós ez az aranyszínű harisnyakötő, amelynél csinosabb kellékkel még nem rendelkezett, s 

amelyet örömmel fog viselni. 
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Rosamund most felállt, lehúzták róla a hálóinget, és ráadták a finom vászon alsóinget, 

amelynek a fodra épphogy kilátszik majd a ruha dekoltázsából. 

– Üljön le, milady – kérte Doll. – Az úr meghagyta, hogy milyen frizurát kíván készíttetni 

önnek mára. – Kifonta a copfját, és a körtefa nyelű kefével kifésülte Rosamund szikrányi 

aranyfénnyel csillogó dús, egyenes szálú, hosszú haját. – Figyeld a kezemet, Annie – szólt a 

társának –, hogy eltanulhasd, hogyan kell elkészíteni ezt a hajviseletet. Igen hízelgő lesz az 

úrnőnkre nézve. – Középen elválasztotta Rosamund haját, majd fürge kézzel kontyba fésülte, 

és a tarkóján feltűzte. – Íme! Hát nem csodálatos? 

Rosamund belepillantott a tükörbe, amit Annie eléje tartott. Alig ismert magára. 

– Nahát! – csodálkozott el halkan. 

– Ez valóban más, milady – állapította meg Doll. – Ez francia hajdivat, és nálunk még 

egészen új. A királyné környezetében élő hölgyek hajviselete régimódi, és a fejkötőjük alatt 

kibontva hordják a hajukat, bár úgy hallom, hogy néhány idősebb nő fel szokta tűzni, mint a 

mosónők. 

– Ez álomszép, Doll. Nagyon köszönöm – hálálkodott Rosamund a lánynak. Csak azt 

sajnálta, hogy ez az előkelő frizura nem látszik majd ki a fátyla alól. Ennek ellenére 

egyszeriben mérhetetlen magabiztosság fogta el. 

A két szolgálólány ügyesen segédkezett Rosamundnak belépni a szoknyáiba, majd 

felhúzták rá, és a derekán megkötötték. Ezt követően rásegítették a ruhafelsőt és a ruhaujjakat. 

A fekete brokát igen szépen mutatott a finom aranyhímzéssel. A szögletes nyakkivágásra és a 

ruhaujjak széles mandzsettájára rávarrt apró gyöngyszemek a csinos ruhát pompás 

ruhakölteménnyé varázsolták. Az unokabátyjának jó szeme volt a divathoz. Végül minden 

szalagot és zsinórt megkötöttek és összefűztek rajta. A szűk abroncsszoknyát még egy kicsit 

meg kellett szoknia, de ez is könnyen ment. Újra helyet foglalt, míg Annié a gyöngysort, 

amelyen a gyöngyökkel kirakott aranykereszt függött, feltette a nyakára. Azután Rosamund 

kezébe adta a gyöngyös brosst, amit az unokabátyjától kapott ajándékba. A dekoltázs 

közepére tűzte ki. Az ujjait a karikagyűrűjével és a gránátköves gyűrűjével ékesítette fel. 

– Ó, őlordsága azt üzente, hogy ez jól fog menni a melltűhöz, milady – mondta Doll, 

amikor Rosamund kezére pillantott. Elővett egy kis dobozt a ruhájából, és átnyújtotta. 

– Mily csodás! – örvendezett Rosamund, amint a dobozka fedelét felnyitotta, és egy nagy 

barokk gyöngyös gyűrű tárult a szeme elé. Az ujjára húzta, gyönyörködött benne, s ráébredt, 

hogy egyszeriben mily könnyűnek tűnik elfogadni jólelkű unokabátyja mesés ajándékait. 

Rádöbbent, hogy voltaképpen nem sokat tud Tom Boltonról, csak azt, hogy melyik ágról 

rokona. 

– Őlordságának vannak testvérei? – érdeklődött Dohtól. 

– Igen. Volt egy húga. Jóval fiatalabb volt nála. Őlordsága nem látszik annyinak, de ebben 

az évben negyvenéves lesz. Tizenöt éves volt, amikor a húga a világra jött. A megszületése 

pillanatától kezdve imádta őt. Öt évvel ezelőtt halt meg gyermekágyi lázban, a csecsemőjével 

együtt. Húszéves volt. Amíg önt Londonba nem hozta, milady, úgy tűnt, hogy soha nem 

heveri ki ezt a veszteséget. Mindannyian borzasztóan örülünk, hogy őlordságát újra 

boldognak látjuk. Különös úriember, de kedves és nagylelkű gazda. 

– Igen – értett egyet Rosamund. – Kedves és nagylelkű. – Lábfejét belebújtatta a cipellőbe, 

amit Annie odatett elé. – Doll, most nem vihetlek magammal az udvarba, de ígérem, hogy 

majd máskor velem jöhetsz. És hálás vagyok a jó szolgálatodért. 

– Örömmel szolgálom, milady – felelte Doll. Óvatosan Rosamund vörösbarna hajára 

borította a vékony batisztfátylat, és felrakta a kis angol fejdíszt. – Annie-nél van a köpenye és 

a kesztyűje, és máris indulhat, milady. 

– Addig ne terítsd rám a köpenyt, amíg a kuzinom nem látta az igyekezetünk eredményét – 

állt fel Rosamund, majd kisétált a lakosztályából, nyomában a köpenyt és a kesztyűt vivő 

Annie-vel. 
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Ahogy tekintetével követte a lépcsőn leereszkedő unokahúgát, Sir Thomas Bolton 

megállapította magában, hogy rendkívül elegáns. Amint leért a lépcsőn, kezet csókolt neki. 

– Éppoly divatos, kedves lányom, mint a többi hölgy manapság az udvarnál. 

– Köszönöm a gyűrűt, Tom. A húgáé volt? 

– Igen – bólintott. – Gondoltam, nagyon jól állna önnek. 

– Hogy hívták a testvérét? – tudakolta Rosamund, miközben Annie a vállára terítette a 

prémes köpenyét. 

– Marynek– felelte a férfi. – Egyszerű, mindennapi név. Május elsején született, és az 

édesanyám ragaszkodott hozzá, hogy a lányát Szűz Máriáról nevezzék el. Ám én Maynek 

hívtam őt, mert magában hordozta ama hónapnak az alapvető jegyeit. Élénk, ragyogó, meleg 

és csupa vidámság volt. Amiként ön, kedves leányom, ő is elfogadott engem annak, aki 

vagyok. Örökké hiányozni fog May. Ő volt a szemem fénye, de immár ön, drága Rosamund, 

külön helyre lopta be magát a szívemben. 

– Az én születésnapom április harmincadikán van – közölte Rosamund. – A legidősebb 

lányomé, Philippáé pedig április huszonkilencedikén. 

– Ó, akkor ön Bika! Ahogy a húgom is az volt. Én Skorpió vagyok, ami szemben áll a 

Bikával. 

– Mi az ördögről beszél? – kérdezte Rosamund, miközben a férfi a kerten át a kikötőhöz 

kísérte, ahol a bárkája várta őket. 

– Még nem hallott az asztrológiáról? A csillagjóslás tudományáról? Édes angyalom, nekem 

van a legcsodálatosabb emberem! Amíg itt lesz az udvarnál, elkészíttetjük az ön horoszkópját. 

Sokan egy lépést sem tesznek az asztrológusuk tanácsa nélkül. A magam részéről jobban 

szeretem az éves előrejelzést. – Besegítette unokahúgát a vízi járműbe. – Amíg a 

Westminsterbe érünk, mindent elmesélek. – Letelepedett Rosamund mellé, és prémtakarót 

terített a lábukra. Amint kezével intett a dereglyéseknek, a bárka eltávolodott a Bolton-ház 

kikötőjétől, s elindult a folyón lefelé, London irányába. 
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15. fejezet 

Fagyos volt a késő délelőtt, de a nap sugarai sziporkáztak a víz színén. 

– Ez Richmond – mondta Lord Cambridge, amint elúsztak a folyóparti hatalmas palota 

mellett. – Látja, milyen közel van a Bolton-házhoz? Greenwich közelében is van egy 

lakhelyem. Amikor tegnap Londonban jártam, vásároltam önnek egy aranyos kis bárkát, és 

felfogadtam két dereglyést. Milyen színű legyen az evezősök libériája? És van valamilyen 

jelmondata, amit felírhatnánk a jelvényükre? 

– Friarsgate színei a kék és az ezüst – vágta rá Rosamund –, és a friarsgate-i Boltonok 

mottója: Tracez votre chemin. 

– Ó, igazán tetszik nekem – lelkendezett Sir Thomas. – Terveztetek önnek egy melltűt 

ezzel a felirattal. A mi águnk Boltonjai a Service tourjours-t választották. Roppant 

fantáziátlan. Kéket és ezüstöt mondott? Felettébb ízléses, kedvesem. Manapság mindenki 

Tudor-zöldre vált át, ami igencsak egyhangú. Csupán akkor lehet felismerni, hogy az udvarnál 

ki kinek a szolgája, ha az ember egészen közelről veszi szemügyre a jelvényt. Maguk a 

jelvények pedig természetesen a lehető legízléstelenebbek. 

– Nem szeretném, hogy ilyen költségbe verje magát miattam – szabadkozott Rosamund. – 

Feltétlenül szükséges ez? Már eddig is túlságosan jó volt hozzám. 

– Mindig is szerettem volna még egy kis bárkát a vendégeim számára, aranyos leányom. 

Az ön ideérkezése csupán arra késztetett, hogy végre megtegyem ezt a lépést. – Mosolyogva 

megpaskolta útitársa kezét. – Ha rendelkezésére áll egy saját kis vízi jármű, elsurranhat a 

palotából, amikor a királynénak nincs szüksége önre. 

– Bevallom, még mindig zaklatott vagyok amiatt, hogy az udvarhoz hívtak. Én nem 

tartozom ide. 

– Ám itt van, Rosamund. Figyeljen rám, kedvesem, mialatt a folyón lefelé suhanunk, 

elmondom, hogy ön miért jelent majd egy lélegzetvételnyi friss levegőt a királyné számára. 

Ön is tudja, hogy január végén Katalin elveszítette a gyermekét. Ám még ennél is rosszabb 

dolog történt. A királynét körülvevő, túlontúl óvó, ostoba népség félt tudatni a királlyal, hogy 

a felesége elvetélt egy lánygyermekkel. Ezért továbbra is abban a hitben hagyták Katalint, 

hogy állapotos. Ő pedig akkorára felfúvódott, mint egy levegővel telített birkabendő. 

– Hogyan lehetséges az, hogy nem vette észre, hogy elvetélt? – kérdezte Rosamund 

döbbenten. 

– Úgy, drága lányom, hogy ő spanyol hercegnő, és az erények közül csak azt az egyet nem 

sulykolták belé, hogy használja a józan eszét. Nos, a királynak nem telt sok időbe, hogy 

rájöjjön, mi történt, ugyanis a királyné hasa amilyen hamar felpuffadt, ugyanolyan hamar le is 

apadt. Katalin mély bánatba esett, és úgy érezte, mulasztást követett el a férjével szemben. A 

király volt az, aki végül meggyőzte arról, hogy ez Isten akaratából történt. Azután gyorsan 

újra teherbe ejtette. 

– A királyné várandós? – hökkent meg Rosamund. 

– Igen, kedves lányom. Nem tudta? – kérdezte hasonlóképpen meglepetten Sir Thomas. – 

Január havának elejére várják a gyermek érkezését. A királyné tegnap fogadott utoljára urakat 

a lakosztályában, ezért volt annyira fontos, hogy még bejussak hozzá. Most visszavonul a 

gyermek megszületéséig, és addig csak nők szolgálhatják. Az összes tisztséget, melyeket 

rendes körülmények között férfiak töltenek be, az udvarhölgyei veszik át, hogy a királyné 

udvartartásában továbbra is zökkenőmentesen folyjon tovább az élet. Hogyhogy nem értesült 

erről az örömteli hírről? Igaz, lehetséges, hogy nem jutott el önhöz a vetélés körüli zűrzavar 
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miatt, és mert az ön Friarsgate-je nagyon elszigetelt. Ám ez még nem minden, van más 

pletyka is, kedvesem. 

Ez év őszének elején szép kis botrány tört ki. A királyné tudomására jutott, hogy a 

királynak viszonya van Buckingham hercegének lánytestvérével. Hogy melyikkel, abban 

senki sem biztos, mert kettő van belőlük, és mindketten a királynét szolgálták. Lady Anne 

Hastings jelenleg kolostorban él mintegy hatvanmérföldnyire Londontól, s a bűnein 

elmélkedik, bármik legyenek is azok. A testvére, Lady Elizabeth FitzWalter szintúgy eltűnt az 

udvarból; állítólag az éj leple alatt vitték el. A férjüket is száműzték az udvartól. Úgy tűnik, az 

erényesebb testvér, bármelyik is az, beszélt a fivérével, a herceggel. Elmondta, hogy ő úgy 

hitte, a lánytestvérének a király cimborájával, William Comptonnal volt viszonya. 

Buckingham rettenetesen sznob, s a Comptonok a társadalmi helyzetüket tekintve aligha 

egyenrangúak a Stafford családdal. Compton azonban a király védőpajzsául szolgált. A 

szeretők az ő házában szervezték meg tiltott találkáikat! Buckingham hercege haragra gerjedt, 

amiért a húga ily módon lealázta magát egy olyan emberrel, akit ő alacsonyabb rangúnak 

tartott. Összehívták a családi tanácskozást. És ami még nagyobb baj, az ártatlan lánytestvér 

ezt elfecsegte a királynénak, aki azután a magánszobájában igen hangos veszekedés közepette 

lehordta a férjét a viselkedése miatt, s ezt a fél udvar hallotta, majd továbbadta az udvar másik 

felének. 

Nos, drága leányom, nem szokás Tudor Henrik fejére olvasni a viselkedését. A király azt 

tesz, amit akar, ahogy ez köztudott azok körében, akik ismerik. Különben is, minden 

királynak van szeretője. Hiszen a királyné apjának, Ferdinánd királynak is több ágyasa volt, és 

köztudott, hogy számos fattyút nemzett. Henrik király biztosan elővigyázatos, titoktartó volt. 

Ez az apró meggondolatlansága soha nem is pattant volna ki, ha a herceg húga nem kotyogja 

ki. – Lord Cambridge pajkosan kuncogott. Rosamund a döbbenettől bénultan ült. 

– A herceg borzasztóan sznob – folytatta az unokabátyja. – Természetesen nem tekintette 

Will Comptont társadalmilag elfogadhatónak a húga szeretőjeként. Az igazat megvallva, még 

a Tudorházat sem tartja elég jónak. Úgyhogy szembeszállt Comptonnal, és nagy botrányt 

csapott; Compton, a király régi cimborája és bizalmasa közvetlenül az uralkodóhoz fordult 

segítségért. A király magához hívatta a herceget, és óriási patáliát csapott, amelynek az lett a 

következménye, hogy a herceg dühödten távozott az udvartól. Gondolom, a király haragudott, 

hogy a titka nyilvánosságra került. Őszintén szereti a királynét, és nem szívesen okoz neki 

bánatot. Hát ennyi minden történt eddig, drága leányom. 

– A királyné megbocsátott a királynak? 

– Nem volt mit megbocsátani, mivel Tudor Henriknek joga van úgy cselekedni, ahogy 

kedve tartja. A királynét jogosan feddte meg nemcsak a férje, hanem az apja és a gyóntatója 

is. Elvégre ő Anglia királynéja. Ez megmásíthatatlan tény, de azért nem várhatja el a 

férjurától, hogy megtartóztassa magát férfiúi vágyainak kielégítésétől, amikor ő, a királyné 

várandós, s ezért el van tiltva tőle. Mi több, Henrik tapintatosan igyekezett titokban tartani a 

félrelépéseit, ám a szenvedélyes természetét figyelembe véve a hitvese nyilván gyanított 

valamit, mert a társalkodónőit bérelte fel, hogy kémkedjenek utána. A király azt fontolgatta, 

hogy az összes némbert szélnek ereszti az udvartól, viszont abból világraszóló botrány lett 

volna – magyarázta Lord Cambridge. 

– Szerencsétlen Kate! – sajnálkozott Rosamund. 

– Jólelkű nő, még ha bizonyos tekintetben naiv is. Akik a szolgálatában állnak, 

valamennyien kedvelik. Egészen fanatikusan ragaszkodnak hozzá, bár ezeknek a hölgyeknek 

nem lenne szabad elfelejteniük, hogy elsősorban a királynak, nem pedig a királynénak 

tartoznak hűséggel. Remélem, drága kuzinom, hogy ön sem feledkezik meg erről, amíg a 

királyné szolgálatában áll. – Megveregette unokahúga kesztyűbe bújtatott kezét. 

– Rendeződött a viszony a király és a hitvese között? – kérdezte Rosamund. – Kibékültek 

egymással? 
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– Igen, de már soha nem lesz ugyanolyan a kapcsolatuk, mint azelőtt. A királyné kénytelen 

volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy a mézesheteknek rég vége. Amin nem tud változtatni, 

azt el kell fogadnia, s bele kell törődnie abba, hogy a királyt soha nem fogja átformálni. 

Henrik megbocsátott neki, noha még mindig neheztel. Reméli, hogy Katalin soha többé nem 

kéri számon rajta az apró vétkeit, mivel nem is valószínű, hogy tudomást szerez róluk. A 

királyné udvarhölgyei alighanem okultak az esetből, és a király szerelmes természetére 

vonatkozó pletykákat a jövőben nem fogják megosztani az úrnőjükkel. 

– Azt hiszem, most még inkább azt kívánom, bárcsak otthon lehetnék – jegyezte meg 

Rosamund kis mosollyal. – Nem tudom, lesz-e erőm elviselni ezeket az intrikákat. 

– Én itt vagyok, hogy segítsek önnek, kedvesem – kuncogott a férfi –, és mindig 

menedéket találhat a Bolton-házban. 

Megélénkült a vízi forgalom körülöttük. Közeledtek a város szíve felé. Nagy, lapos fenekű 

vízi járművek tűntek fel, melyek a Temzén a London Bridge-től a Limehouse-ig terjedő 

szakaszon lehorgonyzott hajókról szállították a rakományt. Mezőgazdasági terményekkel 

megrakott kisebb dereglyék húztak el mellettük. Halászladikok és személyszállító csónakok 

nyüzsögtek körülöttük. A folyó egyik oldalán feltűntek a Westminster csúcsai és tornyai, 

amint bárkájuk kezdett a part felé araszolni. Annié elkerekedett szemmel ámult-bámult, s a 

füle égett a hallottaktól. Lord Cambridge észrevette ezt, és figyelmeztette a lányt, hogy 

bölcsen hallgasson. 

– Ne pletykázzon a többi cselédlánnyal, hanem inkább legyen megnyerő modorú, 

szolgálatkész, jámbor, és tartsa nyitva a fülét, hogy beszámolhasson az úrnőjének a lényeges 

dolgokról. Ha butácska falusi lánynak tetteti magát, ügyet sem vetnek magára, és a többi 

szolgáló nyugodtan fog fecsegni ön előtt. Érti, Annie? 

– Igen, mylord. Figyelmes leszek, hiszen én is csak egy egyszerű vidéki lány vagyok, mint 

az úrnőm – felelte pajkosan csillogó szemmel. 

Lord Cambridge elnevette magát. 

– Lányom, ön sokkal okosabb, mint gondoltam. Az úrnője még nagy hasznát veheti önnek 

– kacsintott Annie-re. 

Bárkájuk a kőrakpartnak ütközve megérkezett. Egy palotaszolga gyorsan kikötötte, hogy 

az utasok kiszállhassanak. Először Lord Cambridge-t segítette partra. A férfi megvárta, amíg 

Rosamund és Annie is kilépnek. Ekkor szó nélkül sarkon fordult s a palota felé sietett, 

miközben a két fiatal nő fürgén szedte a lábát mögötte. Rosamund halványan emlékezett, 

hogy egyszer évekkel ezelőtt már partra szállt itt Meg, Kate és a királyi család többi tagja 

társaságában. Az épület belsejének egyes részletei ismerősnek tűntek, ahogy kuzinját követve 

futólag körültekintett. Hatalmas kétszárnyú ajtóhoz értek, amelyen a királyi kereszt díszelgett. 

Az ajtó két oldalán egy-egy fiatal nő állt, vörös bársonyszoknyába, aranylevéllel díszített bőr 

mellvértbe, kis sisakba öltözve, s a kezükben lándzsát tartottak. Lord Cambridge és társai 

közeledtére lándzsájukat keresztezve elzárták a bejáratot. 

– Friarsgate úrnője, Lady Rosamund, Sir Owein Meredith özvegye és a szolgálója a 

királyné hívására megérkezett – jelentette be Sir Thomas. 

– Befáradhat a szolgálójával együtt – közölte a női strázsák egyike. – Utat engedve 

elvonták keresztben tartott lándzsájukat, s egyikük szélesre tárta az ajtó egyik szárnyát. 

– Isten vele, kuzinom – vett búcsút Lord Cambridge, s homlokon csókolta Rosamundot. – 

Ha szüksége lesz rám, szalajtson értem egy apródot. Ha itt nem talál, akkor a Bolton-házban 

leszek. – Sarkon fordult, és eltűnt a folyosó végén. 

Rosamund, s mögötte Annie tétován beóvakodtak a királyné lakosztályába. A helyiség tele 

volt nőkkel, és első látásra úgy tűnt, hogy egyiket sem ismeri. Azt sem tudta, hogy a protokoll 

szerint hogyan kell magára vonnia a királyné figyelmét. Zavartan álldogált, mígnem egy 

szelíd arcú nő mosolyogva odalépett hozzá. 
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– Lady Rosamund, lehet, hogy nem emlékszik rám. Maria de Salinas vagyok. Az úrnőm 

örömmel látja önt újra az udvarnál. Lenne szíves velem jönni, hogy üdvözölje őfenségét? 

– Köszönöm – mondta Rosamund, és követte a királyné kedvenc hölgyét és legjobb 

barátnőjét, aki annak idején Spanyolországból jött vele, s mindvégig rendíthetetlenül kitartott 

mellette a nehézségekkel teli esztendőkön át. 

A lakosztályhoz tartozó fogadótermen átvágva beléptek a királyné magánszobájába, ahol 

Katalin egy kárpitozott pamlagon hevert kecsesen elnyújtózva. Szeme felcsillant a közeledő 

Rosamund láttán, s mosolyogva nyújtotta feléje gyűrűktől roskadozó kezét. 

Rosamund pukedlizve kezet csókolt a királynénak. Mögötte az ő Annie-je is pukedlizett 

egyet. 

– Barátnőm! – örvendezett a királyné angolul, bár akcentussal ejtette a szavakat. – De jó 

újra látni! Örülök, hogy itt vagy. Kiváltképp most. Már a feladatot is kijelöltem a számodra, 

friarsgate-i Rosamund. Emlékszem rá, hogy milyen szép gyöngybetűkkel írtál nekem. Amíg 

nélkülöznöm kell a titkáraimat, addig te fogod írni a leveleimet. Nem hagyom, hogy 

környezetemben a nők tétlenkedjenek. 

– Megtiszteltetés számomra, hogy fenségedet szolgálhatom. 

– A Bolton-házban fogsz lakni? – kérdezte a királyné. 

Rosamund bólintott. 

– Az unokabátyám, Tom, kedves és nagylelkű ember, fenség. Nem emlékszem, hogy 

valaha is ilyen nem mindennapi vendéglátásban részesültem volna. 

– A lakosztályomban rendelkezésedre fog állni egy szalmazsák, amíg nálam szolgálatban 

vagy. Időnként itt alszol a hálószobámban a pótágyon. Engedélyezem, hogy a szolgálód 

szabadon ki-be járhasson a lakosztályomban és a palotában, hogy idehozhassa neked, amire 

szükséged van. Örömmel közlöm, hogy két nap múlva valamennyien Richmondba költözünk. 

Tisztában vagyok vele, hogy egyik hölgyemet sem ismered, ezért szeretném, ha bemutatnának 

nekik a társalgóban. 

A királyné engedélyezte a távozást. Rosamund pukedlizett, és kihátrált a szobából, 

sarkában a tágra nyílt szemű, megkukult Annievei. A királynénak nyolc szolgálattevő 

udvarhölgye volt, közülük heten grófnék. Suffolk, Oxford, Surrey, Essex, Shrewsbury, Derby 

és Salisbury grófjainak hitvesei, valamint Lady Guildford, a király bajvívói közül kettőnek az 

édesanyja. A királynénak harminc udvarhölgye volt, egyesek a legnevesebb angol családok 

sarjai, de köztük volt Maria de Salinas és a testvére, Inez is. Inez mutatta be Rosamundot 

ezeknek a nőknek. A királyné udvarhölgyei, bár kedvesek voltak, nem túl barátságosan 

üdvözölték, s Rosamund ismét úgy érezte, hogy semmi keresnivalója nincs itt. 

– Ne is törődj velük – vigasztalta halkan Inez de Salinas. Barna szeméből megértés és 

együttérzés sugárzott. – Mindannyian el vannak telve önmagukkal, és a szabadidejüket azzal 

töltik, hogy a családfájukat hasonlítgatják össze. Élvezik, ha a származásukat tekintve 

különbek lehetnek a másiknál. 

– Ami azt illeti, itt én aligha vagyok különb bárkinél – közölte Rosamund tárgyilagosan. 

Inez felkacagott. 

– A jelenléted voltaképpen arra szolgál, hogy mardossa őket a lelkiismeret – magyarázta a 

nő. – A királyné nem rejtette véka alá, hogy a messzi Cumbriában lévő birtokodról 

támogattad, s a jótéteményeddel gyakran az ínségtől mentetted meg őt. A hölgyeknek 

bűntudatuk támadt, mert bármelyikük segíthetett volna rajta, de annak idején annyira rettegtek 

attól, hogy helytelenül cselekednek, netán megsértik az öreg királyt, vagy kínos helyzetbe 

hozzák a családjukat, hogy inkább tudomást sem vettek szegény úrnőmről, és hagyták 

szenvedni. 

És akkor ott voltál te, Rosamund Bolton. Téged nem érdekelt, hogy mások esetleg mit 

szólnak vagy mit gondolnak. Minden tőled telhetőt megtettél az úrnőm megsegítése 

érdekében, mert ezt tartottad helyesnek, és mert hittél Katalinban. Azt tetted, amit bármelyik 
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jó keresztény nő cselekedne. Ezeknek a nagyságos angol miladyk-nek azonban eszükben sem 

volt akár a kisujjukat mozdítani érte. Többnyire kerülni fognak téged, és átnéznek rajtad, bár 

egyesek talán szívélyesek lesznek, míg mások durván szólnak hozzád, amikor úgy vélik, hogy 

a királyné nem hallja. Emiatt nem szabad elcsüggedned. 

– Tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok ide való – ismerte el Rosamund. – A királyné 

kérésére jöttem ide. Hála istennek, hogy mellettem van a kuzinom! 

– Sir Thomas Bolton? – nevetett Inez. – Ő a legmulattatóbb ember. Persze vannak, akik 

ocsmány dolgokat mondanak róla. 

– Biztosra veszem, hogy sok mindent hordanak össze, de milyen bizonyítékot hoztak fel 

ellene? Semmilyet. Az udvar pletykákban bővelkedik. Fiatalkoromból jól emlékszem, hogy 

Margit hercegnő ismert minden szóbeszédet, és azt is tudta, mi igaz belőlük. Nem tudjuk 

megállni, hogy ne figyeljünk oda a mendemondákra, ám miután meghallgattuk őket, nem 

szükséges elhinni. 

– Te vagy a leggyakorlatiasabb észjárású angol nő, akivel valaha is találkoztam – ismerte 

el Inez. 

– Ez azért van, mert vidéki asszony vagyok, és nem egy úrihölgy – juttatta a spanyol nő 

eszébe Rosamund. 

Inez bemutatta Rosamundot a királyné többi hölgyének. A többségük még egy pillantásra 

is alig méltatta. 

– Á, az északról jött pásztorlány! – jegyezte meg az egyik ifjú hölgy. Néhány fiatalabb 

lány kajánul felnevetett, de Lady Percy rájuk pirított: 

– Csak az sértené meg Friarsgate úrnőjét, a királyné barátnőjét, aki felettébb tudatlan, 

Blount úrhölgy. Ő Sir Owein Meredith özvegye, saját jogán örökösnő, és ő birtokolja egész 

Cumbriában a legjobb minőségű és legszebb földterületet. S ha a vagyona a juhokból 

származik, ugyan miért gúnyolná ki őt ezért? Ennek az országnak a gazdagságát jórészt a 

juhtenyésztés adja, miként ezt bármely művelt ember megmondhatja önnek. A rokonomtól, 

Lady Neville-től történetesen tudom, hogy Friarsgate-ben különösen kiváló csataméneket is 

tenyésztenek. – Rosamundhoz fordult. – Megbocsát Blount úrnőnek, milady? 

– A tudatlanságot célszerűbb korrigálni, mint megbocsátani – felelte Rosamund. 

Némelyik hölgynek tátva maradt a szája, s hangtalanul hápogott, Lady Percy azonban 

felkacagott. 

– Helyes! Jól mondja, Rosamund Bolton! 

– Ez jó bemutatkozás volt – súgta oda Inez –, de könnyen lehet, hogy Gertrude Blountot 

ellenségeddé tetted. Igaz, ő nem sokat számít a dolgok egészét tekintve, az pedig szemmel 

látható, hogy Lady Percy elfogad téged. 

Így tehát Rosamund csatlakozott a királyné hölgyeihez, és mindenki megkönnyebbülésére 

két nap múlva az udvar felkerekedett a Westminsterből, hogy Londonból felhajózzon 

Richmondba. Miközben a hölgyek lökdösődve tolongtak, hogy helyet találjanak maguknak a 

különféle szállítóeszközökön, Rosamund felajánlotta Inez de Salinasnak és a szobalányának 

az ő kis bárkáját. A spanyol nő örült, hogy nem szűk helyen összezsúfolódva kell utaznia. 

– Saját bárkád van? – kérdezte meglepetten. 

– Az unokabátyámtól, Tomtól kaptam ajándékba. Úgy véli, hogy amíg az udvarnál 

tartózkodom, rendelkeznem kell saját szállítóeszközzel – felelte Rosamund, miközben mind a 

négyen elhelyezkedtek a kis kabinban. 

Fagyos idő volt, s az égboltot baljós, szürke felhőréteg borította. A fülkében azonban 

meleg volt, mert az ülések alatt lapos kis serpenyőkben forró széndarabok izzottak. A két 

dereglyés a hátát meggörbítve evezett az árral, tartva az iramot a királyi udvart szállító többi 

hajóval. Amikor Richmondba értek, Rosamund több mint hét év elteltével először pillantotta 

meg a királyt. Szeme-szája elállt a csodálkozástól, mert alighanem Tudor Henrik volt a 

legcsinosabb férfi, akit valaha látott. 
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Öles termete majd’ kilenc láb, haja ragyogó vörösarany színű. Rosamund nem emlékezett 

rá, de bizonyosan régen is ilyen fényesen csillogó lehetett. Akkoriban, fiatal fiúként nem 

érdekelte Henrik. Rosamund két évvel volt idősebb nála. Mára már férfivá érett. „Méghozzá 

milyen bámulatos férfivá!”, pirult el a vakmerő gondolattól az ifjú özvegy. A király 

hátraperdült, hogy egy pillantást vessen a kikötő bárkákra, s Rosamund megesküdött volna rá, 

hogy tekintete egy fél pillanatra találkozott a kék szempárral. A férfi azonban elfordult, s 

együtt nevetett a társaival valamin. 

– Mi nem vehetünk részt a tizenkét napon át tartó karácsonyi ünnepségeken – 

szomorkodott Inez. – Ám azután, hogy úrnőnk, a királyné világra hozza a gyermekét, 

hatalmas parádét rendeznek. 

– A férjem csak pár hónapja halt meg – mesélte Rosamund. – Nem akarok ünnepelni, bár 

Friarsgate-ben a lányaim kedvéért megtartják az ünnepet. Igaz, szomorú lesz a karácsonyuk, 

minthogy az édesapjuk meghalt, és az édesanyjuk tőlük távol, az udvarnál tölti az időt. 

– Én karácsony napján hazamegyek Londonba a férjemhez – közölte Inez. – Ő kisebb 

tisztséget tölt be Ferdinánd király szolgálatában. Tudom, hogy hiányzik neki Spanyolország, 

de mindketten kötelességünknek érezzük, hogy hűségesen kitartsunk Katalin királyné mellett. 

– Idősebb vagy a testvérednél? – kérdezte Rosamund. 

– Két évvel. A szüleim csak egy lányt tudtak hozománnyal ellátni, és engem házasítottak 

ki. Azt hitték, hogy Mariáról majd a hercegnője gondoskodik, és biztos, hogy gondoskodni is 

fog róla. Lord Willoughby udvarolna neki, legalábbis ez a hír járja. Még nem beszélt se a 

királynéval, se Mariával. 

A decemberi napok gyorsan teltek. Elérkezett a karácsony. A királyné és a hölgyei az 

ünnepi első misét Katalin magánkápolnájában gyóntatójával, Fray Diegóval tartották meg. 

Rosamund hallomásból tudta a papról, hogy szörnyen élvhajhász, és nem egy hölgy gerjedt 

szerelemre iránta. Arról is szólt a fáma, hogy bármelyik nő felkínálkozását kihasználta, 

ajánlkozó pedig akadt bőven. Rosamund a kápolna hátuljában húzódott meg, mélyen lehajtott 

fejjel. Nem kívánta magára vonni a hírhedt lelkiatya figyelmét. Szent István és aprószentek 

napja is elmúlt. December harmincegyedikén vajúdni kezdett a királyné. 

Amint észrevették, hogy mi történt, a királyné lakosztályában egyszeriben izgatott sürgés-

forgás támadt, a nők csivitelve ide-oda szaladgáltak. Azonnal a királyné orvosáért és a 

bábaasszonyokért küldtek, akik máris jöttek sebbel-lobbal. Értesítették a királyt. Henrik a 

richmondi nagyteremben a cimboráival iszogatva várta áhított első fia világrajövetelét. Hiszen 

mindeddig ezért imádkozott. A walsinghami Miasszonyunk-kegyhelyre is elzarándokolt, és 

majd újra felkeresi. Mindenki állította, az alapján, ahogy Katalin viseli a másállapotát, fiút 

hord a szíve alatt. A Buckingham hercegének húgai miatt elszenvedett kisebb lelki 

megrázkódtatás ellenére sem vetélt el, pedig megtörténhetett volna, hiszen érzékeny, törékeny 

alkatú lány. Mindenki arról biztosította Tudor Henriket, hogy ez kétségkívül azt jelenti, a 

királyné fiút fog szülni. 

Évekkel azelőtt maga Tiszteletreméltó Margit fektette le a királyi családban a szülések 

előkészületeinek követelményeit. Rosamundot őszinte ámulatba ejtette a minden részletre 

kiterjedő intézkedések egész sora. A szobát, ahol a királyné világra hozza gyermekét, a 

falaktól kezdve a mennyezeten át az összes ablakig, egy kivételével, csodálatosan szép 

kárpittal borították be, amely csak a legvidámabb bibliai jeleneteket ábrázolta, nehogy a szoba 

hangulata lehangolja az anyát vagy a gyermeket. A padlóra vastag perzsaszőnyegeket 

terítettek. Az egyik ablakot szabadon hagyták arra az esetre, ha a vajúdó asszony friss 

levegőre vágyna. Miután mindezzel végeztek, bevitték és elhelyezték a nagy faragott tölgyfa 

ágyat, amelyben a királyné a szülés után fogadja majd férjét és a látogatókat. 

– Még soha nem láttam ilyen ágyat – suttogta Ineznek Rosamund. 

– Gyanítom, hogy azért nem, mert még egy ilyen ágy nincs a világon – súgta vissza Inez. – 

A matracokat gyapjúval tömték ki, föléje derékaljat helyeztek. A lepedők a legfinomabb 
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batisztból készültek, a szegélyüket a Madeirán élő apácák hímezték. A hosszú vánkosokat és a 

kispárnákat pehellyel töltötték. A skarlátvörös bársonytakarót hermelinnel szegték, és 

aranykoronákkal meg a királyné címerpajzsával hímezték tele. Illik a baldachinhoz és az ágy 

körüli függönyökhöz, bár azokat nem bársonyból, hanem skarlátpiros szaténból varrták, és 

kék, aranysárga meg aranybarna selyemrojtokkal szegélyezték. Látod azt a skarlátvörös 

kárpitot a tálalóasztalon és a keresztelőmedencén, amelyet arra az esetre készítettek oda, ha a 

kisbaba csenevészen jönne a világra, és azonnal meg kellene keresztelni? 

– Isten ments, hogy szükség legyen rá! – vetett keresztet Rosamund, s eszébe jutott a 

kisfia. 

Inez bólintott, és ő is keresztet vetett. 

– És persze egy kis oltárt is felállítottak a királyné számára, ahol imádkozhat. 

– Hol van a szülőszék? – kérdezte barátnőjétől Rosamund. 

Inez elmosolyodott. 

– Mi itt az udvarnál nyögőszéknek nevezzük. Természetesen van egy, de gyanítom, hogy a 

királyné nem fogja hasznát venni. Méltóságon aluli, a királyné pedig mindenekfelett 

méltóságteljes. 

– Semmi méltóságteljes nincs a szülésben – jegyezte meg Rosamund, s maga elé idézte a 

friarsgate-i teremben a tűz előtt felállított saját szülőszékét. Eszébe jutott, hogy Owein a 

vajúdásnál mindig szeretett mellette maradni, amíg Maybel ki nem űzte a teremből, ha 

egyáltalán sikerült neki kikergetnie. A kutyák azonban mindig bent maradtak vele, és a 

macskák a csupasz lábához dörgölőztek, mintha csak együtt éreztek volna vele. Mindez oly 

távolinak tűnt innen, ebből a padlótól a mennyezetig bekárpitozott vörös szobából, ahol 

Anglia királynéja épp vajúdott, hogy világra hozza gyermekét. 

Amint Inez előre megmondta, Katalin nem vette igénybe a szülőszéket. Erényesen, szép 

nyersvászon ingbe és dupla alsószoknyába öltözve feküdt a nagy ágy mellett elhelyezett 

nyoszolyán, ahol a hölgyeivel körülvéve valamelyest magában lehetett. Egész éjjel vajúdott. 

Nem volt fájdalomcsillapító, amit adhattak volna neki, ezért a Westminster-apátságból 

elhozták a Miasszonyunk övét és a szent ereklyéket. Ezek állítólag enyhítették a szülési 

fájdalmakat, ezt Katalin valóban meg is erősítette, és köszönetet mondott, amint igyekezett 

kitolni magából a kisdedet. 

Végül, amint az új nap már felvirradni készült, világra jött a gyermek. A hőn vágyott fiú és 

örökös! A királyné megkönnyebbülten omlott vissza a nyoszolyájára, s értesítették a királyt. 

A Towernél a rakparton felállított ágyúkból díszlövéseket adtak le, és Londonban a 

templomok harangjai egyszerre kondultak meg az új királyi herceg tiszteletére. A király 

örömmámorban úszott, s vele együtt az udvar is. Az utcákon örömtüzeket gyújtottak. A város 

főpolgármestere elrendelte, hogy London minden polgárának ingyenbort osszanak, hogy 

mindahányan ihassanak az újszülött egészségére. Az uralkodó bőkezűen megjutalmazta a 

bábaasszonyt, és fogadta barátai gratulációit annak alkalmából, hogy fiú örököst nemzett. 

A kis herceg az apja után a Henrik nevet kapta. A szorosan pólyába kötött fiúcska 

hermelinnel és aranyszínű rojtokkal szegélyezett vörös bársonytakaró alatt feküdt. Aranyozott 

ezüsttel díszített, festett fabölcsője két láb széles és öt láb hosszú volt. A rászerelt 

ezüstcsatokkal lehetett a pólyát rögzíteni, hogy a baba ne gurulhasson ide-oda a méretes 

bölcsőben. 

– A bölcső, amelyben majd a tekintélyes látogatóknak mutogatják a gyereket, még ennél is 

nagyobb – közölte bizalmasan Inez. 

Rosamund csak csóválta a fejét, és a gyerekeire gondolt, akik újszülött korukban egyszerű 

tölgyfa bölcsőben feküdtek a kis derékaljon, báránybőrrel betakarva. Aggódott, hogy a 

szorosan bepólyált szerencsétlen kis herceg vajon rendesen tud-e lélegezni. 

A királynéra karmazsinvörös bársony körgallért adtak, és áttették a nagy ágyra. Előtte 

megfürdették, hogy eltüntessék a vajúdás nyomait. Gyönyörű haját befonták és gyöngyökkel 
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ékesítették. Fray Diego, az első férfi, aki átléphette Katalin lakosztályának küszöbét az 

elzárkózása óta, misét mondott a királyné magánoltáránál, miközben az asszony a pompás 

ágyában ült. 

– Egész Londonban, királyném, tedeumokat zengenek, hálát adva Istennek és Szűz 

Máriának, az ön és az újszülött herceg tiszteletére – mesélte Fray Diego. 

Megérkezett a király, üdvözölte a hitvesét, s örömtől sugárzó arccal büszkén tekintett le a 

fiúra, akit nemzett. 

– Újra elzarándokolok Walsinghambe, ahogy azt Miasszonyunknak megfogadtam. Épp 

visszaérek a fiunk január ötödikén megtartandó keresztelőjére. Warham érseket, Surrey 

grófját, valamint a nagynénémet és a nagybátyámat, Devon grófját és grófnéját választottam 

keresztszülőknek. A tiszteletbeli keresztapja a francia Lajos király, a tiszteletbeli keresztanyja 

pedig Miksa császár leánya, a savoyai hercegné, Ausztriai Margit lesz. Pontosan úgy, ahogy 

korábban megbeszéltük, hitvesem. 

– Úgy lesz, ahogy óhajtja, kedves uram – mondta engedelmesen Katalin. 

A király elégedetten mosolygott. 

– Nagyon alázatos feleség vagy, Kate. Egyetlen király sem kívánhatna magának jobb 

hitvest. – Lehajolt, és homlokon csókolta. – Érezd jól magad, amíg távol leszek. – Amint 

kivonult a neje szobájából, épphogy csak odabiccentett a királyné hölgyei felé, akikre még 

mindig rettenetesen haragudott. Ám a nők között a szemébe ötlött Friarsgate csinos úrnője. 

Szerette volna tudni, most vajon mennyi ideig marad náluk. 

Rosamundot a királyné ágyához hívatták. Katalin leveleket diktált azok részére, akiket meg 

akart tisztelni azzal, hogy személyesen értesíti őket a fia megszületéséről. 

– A kéziratot add át a titkáromnak azoknak a névsorával együtt, akiknek el kell küldeni a 

levelet. S ő gondoskodjon arról, hogy átírják a pecsétemmel ellátott pergamenre – utasította 

Rosamundot. 

A fiát nem a királyné szoptatja, s nem is lesz sok teendője a felnevelésével, kivált nem, 

amíg kisgyerek. A kis herceg a saját háztartásában nevelkedik ama szabályok szerint, 

amelyeket még Tiszteletreméltó Margit fektetett le. A gyerekszoba személyzetét Poyntz 

asszony irányította. Az alkalmazottak körébe szobalányok, bölcső-ringatók, egy szoptatós 

meg egy szárazdajka és egy orvos tartozott. A kis herceg továbbra is itt, a gazdagon 

berendezett richmondi gyerekszobában lakik majd, távol a város ártalmaitól és rossz 

levegőjétől. 

Egy hónappal a szülés után a királyné anyaként részt vett a templomi avatáson, s az udvar 

visszaköltözött a Westminsterbe, ahol megkezdődtek a kis herceg világrajövetele alkalmából 

tartott ünnepségek. Szemkápráztató lovagi tornákat rendeztek. Rosamund most látott először 

lovagi párviadalt. A királyt a „Hűséges szívű” megszólítással illették. A kifényesített 

fegyverek csillogtak-villogtak. Csodálatos látványt nyújtottak az arany- és ezüstbrokát, a zöld 

szatén és a karmazsinvörös bársony, díszes kellékek. Még soha nem látott pompa övezte a 

lovagi játékokat. Egy hegyes-völgyes erdőt ábrázoló hatalmas társzekeret is felállítottak, rajta 

lovagokkal és hölgyekkel. A férfiak jelmezt viseltek, és látványos zenés játékot adtak elő a 

viadalok előtt és után. Esténként pedig folytatódtak az előadások, volt zene és tánc. 

Sir Thomas négy új öltözékkel lepte meg unokahúgát. Míg a lány az udvarnál szolgált a 

királyné mellett, a férfi kicsempészte az egyik ruháját, s a varrónő, akivel a saját ruháit is 

csináltatta, méretet vett róla, majd hozzálátott megvarrni a négy ruhát. 

– Meglepetés érte, kedvesem? – kérdezte Rosamundtól a kuzinja. – Meg kell hagyni, hogy 

a sötét szín elegáns, de ön még fiatal ahhoz, hogy hosszú ideig gyászoljon. Ugye nem túl 

rikító színeket választottam? – pillantott az unokahúga ágyára terített négy öltözékre. Az 

egyik sötét narancssárga, a másik borvörös, a harmadik lila, a negyedik igazi Tudor-zöld 

színű volt, nem olyan sötét tónusú, mint Rosamund már meglévő zöld bársonyruhája. A 
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lehető legdivatosabb fazonúak voltak, hímzéssel, aranyfonállal, apró ékkövekkel és 

gyöngyökkel kivarrt díszítéssel. 

– Tom, esküszöm, hogy a királyné hölgyei elsárgulnak az irigységtől – kacagott 

Rosamund. – Igazán nem kellett volna ennyi ruha, hiszen úgysem maradok itt sokáig. Ó, mind 

milyen gyönyörű! Köszönöm. – Unokabátyja nyakába ugrott, és megpuszilgatta az arcát. 

Sir Thomas örömében elpirult. 

– Hogyne kényeztetném, Rosamund! Hosszú idő óta először vagyok boldog, és ez az ön 

társaságának köszönhető. 

– Amint lehet, hazamegyek, és ön magányos marad, pedig nem szeretném egyedül hagyni, 

kedves kuzinom. 

– Ha majd elfog az egyedüllét érzése, elmegyek önhöz Friarsgate-be. És amikor elunom az 

egyszerű vidéki életet, visszajövök az udvarhoz. Ez a legtökéletesebb megoldás. Nem így 

van? 

– Ma este mit vegyek fel? Lesz valami komédia, amit a Boldogság kertje című színmű 

követ. A király állítólag bíborvörös atlaszselyem öltözéket fog viselni. 

– A király jobban tenné, ha megfogadná az öltözködési tanácsaimat – fintorgott Lord 

Cambridge. – Csakhogy ő öltözködés tekintetében a bárdolatlan bajvívó- és ivócimboráira 

hallgat. Arany H és K betűket hímeztet a ruhákra, kedvesem. Nevetséges ez az agyszülemény 

a romantikus szerelemről, amelyet rendületlenül bizonyítani akar a világnak, amikor 

mindannyian tudjuk, hogy azért vette Katalint feleségül, mert kéznél volt, és hamarjában 

örökösre volt szüksége. 

– Ó, Tom, Katalin valóban rendes hölgy, és rettentően bátor – vette védelmébe az úrnőjét 

Rosamund. 

– Ez így igaz, drága Rosamundom, csakhogy én nagy élettapasztalattal rendelkezem. 

Higgye el nekem, hogy eljegyzési szerződés ide, eljegyzési szerződés oda, Tudor Henrik mást 

vesz feleségül, ha lett volna a láthatáron egy korban hozzáillő, eladósorban lévő, megfelelő 

hercegnő. Mindannyian tisztában voltunk azzal, hogy a kis Ausztriai Eleonórával ez az ostoba 

próbálkozás csak komédia volt. Ferdinánd király is tudta, és a lányához hasonlóan makacsul 

kitartott. Ám Spanyolország csak akkor adta át a flamand bankáraiknak Katalin hozományát, 

amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy az öreg Henrik király a haláltusáját vívja. A király halála 

után a herceg lett az új uralkodó, és hirtelen felbuzdulva alig várta, hogy feleségül vehesse 

Katalint. Ráadásul a tanácsosa olyan meggyőző érvekkel állt elő, hogy a hozományt Angliába 

kellett szállíttatni. Nem, drága leányom, a király azért vette nőül, mert ugyanazt remélte, amit 

az apja, amikor Artúr herceggel eljegyezte Katalint, hogy a spanyol hercegnő az anyjához 

hasonlóan termékeny asszonynak bizonyul. A királynak máris másfelé kalandozott a szeme, 

és állítom, hogy nem ez volt az utolsó alkalom. 

– Az igaz, hogy éber a szeme – ismerte el Rosamund. – Olykor-olykor látom a kápolnában, 

ahogy a nőket mustrálja. 

– Hm. És van olyan hölgy, akin hosszasan elidőzik a tekintete, kedvesem? – kérdezte Lord 

Cambridge bizalmas hangon. 

Rosamund kacagva meglegyintette. 

– Az nem tűnt föl. Megnyugtatom, hogy a hitvese hölgyeire esze ágában sincs szemet 

vetni. Gondolom, a Buckingham herceg húgaival kapcsolatos fiaskó leszoktatta erről. A 

királyné hölgyeinek eltérő a véleményük arról, hogy melyik húg folytatott viszonyt Henrikkel, 

de a legtöbben Lady Anne-re gyanakodnak. Ma este mit ölt magára, kuzinom? – váltott témát 

Rosamund. 

– Feketét – felelte a férfi. – Nem hivalkodó, s úgy vélem, hogy ma este az egyszerűség a 

rendjén való, hacsak valaki nem akar vetekedni a királlyal és a bíborvörös öltözékével. 

Ráadásul Henrik beengedi a nagyközönséget is, amit nem tartok bölcs dolognak. 
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Rosamund felvette a narancssárga ruhát, és boldogan tetszelgett magának a szobában. Doll 

átadott neki egy lapos dobozt, Tom újabb ajándékát. Aranyfényű topázzal ékesített, csodálatos 

aranylánc lapult benne egy hozzáillő, aranyfoglalatú gyémánt melltűvel. Annié a kék köpeny 

helyett új, élénkbarna színű, a vállán nyestprémmel díszített bársonyköpenyt terített rá, majd a 

fejére húzta a prémmel szegélyezett kapucnit, mivel zord és szeles volt az idő ezen a februári 

napon. 

– Agyonajnároz engem, kuzinom – mondta Rosamund Lord Cambridge-nek, indulófélben 

a Westminsterbe, ahová mindegyikük a saját bárkáján készült eljutni. – Be kell vallanom, 

hogy nagyon élvezem. 

Sir Thomas elégedetten mosolygott. 

– Az, hogy ön itt van velem, olyan érzés, mintha visszakaptam volna a húgomat, 

Rosamund. Tudom, hogy ön nem May, de a fiatalságával, üdeségével és a bájával nagyon 

hasonlít rá. 

Rosamund még nem látott ennyi embert tolongani a palotában. A nagyközönséget is 

beengedték, hogy megnézhesse az udvari ünnepségeket. Lord Cambridge sejtése igazolódott: 

ez rossz ötlet volt. Az előadás után a tömeg előrelódult, és a színészek jelmezeit tépték-

szaggatták, hogy hazavihessenek egy-egy darabkát emlékbe. A király azon kapta magát, hogy 

őt is zekére-nadrágra vetkőztették. Harsányan hahotázott, főleg amikor az egyik nemese, Sir 

Thomas Knyvet, akit anyaszült meztelenre lecsupaszítottak, kénytelen volt felmenekülni egy 

oszlopra. Amikor a sokadalom a darabban táncoló hölgyek ruhájának esett neki, a király 

hívatta az őrséget, s a népet keményen kitessékelték a palotából. Az udvar azután bevonult, 

hogy elfogyassza a díszvacsorát, mit sem törődve megtépázott díszes öltözékének állapotával, 

bár Sir Thomas Knyvet kénytelen volt elvonulni, hogy valami ruhát keressen magának, amit 

felvehet. 

Február huszonharmadikán érkezett a hír: a walesi kisherceg aznap reggel váratlanul 

meghalt. Rosamund a királyné lakosztályában tartózkodott, amikor jött a király, hogy értesítse 

hitvesét. A magánszobájába terelte az asszonyt. Katalin hirtelen felhangzó fájdalmas 

jajkiáltásaiból értesültek az udvarhölgyek a tragédiáról. Valamennyien meglepődtek, hogy a 

király a felesége mellett maradt, és saját bánatát leküzdve, enyhítendő a királyné 

szomorúságát, minden tőle telhető módon igyekezett megvigasztalni párját. 

– Újra kezdődik elölről – mormolta unokahúgának Lord Cambridge, amint csendesen 

társalogtak a palota egyik folyosóján. – A királynak türelmesen ki kellett volna várnia, amíg 

talál magának egy másik hercegnőt. Katalin már két gyermeket veszített el. Isten segítse meg 

Angliát! 

– Szerencsétlen úrnőmet mély fájdalom gyötri, de önnek igaza van. Ez mit sem használ 

Angliának. Katalin édesanyja és a nővérei is termékenyek voltak, mégis elveszítettek néhány 

gyereket. Majd legközelebb sikerül. 

– Azon imádkozom, unokahúgom, hogy igaza legyen – mondta Lord Cambridge. 

A királyné lakosztálya felé tartottak éppen, amikor az ajtó kitárult, és kilépett a király. Sir 

Thomas Bolton mély, kecses meghajlással, Rosamund pukedlivel üdvözölte. Az uralkodó 

mogorván, futólag feléjük biccentett, majd hirtelen megtorpant. 

A kék szempár Rosamundra szegeződött. 

– Ön ugye Friarsgate úrnője, asszonyom? 

– Igen, felség – felelte Rosamund halkan, miközben a szíve az izgalomtól majd’ kiugrott a 

helyéről. Amikor még fiú volt, Rosamundot nem érdekelte, de most az uralkodó szólt hozzá. 

– Igen, emlékszem önre – mosolyodott el halványan az uralkodó. – Faragatlanul 

viselkedtem önnel, ahogy ezt Sir Owein nyíltan a szemembe is mondta. Ön mégsem jött 

zavarba a legcsekélyebb mértékben sem, amikor megtudta, hogy az ön erényére fogadtunk. 

Emlékezetem szerint szegény Neville-t keményen megdorgálta, ám engem egy szóval sem 

korholt. 
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– Nem szokás nyilvánosan rendreutasítani azt a fiatalembert, aki majdan a királyunk lesz – 

közölte Rosamund szemrebbenés nélkül. – Tisztában vagyok vele, hogy egy király nem tehet 

rosszat, hiszen a saját törvényei szerint él. Különben is, mylord, ön nem viselkedett 

rosszindulatúan, hiszen amikor részt vett a Sir Oweinnel megtartott hivatalos eljegyzésemen, 

azt mondta, hogy majd ne felejtsem el elmesélni egyszer a gyermekeimnek, hogy ön is 

szemtanúja volt az eljegyzésemnek. 

– Az apám pedig arra emlékeztetett, hogy még nem vagyok Anglia királya – nevetett 

Henrik. – Sajnálom, ami Sir Oweinnel történt. Rendes férj volt? 

– Nem volt nála jobb férj a világon, mylord! – felelte Friarsgate úrnője, s meglepetten 

érezte, hogy könnyek szöknek a szemébe. 

– Születtek gyermekeik? – faggatta tovább a király, látván, hogy könnybe lábadt a szeme. 

– Három lány, mylord, és egy fiú, aki halva született – számolt be Rosamund. – Egy ostoba 

balesetben veszítettem el a férjemet. 

– Örülünk, hogy itt van a királyné mellett, akihez oly kedves volt a gondterhes évek során 

– mondta. Azzal meghajolt, s útját folytatva eltűnt a szemük elől a folyosó végén. 

– A kutyafáját! – káromkodott enyhén Thomas Bolton. – Hisz ön még el sem mesélte 

nekem ezt a történetet, kuzinom. Bárcsak a jó Isten megsegítené, hiszen láttam a király 

szemében az érdeklődést, ahogy önre nézett. Ön pedig nagyon is helyesen beszélt vele. Még 

egyszer meg ne halljam, hogy nem a királyi udvarba való, Rosamund Bolton, mert sokkal 

jobban ismeri az udvari szokásokat, mintsem korábban hittem. 

– Tudatában vagyok annak, hogy ő a király, de ne feledje, hogy én kölyökkorában 

ismertem meg. Természetesen királyomként tisztelem, de még mindig úgy él az 

emlékezetemben, mint az a csibész legény, Hal herceg. 

– Isten segítsen meg minket! Most biztosan elcsábítja önt, kedves kuzinom! Bár lehet, 

hogy ön ezt nem veszi észre, de megérett rá! Ó, drága Istenem, segíts! Most menjen vissza 

úrnőjéhez, a királynéhoz. Át kell gondolnom ezt az új helyzetet. 

– Ön a semminek is nagy jelentőséget tulajdonít – kacagott Rosamund. – A királytól 

igazán kedves volt, hogy ennyi idő múltán is emlékezett rám. Valóban hízelgő rám nézve. 

Önmagában véve már az is csoda, hogy észben tartott engem. Pedig nem számítok a 

méltóságos, nagyhatalmú barátai közé, mégis eszébe jutott a nevem, és felidézte rövid közös 

múltunkból azt az esetet. 

– Biztosíthatom önt, hogy újra teherbe ejti a királynét, amilyen gyorsan csak tudja – jósolta 

előre Lord Cambridge. – Azután pedig kiszemel magának egy hölgyet, hogy legyen, aki 

elszórakoztatja a nyári hónapokban. Jegyezze meg, amit mondok, kuzinom, a király 

gondolatai nagyon is magán járnak. 

– Biztos vagyok benne, hogy téved. A király udvarias volt és szívélyes. A viselkedésében 

nem volt semmi több, és nem is lehet több. 

Lord Cambridge bánatosan csóválta a fejét. Az ő bájos unokahúga több tekintetben is naiv. 

És Sir Thomasnak még fogalma sem volt róla, hogyan védhetné meg őt. 

Mielőtt végső nyugalomra helyezték a kis herceget a Westminster-apátságban, törékeny 

testét míves koporsóban ravatalozták fel, amely körül a gyászidőszak alatt éjjel-nappal több 

száz gyertya égett, amíg meg nem tartották az éjféli temetést. A fáklyás szertartáson részt vett 

az egész udvar, mindenki koromfeketébe öltözött. A fiúcska lelke immár Istenhez távozott, az 

ártatlanok közé. 

Nyakukon volt a nagyböjti időszak, amit még komorabbá tett a királyi családban nemrég 

történt haláleset. A királyné éjt nappallá téve, szüntelenül imádkozott, szőringet viselt, 

naponta egyszer étkezett, de akkor is alig vett magához ételt. Spártai módon, szigorúan csak 

barna kenyeret és halat szolgáltak fel a lakosztályában. Húsvétkor a király aranyrózsát kapott 

a pápától, amelyet a szentatya maga szentelt meg. Ez nagy kegynek számított. Közvetlenül 

húsvét után az udvar Greenwichbe költözött, hogy megünnepelje május havát. 
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16. fejezet 

– Ez pontosan a Bolton-ház mása! – ámult el Rosamund, amint a bárka az unokatestvére 

greenwichi háza felé közeledett. 

– Természetesen minden apró részletre kiterjedően megegyezik a Bolton-házzal – árulta el 

Tom. – Nem szeretem az összevisszaságot, kedves leányom, és irtózom a kimozdulással járó 

káosztól. Amikor megvettem ezt a greenwichi ingatlant, megbíztam egy építészt, és 

felfogadtam építőmestereket, hogy készítsék el a Boltonház hű mását. Még a lakberendezési 

tárgyak is hasonlók. A szolgálók velem jönnek, mivel nem szívesen fizetem őket azért, hogy a 

Bolton-házban tétlenül henyéljenek, míg én Greenwichben vagyok. Majd ön is rájön, hogy ez 

tökéletes megoldás. 

Rosamund felnevetett. 

– Voltaképpen azt hiszem, máris tetszik az ötlet, és tudom, hogy Annie is örülni fog ennek. 

Borzasztóan nyugtalankodott amiatt, hogy egy új helyet kell kiismernie, ahogy ő mondja: 

„épp amikor már megszokom ezt a házat”. Doll mélyen hallgatott erről, mert szereti 

megtréfálni az én szegény Annie-met. – Rosamund a házon túlra szegezte a tekintetét. 

– Az ott, mögötte a palota, Tom? 

A férfi bólintott. 

– Jó ég! Kuzinom, ön szomszédja a királynak és udvarának. Ez vagy nagyon ügyes húzás 

volt öntől, vagy a szerencsés véletlen játszott közre. 

– Mindkettő – közölte büszkén. – Ez nem egy hatalmas birtok, és épp ezért senki sem 

tartott rá igényt. Most pedig mindenki engem irigyel. Számtalan vételi ajánlatot kaptam, de 

egyelőre szívesen megtartom magamnak. Ez értékálló birtok. Sajnos, már megint a pórias 

származásomról teszek tanúbizonyságot, amikor úgy gondolkodom, mint egy kupec. 

A bárka a végállomásához ért. Kikötött, és Lord Cambridge szolgái ott termettek, hogy a 

kényelmes vízi járműből partra segítsék gazdájukat és Rosamundot. 

– Mi ez a szag? – szimatolt bele a levegőbe a lány. 

Sir Thomas egy pillanatra meghökkentnek látszott, de máris rájött, mire céloz a lány. 

– Hiszen ez a tenger szaga! Itt lejjebb, a folyó mentén közelebb vagyunk a tengerhez. Hát 

persze, ön még nem szagolt és nem látott tengert. Nem így van? A cumbriai hegyek közé 

ékelődve erre még nem volt alkalma. 

– Greenwichben azonban már máskor is jártam. 

– Most azért érzi, mert a tenger felől fúj a szél – magyarázta a férfi. 

– Milyen érdekes! Friarsgate-ben is más-más irányból más-más szagot hoz a szél. Télen, 

amikor északról fúj, érzem a levegőben a hó illatát. 

Bementek a házba. Rosamundot újabb kisebb meglepetés érte. Ahogy Tom már a 

folyóparton elmesélte, az épületbelső teljesen megegyezett a Bolton-házéval. Ez azonban 

valamelyest zavaró is volt, mert Rosamund tudta, hogy innen kilépve először arra számít, 

hogy ugyanabban a parkban találja magát, mint odafent, London mellett, ám úgy gondolta, 

majd ehhez is hozzászokik, mint ahogy annyi mindenhez az udvarba érkezése óta eltelt öt 

hónap alatt. 

– Legalább nem kell amiatt aggódnom, hogy a palotában kell aludnom, hacsaknem lesz 

rám ott szükség –mélázott el Rosamund. – Örülök neki. 

– Igen, kedvesem, csak át kell lépnie a kertem falkerítésének kapuján, és máris a király 

parkjában találja magát. Mindenki irigyelni fogja ezért. 

Rosamund felsóhajtott. 
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– Bárcsak hazaengedne már a királyné, de még egy szót sem szólt róla, én meg félek 

megkérdezni, nehogy megbántsam. Távolról sem szeretnék arra utalni ezzel, hogy unom a 

társaságát, de hiányzik Friarsgate, és vágyódom a gyerekeim után, Tom. 

– Az arcátlan skótját is hiányolja? – ugratta Sir Thomas. 

– Dehogyis! – kiáltotta méltatlankodva. – Miért érdekli magát annyira Logan Hepburn, 

kuzinom? 

Tom Bolton megvonta a vállát. 

– A róla adott jellemzéssel meglehetősen felkeltette a kíváncsiságomat. Csupán ennyi, nem 

több. Remélem, adódik rá alkalom, hogy megismerjem őt, amikor hazaviszem magát 

Friarsgate-be. 

– De mikor lesz az? – siránkozott Rosamund mély sóhajtással. 

– Úgy hírlik, hogy a király ebben az évben Anglia középső részében tesz nyári körutazást. 

Az az út pedig hazafelé viszi magát, Rosamund, és valószínűleg akkor kérheti az elbocsátását 

a királynétól. Meg fogja érteni, hogy ön aggódik a lányai miatt. 

– Akkor már majdnem egy éve lesz annak, hogy eljöttem otthonról. Bessie és Banon meg 

se fognak ismerni. És nem hiszem, hogy a jelenlétem szükséges vagy életbevágóan fontos 

lenne a királyné számára. 

– Tudom – ölelte át fél kézzel a vállát együtt érzőn Sir Thomas, s kissé megszorította –, ám 

szegény Katalin azt hiszi, hogy jót tesz önnel. Számára az udvar csaknem magát a 

mennyországot jelenti. Legalább adjon hálát azért, hogy az örökös miatti aggodalmai 

megakadályozták a királynét abban, hogy férjet keressen az ön számára, kedves lányom. 

– Isten ments, hogy férjhez adjon! 

 

 

Az udvar május elsejének megünneplésére készülődött. A greenwichi palota kertjében 

májusfát állítottak fel. Kiválasztották a hölgyeket a majálistánchoz. Rosamund meglepetten 

vette tudomásul, hogy őt is beválasztották a hölgykoszorúba. Öt általában nem vonták be 

szereplőnek ilyen eseményekbe. Elhatározta, hogy a királyné tiszteletére a Tudor-zöld 

selyemruháját veszi fel. Reggel vadászatot tartanak, de azon ő nem vesz részt. Nem kedvelte a 

vadászatokat, s emiatt hadilábon állt az udvar jelentős részével, akik ezt a véres sportot 

izgalmasnak találták. Rosamund nem tartotta szórakoztatónak, hogy az erdőben árkon-bokron 

keresztül kutyákkal hajszoljon egy szerencsétlen vadat csak azért, hogy megölje, amikor 

utoléri. 

A nap még nem kúszott fel egészen a láthatár fölé, amikor Annie-vel és Doll-lal együtt 

kiléptek a házból. Először harmatot gyűjtenek, amely állítólag megszépíti az arcbőrt, majd 

zöld növényeket és virágokat szednek a terem feldíszítéséhez. A három fiatal nő mezítláb, 

egyszerű vászonszoknyában és blúzként szolgáló alsóingben vágott neki a kertnek. 

– Mit gondolsz, ma este a király termében zöld ételeket szolgálnak fel? – kérdezte 

hangosan eltűnődve Annie. 

– Persze – felelte Doll. – A gazdám azt mondja, hogy a király minden ünnep közül a május 

elsejét szereti a legjobban, és mindig megtartja az ehhez kapcsolódó szokásokat. 

– A király ebédlőjében egyébként is néha zöld a hús – jegyezte meg Rosamund fanyar 

humorral. – Éppen ezért csak a lehető legritkább esetben fordul elő, hogy ott étkezem. 

A két fiatal szolgálólány felnevetett. 

A harmatot a tenyerükbe gyűjtötték, és alaposan megmosták vele az arcukat. Ezt követően 

hozzáláttak virágokat, virágzó ágakat és más zöld növényeket gyűjteni a greenwichi Bolton-

ház felékesítéséhez. Rosamund a kuzinja kertjében bóklászva elszakadt a társaitól. 

Valahonnan lágy énekszót hallott felcsendülni, s elindult a hang forrásának irányába. 

Elérkezett az unokabátyja kertjét a király parkjától elválasztó téglakerítés kapujához. A hang 
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olyannyira felkeltette a kíváncsiságát, hogy kinyitotta a kaput, és átkukucskált a szomszédba. 

Lantját pengetve, egymagában halkan énekelve egy fa alatt ült a király. 

„Elérkezett május hava, vigad a legények, hada. 

La-la-la-la-la-la-la-la-la lala, la-la-la-la-la-la lala. 

Ki-ki felkéri a párját, a pázsiton járja táncát. 

La-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, la-la-la, lala lala.” 

Rosamund felkacagott. A király észrevette, s a lantját a kezéből a fűre letéve tüstént 

felpattant. 

– Milady Rosamund, Friarsgate úrnője, szép májusi reggelt kívánok! – lépdelt feléje. – 

Tetszett a dalom, asszonyom? 

– Igen, felség. Nagyon tetszett. 

– Hajdan Halnek szólított – mondta bizalmas hangon, halkra fogva a szavát. Odalépett 

hozzá, s szemtől szemben megállt előtte. 

– Akkor nem a királyom volt, felség – suttogta a lány szinte lélegzet-visszafojtva. 

Veszélyes játékba kezdett, ám úgy tűnt, hogy képtelen visszalépni. 

Henrik hatalmas kezével gyöngéden megsimította Rosamund arcát. 

– A királyné állítása szerint az angolokra jellemző, tökéletes arcbőre van, szépséges 

Rosamund. Még nedves a május hajnali harmattól, bár nem hiszem, hogy önnek bármilyen 

szépítkezési fortélyhoz kellene folyamodnia. Ön anélkül is szép. – Ujjai közé fogta az állát. 

Felemelte a fejét, s ajka gyengéden súrolta Rosamund ajkát. – Szépséges, szelíd és erényes – 

mondta, s fél kézzel átölelve magához vonta. – Tudja, hogy az évek során mily gyakran jutott 

az eszembe, szépséges Rosamund? 

– Felséged bókol – sikerült kiböknie, holott maga sem tudta, honnan jöttek a szavak a 

szájára. Alig kapott levegőt. 

– Szereti a hízelgő szavakat? – kérdezte az uralkodó kis mosollyal, s kék szeme az 

ámbraszín szempárba mélyedt. 

– Csak akkor, ha őszinték, mylord. 

– Soha nem közeledem egy hölgyhöz őszintétlenül, szépséges Rosamund – mormolta 

veszedelmes közelségben a szájától. 

Az ifjú özvegyet az ájulás kerülgette. A térde remegett, mint a kocsonya. Henrik tekintete 

egyszerűen delejező volt. Lehelete mentaillatot árasztott. Rosamund felsóhajtott. Képtelen 

volt megálljt parancsolni magának. 

A király szája ismét az ajkára tapadt, de most szenvedélyre gyúlva csókolta. Mindkét karját 

szorosan köréfonta. Rosamund érzékelte a férfi megtermett, acélos testéből sugárzó erőt, és 

egészen pöttömnek, törékenynek érezte magát a karjában. Hagyta, hogy őt is magával ragadja 

a hév. Nem érezte ilyen biztonságban magát, amióta Owein meghalt. Owein!, hasított az 

agyába elhunyt férje neve, s valamelyest visszanyerve valóságérzékét, elhúzódott Tudor 

Henriktől. 

– Jaj, felség! – ébredt tudatára tettüknek, s szeme tágra nyílt a borzalmas felismeréstől. 

– Szépséges Rosamund… – kezdte Henrik. 

– Nem, felség! – vágott a szavába, a kertkapu felé hátrálva. – Ez korántsem helyénvaló, és 

ön is tisztában van ezzel. Felséged elnézését kérem szemérmetlen viselkedésemért. 

Semmiképpen sem állt szándékomban incselkedni önnel, netán bűnre csábítani. – Sebtében 

pukedlizett, sarkon fordult, és berohant a kuzinja kertjébe, behúzva maga mögött a kaput. 

A király hallotta a Rosamund nevét kiáltozó női hangokat. Elégedetten elvigyorodott. 

Friarsgate úrnője ínycsiklandó falat. Hosszú ideje nem akadt ily csábító csemegére. A lány 

bájosan engedelmes behódolásától az ágyékában fellobbant a szenvedély tüze, ám ez egyszer 

mindenki előtt titkolni fogja vágyát. Esze ágában sem volt hagyni, hogy a felesége 

szolgálatában álló, árgus szemű boszorkányok megint rajtakapják, még ha közülük a legszebb 

virágot szakítja is le magának. El volt ragadtatva Rosamund szerény, mégis bátor 
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viselkedésétől. Senki, még a legjobb cimborái sem tudhatják meg, hogy Friarsgate úrnője 

felkeltette az érdeklődését, fogadta meg magában Henrik. Milyen jó, hogy a lány az 

unokabátyja házában, a szomszédban lakik. A saját ágyában fogja elcsábítani Rosamundot. 

Ott nem lábatlankodnak palotaszolgák, de mások sem, akik tetten érhetnék őket. Egy árva 

lélek sem veszi észre, amikor majd az éj leple alatt átlopódzik a kerteken. Csak a lány 

unokabátyja lesz beavatva a titokba, hogy nyitva hagyja neki az egyik oldalajtót. Lord 

Cambridge-t nemcsak csodabogárnak, hanem szerfölött okos embernek is tartották. 

A király dudorászva indult vissza a palotába. Útközben szedett egy csokorra való, szirmait 

bontó vadvirágot a hitvesének. Kate minden igyekezetével azon volt, hogy a királytól új 

magzat foganjon meg a méhében. Henrik ezzel a május reggeli bokrétával akart kedveskedni 

neki. Esetleg el is tölthetne vele kettesben néhány meghitt percet a vadászat előtt. Ágyékát 

tüzes vágy emésztette, s érezte, hogy termékeny magját azonnal el kell vetnie. Egy kis 

etyepetye a királynéval a napi tevékenységek megkezdése előtt csakugyan kellemes lenne. S 

azután este vagy esetleg holnap éjjel felkeresi a szépséges Rosamundot, és tetszése szerint 

kedvét leli vele. Tudor Henrik önelégülten mosolygott. Elégedett volt önmagával és általában 

az egész világgal. 

Mivel a királyné maga is kedvelte a vadászatot, Rosamund tudta, hogy majd csak délután, 

a májusfánál kell mutatkoznia. A kertben két társához szegődött, s a kezükben egy halom 

virággal és ággal visszatértek a házba, ahol feldíszítették a termet. Lord Cambridge, amikor 

később csatlakozott hozzájuk, elragadtatásának adott hangot munkájuk eredménye láttán. 

– Ön szeret sokáig lustálkodni az ágyban – incselkedett vele Rosamund. – A harmat mind 

felszáradt, és önnek egy csepp se jutott. 

– Ezzel azt akarja mondani, hogy nekem egy cseppet sem tett félre, maga önző kis 

némber? – kuncogott Sir Thomas. – Meg vagyok sértve, de azért megbocsátok, mert a terem 

pazarul fest. 

– Tom, beszélnem kell önnel négyszemközt – szólt halkan Rosamund. 

A férfi érezte a lány hangján, hogy komoly dologról van szó. 

– Sétáljunk egyet a kertemben, kuzinom – indítványozta hasonlóképpen fojtott hangon. – 

Szép napunk van, és ma még nem szívtam friss levegőt. Az ön társasága nélkül nem is hajlok 

arra, hogy kimenjek levegőzni. 

Leültek egy kőpadra, ahonnan ráláttak a folyóra, s Rosamund elmesélte hajnali kalandját. 

Thomas Bolton figyelmesen hallgatta. Egy cseppet sem akadt fenn a történteken, hiszen 

sejtette, hogy a király inkább előbb, mint utóbb megkörnyékezi az unokahúgát, a fejében 

forgatva a csábítás gondolatát. A lány hangja arról árulkodott Sir Thomasnak, hogy 

Rosamundot egyrészt elszomorította a saját viselkedése, másrészt levette a lábáról Tudor 

Henrik fess megjelenése és hatalma. 

– Mitévő legyek, Tom? – kérdezte tőle kétségbeesetten. 

– Henrik nem fog erőszakhoz folyamodni. Az nem jellemző rá. Ez nemcsak a 

lovagiasságról önmagának felállított szabályokba ütköző cselekedet lenne, hanem az önérzetét 

is bántaná, mivel a király nagyra tartja magát és a becsületét. Mégis, noha házassági eskü köti, 

nem érzi a tisztességével összeegyeztethetetlennek, ha a feleségén kívül más nőt is ágyba visz. 

A királyné arra való, hogy örökösöket szüljön Angliának. Ez az ő létének a célja, kedves 

leányom. Az, hogy a király kedveli őt, a származása tökéletes, s tudja, hogyan kell viselkednie 

Anglia királynéjaként – mindez csak hasznára válik a királynak és az országnak. Katalin 

királyné megfelel a célnak. A többi nő azonban más lapra tartozik, Rosamund. Ők arra valók, 

hogy hajkurásszák őket, udvaroljanak nekik, és velük háljanak. Arra szolgálnak, hogy a király 

a kedvét lelje bennük, s nem másra. Henrik nem fog erőszakot venni, csak elcsábítja önt, 

unokahúgom. 

– Emlékszem rá, milyen volt kamaszkorában – mondta Rosamund. – Sokkal többet tudok 

róla, mintsem sejtené, mivel Tudor Margit unos-untalan róla beszélt. Henrik nem olyan férfi, 
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aki könnyedén veszi a visszautasítást, Tom. Tehát mitévő legyek? Bennem is van tisztesség, 

ráadásul a királynét szolgálom. 

– Két választási lehetőség áll ön előtt. Még ma kérhetné a királyné engedélyét, hogy 

hazatérhessen Friarsgate-be. Ám ha elutasítaná, mihez kezdene? Ezzel azt kockáztatja, hogy a 

dilemmája nem fog megoldódni, viszont a kérésével megsérti a királynét, sőt a királyt is. 

Vagy pedig azt választja, hogy odaadja magát a királynak, amennyiben ő úgy kívánja, de ez 

esetben titokban kell tartania a viszonyát, és diszkrétebbnek kell lennie a pápa ágyát 

nagyböjtkor felkereső apácánál. Noha a királytól elvárják, hogy szeretőket tartson, ezeknek a 

hölgyeknek nem tesz jót a közismertség, kedvesem. Elvégre mi nem vagyunk franciák – 

szögezte le lekicsinylő fintorral. 

– A francia királyok hencegni szoktak a szeretőikkel? – hökkent meg Rosamund. – Melyik 

tisztes hölgy örülne, ha kitudódna, hogy üzekedett a királyával, mint jerke a kossal? 

– Kedves leányom, a franciák megtiszteltetésnek veszik, ha a királyukkal üzekedhetnek, 

hogy az ön fura szóhasználatával éljek. Hiszen közismert, hogy még nővérek is osztoztak az 

uralkodó kegyein. És a szövetségeseik, a mi északi szomszédaink, hasonlóképpen feslettek. A 

Stuart királyokat tartják a legszerelmesebb férfiaknak az egész világon. Úgy hallom, hogy 

Skóciában alig van olyan család, amelyik nem keveredett a Stuartok vérével. A jelenleg 

trónon lévő Jakab királyt addig nem lehetett rávenni, hogy házasságot kössön a mi Margit 

hercegnőnkkel, amíg valaki az udvarában, akinek több esze volt, mint magának a királynak, 

meg nem mérgezte a régóta kitartott szeretőjét, Maggie Drummondot. Stuart Jakab csak az 

után tett eleget az Angliával kötött szerződésének, miután Drummond úrhölgyet és a vele 

együtt reggeliző testvéreit meggyilkolták. Köztudott azonban, hogy több hölgy is élvezi a skót 

koronás fő kegyeit, bár állítólag a Drummond lány volt az, akit szívből szeretett. Szerte a 

világon a királyok szeretőt tartanak, mi azonban itt, Angliában igyekszünk a lehető 

legkörültekintőbben kezelni ezt a dolgot. 

– Ahhoz képest, hogy ön nem szereti a nőket, igazán nagy megértéssel viseltetik irántuk és 

az emberi természet iránt, kuzinom. Talán jobban tenném, ha szedném a sátorfámat, és 

hazamennék az arcátlan skótomhoz – jegyezte meg Rosamund halovány mosollyal. 

Sir Thomas visszamosolygott rá. 

– A kocka el van vetve, unokahúgom. Persze visszautasíthatja Henriket, de ha ezt teszi, 

viselnie kell a következményeket. Próbálja meg más szemszögből nézni a király közeledését. 

Ha ön hallgat, mint a sír, és kétszeres titoktartásra kéri az uralkodót, nem valószínű, hogy 

bárki is rájön az önök csintalankodására. Ugyan ki gondolná, hogy a király megkörnyékezi 

önt, egy jelentéktelen család özvegyét, aki nem rendelkezik magas rangú kapcsolatokkal. 

Ráadásul, figyelembe véve a tavaly tavasszal kitört botrányt, a király minden bizonnyal most 

rendkívül óvatos lesz – kuncogott Lord Cambridge. – Ezért kétlem, hogy bárki tudomást 

szerez arról, hogy ön egy kicsit letér az erényes útról. Henrik fiatal és jóképű. Nemcsak a 

heves természetéről, de a kedvességéről is ismert. Nagylelkű is tud lenni, s önnek három 

leánya van, akik számára majdan tisztes férjet kell találni, kedvesem. Minthogy ön özvegy, 

nem fog szégyent hozni a férjére, se a családja nevére, Buckingham hercegének szemérmetlen 

húgaival ellentétben. Tudor Henrik pedig arról híres, hogy amíg él, nem felejti el a neki tett 

szívességet. 

– Úgy okoskodik, mint egy kerítő, kuzinom. 

Thomas Bolton hahotára fakadt. 

– Hiszen ön már nem szűz, Rosamund – emlékeztette pajkosan vigyorogva. 

– Maga szégyentelen! – pirongatta meg a lány mosolyogva. 

– Ön nem szeretne szégyentelen lenni? – évődött vele Sir Thomas. 

– De igen – vágta rá, amivel igencsak meglepte a férfit. – Szeretnék. Egész életemben 

pontosan azt tettem, amit mások mondtak, még akkor is, ha ellenemre volt. Mégsem hagy 

nyugodni a lelkiismeret, hiszen szeretem a királynét. 
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– Ami ezt a dolgot illeti, mindig lelkiismeret-furdalása lesz, drága leányom, de sajnos, ez 

ellen semmit sem lehet tenni. Tudor Henriknek nem kellett volna összeházasodnia Aragóniai 

Katalinnal. Még egy kicsit várnia kellett volna, de Katalin kényelmesen kéznél volt, 

Henriknek pedig nem erénye a türelem. Szegény Artúr halála előtt az édesapja még az 

egyháznak szánta a kisebbik fiát. Henrikből soha nem vált volna jó pap. 

– Biztosan nem, a nők iránti szenvedélye miatt – jegyezte meg Rosamund. – Csak 

Katalinhoz hűtlen, vagy ha másvalaki lenne a felesége, azt is megcsalná? Ez érthetetlen 

számomra. 

– A természetéből fakad, hogy bármit, amit megkíván, be akar kebelezni, legyen az 

édesség vagy nő – felelte Lord Cambridge. – Már elegem volt ebből a témából, kedves 

lányom. Ön tudja, hogy amit tenni akar, azt meg kell tennie. Most az érdekelne, hogy mára 

melyik ruhát választotta ki. 

– A Tudor-zöld selymet. Ez most még jobban illik az alkalomhoz, mint amikor először 

vettem fel. 

Sir Thomas jóváhagyólag bólintott. 

– Akkor menjen készülődni – javasolta, de ő még tovább üldögélt a Temzére néző padon, 

elgondolkodva az imént hallottakon. Ha Rosamund nem is, de ő tudta, hogy a király a ma 

reggeli csábítás után természetesen mielőbb a magáévá akarja tenni. S mivel óvatosnak kell 

lennie, valószínűleg a greenwichi Bolton-házban keresi fel. Mégpedig hamarosan. A király 

természetét ismerve ez a viszony nem tart tovább a nyár végénél, ha egyáltalán eltart addig. 

Sir Thomas elhatározta, hogy arra biztatja majd Rosamundot, hogy nyár végén kérjen 

engedélyt a királynétól a hazautazásra, akkor a királyi menettől valahol Közép-Angliában 

búcsút véve észak felé veheti az útját haza, Cumbriába. Minden érintett számára ez lesz a 

legjobb. 

„Vele tartok”, döntötte el magában Lord Cambridge. Igaz, Friarsgate az ő mércéjével 

mérve elmaradott volt, de ennek ellenére a ház kényelmes. Az egész őszt ott tölti majd, és 

csak a karácsonyi ünnepekre tér haza a London melletti Bolton-házba. Miután az év hátralevő 

részére fejben előjegyezte a programját, felállt, és visszament a házba, ahol ő is készülődni 

kezdett, hogy délután átkísérje az unokahúgát a palotába. 

Néhány órával később, indulásra készen az unokatestvérek megcsodálták egymás 

öltözékét. Rosamund Tudor-zöld selyemruhájának felhasított szoknyája alól kivillant a 

hímzett és pikévarrásos sötétebb zöld és fehér brokát alsószoknya. A ruha mély, szögletes 

dekoltázsát aranyfonállal és apró gyöngyökkel hímezték. A ruhaujjak széles mandzsettája is 

arannyal és gyöngyökkel volt kivarrva. Az alsóinge leheletvékony anyagból készült, szinte 

észre sem lehetett venni, csak az apró gyöngydíszítéses finom kerek nyaka látszott ki a 

ruhafelsőből. A hosszú ujjú alsóingnek a ruhaujj alól előbukkanó szalagos kézelőjét 

ugyancsak gyöngyökkel ékesítették. Rosamund vörösbarna haját egyszerű fátyol borította, 

amit virágkoszorú rögzített a fején. 

– Tökéletes az öltözéke – állapította meg Lord Cambridge elégedetten. 

– Akárcsak az öné, kuzinom – felelte rá Rosamund, szemügyre véve rokona aznapi 

viseletét. Fehér selyem térdnadrágját aranyfonállal hímzett levelek és indák díszítették. Hozzá 

rövid, redőkbe rendezett, Tudor-zöld selyemdamaszt díszkabátot viselt, melynek puffos 

hosszú ujja hímzett és hasított volt. Az ing pliszírozott magas állógallérja épp annyira bukkant 

ki a kabát nyaka fölött, hogy meg lehessen csodálni. A kiöblösödő szeméremkupakot 

tarkabarka ékkövek és gyöngyök díszítették. Aranyszínű bársonykesztyűje száját 

gyöngyhímzés szegélyezte. Szögletes orrú cipője finom puha fekete bőrből készült. A fejét 

kemény, lapos karimájú, zöld selyemtaft kalap ékesítette, amelyen fehér strucctollak 

díszelegtek. 

Sir Thomas pózolva, s formás lábát mutogatva illegette-billegette magát Rosamund előtt. 

– Nos, hogy tetszem? 
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– Nem találok szavakat, Tom. Még soha nem láttam, hogy ennyire kicsípte volna magát. 

– Elvégre május elseje van, a király kedvenc ünnepe – felelte a férfi, majd elmosolyodott. – 

Indulhatunk, drága unokahúgom? 

A kényelem kedvéért úgy döntöttek, hogy a greenwichi Bolton-kastély kertjéből a parkon 

keresztül átsétálnak a királyi palotába. A vadászat eredményesen befejeződött. Már 

hozzáfogtak a szarvasok feltrancsírozásához és elraktározásához. A király a bajvívó társaival 

arra készült, hogy egy kis lovagitorna-bemutatót tartanak mindenki szórakoztatására. A 

győztes választja ki május királynőjét. Az udvar népe elfoglalta a helyét a tribünön, 

Rosamund a királyné hölgyei között, Lord Cambridge pedig néhány barátja körében. 

A lovagok bátran, hősiesen küzdöttek. Egyenként, sorra ütötték ki egymást a nyeregből, 

mígnem utoljára már csak a király és Charles Brandon maradt. Az uralkodó méltó ellenfélre 

talált Brandonban. Újra meg újra összecsaptak, lándzsáik ütése ércesen kongott egymás 

pajzsán. Ám hirtelen a király lova kissé megbotlott, s ekkor Brandon lándzsája ledöntötte 

Tudor Henriket a paripa hátáról. A lelátón a nézőközönség felüvöltött. Brandon nyomban 

lepattant a lováról, és odarohant a királyhoz. 

Henrik talpra kecmergett, és nevetve húzta le fejéről a sisakot. 

– Gratulálok, Charles! – ismerte el a vereségét kegyesen. Tekintetét körbehordozta, s így 

szólt: – Úgy látszik, a lovam lerúgta a patkóját, de hát a harci játék kimenetele a szerencsén is 

múlik. – Magához intett egy lovászt, és meghagyta neki, hogy gondoskodjon a lóról, patkolja 

meg, s vizsgálja meg az állatot, nem sérült-e meg a balesetben. Ismét a nézősereghez fordult: 

– Ezennel Charles Brandont a május elsejei lovagi torna győztesének nyilvánítom, s 

bejelentem, hogy az ő feladata megválasztani május királynőjét. 

Charles Brandon az uralkodói páholy elé állt. 

– Fenség – szólította meg Katalint –, nem lenne illendő felkérni önt, aki már királyné, eme 

ünnepség királynői tisztének betöltésére. Ezért kegyes engedelmét kérem ahhoz, hogy az ön 

hölgyei közül választhassak. 

– Az engedélyt megadom – felelte mosolyogva a királyné. 

– Akkor Mária hercegnőt választanám – bökte ki Brandon gondolkodás nélkül. 

A király tizenöt éves húga előrelépett, és átvette Charles Brandontól a Május Királynőjét 

megillető pompás ezüst- és aranykoszorút. 

– Megtiszteltetés számomra, hogy a királynője lehetek, Charles Brandon – mondta Mária. 

A király szeme összeszűkült, miközben eltöprengett. Mária még fiatal és romantikus kis 

buta liba volt. Henrik már eltervezte húga jövőjét, és annak ellenére, hogy Charles 

Brandonhoz régi barátság fűzte, nem vette volna szívesen, ha keresztülhúzza a számításait, 

illetve ha összeszűri a levet Máriával. A király látszólag jóindulatúan figyelte a jelenetet, 

amint húga az iménti ellenfelére mosolygott. Intézkednie kell arról, hogy mostantól fogva 

többé ne találkozhassanak, emlékeztette magát Henrik. Egy pillantást vetve a hitvesét övező 

hölgykoszorúra, észrevette a szépséges Rosamundot. „Mily gyönyörű!”, gondolta. „Tökéletes 

angol rózsa.” Elmosolyodott, és fejbólintással üdvözölte feleségét és annak hölgyeit. A 

szépséges Rosamund nem mindennapi csemegének ígérkezett, s Henriknek nagyon fájt rá a 

foga. 

Rosamund egy pillanatra magán érezte az uralkodó tekintetét. Nem nézett vissza rá, úgy 

tett, mintha tudomást se venne róla. Bármi történjék is, nem szabad lelki fájdalmat okoznia a 

királynénak. Mint az elmúlt hónapokban annyiszor, most is azt kívánta, bárcsak otthon 

lehetne, biztonságban Friarsgate-ben. Edmund rendszeresen levélben tájékoztatta őt. 

Megnyugtatta, hogy otthon minden rendben van, a lányai szépen fejlődnek, s Philippán kívül 

egyik sem hiányolja nagyon az édesanyját. Edmund beszámolt arról is, hogy a nőstények 

minden eddiginél több bárányt ellettek ebben az időszakban, s ennyi ikerszülés évek óta nem 

volt. Mindent elveteményeztek, elültettek. Henry nem tette tiszteletét náluk. A dolgok a 
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rendes kerékvágásban haladnak. Rosamundot valamelyest elszomorította a gondolat, hogy ő 

mindennek nem lehet részese. 

A lelátóról távozva a májustáncra kiválasztott hölgyek elfoglalták a helyüket a májusfa 

körül. Felcsendült a zene, s elkezdődött a tánc. Mindegyik hölgy más-más színű 

selyempántlikát tartott a kezében. Pirosat, mélykéket, zöldet, sárgát, ibolyaszínűt, rózsaszínűt, 

égszínkéket, levendula-, arany- és ezüstszínűt. A tíz nő látszólag egyszerű tánclépésekkel 

lejtette körbe a fát, szalagjaikkal bonyolult mintázatokat alkottak, ahogy lengették, miközben 

a májusról és annak szépségeiről énekeltek. A tánc befejeztével a fát feldíszítették, s a 

szalagok vidáman lengedeztek a késő délutáni enyhe szellőben. 

Kezdetét vette az ünnepi lakoma. A szép tavaszi naphoz illően az asztalokat a palota 

kertjének pázsitján állították fel. Amint a vendégek helyet foglaltak, a szolgák már sürögtek-

forogtak, tálcákon és tálakban hozták az ételeket a konyhából, s fordultak vissza az újabb 

adagokért. A földbe ásott tűzhelyeken hatalmas vasnyársakon szép lassan sültek a besózott 

marhahúsok. Mindegyik oldalon négy-négy fiatal legény forgatta a nyársat. Mázsaszámra 

szolgáltak fel feltört, nyers osztrigát, tálcaszámra kínáltak pisztrángot, lazacot és garnélarákot. 

Rengeteg sült szárnyast, kacsát, kappant és hattyút tálaltak fel; nyúl-, apró szárnyasvad- és 

szarvashússal töltött hasét. Volt töltött malachús, orsóhal fűszeres szószban, cukros-rizses-

mandulás csirke, fehérborban párolt articsóka, párolt saláta, zsenge zöldborsó, kenyér, vaj és 

különféle sajtok. 

A hagyomány szerint minden ételnek zöld színűnek kellett volna lennie ennek az ünnepnek 

a tiszteletére, ám a királyné a sarkára állt, a király minden tiltakozása ellenére. Csak a 

kenyérből vájt tálkákat festették zöldre. Minthogy e tálkák edényként szolgáltak, nem sokat 

számított, mert voltaképpen úgy néztek ki, mint a zöld agyagedények. Sokak, főleg a 

hagyománytisztelők örömére mézsört is felszolgáltak ezen a napon a bor és a sör mellett. Az 

udvar népe csak lakmározott, tömte a hasát, mégis, amikor a vacsora végén az asztalokra 

kerültek a finom édességek, olyan mohón habzsolták be, mintha addig egy falatot sem ettek 

volna. 

Felállították a céltáblát a gyepen. A férfiak íjászversenyt rendeztek, amelyet a király nyert 

meg. Azután golyóztak egészen addig, amíg rájuk nem alkonyodott, s a szürkületben a 

bábukat és a golyókat is alig lehetett kivenni. Ekkor fáklyákat helyeztek ki a kertbe. A 

zenészek játszani kezdtek, és a királyi udvar hol sort, hol kört alkotva táncolt. A király 

mindannyiuk mulattatására nagyokat szökkenve, Mária húgát forgatva figurázott, s a lány 

kacagva, incselkedőn biztatta még magasabb ugrásokra. Mindenki nyíltan elismerte, hogy 

Tudor Henrik királynál nincs jobb táncos. A királyné végül visszavonult a hölgyeivel együtt. 

Elfáradt, és tudta, hogy a király aznap éjjel újra felkeresi az ágyában, mert e szándékát már 

korábban jelezte. Katalin még nem esett teherbe, s noha még mindig gyászolták a kis 

herceget, égetően szükség volt egy élő örökösre. 

– Itt maradsz ma éjszakára, Rosamund? – kérdezte Inez. 

– Nem, most nincs itt rám szükség – felelte Rosamund. – Az az egyik előnye annak, hogy 

Greenwichbe jöttünk, hogy az unokabátyám háza a palota szomszédságában áll. Nekem ott 

saját szobám van. Ha hálóhelyre van szükséged, Inez, szívesen elszállásollak. 

– Köszönöm a felajánlást, de nincs szükségem rá – felelte Inez. – Mariának van egy kis 

saját szobája, és én a húgommal alszom. 

– Akkor jó éjszakát kívánok – vett búcsút Rosamund, és távozott a királyné lakosztályából. 

Látta, hogy Tom a király barátjával, Will Comptonnal beszél, és integet neki. Rosamund 

visszaintegetett, és folytatta az útját, ki a sötétedő parkba, át a fák között a Tom házát a királyi 

palotától elválasztó téglafal felé. Már csaknem koromsötét volt, de megtalálta a kapun a 

reteszt, besurrant a Bolton-kertbe, s hirtelen rádöbbent, milyen kényelmes dolog, hogy ez a 

kert tökéletes mása a Bolton-házénak. Nem volt szüksége fényre, mert pontosan tudta, merre 

jár. 
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Amikor beért a házba, és felment az emeletre, ott találta Annie-t. Az épület egyébként 

kihalt volt, mert Tom kimenőt adott a szolgáknak estére. Annie azonban nem volt hajlandó 

Doll-lal tartani. 

– Doll kissé ledér, szabados lány, és nem szeretném, hogy a férfiak azt higgyék rólam, én 

is olyan vagyok – adott magyarázatot Annie az úrnőjének. 

A szolgák, mielőtt elmentek, az utolsó pillanatban felállították a kádat a társalgóban a tűz 

előtt. A víz még meleg volt, de nem olyan forró, mint ahogyan Rosamund szerette. Ruhátlanul 

a kádban üldögélve mégis kellemesnek találta a meleg, illatos fürdőt. Nem időzött sokáig a 

vízben, hanem kiszállt, megtörülközött, és magára öltött egy tiszta hálóinget. Annie kibontotta 

elegáns kontyba feltűzött haját, és kikefélte hosszú, vörösbarna fürjeit. 

– Hagyd kibontva – utasította Rosamund. 

– Tényleg nagyon szép a haja – csodálta meg Annie, miközben lendületesen még egyszer 

végighúzta a körtefa nyelű kefét a hajkoronán, mielőtt befejezte a fésülést. 

Rosamund ágyba bújt, Annie pedig tett még egy kis fát a hálószobai kandallóban ropogó 

tűzre. 

– A gazda azt mondja, hogy Dollnak meg nekem most egy ideig a padláson kell aludnunk 

a többi szolgával, milady – szólalt meg, miközben a tüzet táplálta. 

– Az lenne a legjobb – helyeselt csendesen Rosamund. 

– De ha ott alszom, mindenki tudni fogja, hogy ön szeretőt tart, milady – érvelt nyíltan a 

szolgálólány. – Legalábbis Doll ezt mondja. 

– Doll hetet-havat összehord – vágta rá csípősen Rosamund. Kapoccsal összefogta 

hálósapkája rózsaszínű szalagjait. – És te mit szóltál Doll becsületsértő megjegyzésére? 

– Azt mondtam, hogy önnek még magára is alig jut ideje, amikor. a királyné szolgálatában 

áll; akkor hogyan lenne ideje arra, hogy elcsábítson és a szeretőjévé tegyen egy férfit. Doll 

erre nevetve azt felelte, hogy szeretőre minden nőnek van ideje. Meg hogy a férfiak olyanok, 

mint a kutyák, körbeszaglásznak, a szuka meg csóválja a farkát, azután felemeli, odatartva a 

kannak a hátsóját. 

Rosamund felsóhajtott. 

– Doll túlságosan is e világi, ha érdekei úgy kívánják. Most merre jár? Nem tudod, Annie? 

– De igen. A greenwichi palota férfi szolgálóival majálisozik. Napkeltéig nem kerül elő. 

Legalábbis nekem ezt mondta, milady. 

Rosamund bólintott. 

– Szeretném, ha fennmaradnál, és megvárnád Lord Cambridge-t, Annie. Meséld el neki is, 

amit az imént nekem mondtál. 

– Jaj, milady, azt nem tehetem! Csak azért mondtam el magának, mert mindketten 

friarsgate-iek vagyunk. A világért se hagynám, hogy az ilyen Doll-félék beszennyezzék az ön 

hírnevét. Doll néha jószívű, de olyan a nyelve, mint a kígyóé. Kikaparná a szememet, ha 

megtudná, hogy beárultam. 

– Éppen ezért kell elmesélned a dolgot a kuzinomnak. Doll az unokabátyám otthonának, a 

Bolton-háznak a személyzetéhez tartozik. Biztosra veszem, hogy a Bolton-ház népe olyan, 

mint Friarsgate-é. Doll fiatal, és egy kicsit túl hosszú ideje tartózkodik Londonban őlordsága 

háztartásában. Haza kell küldeni, ahol talán visszanyeri az erkölcsi értékeit. Mondd meg 

őlordságának, hogy én utasítottalak rá, hogy beszámolj neki a cselédlánya viselkedéséről, és 

javasold, hogy küldje haza őt, nehogy a magatartása miatt bajba kerüljön. 

– Hát, nem is tudom – bizonytalankodott félénken Annie. 

– Az unokabátyám rendes gazda, Annie. Te is tudod. Talán ideje is, hogy Doll férjhez 

menjen, és a kuzinom ezt elintézheti neki. Ha a lány viselkedése elfajul, akkor az lenne a 

számára a legjobb, ha a rokonom eljegyezné valakivel, mielőtt szégyent hoz a fejére, és 

tönkreteszi az esélyeit egy jó házasságra. – Szúrós pillantása Annie-ébe fúródott: – Te még 

elhallgatsz előlem valamit. 
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– Jaj, milady! – fakadt sírva Annie. 

Abban a pillanatban kopogtatás hallatszott a lakosztály ajtaja felől. Rosamund kinyittatta 

szobalányával az ajtót. Lord Cambridge lépett be. 

– Nagyszerű! – harsogta. – Még fenn vannak. Annie, kedves lányom, hozzon nekünk egy 

kis bort, mi pedig, unokahúgom, osszuk meg egymással ama hallott pletykákat. – Széles 

mosollyal lehuppant az ágy szélére. – Még ilyen késő este is olyan frissnek látszik, mint a 

százszorszép. 

Annie sietve hozta Lord Cambridge-nek és az úrnőjének a kis kristályserlegekbe töltött 

édes madeirát. Amint átnyújtotta nekik, Rosamund megszólalt. 

– Annie-nek mondanivalója van az ön számára, Tom. Beszélj, Annie. 

– Jaj, milady, tényleg el kell mondanom? – sírta el magát a lány, s kék szeméből hullottak 

a könnyek. Rosamund bólintására Annie alig hallhatóan belekezdett a mondandójába: – 

Dollról van szó, mylord. – S töviről hegyire előadta a dolgot, ahogy korábban az úrnőjének. 

– Rendben van, Annie – mondta Lord Cambridge a lány rövid beszámolója után. – Tudom, 

hogy maga nem egy hírharang, és csak az úrnője védelmében beszélt. Ám én már intézkedtem 

arról, hogy Doll reggel visszamenjen a londoni Bolton-házba. Greenleaf asszony révén más 

hírek is a fülembe jutottak a magaviseletéről, ma este pedig sajnos első kézből, a saját 

szememmel győződhettem meg Doll illetlen viselkedéséről. A sorsa ott, helyben 

megpecsételődött. Most pedig szaladjon, és bújjon ágyba nyugodtan, lányom. Maga nem 

felelős a Dollt ért csapásért. Greenleaf asszony mindig is fiatalnak tartotta őt ahhoz, hogy 

idehozzam magammal a Bolton-házból. Lehet, hogy ideje lenne férjhez mennie és higgadt 

életet kezdenie. Greenleaf asszonynak van egy unokaöccse, a kovácsom. Özvegyember, és 

kemény kézzel tud bánni az olyan tüzes némberrel, mint Doll. Biztosíthatom magukat, hogy a 

feleségeként nem jutna ideje a rosszalkodásra. A férfinak hét gyereke van, tíz év alattiak, és 

megköveteli, hogy mindennap pontosan délben a kovácsműhelyébe vigyék az ebédjét, otthon 

pedig este kiadós vacsora várja. Igen, lehet, hogy ez a legjobb megoldás, tekintettel arra, 

aminek ma este a szemtanúja voltam. 

– Mit látott, kuzinom? – fúrta Rosamund oldalát a kíváncsiság. 

– Maga tud róla, Annie? – szegezte a kérdést a lánynak Lord Cambridge. 

– Igen, mylord – bólintott a cselédlány. 

– Akkor mesélje el nekünk. 

– Doll a legények előtt fel szokta emelni a szoknyáit – kezdte Annie. – De nem ingyen ám! 

Fél penny a kukucskálás, egy penny, ha meg is akarják tapogatni és csecserészni. – Ahogy ezt 

kimondta, zavarában céklavörös pír futotta el az arcát. 

Lord Cambridge hahotában tört ki. 

– Igen, pontosan ennek voltam a szemtanúja. A mi Dollunk vállalkozó szellemű lány. Nos, 

a kovács keménykötésű legény, és rendesen ellátná munkával mind az ágyban, mind azon 

kívül. No, szaladjon lefeküdni, Annie. És ha Doll reggel, mielőtt hazaküldenénk, siránkozna 

magának, mondja meg neki, hogy láttam, mit művelt, és egyszerűen megbotránkoztam rajta – 

vigyorodott el Sir Thomas. 

Annie pukedlizett, és kiment a szobából. Hallották, amint becsukódik mögötte a lakosztály 

ajtaja. Lord Cambridge ennek ellenére felállt, és kilesett, hogy meggyőződjön, valóban 

távozott-e a fiatal szolgálólány. Azután visszament, és leült az ágy szélére. 

– A király ma este váltott velem egy-két szót – kezdte Lord Cambridge. – Megkért, hogy 

hagyjam nyitva a ház kertre nyíló ajtaját, és helyezzek el egy meggyújtott kis lámpást odakint 

az ajtónál. Érti, Rosamund? 

– Igen – bólintott az unokahúga. – Jó ég, Tom! A király ma este meglátogatja a királynét. 

És azután idejön hozzám? 

– A király kötelességtudó férfi, Rosamund – felelte az unokabátyja szárazon. – Számára 

első a kötelesség, s csak utána jöhet a szórakozás. – Felállt. – Ne feledje, kedves lányom, 
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hogy mindenki, de legfőképp a saját érdekében titkot kell tartania. Nem maga az első nő, 

akivel a király az esküvője óta kikezd. És semmi esetre sem az utolsó. Henrik rendkívül 

érzéki, buja férfi. Milyen kár, hogy nem hajlik a férfinem felé! Sokkal több gondtól kímélné 

meg magát – kacsintott bohókásan. 

– Most nevetnem kellene, Tom, de meggyőződésem, hogy ön komolyan beszél – jegyezte 

meg Rosamund, maga is elcsodálkozva saját kijelentésén. 

– Jó éjszakát, drága lányom – búcsúzott széles mosollyal, s kivonult a hálószobából. 

„Aludjak? Egyáltalán tudok aludni?”, tanakodott magában Rosamund. Lehunyta a szemét. 

Diszkréció. A titoktartás művészetét kell gyakorolnia. Ráadásul egész éjjel ébren maradhat, a 

király megjelenését várva. Mi van akkor, ha valami közbejön, és Henrik nem tudja felkeresni 

őt? Reggelre a kialvatlanságtól és az idegességtől teljesen kimerült lesz. Ennek ellenére fel 

kell kelnie, és szolgálatba kell állnia a királynénál. Katalin kényelemből rászokott arra, hogy 

inkább neki mondja tollba a személyes leveleit, mintsem valamelyik titkárának. Ürügyül azt 

hozta fel, hogy Friarsgate úrnőjének nőies kézírása jobban illik a személyes hangvételű 

irományokhoz, mint egy férfié. Rosamund azonban tisztában volt vele, hogy a királyné 

kényelmét szolgálja ez a megoldás, ám ő képtelen volt ezt tovább folytatni. Úgy érezte, haza 

kell mennie, és igazán jónak tűnt Tomnak az a javaslata, hogy a nyári körutazás során 

mondjon búcsút az udvarnak. Majd megkérdezi Ineztől, nem tud-e valakit ajánlani helyette. A 

királyné számos hölgye közül biztosan akad egy, akinek olvasható és elfogadható a kézírása. 

Már azóta készülődött haza, amióta ideérkezett, de azért azt hajlandó volt elismerni, hogy 

ez egy nagyon szórakoztató, kellemes időtöltés volt az egyszerű friarsgate-i Rosamund Bolton 

számára. Sokkal izgalmasabb, mint amikor a király gyámleányaként először járt az udvarnál. 

Mennyi érdekes történetet mesélhet majd a lányainak! Mi több, az udvarnál szerzett 

kapcsolatok a jövőben igen hasznosnak bizonyulhatnak. Esze ágában sem volt a lányait a 

Bolton rokonokhoz vagy a hozzájuk hasonlókhoz férjhez adni. Új vérrel kívánta felfrissíteni a 

családi vérvonalat Friarsgate örökségének szilárd fennmaradása érdekében. Soha nem 

sajátított volna el ilyen életfelfogást, ha nem került volna a királyi udvar és az unokabátyja, 

Tom Bolton hatása alá. Tom nagy általánosságban utalást tett arra, hogy majdan ő és a lányai 

öröklik a vagyonát. „Milyen bámulatos fordulat”, gondolta. Egy évvel ezelőtt még azt sem 

tudta, hogy Thomas Bolton a világon van. Elégedetten élte az életét Sir Owein Meredith 

hitveseként és gyermekei édesanyjaként. 

Owein azonban meghalt. „Miért?”, tette fel magában a kérdést ezeregyedszer is. Ám válasz 

nem jött, s tudta, hiába is várja. Szeme lecsukódott, s Rosamundot elnyomta az álom. 
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17. fejezet 

A király eleget tett a királynéval szembeni kötelességének. Aznap másodszor bújt ágyba a 

feleségével. Katalin most is, mint mindig, egyszerű, a nyaknál szorosan megkötött hosszú 

hálóruhát viselt, gyönyörű haját hímzett hálósapka fedte. „A haja a legszebb”, gondolta a 

király. Az asszony kötelességtudóan a hátán feküdt, kék szemét szorosan behunyta. Amióta 

csak összeházasodtak, Henriknek még egyszer sem sikerült rávennie hitvesét, hogy kinyissa a 

szemét, amikor ő a hálószobájukba belép. Mindig azt hallotta a spanyolokról, hogy 

forróvérűek, ám az ő aranyos, engedelmes Katejét a legvadabb képzelettel sem nevezhette 

tüzesnek. 

A király a megszokott módon először kibontotta a hálóruha nyakát összefogó szalagot, 

széthúzta az asszony egész testét beburkoló anyagot, hogy feltárja a mellét és a hasát. Formás 

keble volt. Kicsi, de amióta a fiukat megszülte, teltebbé vált. A terhességek látható nyomot 

hagytak, a hasán a bőr kitágult, megereszkedett. Kate-nek nem volt szép bőre. Nem olyan, 

mint az angol nőké. 

Mint Rosamund Boltoné. Férfiasságában bizsergést érzett, amint eszébe jutott a lány. A 

vörösbarna hajú, ámbraszín szemű, szép kerek mellű Rosamund Bolton. Hímtagja 

keményedni és duzzadni kezdett, ahogy gondolataiban megjelent a finom kis friarsgate-i 

özvegy, és szinte maga előtt látta, hogyan fog enyelegni vele még aznap éjjel. Henrik meg 

volt győződve arról, hogy ha hajdanán nem lépett volna közbe Sir Owein, a lány nem csupán 

engedelmességből és beletörődésből, hanem a saját akaratából az övé lett volna. 

– Húzd fel a hálóruhád alját, Kate – utasította hitvesét, miközben levette magáról a 

hálóingét. Az asszony azon nyomban teljesítette a parancsát. Henrik a combjai közé nyomult, 

és termékeny öle mélyére hatolt; lassan pumpálta, pumpálta és pumpálta, míg magja ki nem 

lövellt. 

– Isten és a Szűzanya ajándékozzon meg minket egy fiúval – kántálta zengő hangon, 

miközben férfiasságát elvonta tőle. 

– Ámen! – felelte rá a királyné, s combjára visszatolta a hálóingét, ám a szemét egyszer 

sem nyitotta ki, hogy a férjére nézzen. 

Tudor Henrik kikecmergett felesége ágyából, lehajolt, és homlokon csókolta az asszonyt. 

– Jó éjt,Kate! Aludj jól! 

– Jó éjszakát, mylord – válaszolta a királyné, miközben Henrik a hálószoba kis 

rejtekajtaján át távozott, ily módon kerülve a királyné udvarhölgyeivel a találkozást. 

A szűk titkos folyosóról besietett a saját hálószobájába. Megmosta intim testrészeit az erre 

a célra odakészített, vízzel teli mosdótálban. Az inasa tiszta hálóinget hozott, s amikor a király 

magára húzta, a férfi szó nélkül ráadta urára a zöld brokátköntöst, majd letérdelve felhúzta a 

lábára a bőr házicipőt. 

– Két-három órácskára elmegyek, Walter – közölte az inassal. – Hol van a lámpás? 

– A külső ajtó mellett, felség – felelte az inas, majd hozzáfűzte: – Mylord, tudom, hogy 

diszkrécióra van szüksége, tekintettel a pár hónappal ezelőtti esetre, ám ha az éjszaka 

folyamán valamilyen szükséghelyzet adódna… – Elhallgatott, és kérdőn a királyra nézett. – 

Akkor mit mondjak? 

Henrik halkan felnevetett. 

– Te mindig megőrizted a titkaimat, Walter. Nem megyek messzire. Lord Cambridge-nél 

leszek, a palota szomszédságában. Természetesen erről ne szólj senkinek, de ha az 

elkövetkező két-három órában szükség lenne rám, a parkon átvágva szaladj át értem. Jó? 
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Walter mosolyogva meghajolt. 

– Igenis, mylord – válaszolta, és elöl haladva végigvezette a királyt a hálószobájából nyíló 

másik titkos folyosón, majd le a lépcsőn a szabadba kivezető mellékajtóhoz. Felemelte a 

lámpást a földről, meghajlással átnyújtotta a királynak, és becsukta ura mögött az ajtót. 

Henrik a laternával, amely közvetlenül csak a lába előtt világította meg az utat, átiszkolt a 

kerteken, majd tovább, a parkba. Azon az éjszakán nem ragyogott a hold, ezért lassan és 

óvatosan kellett a fák között botorkálnia, mígnem feltűnt előtte Lord Cambridge kertjének 

téglafala. Észrevette a homályba burkolódzó kis kaput, felemelte a reteszt, kinyitotta, és 

belépett Tom Bolton kertjébe, amely még a sötétben is szépen rendezettnek tűnt. 

Végigóvakodott a gondosan elgereblyézett ösvényen a házhoz. Kék szemével kifürkészte 

tájékozódási pontját: a lámpás fényes lánggal égett a kis ajtó mellett. Letette a sajátját, 

felemelte a másikat, és bement a házba. A Lord Cambridge által megadott útirányt pontosan 

követve felment az emeletre Rosamund lakosztályába, átvonult a társalgón, és belépett a 

hálószobába. Ott feküdt Rosamund. 

A király elfújta a lámpást, és letette az asztalra. Levette brokát-köntösét, és félretette. Az 

ágyhoz lépett, lehajolt, és fél tucat csókkal halmozta el az arcát, mígnem Rosamund kinyitotta 

a szemét, és rámosolygott. 

– Hal – szólalt meg suttogva. 

Henrik ezt kedves fogadtatásnak vette. 

– Levennéd a hálóingedet? – kérlelte. – Az egész testedet látni szeretném, szépséges 

Rosamund. 

– Csak akkor, ha ön is leveszi a hálóingét – felelte. „Uramisten!”, döbbent meg 

gondolatban Rosamund. Született szajha, hogy ilyen könnyedén belemegy ebbe a 

szégyenteljes viszonyba? Csakhogy ő nem szégyenkezett. Henrik akarta őt. Már legény 

korában is meg akarta kapni, s még mindig vágyott rá. Ez felettébb hízelgő volt, hiszen 

Henrik Anglia királya. Ugyan mit számít ez a röpke kaland mindaddig, amíg nem sérti a 

királyné érdekeit? Úgyis visszamegy Friarsgate-be, és soha többé nem látja a királyt. Felült, 

lehúzta magáról a fehér vászoninget, félrehajította, levette a hálósapkáját, s a haja szabadon 

omlott a vállára. Ledobta magáról a takarót, s Henrik szeme elé tárta a testét. 

– Tetszem önnek, mylord? 

– Igen, szépséges Rosamund, módfelett. – Odanyújtotta a kezét, és felhúzta az ágyból. 

Rosamund elámult Henrik magas termetén. Igaz, eddig is tudta, de ahogy előtte állt, most 

még ölesebbnek tűnt. Kioldotta a király hálóingét, elöl széttárta, kezét becsúsztatta, és 

végigsimította a mellkasát, amelyet a hajszínéhez hasonló vörösarany szőrzet borított. Soha 

nem látott még egy ilyen széles mellkasú és vállú férfit, felöltözötten sem. 

– Ön egy óriás, mylord. – Letolta a válláról az inget, s az lecsúszott a lábához a földre. 

Henrik kilépett belőle. Ekkor a szemébe ötlött a király lábfeje, amely hosszú volt, ám 

keskeny, majdhogynem nőiesen kecses. 

– Előtted, szépséges Rosamund, a dajkámon kívül egyetlen nő sem látott engem úgy, 

ahogy Isten megteremtett. 

– A királyné sem? – Fogalma sem volt, hogy a jelen körülmények között hogyan merte 

kiejteni a száján ezt a szót. 

– Ő szívesebben fogadja sötétben és tetőtől talpig felöltözve lelkiismeretes udvarlásomat. 

Mit több, őt még soha nem láttam úgy, ahogyan most téged. 

– Ó! – csodálkozott el, s kissé zavarban is volt, amiért házasságuk e bizalmas részleteiről 

tudomást szerzett. Meg sem fordult a fejében, hogy a királyné szégyenlős a férje előtt. 

Különösen egy ilyen jóképű, fiatal és életerős házastárs előtt. 

A király hatalmas kezével átfogta a derekát, s felemelte, hogy a mellei közé fúrja az arcát. 

– Mmmm. Mi ez a finom illat, amely a bőrödből árad? – kérdezte, s még mélyebben 

szimatolt bele a keblei között húzódó árnyékos völgybe. 
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– Fehér hanga – felelte, és kezével megtámaszkodott a férfi vállán. Jó ég, mennyire 

hiányzott már neki egy férfi gyöngéd udvarlása! Érezte, hogy csodálatos melegség árad szét a 

testében, amint Henrik csókolgatni kezdi a bőrét. 

– Illik hozzád. Mindig rád gondolok majd, szépséges Rosamund, amikor a fehér hanga 

illatát érzem. – A lány érett, bársonyosan puha testét végigcsúsztatva magán, leengedte a 

földre. 

Rosamund a testével érezte Henrik mellkasát, hasát és szőrös combjait. Minden porcikája 

acélosan kemény volt, akár egy vitéz harcosé. Amikor magához ölelte és megcsókolta, azt 

hitte, menten elájul a mámortól, melybe a férfi ajkának érintése ejtette. A nyelve mélyen a 

szájába hatolt, kikutatta a nyelvét, s rálelve azonnali hódolatot követelt. Rosamunddal forgott 

a világ, megingott a király ölelésében. 

Henrik szorosabbra fonta körülötte a karját, és a fülébe mormolt: 

– Mily kedves, mily készséges vagy hozzám, szépséges Rosamundom! Tökéletes nő vagy, 

kedvesem. Tapasztalt és szenvedélyes, és mégis van valami szűziesség benned, amit 

birtokolnom kell. – Eltartotta magától, megfogta az egyik mellét, s úgy tartotta a tenyerében, 

mint egy kis fehér galambot. A másik kezével finoman simogatni kezdte a bársonyos, feszes 

halmot. Lehajtotta a fejét, és forró nyelvével incselkedni kezdett a mellbimbóval, majd a lányt 

felemelve, mohó száját az érzékeny bimbóra tapasztotta, és erősen szívni kezdte. 

Apró sikoly hagyta el Rosamund ajkait. Henrik volt a legérzékibb férfi. Owein 

kétségtelenül szerette őt, de ehhez fogható módon soha. A király most visszafektette az 

ágyára, s Rosamund ekkor pillantotta meg először a hímtagját. Igazán tekintélyes méretű volt, 

és szemlátomást készen állt az élvezetre. 

Karját kitárta a férfi felé, mire Henrik elmosolyodott. 

– Mily elragadó fogadtatás, szépséges Rosamund! Te is úgy vágysz rám, ahogy én 

kívánlak téged, kedvesem? 

– Ó, igen, Hal! Igen! 

– Elővigyázatosnak kell lennem, nehogy összenyomjalak, édesem. 

– Erősebb vagyok, mint amilyennek látszom. 

– Fogadtál már magadba ekkora fegyvert, mint amekkorát most itt magad előtt látsz? – 

Megmarkolta férfiasságát, és büszkén odamutatta Rosamundnak. 

– Eddig csak a férjemet ismertem, Hal. Ő kétségkívül nem volt ekkorával ellátva, mint 

felséged, de már nem vagyok szűz. 

A király óvatosan széttárta a combjait, ám a sürgető vágy hatalmába kerítette, és képtelen 

volt uralkodni magán, hogy egy lökéssel azonnal belé ne hatoljon. 

– Jóságos egek! Ah, micsoda mennyei boldogság! – nyögött fel. – Édes fogadtatásod ily 

határtalan, szépséges Rosamundom? 

Rosamund meglepetten tapasztalta, hogy már készen várta a férfit. Nedves volt, és a király 

könnyedén csusszant be titkos szerelmi rejteke mélyére. Karját és lábát az óriás köré fonta, s 

apró kéjes nyögdécseléseivel tovább ösztökélte, s fokozta heves vágyát. 

– Ó! Ahh! – kiáltotta, amint a király ügyes szerelmi lándzsájával felszította benne a 

szenvedély tüzét. 

– Ó, felség! Ó, még! – Kábulat fogta el, szédülésén nem tudott úrrá lenni, de nem is 

törődött vele. Lebegni kezdett, s olyan magasra szárnyalt, mint még soha. Magával ragadta a 

férfi izzó szenvedélye, és amikor a gyönyör csúcsára ért, valósággal elalélt mohón ölelő karjai 

között. 

Amikor kezdett magához térni, két dologra lett figyelmes. A királyon feküdt, fejét a 

mellkasára hajtva, és Henrik férfiassága még mindig keményen az öle mélyén ágaskodott. 

– Uramisten! – jajdult fel félig suttogva. – Nem sikerült a kedvére tennem, Hal? 

– De nagyon is, és még csak most jön a java – kecsegtette Henrik. Rosamund hallotta öblös 

hangján, hogy mosolyog. 
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– Ön még… Még mindig… – Rosamund a szavakat kereste. 

– Igen – felelte közönyösen. – Még mindig. – Érezte, hogy a lány zavarban van, és 

elnevette magát. Föléje hengeredett, szemtől szembe vele. Kék szemét az ámbraszín 

szempárra függesztette. 

– Eddig csak egy férfival volt dolgod. Egy idős emberrel, a férjeddel. Én nem egészen 

húszéves vagyok, szépséges Rosamund. Hatalmas étvágyam van a nőkre. Egész éjen át tudok 

szeretkezni, s még korántsem teltem be veled, kedvesem, de hajnalra mindketten el leszünk 

telve a gyönyörrel. – Azzal újra mozgásba lendült, s Rosamund kisvártatva majdnem sírva 

fakadt az örömmámor hullámaitól, melyeket a férfi keltett benne. 

Henrik vágya csillapíthatatlannak tűnt. Rosamund meglepődve tapasztalta magán, hogy 

pontosan ugyanolyan kéjsóvár, mint a király. Még soha nem fogta el ehhez hasonló érzés, de 

tudatában volt annak, hogy még többet és többet kíván. Nem emlékezett rá, hogy a király 

mikor távozott, de amikor Annie napkelte előtt bement felébreszteni, már egyedül feküdt a 

gyűrött ágynemű között, ráadásul meztelenül. Ez óvatlanság volt tőle, döbbent rá a 

szolgálólány elszörnyedt arckifejezése láttán. 

– Dollnak igaza volt, milady? – suttogta Annie, úrnője felé nyújtva a Maybel 

erősítőitalával teli serleget. 

– Láttál valamit, Annie? – vette el tőle a serleget, és egy hajtásra kiitta. Ráfér az erősítés, 

ha a király ilyen virgonc lesz minden látogatásakor. – Add ide a hálóingemet. 

Annie teljesítette a kérést. 

– Nem értem – hüledezett a lány. 

– Jobb is, de a legfontosabb az, hogy tartsd a szád. Ha ez téged megnyugtat, Lord 

Cambridge mindenről tud, ami ebben a házban történik, így erről a dologról is, s ezt csak azért 

mondom el neked, mert hűséges szolgálóm vagy, és megbízom benned. 

– Mielőtt átmenne a palotába, meg kell fürödnie – figyelmeztette Annie. Lelki egyensúlyát 

lassacskán kezdte visszanyerni, amint átgondolta a helyzetet. – Erős izzadságszaga van a 

szerelmeskedéstől. 

– Akkor iparkodjunk, mert időben át kell érnem a palotába. A királyné rossz szemmel nézi, 

ha a hölgyei nem jelennek meg a misén. 

A lány bólintott, és kiment a hálószobából. 

Rosamund magára húzta a takarót, és az elmúlt éjszaka járt a fejében. Eddig fogalma sem 

volt arról, hogy egy férfit ilyen szenvedély fűthet a szeretkezésben, márpedig a király ilyen 

lángolóan tüzes volt. Ez idáig azt sem tudta, hogy különbség létezik fiatal és idősebb szerető 

között. Owein majdnem negyven volt, amikor meghalt, kétszer annyi idős, mint a király, 

ennek ellenére Rosamund elégedett volt férje udvarlásával. Most, ahogy visszagondolt, Owein 

viselkedése az ágyban inkább kedvére való volt, mint az uralkodóé. A férje megosztotta 

önmagát vele. A király mindent elfogadott, amit ő adott, de cserébe keveset nyújtott, 

miközben mind többet követelt. Ez az éjszaka arra volt jó, hogy Henrik a saját buja vágyát 

csillapítsa, s nem az övét, bár tagadhatatlan, hogy maga Rosamund is kielégülést nyert. Azt 

azonban el kellett ismernie, hogy Henrik kedvesen közeledett hozzá. Az uralkodó 

házaséletéről jóval többet tudott meg annál, mint amennyire valójában kíváncsi volt. A 

királyné szentül hitte, hogy az együtthálásnak a gyermeknemzés az egyetlen célja. 

Elszomorító, ám még sajnálatra méltóbb volt az, hogy a király ezt ugyanúgy vallotta. 

Rosamund és Owein mindig élvezték a szeretkezést, és születtek, mégpedig egészséges 

gyermekeik, eltekintve a balsorsú kisfiúktól. Lett volna még több fiuk is, ha Owein nem 

zuhan le arról az átkozott fáról, és örömüket lelték volna a gyermeknemzésben. Akkoriban, 

amikor Owein a halálát lelte, Rosamund kísértést érzett, hogy kivágassa az összes fát a 

gyümölcsösben, s csak nagybátyjának, Edmundnak sikerült lebeszélnie arról, hogy bánatában 

elkövesse ezt az ostobaságot. 
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Különös módon megindította Rosamundot a király. Döbbenten ébredt rá, hogy sajnálatot 

érez iránta. Magányos férfi volt, s életében a melegségből, az őszinte kedvességből kevés 

jutott neki. Az édesanyja szerette, de Henrik bátyjának halála előtt alig állt kapcsolatban vele. 

Az édesapját keserűséggel töltötte el szeretett fia, Artúr elvesztése, és hitvese bölcs szavai 

ellenére eleinte haragudott Henrikre, amiért ő maradt életben. Később pedig a királyné 

belehalt az eredménytelen próbálkozásba, hogy újabb fiút szüljön a férjének. Henrik elmesélte 

Rosamundnak, hogy mindig is kételkedett abban, hogy az apja alkalmasnak tartja őt az angol 

trónra. Ha VII. Henriknek lett volna egy másik fia, vajon annak a javára végrendelkezett 

volna, és nem VIII. Henrikére? A nagyanyja, Tiszteletreméltó Margit volt az egyetlen ember, 

akire a király csodálattal és tisztelettel nézett fel; ő azonban kemény asszony volt, elvárta a 

szabályok kivétel nélküli tiszteletben tartását. Igen, a király életéből mindig is hiányzott a 

melegség és a szeretet. 

Rosamund most a királynéra gondolt, s ismét mély bűntudatot érzett. Ami Katalint illette, 

hihetetlenül hálás volt Tudor Henriknek, amiért feleségül vette, és úgy érezte, hogy ezért 

érdemes volt hosszú éveken át elviselnie a mellőzöttséget. Hálája ahhoz a kiskutyáéhoz volt 

hasonlatos, akit a mostoha bánásmód után kiemelnek a kennelből, és kényeztetnek. Aragóniái 

Katalinként tisztában volt vele, mi a kötelessége. Csak azt nem tudta, hogyan kell igazán 

szeretni, márpedig a királynak mindennél nagyobb szüksége volt a szeretetre. 

– Felállítottam önnek az ósdi kis kádat, milady – dugta be a fejét a hálószoba ajtaján 

Annié. – Ezzel időt takarítunk meg. 

Rosamund felkelt, és gyorsan megfürdött. Az ég alja már kezdett pirkadni, amikor a 

borvörös színű ruháját magára öltve elkészült. Annie-vel együtt átvágtak a kerten, keresztül a 

kiskapun, majd a palota parkján. Még időben sikerült csatlakozniuk a királyné 

udvarhölgyeihez, akik egyes sorban vonultak be a királyi kápolnába a reggeli misére. Később, 

amikor a királyné termében reggeliztek, Rosamund váratlanul arra eszmélt, hogy holtfáradt, 

ezt azonban palástolta a többiek előtt. 

A király korán kelt, és a barátaival vadászni ment. Az egyikük fanyar humorral 

megjegyezte, hogy a királynak többször kellene felkeresnie a királynét, mivel ma igencsak 

rózsás hangulatban van. William Compton, az uralkodó legjobb barátja egy szót sem szólt, de 

sejtette, hogy nem a királyné ágyában tett látogatás, hanem valami más derítette ilyen 

jókedvre. Compton kilenc évvel volt idősebb a királynál, és gyerekkora óta a szolgálatában 

állt. Gazdag, de nem nemesi családból származott, mégis mindenki elfogadta, annak ellenére, 

hogy nem rendelkezett magas rangú rokoni kapcsolatokkal. 

– Látom, úgy döntött, hogy nem avat be engem a legújabb liaison-jába, mylord. Nem így 

van? – puhatolózott óvatosan, amikor a többiek nem hallhatták őket. 

– Milyen liaisonról beszélsz, Will? – mosolygott vidáman a király. 

– Rendben van, mylord, lakatot teszek a számra, és nem faggatózom tovább. Nem 

szeretnénk, ha megismétlődne a tavaly őszi kis fiaskó. Ön sem akarja, hogy Európában olyan 

hírneve keljen, mint a francia uralkodóknak, és semmi szüksége arra, hogy nevetség és gúny 

tárgya legyen. 

– Igen, Will, hallgass csak bölcsen – nézett egyenesen a társa szemébe Henrik, ami ritkán 

fordult elő. Mindig kerülte, hogy mások szemébe nézzen, ám ha valakire ráemelte a tekintetét, 

akkor komoly ügyről volt szó. – A liaisonomat, ahogy tapintatosan fogalmaztál, rendkívüli 

titok övezi. Nem valószínű, hogy bárki rájön, hacsak valamelyikünk nem követ el 

ostobaságot, de most már mindkettőnknek több eszünk van annál. Megértettél, Will? Ez 

alkalommal nem akarok szellemes célozgatásokat a többiek körében, azt meg különösen nem, 

hogy a hitvesem hölgyei szimatoljanak. Ez az ügy csak a királyra tartozik. 

– Pontosan úgy lesz, ahogy felséged kívánja – hajbókolt alázatosan William Compton. – 

Talán majd egyszer elmeséli nekem, mert bevallom, rettentően fúrja az oldalamat a 

kíváncsiság. 
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A király kuncogott, de mélyen hallgatott. Elégedett volt magával, és különösen 

Rosamunddal. Még nem ismert idáig ily meleg és szerető szívű nőt. Miért van az, hogy a 

királyok soha nem vehetnek feleségül ilyen nőket? Mennyivel boldogabban élnének, és a 

gyermekeik is! Kate, az Isten áldja meg, hallatlanul engedelmes. Nincs oka szemrehányást 

tenni neki, de a fenébe is, miért olyan átkozottul tartózkodó szeretkezés közben? Henrik 

legalább csak egyszer szerette volna megpillantani a szenvedélytől vagy a kielégültségtől 

fátyolos tekintetét, de tudta, hogy erre hiába vár. Katalin mindenáron meg akarta ajándékozni 

egy fiúval. Ennek érdekében vallásos vakbuzgalommal halkan mormolta imáját, miközben ő 

férji kötelességét teljesítette fölötte. Nem hibáztathatta hitvesét, de ó, azok az órák, melyeket 

múlt éjjel a szépséges Rosamund karjaiban töltött! Már alig várta, hogy eljöjjön az éj. 

 

Rosamund aznap este a teremben lopva a királyra pillantgatott. Ha észrevette is őt, ennek 

semmi jelét nem adta. Bizonyos szempontból ez nagy megkönnyebbülés volt Rosamund 

számára. Szerencsére a királyné kegyeskedett korán elengedni a szolgálatból, és Rosamund 

Annie-vel együtt sietett vissza a Bolton-házba. A teremben találta az unokabátyját. 

– Jöjjön, gyönyörködjünk együtt az alkonyi égboltban – hívta, s Rosamund vele tartott. – 

Fáradtnak látszik, drága lányom. 

Rosamund odakuporodott mellé az ablakmélyedés ülőkéjére. 

– Az is vagyok. Még nem találkoztam ilyen férfival, Tom. 

– Ő a király, kedvesem. A királyok mások, nem hétköznapi emberek, legalábbis ezt hallom 

azoktól, akik tájékozottnak vallják magukat. Előre figyelmeztetem, lányom, hogy ha az 

uralkodó új játékszert kap a kezébe, könyörtelenül, kitartóan játszik vele. 

– Szóval azt mondja, hogy ma éjszaka is számíthatok a látogatására. Ebben az esetben 

pihennem kell egy kicsit a jövetele előtt. Hihetetlenül virgonc az ágyban, azután meg időben 

meg kell jelennem a palotában a reggeli misén. Ön is tudja, hogyan vélekedik a királyné arról, 

hogy a hölgyei minden reggel részt vegyenek a szentmisén. – Kitekintett a káprázatos, 

színpompás naplementét tükröző folyóra, és felsóhajtott. – Henrik végtelenül szomorú, Tom. 

Nem igazán boldog. 

– Nem szabad oly módon megítélnie őt, mint egy közönséges halandót, kedves lányom. Ő 

nem átlagos teremtmény. Noha lehet, hogy tulajdonságait tekintve kissé mélabús ember, de 

valójában nem szomorú. Megkapta, amit mindig is áhított. Anglia trónját. Ha Artúr nem 

halálozott volna el oly korán, Tudor Henrik felkerekedett volna, hogy meghódítson magának 

egy másik országot. Mindig arra vágyott, hogy uralkodjon. A királyok gyakran házasodnak 

olyan hercegnőkkel, akik lehet, hogy felettébb alkalmasak királynénak, de nem különösebben 

szerelmes természetűek. 

– Henrik sebezhető, Tom. A korkülönbség közöttünk csupán két év, mégis úgy érzem, 

mintha évszázadokkal lennék idősebb Halnél. Tegnap éjjel oly módon ostromolt meg, mint 

aki egy várat akar bevenni. Amikor magamhoz tértem a döbbenetből, rájöttem, hogy csak 

szeretetet várt tőlem. 

– Legyen óvatos, drága leányom – intette Lord Cambridge. – Máris úgy beszél, mint aki 

könnyen szerelembe tudna esni vele. Ön is védtelen, Rosamund. Még nincs egy éve, hogy a 

férje elhunyt, s egész életében mindig volt egy férfi, aki vigyázott önre. Ez a férfiú azonban 

király. Ő nem viselheti az ön gondját, hiszen halvány fogalma sincs arról, hogyan kell 

gondoskodni valakiről, akár önmagáról is. Adja oda neki a testét, de a szívét soha. 

Rosamund mélyen, lemondóan sóhajtott. 

– Tudom, hogy igaza van, Tom. Kordában kell tartanom az érzelmeimet. – Fejét a férfi 

vállára hajtotta. – Maga az én pajzsom, a védelmezőm, aki megment a sárkánytól. 

– A sárkányok engem halálra rémítenek, drága lányom, kivált a walesi Tudoroké. Szóval 

virgonc a király, mi? Kétlem, hogy irigylem magát, kuzinom. Minden testrésze óriási? 



 207 

Rosamund felemelte a fejét unokabátyja válláról. Ámbraszín szeme huncutkásan csillogott. 

Némán bólintott. 

– Nahát! Egyesek szerencsésebb csillagzat alatt születtek, mint mások. 

– Maga rémes alak – jegyezte meg Rosamund, felemelkedve az ablakmélyedés üléséről. – 

Lefekszem, és alszom egyet, amíg lehetőségem van rá. – Megpuszilta a férfi sima orcáját. – Jó 

éjszakát, drága kuzinom – vett tőle búcsút, és elhagyta a termet. Odafent a lakosztályában 

levetkőzött, megmosta az arcát, a kezét és a fogát. Pisilt egyet a porcelán éjjeliedénybe, amit 

Annie vitt be neki, majd pucéran bemászott az ágyába. – Akár fel se vegyem a hálóingemet – 

mondta a hüledező Annie-nek. 

– Ki az a férfi? – kérdezte Annie suttogó hangon. 

Rosamund megrázta a fejét. 

– Majd egyszer elmondom, de nem ma – felelte. – Be kell érned ennyivel, Annie. Jobb, ha 

most nincs tudomásod róla. Megbízol bennem? 

– Mindig is megbíztam önben – pukedlizett a lány. – Jó éjszakát, milady. – A távozó Annie 

mögött becsukódott ajtó. 

Odakint az égbolt még kissé világos volt az alkonyi homályban. Rosamund nem tudott 

rögtön elaludni, egy kis ideig még elhallgatta a madarak énekét. Egyszer csak elnehezült a 

szemhéja, s mély álomba merült. Éjfél után ébredt fel az ajtónyitás neszére. Csendben, 

moccanatlan feküdt, mígnem érezte, hogy besüpped a matrac a férfi súlya alatt, s csókjával 

illeti ajkát. 

– Alig tudtalak itt hagyni hajnalban, szépséges Rosamund. Láttalak ma este a teremben, és 

már a puszta látványodtól tüzes vágy gyúlt az ágyékomban, kedvesem. – Lerántotta magáról a 

hálóingét, és besiklott a takaró alá, amelyet Rosamund készségesen felemelt. 

Rosamund a férfi köré fonta a karját, s Henrik oroszlánfeje a keblén nyugodott. 

– Tekintsen engem a mentsvárának, mylord – ajánlotta kedvesen. – Ma vadászni volt? 

Estig a színét se láttam. 

– Felkerestem a gravesendi hajóépítő műhelyeimet – felelte. – Flottát akarok létrehozni. 

Angliának erős tengeri hatalommá kell fejlődnie, szépséges Rosamund. 

– Miért? Nem használhatjuk mások hajóit áruszállításra? Hiszen jórészt most is ezt 

tesszük. 

– Nem kereskedelmi hajórajra gondolok, édes szívem. Hanem hadiflottára. Elszigetelten 

élünk itt, a tengertől közrefogott szigetünkön, s ki vagyunk téve ellenségeink támadásának. 

Országunk védelme érdekében erős hajóhadra van szükségünk. 

– Az én Cumbriámban oly távol élek a tengertől, hogy nekem ilyesmi eszembe se jut, Hal. 

– Ujjai a férfi tarkóját simogatták. – El tudom képzelni, hogy egy királynak nagyon bölcsnek 

és előrelátónak kell lennie. 

– Neked is előrelátónak kell lenned, hogy megőrizd Friarsgate biztonságát és 

jövedelmezőségét. A kuzinodtól azt hallom, hogy te irányítod a birtokodat. Ez igaz, szépséges 

Rosamund? – Az orrát a melléhez dörgölte, és a nyelvével lassan körbenyalogatta a 

mellbimbóját. 

Rosamund megborzongott a gyönyörtől. 

– Mindig is a nagybátyáim, az egyiket leszámítva, és a férjeim tanácsaira támaszkodtam. 

Ám végül a döntéseket én hozom meg egyedül, Hal, mivel én vagyok Friarsgate úrnője, és a 

nevemben senki sem intézkedhet. Bizonyára túlzottan magabiztos nőnek tart. Ám ilyen 

vagyok. – Most masszírozni kezdte a király tarkóját. 

– Azokat a nőket kedvelem, akik tudják, hol a helyük ebben a világban – jelentette ki 

Henrik. – De a buta nőket nem szívelem. Noha a birtokodon te képviseled a tekintélyt, édes 

Rosamund, vagy annyira bölcs, hogy a családod férfi tagjainak jó tanácsaira hallgatsz. Van 

papotok? 
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– Mata atya – felelte. Szerette volna tudni, mit szólna a fiatal pap az ő jelenlegi 

helyzetéhez. – Nagy vigasz ő nekünk, mylord. Nem élhetnénk nélküle. 

– A nagyanyám volt hozzád hasonló. Tiszteletreméltó Margit, de a mindenit, tőle inamba 

szállt a bátorságom! – nevetett Henrik. 

– Nagyszerű asszony volt, mylord, és sokat tanultam tőle, amíg az ő gondjaira voltam 

bízva. 

A király hirtelen felemelte busa fejét, és ránézett. Rosamund pirulva lesütötte a szemét, 

tudván, hogy az uralkodó nem szereti, ha a szemébe néznek. 

– Szépséges Rosamund, te rám emelheted a tekinteted, mert élvezettel tölt el, hogy 

szeretkezés közben nézhetem, amint a szemedet elhomályosítja a szenvedély. – Hátravetette a 

takarót, és tekintetét végigjártatta Rosamund mezítelen alakján. Hatalmas kezét az ágyékára 

helyezte. – Nem szoktad szőrteleníteni? 

– Nem, mylord, ez vidéken nem szokás. Ám ha zavarja, akkor eltávolítom a szőrzetet. 

Vastag ujjait dús vörösbarna bozontjába fűzte. 

– Így tetszik nekem. Van benne valami csábító, vonzó. Isten őrizz! Megtiltom, hogy 

eltávolítsd. – Lehajtotta a fejét, és megcsókolta a vénuszdombját, amitől Rosamund hirtelen 

megborzongott, hiszen ilyen módon soha nem közeledtek hozzá. Amikor a férfi az arcát 

hozzádörzsölte, abban a pillanatban remegés fogta el. Henrik nem tudta türtőztetni magát, 

hiszen oly varázslatos volt a bőréből áradó fehér hangával elegyes természetes női illat. Ujjai 

incselkedni kezdtek a szeméremajkaival, és amikor már érezte rajtuk a gyöngyöző szerelmi 

harmatot, tovább dévajkodott vele. 

– Felettébb csintalan lány vagy, szépséges Rosamund. – Fejét felemelte, és felaraszolt 

hozzá, hogy a fülébe suttoghasson. Megnyalintotta a bájosan ívelt fülcimpát, s nyelvével a 

szűk füljáratba hatolt, épp abban a pillanatban, amikor ujjait végighúzva a szeméremajkak 

mentén, rátalált a szerelmi rügyecskére. 

Rosamund mindent élesen érzékelt felajzott érzékszerveivel. Érezte, hogy a férfi egyik 

húsos ujjbegye megérinti, rányomódik, és dörzsölni kezdi ágyéka érzékeny pontját. Ez az 

egyetlen ujj majdnem az őrületbe kergette, azt hitte, menten belehal a testét elárasztó 

lélegzetelállítóan kéjes gyönyörbe. Henrik szája megérintette az ajkát. Nyelve hegyét 

végigjáratta a száján és az arcán. Rosamund felnyögött, s ez a hang zene volt Henrik füleinek. 

Váratlanul abbahagyta az édes, gyönyörteli sanyargatást, és két vastag ujjával a szerelmi 

csatornájába hatolt. 

– Ne! Ne! – esdekelt Rosamund. – Ez nem elég! Többet akarok! 

Halkan nevetve elvonta az ujjait, és a nő karcsú testét betakarva termetes alakjával, lassan 

araszolva belehatolt, megállt, és lenézett rá. 

– Múlt éjjel nem volt elég, szépséges Rosamundom? Ma éjszaka is újra meg újra meg újra 

el akarsz apasztani? – Lassú, méltóságteljes lökésekkel ki-be járt benne. Kisvártatva 

mindketten kiáltásban törtek ki az egymásban lelt közös élvezettől. Már csaknem megvirradt, 

amikor a király észbe kapott, hogy megláthatják, és a titkára fény derül, ha azonnal nem oson 

vissza a parkon át a palotába. 

Felkelt, belebújt a hálóingébe és brokátköntösébe. Lehajolt, és csókot lehelt a lány ajkára. 

– Ha ma meglátsz, szépséges Rosamundom, eszedbe fog jutni ez az elmúlt éjszaka. Ma 

éjjel nem jöhetek, de hamarosan felkereslek, kedvesem. Hamarosan! 

– Isten vele, Hal! – búcsúzott csendesen Rosamund. – Hiányozni fog, de ha nem alszom ki 

magam, a hölgyek közül egyesek sejteni fogják, hogy szeretőt tartok, és kíváncsiak lesznek, ki 

az illető. Hiszen maga is ismeri a hitvese hölgyeit – kacagott halkan. 

– Boszorkány! – vigyorgott Henrik, s azzal távozott. 

Kisvártatva megjelent Annie, hogy felébressze, de Rosamund nem tudott felkelni. 

Egyszerűen képtelen volt rá. Teljesen kimerült az élvezetes, szenvedélyes, mértéktelen 

szeretkezéstől. Álmában sem képzelte, hogy létezik ilyen telhetetlen szerető, mint a király. 
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Nem lehetett neki megálljt parancsolni, és kimeríthetetlen energiával rendelkezett. Ráadásul 

Henriknek szüksége volt Rosamundra. Valóban vágyta a társaságát, s Rosamund ámulva 

döbbent rá, hogy Tudor Henrik, ez a nagy hatalmú férfi egy magafajta egyszerű nő szeretetét 

és gondoskodását igényli. Azonban nem áltatta magát. Henrik idővel rá fog unni. S ő 

elegánsan a távozás hímes mezejére lép, mert a király, mivel nehezen birkózik meg a 

bűntudattal, ezt fogja kívánni tőle. 

– Menj a királynéhoz, és közöld vele, hogy megbetegedtem, hurut kínozza a beleimet – 

utasította Annie-t Rosamund. – Mondd meg neki, hogy elnézését kérem, de ma ágyban kell 

maradnom. 

Annie bólintott. 

– Az ön titokzatos látogatója, milady, valamilyen földöntúli varázserővel rendelkezhet, 

hogy ennyire képes kiszipolyozni az ön erejét. Biztos abban, hogy ember ez az illető, és nem 

valamiféle gonosz lény a sötétség birodalmából? Már hallottam olyasmiről, hogy démonok 

emberi alakot öltenek, és azután szeretőt választanak maguknak. Állítólag kiszívják az 

életerőt az emberből. Ez a férfi tényleg nem közülük való? – nézett aggodalmasan az úrnőjére. 

Rosamund magába fojtotta a nevetést. 

– Meg merek rá esküdni, Annie, hogy az én szeretőm igazi, húsvér férfi. Most pedig 

iparkodj a királynéhoz. Ha gyorsan szeded a lábad, még a mise előtt elérheted, és beszélhetsz 

vele. Délutánig hagyj aludni, azután hozz valami harapnivalót, mert addigra farkaséhes 

leszek. Szólj a kuzinomnak, hogy ma úgy döntöttem, hogy ágyban maradok. – Nyakig 

felhúzta a takarót, s a másik oldalára fordult, miközben Annie kiment a hálószobából. 

Az unokabátyja ébresztette fel, aki a saját kezével vitte be neki tálcán az édes bort, a 

marhasültet, a kenyeret, a vajat és a sajtot. 

– Ébresztő, hétalvó! – csapott a takaró alatt kidomborodó hátsójára. – Mindjárt délután 

négy óra. Őfensége mielőbbi gyógyulást kíván, és reméli, hogy holnap találkoznak. Őfelsége 

pedig nagyot kacsintott rám, de remélem, hogy rajtam kívül más ezt nem vette észre. A fia 

megszületése óta nem láttam ilyen kedélyesnek. Ezek a kis éjszakai kiruccanásai 

szemlátomást jót tesznek neki. 

– Henrik fáradhatatlan – motyogta Rosamund álomittasan. – Forduljon el, Tom, de közben 

nyújtsa ide az ágy lábánál heverő hálóingemet. Beszélnünk kell. – Elvette a férfitól a 

hálóruhát, bebújtatta a fejét, és magára húzta az inget. – Odaadná a kefémet, kuzinom? – 

kérdezte, s amikor a kezébe kapta, nekilátott kikefélni a hajából a gubancokat. – Jóformán az 

egész éjszakát itt tölti, és nem hagy pihenni. Így nem tudom szolgálni nappal a királynét, éjjel 

pedig az ágyban a királyt! Mitévő legyek? 

Látván, hogy unokahúga egy csimbókkal küszködik, Sir Thomas kivette a kezéből a kefét. 

– Nem sokat tehet azonkívül, hogy figyelmezteti a szeretőjét: szabjon határt túlfűtöttségének. 

Ma este is idelátogat? 

– Azt mondta, hogy nem tud jönni, és imádkozom, hogy így legyen. 

– ÓO, persze, ma érkezett meg Greenwichbe a velencei követ a feleségével. A király és a 

királyné egész hajnalig tartó vendégséget rendez a számukra. Lesz valami előadás, amelyben 

Robin Hoodnak meg aranyszínű turbánt viselő szerecseneknek meg isten tudja, hogy még 

minek öltözött színészek játszanak. A királynak igen dús a fantáziája. A barátainak a feladata 

gondoskodni Henrik elképzeléseinek a valóra váltásáról, mégpedig oly módon, hogy az hűen 

tükrözze az udvarnál létező valóságot. – Lord Cambridge kibontotta a csomót, majd tovább 

kefélte Rosamund hosszú fürtjeit. – Ha önnek azt ígérte, hogy nem jön, akkor mérget vehet rá, 

hogy ma nem keresi fel. Ma ezért lopott magának egy napot, kedves unokahúgom? 

– Igen. Holnap pedig kérni fogom a királyné engedélyét, hogy valahol északon a körutazás 

során istenhozzádot mondhassak nekik. Még nem hallott valamit arról, hogy mikor indulunk 

útnak Greenwichből? 
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– Június közepén, legalábbis úgy hírlik, és a király útjával kapcsolatos szóbeszédek 

általában hitelt érdemlőek, mert azoknak a szerencséseknek, akiket a körutazása során 

látogatásával megtisztel a király felséges személye, haza kell utazniuk felkészülni a 

vendégfogadásra. Egy ilyen királyi látogatás, még ha csak rövid ideig tart is, koldusbotra 

juttathatja a vendéglátót. Egy hét múlva már látni fogja, hogy elkezdődik egy kisebbfajta 

kivonulás az udvarból – nevetgélt Sir Thomas. – Tessék, készen van. A hajkoronája most 

olyan sima, mint a selyem, kedves lányom. – Félretette a kefét, és felállt. – Ma este 

csatlakozom a barátaimhoz, hogy megnézhessem ezt a velenceiek tiszteletére műgonddal 

megrendezett látványos előadást. Az itáliaiak odavannak az ilyen pompás színjátékokért. 

– Sajnálom, hogy lemaradok róla, de a holnap reggeli miséig nem merek mutatkozni, 

nehogy azt gondolják, hogy én is rákaptam a színészkedésre. 

– Nem gondolja, drága lányom, hogy mielőtt a királyné hozzájárulását kérné a 

távozásához, a királyt is megkérdezhetné, hogy beleegyezik-e? Ön Henrik új játékszere. Nem 

fog tetszeni neki, hogy le kell mondania önről, és felettébb mérges lesz, ha ennek híre 

váratlanul éri. 

– Hamarosan úgyis le kell mondania rólam – jelentette ki Rosamund –, de meglehet, 

kuzinom, hogy önnek igaza van. Mielőtt az úrnőmnek, a királynénak szólok, tudatom az 

óhajomat az én Halemmel. 

– Meggyőződésem, hogy bölcs döntést hozott – zárta le a beszélgetést Lord Cambridge, és 

búcsút intve távozott. 

Rosamund másnap reggel megjelent az udvarnál, hogy újra szolgálatba lépjen, s elvegyült 

az udvarhölgyek között. A királynénak aznap jó néhány levelet kellett megíratnia, ezért 

Rosamund ki se látszott a munkából. Éjnek idején a király megérkezett a Boltonházba, hogy 

együtt töltse az időt titkos szeretőjével. A forró, szenvedélyes szeretkezést követően, amelyre 

két nap után most sor került, Rosamund a király elé tárta a szándékát. 

– A királyné jóváhagyását fogom kérni, hogy amikor a körutazás az útvonal legészakabbra 

eső pontjához ér, búcsút mondhassak az udvarnak, Hal. Sok-sok hónapja vagyok távol 

Friarsgate-től. A lányaimnak szükségük van rám. Nem vagyok olyan anya, aki szívesen bízza 

a gyerekeit mások felügyeletére. Haza akarok menni. Haza kell mennem. 

– Megtiltom! – tört ki dühösen az uralkodó. 

– Mylord! Itt, Greenwichben mindketten kellemes idillt élvezhetünk együtt, és a 

viszonyunkat titokban tarthatjuk mindenki előtt. Még az én drága Annie-m sem tudja, hogy ön 

az én látogatóm. Már az is megfordult a fejében, hogy a szeretőm netalán valami emberi 

alakot öltött démon, mert meggyőződése szerint csak egy gonosz szellem téríthette le 

Friarsgate úrnőjét az erény útjáról. Egyedül az unokatestvéremnek, Tomnak van tudomása az 

ön kilétéről. Lehet, hogy sikerül megőriznünk a titkunkat, amíg Greenwichben vagyunk, de ha 

egyszer elkezdődik a nyári körutazás, bajos lesz egyáltalán találkoznunk, nem szólva arról, 

hogy milyen nehéz lenne titkon megszervezni a légyottot. Nem szívesen bántanám meg a 

királynét, aki a barátnőm és a lányom keresztanyja. S az sem lenne helyénvaló, hogy ön 

okozzon fájdalmat neki, hiszen Katalin odaadó, jóravaló hitves. Ha ön táplál némi gyöngéd 

érzelmet irántam, Hal, akkor elenged. Mindketten tudjuk, hogy valójában soha nem lehetek az 

ön életének a része. 

– Szeretsz engem, szépséges Rosamund? – kérdezte lágy hangon a király. 

– Azt hiszem, igen – felelte ugyanolyan szelíden Rosamund. 

– Akkor hogyan hagyhatsz el, hiszen tudod, hogy szükségem van rád, mint egy falat 

kenyérre? – vonta kérdőre panaszosan. 

Henrik a királya, gondolta Rosamund, kétségkívül felnőtt férfi, ám a lelke mélyén még 

mindig gyerek. 

– Hogyan kockáztathatja azt, hogy a kapcsolatunkra fény derüljön, ráadásul tudván, hogy 

ez a viszony úgysem tarthat örökké? –kérdezett vissza Rosamund. – Hogyan fordulhat meg a 
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fejében, hogy még egyszer megsérti a királynét, amikor ő szívvel-lélekkel, teljes odaadással 

szereti önt? Tisztelem és szeretem magát, Hal. Am a viselkedésem miatt szégyen tölt el, mert 

e cselekedetemmel annak az asszonynak ártok, aki kedves és nagylelkű hozzám, és aki 

állhatatosan hűséges önhöz. 

– Oly módon érvelsz, mint az a londoni ügyvéd, Morus Tamás. – De a szentségit, 

szépséges Rosamund, a királyoddal beszélsz! – mordult rá Henrik. 

– Éppen azért beszélek önnel őszintén, Hal, mert ön a királyom, és mert szeretem magát. 

Ha nem hajlandó felhatalmazni a királynét arra, hogy engem hazaengedjen, tud-e olyan 

kifogást találni, amely majd nem kelt gyanút? Még ha Katalin nem is, de a hölgyei közül 

egyesek bizonyosan elgondolkodnak, és gyanút fognak. Elkezdenek kémkedni és nyomozni, 

hogy megvédjék a királynét. Ha kitudódik és nyilvánosságra kerül, hogy ön egy jelentéktelen 

családból származó északi hölgyet tartott szeretőként, nevetség és gúny célpontjává fog válni 

nemcsak Angliában, hanem Franciaországban, Spanyolországban meg a Német-római 

Birodalomban, a Németalföldön is. Ön fiatal, mylord, de majdan kiváló, neves uralkodó lesz 

önből. Ezt előre tudom. 

– Jóval okosabb és talpraesettebb nőszemély vagy, mintsem gondoltam – döntötte vissza 

kedvesét az ágynemű közé Henrik. 

– Nem tanult semmit az évekkel ezelőtti első találkozásunkból, Hal? Akkor megmondtam, 

hogy addig nem vehet le a lábamról, amíg úgy nem döntök, hogy elcsábíthat. Annak idején 

csak tizennégy éves voltam, és szűz. Meg kellett óvnom a jó híremet, és tekintettel kellett 

lennem a vőlegényem hírére is. Most azonban hagytam magam elszédíteni, mert megváltoztak 

a kötelezettségeim, már nem kell vigyáznom a szüzességemre és a férjem nevének 

becsületére, és mert nem tudok ellenállni önnek. – Kezét kinyújtotta, és megsimogatta a férfi 

arcát. – Tudja, hogy igazam van. Henrik lehajolt, és lassú csókkal illette az ajkát. 

– Igen, szépséges Rosamundom – ismerte el. – Holnap kérd az elbocsátásodat a 

királynétól, én pedig nem állok az utadba. Voltaképpen támogatni fogom az én jóravaló 

hitvesem kérését, ám cserében valamit meg kell ígérned. 

– Mit? 

– Azt, hogy a szeretőm maradsz mindaddig, amíg a körutazásról nem indulsz haza a te 

szeretett Friarsgate-edbe, szépséges Rosamund. Az együttműködésemért ezt az árat követelem 

tőled – szögezte le az ifjú király. 

– Boldogan elfogadom – felelte Rosamund, s feltárta magát a férfi hímtagja előtt, amely 

arra törekedett, hogy bebocsátást nyerjen az asszony forró, szeretetteljes ölébe. – Arra 

azonban meg kell esküdnie, hogy nem ragadtatja magát olyan cselekedetre, amellyel a 

királyné tudomására juthat a közös titkunk. Ó, Istenem, teljesen betölt, mylord! – Hajlékony, 

karcsú teste ívbe feszült, s érezte, hogy kezdi elveszíteni az önuralmát. 

– Áll az alku – dörmögte a fülébe Henrik, és olyan mélyre furakodott kedvese édes 

rejtekébe, amilyen mélyre csak tudott. – Egek ura, szépséges Rosamund, soha nem fogok 

betelni veled! Örökké sajogni fog érted a lelkem, és amikor elhagysz, a szívemből egy 

darabkát magaddal viszel. 

Rosamund a király dereka köré fonta a lábát, és szépen vágott körmeit széles vállába vájta. 

– Azt hiszem, hogy Annie-mnek igaza van, Hal. Ön egy démon, mert csakis egy démon 

képes arra, hogy úgy belopja magát a szívembe és a lelkembe, mint ahogy ezt ön tette. – 

Szenvedélyesen csókolni kezdte Henriket, és addig élvezkedtek egymással, míg a hold le nem 

nyugodott, s az Esthajnalcsillag fel nem tűnt a keleti égbolton a csalóka szürkületben. 
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18. fejezet 

A király nyári körútja hasonlatos volt ahhoz az úthoz, amelyet Rosamund lányként, az 

udvarból való első távozásakor tett meg, amikor északra, hazafelé tartott, hogy megtartsa 

esküvőjét Oweinnel. Annak az utazásnak volt célja: Tudor Margitot kellett Skóciába vinni. Az 

évenkénti nyári királyi látogatás viszont egyszerűen a király és az udvarnépe szórakoztatására 

szolgált, s arra, hogy megkímélje őket a városi nyári hőségtől. Ez azonban óriási anyagi 

megterhelést jelentett azok számára, akiket a király a látogatásával megtisztelt. Ráadásul 

időnként rendkívüli kényelmetlenséget kellett elszenvedniük a királyt és a társaságát szolgáló 

férfiaknak és nőknek. Hasonlóképpen nehéz helyzetben voltak az őfelségét és őfenségét 

kísérő udvaroncok, mert az elszállásolásuk nem minden esetben volt biztosított, s az 

élelmezésükről is vagy maguknak kellett gondoskodniuk, vagy valakinek a szolgái főztek 

rájuk. Mindazonáltal sorscsapásnak számított, ha valaki nem kapott meghívást a körutazásra, 

illetve súlyos ballépésnek, ha a meghívás ellenére nem ment el. 

Lord Cambridge hírforrása megbízhatónak bizonyult. Abban az évben a király északra 

veszi az útját, s Közép-Angliában tesz körutazást. Tom Bolton, aki nem szívesen mellőzte a 

kényelmet, tüstént kipuhatolta az útvonalat a főkamarástól. Ezt követően hozzálátott 

megszervezni magának és Rosamundnak az út menti legkiválóbb fogadókban a 

szálláshelyeket. Friarsgate úrnője kérte a királyné hozzájárulását ahhoz, hogy távozhasson a 

szolgálatából, és Nottinghamből hazatérhessen. 

– Nem érzed jól magad nálunk? – aggályoskodott Katalin. 

– Öröm számomra, hogy fenséged társaságát élvezhetem, és kivált, hogy a szolgálatában 

állhatok – felelte tapintatosan Rosamund –, azonban hiányoznak a gyermekeim, asszonyom. 

Már csaknem egy kerek esztendeje vagyok távol az otthonomtól. Haza kell mennem. 

– A gyermekeid nem részesülnek megfelelő gondoskodásban? – tudakolta a királyné, 

hiszen nem szívesen engedte volna el Rosamun-dot. Igaz, voltak jó barátai, de kedvelte ennek 

a cumbriai özvegynek a szelíd társaságát, és szerette vele íratni, az ő szép nőies kézírásával, a 

magánleveleit. Ez számára nagyon kényelmes volt. 

– A lányaim jó kezekben vannak, fenség, de én vagyok az édesanyjuk. Az előkelő 

hölgyeknek szükségszerűen mások gondjaira kell bízniuk a gyermekeiket. Én nem vagyok 

előkelő hölgy. Edmund nagybátyám és a felesége már nem fiatalok; Henrik nagybátyám pedig 

megpróbálja erőszakkal összeházasítani a legidősebb lányomat az undok fiával, ha mielőbb 

nem térek haza. Blount úrhölgynek gyönyörű kézírása van; esküszöm, hogy szebb az 

enyémnél. Amennyiben felkérik rá, szíves örömest átveszi a feladatomat. 

– Nem kedveled Gertrude Blountot – vonta halvány mosolyra az ajkát a királyné. – Mégis 

őt ajánlod? 

– Lényegtelen, hogy én mit szeretnék, vagy kit kedvelek, fenség. Önnek a legalkalmasabb 

személyre van szüksége, aki a helyembe lép. Hitemre, ez a személy Blount úrhölgy. 

– Kikérjük a király tanácsát ebben az ügyben – közölte Katalin, és a férjéhez fordult. – 

Henrik, Friarsgate úrnője Notthinghamnél elhagyja az udvart, és hazamegy. Nem kíván 

visszatérni. Utódjául Blount úrhölgyet ajánlja. Mi a véleménye, kedves uram? – Kezét a férfi 

zöld bársony ruhaujjal fedett karjára helyezte, és mosolyogva tekintett fel rá. 

– Drága Kate, az udvartartásoddal kapcsolatos döntéseid mindig is elnyerték a 

hozzájárulásomat – felelte nyájasan. – Amennyiben Friarsgate úrnője haza kíván menni, akkor 

engedd el a szolgálatodból. – Hirtelen felkapta a fejét. Egyenesen Rosamundra nézett. – 

Emlékezetem szerint önnek vannak gyermekei, asszonyom, nemde? – kérdezte közömbösen. 
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Rosamund elpirult, pukedlizett, és válaszolt: 

– Igen, felség. 

– Ezennel elengedjük, hálásan megköszönve a mi kedves királynénknak és hitvesemnek 

tett szolgálatait – jelentette be Henrik. Amilyen váratlanul megszólította, most oly hirtelen 

elfordult tőle, és a balján helyet foglaló Will Comptonnal kezdett társalogni. 

– Uram és parancsolóm mindkettőnk nevében szólt – mondta a királyné szelíden. 

Rosamund pukedlizett. 

– Addig is, amíg Nottinghambe érünk, örömmel teszek eleget a kötelességemnek. 

– Nagyszerű – örvendezett a királyné. – És mutasd meg Blount úrhölgynek, hogy mi lesz 

nálam a feladata a távozásod után. 

– Parancsára, fenség – felelte Rosamund. Jó ég! Vajon elgondolkodott-e bárki is azon, 

hogy miért pirult el, amikor a király beszélt hozzá? Merte remélni, hogy csak azt hiszik, az 

egyszerű család jelentéktelen úrnője, aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy Tudor Henrik hozzá 

intézze a szavait, megilletődött a király ráirányuló figyelmétől. 

Gertrude Blount odasündörgött Rosamund mellé. 

– Miért tesz nekem szívességet? – kérdezte. – Nem vagyunk barátnők, és nem is kedveljük 

egymást. Korántsem szeretnék olyasvalakinek az adósa lenni, mint maga. 

– Nem az adósom, Blount úrhölgy – felelte Rosamund rezzenéstelen hangon. – Ha 

elhagyom az udvart, nem jövök vissza. Én csak az igazat mondtam a királynénak. Valóban 

szép a kézírása. 

– Nagy megtiszteltetés a királyné magánleveleit írni. Akár óhajtja, akár nem, most már a 

lekötelezettje vagyok, mert nem utasíthatom vissza a királynétól kapott megbízást. 

– Csakugyan nem – mormolta Rosamund –, és nem is mondhatja el másnak azt, amit leír. 

Maga egy hírharang, de most már nem pletykálhat, nehogy szégyent hozzon a családjára, 

Blount úrhölgy – mosolygott Rosamund negédesen. 

– Óóó! – Gertrude Blount szeme elkerekedett a döbbenettől, amint ráeszmélt, hogy mit 

művelt vele Friarsgate úrnője. – Ily módon áll bosszút rajtam, amiért nem kedvelem magát! 

Milyen aljas! 

– Blount úrhölgy, számomra nemigen van jelentősége annak, hogy szível-e engem vagy 

sem – közölte kereken. – Az ön családja nevesebb az enyémnél, de az én önbecsülésem 

sokkal nagyobb, mint az öné. Velem nem fog lenézően beszélni Lord Montjoy lánya. Én nem 

házasság révén, hanem a saját jogomon vagyok Friarsgate úrnője. Azért javasoltam magát a 

királynénak, mert szép a kézírása, és különben is a hölgyei közé tartozik. Megtiszteltetés 

Katalin királynét szolgálni. Nekem ön semmivel nem tartozik ezért a kinevezésért. Azokon a 

napokon, amikor a királyné igényt tart a szolgálataimra, maga velem jön, és ellesi, hogyan 

kell intézni a magánlevelezését. 

Gertrude Blount egy pillanatra megszeppenve bólintott, de a királyné lakosztályában máris 

elhencegett azzal, hogy ezentúl neki diktálja a magánleveleit a királyné, mert őt javasolták 

erre a posztra. Azt nem árulta el, hogy ki ajánlotta, a többiek pedig nem is faggatóztak erről, 

mert senkit sem érdekelt. 

Az udvar elhagyta Greenwicht, de egy keveset még elidőztek Richmondban, ahol 

megtették az utolsó előkészületeket az útra. Ezt követően komolyan kezdetét vette a 

körutazás. Amíg Greenwichben tartózkodtak, a király éjszakánként továbbra is felkereste 

Rosamundot. Az egyik éjjelen Richmondból érkezett a Bolton-házba. Csak a folyón át 

juthatott el hozzá, ily módon a révészeinek tudomásuk volt arról, hogy elhagyta a palotát, és 

arról is, hogy hová távozott. Henrik számára kellemetlen volt a helyzet, hiszen nem akarta, 

hogy éppen most ismét rajtakapják egy újabb szeretővel. Noha nem volt hajlandó megtagadni 

önmagától az élvezeteket, elővigyázatos akart lenni, hogy a környezete semmit se vegyen 

észre. 
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Útjuk során elérkeztek Warwickshire-be, amelyet a csodás Avon folyó szelt ketté. Délre 

Feldon terült el üde zöld rétekkel és vadvirágokkal tarkított legelőkkel; északra az ardeni 

erdő, azon túl pedig homokkő-, szén- és vasbányák terpeszkedtek a művelésre alkalmatlan 

területeken. A kastélyokat s a templomokat homokkőből építették, a városokban azonban 

fekete-fehér favázas házakat emeltek, melyek tűz esetén hamar lángra kaptak. 

Warwickshire-ben két nagy várat kerestek fel. Először az Avon fölött magasodó szirten 

álló Warwickot, majd a Coventryhez közeli Kenilwortht. Warwick eredetileg szász 

erődítmény volt, de a normann hódítás után két évvel vár építésébe fogtak. A tizennegyedik 

században a Beauchamp család alakította át azzá a hatalmas, díszes építménnyé, amelyet 

Rosamund most megcsodálhatott. Ezt a nagy, pompás várat kezdettől fogva neves, nagyúri 

családok lakták. 

Kenilworth volt a legromantikusabb hely, amelyet Rosamund valaha látott. Warwickkal 

ellentétben nem volt se nagyméretű, se impozáns. A tizenkettedik században emelt vár, amely 

egykor Simon de Montfort-é, a hírhedt királycsinálóé és bajkeverőé volt, III. Edward fiának, 

John of Gauntnak köszönhette az eleganciáját és a szépségét, aki egy vagyont költött rá. 

Kenilworth nagytermének ablakai álomszépek voltak. Tom elárulta Rosamundnak, hogy 

ezeket kiugró erkélyablakoknak nevezik. 

Coventryben részt vettek a katedrálisban megtartott nagymisén. A jelentős 

kereskedővárosban tett látogatás fénypontja azonban a misztériumjátékok híres ciklusából az 

egyik darab megtekintése volt, amelyet a helybéli céhtagok adtak elő. Coventryben 

évszázadok óta játszottak misztériumjátékokat, amelyek messze földön híresek voltak, még 

Franciaországban és Spanyolországban is. A szép előadás könnyeket csalt a királyné szemébe, 

s a hölgyei körében azt suttogták, hogy ez az érzelemkitörés annak a jele, hogy újra 

gyermeket vár. A hír hallatán a király örvendezve hivalkodott a barátainak. 

Továbbvonultak észak felé, Nottinghambe, ahol az uralkodó és az udvara a nottinghami 

várban tölti majd az időt. Henrik egyetlen percet sem tudott szakítani Rosamund számára, 

amelyet lopva, kettesben tölthettek volna, s Friarsgate úrnője furamód megkönnyebbülést 

érzett. Egy kicsit beleszeretett a királyba, ám okos asszony lévén tudta, hogy a viszonyuknak 

már jóformán vége, s ennek így is kell történnie. 

Nottinghamben a király teljesen belemerült a különféle sportokba és hazárdjátékokba. 

Néhány ifjú udvaronc összeismertette az uralkodót a francia és lombardiai ismerőseikkel. A 

király régi barátai csakhamar észrevették, hogy Henrik rengeteg pénzt veszít 

agárversenyeken, medve- és kutyaviadalokon, kártyajátékon és teniszmérkőzéseken. Will 

Comptonnak feltűnt, hogy az ifjú angol udvaroncok, csábítgatva és heccelve, őrült 

fogadásokba viszik bele a királyt. Henriket a büszkesége megakadályozta abban, hogy 

visszalépjen, s mindig veszített. Amikor Compton a saját szemével látta, hogy az egyik udvari 

ifjú megosztozik a nyereményen a francia barátjával, azonnal figyelmeztette Henriket a 

történtekre. A király csendben elbocsátotta az udvartól ifjú udvaroncait a becstelen 

barátaikkal együtt, s a családjukat tájékoztatta a helytelen viselkedésükről. Ezt követően újra 

barátságos és kedélyes modort öltött, ahogy az egy uralkodóhoz illik. 

Rosamund számára elérkezett az idő a távozásra. Unokabátyját arra kérte, hogy titokban 

értesítse a királyt, mert amennyiben lehetséges, négyszemközt szeretne elbúcsúzni tőle. Lord 

Cambridge-nek sikerült a teniszpályáról jövet elcsípnie a királyt, és pár szót váltania vele. 

Henrik elé lépett, és elegáns, széles mozdulattal meghajolt előtte. 

– Valamikor majd taníts meg erre a meghajlásra – mosolygott a király. 

– Örömest, felség – felelte Lord Cambridge. – Gondoltam, talán érdekli, hogy Rosamund 

és én hamarosan elhagyjuk Nottinghamet. Az unokahúgom már alig várja, hogy otthon 

lehessen. Szeretne titokban istenhozzádot mondani önnek, amennyiben felséged is óhajtja. 

– Ő a legkedvesebb, leggyengédebb teremtés, akit valaha is ismertem, Tom Bolton – 

csóválta meg a fejét Tudor Henrik. – Nem tudom maradásra bírni, de igazán sajnálom, hogy 
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elmegy. Rendben van, lopva elbúcsúzunk egymástól. Az inasom, Walter majd tudatja a 

találkozó helyét és idejét – mondta, s továbbhaladva eltűnt a vártoronyban. 

A találkára másnap éjfélkor került sor a vár keleti tornyának egyik kis szobájában. Walter 

Rosamundért ment, és elvezette a találkahelyre. Kinyitotta az ajtót, beengedte a hölgyet, de ő 

kint maradt. A parányi helyiségben mindössze két szék és egy asztal volt, amelyen borral teli 

két serleg állt. A király átölelte Rosamundot, ajkuk szenvedélyes csókban forrt össze. 

– Bárcsak ne kellene elválnunk! – sóhajtotta Henrik. 

Rosamund a férfi ölébe kuporodva elmosolyodott. 

– Szavai nagyon hízelgők, de mindketten tisztában vagyunk azzal, hogy el kell mennem. 

Kate minden bizonnyal állapotos. Nem szabad bánatot okozni neki. Most minden eddiginél 

nagyobb szüksége van az ön szeretetére, Hal. 

– Adja Isten, hogy valóban várandós legyen – csúsztatta be kezét Henrik Rosamund 

ruhafelsőjébe, hogy telt keblét megcirógassa. – A szentségit! Elfogott a vágy, hogy 

megkúrjalak, Rosamund. Mielőtt elválunk, muszáj, hogy még egyszer a magamévá tegyelek. 

– De hogyan, mylord? – kérdezte, noha ő is kívánta a férfit. Az elmúlt hetekben hiányzott 

neki Henrik forró szenvedélye és energikussága. 

A király kirántotta a kezét a ruha alól, hátranyúlt, kioldozta a ruhafelső fűzőzsinórját, és 

lehúzta. Kifőzte az alsóinget, és letolta a válláról. Benyúlt a szoknyái alá, és játszadozni 

kezdett vele; ujjait a vénuszdombot borító vörösbarna göndör tincsek közé fűzte, a hasítékát 

dörzsölgette, szerelmi bimbójával incselkedett, s amint arcát a keblei közé temette, vágytól 

telve felnyögött. 

Rosamund kívánta Henriket. De még mennyire! Örökre a szajhája maradna, ha a király 

engedné, futott át az agyán, s megdöbbentette e gondolata. Őrültségnek tartotta, de a szerelmi 

nedv elárasztotta, amint a király férfiasságát az öle mélyére képzelte, ahová most a férfi ujjai 

behatoltak. Henrik váratlanul felemelte, terpeszbe állította, ráparancsolt, hogy emelje fel a 

szoknyáját, miközben maga a szeméremkupakjával bíbelődött. Majd visszaengedte az 

asszonyt az ölébe vággyal telítődött, duzzadó szerelmi lándzsájára. Rosamund halkan 

felsikkantott a behatolás nyújtotta gyönyörtől. Szerelmi rejteke a férfiasság köré zárult, 

magában tartotta, és incselkedett vele. 

– Ó, Hal! – nyögött föl. – Röpítsen az egekig, drága mylordom! 

És Henrik teljesítette a kérését. Amikor mindketten elteltek a gyönyörrel, Rosamund mély 

sóhajtással a vállára omlott. 

– Soha nem feledlek, szépséges Rosamundom, szeretett friarsgate-i úrnőm – mondta a 

király. Még jó ideig a karjában tartotta, majd megszólalt: – El kell hagynunk a rejtekünket, 

szerelmem. Ideje, hogy befejezzük légyottunkat. 

Rosamund kelletlenül lecsusszant az öléből, magára húzta és megkötötte az alsóingét, 

bebújt a ruhafelsőbe, s a férfi hátul szépen megkötötte a fűzőzsinórt. Henrik is megigazította 

az öltözékét, hogy a rendezettség látszatát keltse. Az odakészített bort egymás egészségére 

ürítették. 

– Ideje indulni, szépséges Rosamund – figyelmeztette Henrik, amikor felhajtották borukat. 

– Leviszlek a toronyból, de a várból Walter kísér vissza a fogadóba. 

Rosamund bólintott, hogy tudomásul vette, miközben kiléptek a kis szobából. 

– Már reggel útra kelünk – közölte a királlyal. 

Amikor leértek a toronyból a szélesebb folyosóra, a király búcsúzóul utoljára a karjába 

vonta a lányt, és mohón megcsókolta. Azzal szó nélkül sarkon fordult, és elnyelte a sötétség. 

Rosamund megfordult, hogy a király inasát kövesse, de szem elől veszítette. Inez de Salinas 

lépett elő a folyosó homályából. 

– Láttam, mit műveltél! – sziszegte magából kikelve. 

„Ó, egek, hogy ennek most kell megtörténnie!”, jajdult föl magában Rosamund. 

– Ugyan, semmit se láttál! – vágta rá. 
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– Láttam, hogy a király karjában szajhálkodtál – vetette a szemére a spanyol nő. 

– Te képzelődsz! – cáfolta kitartóan a vádat Rosamund. 

– Tagadod, hogy megcsókoltad a királyt? Beszámolok a királynénak az árulásodról! Még 

engem is rászedtél. Adtad a jámbor és szelíd friarsgate-i úrnőt, pedig te sem vagy különb 

ezeknél az angol puritánoknál. A hátatokon fekve akartok előbbre jutni, mint a francia 

ringyók! 

– Ez sértés, Inez! Neked nincs jogod sértegetni engem – védekezett Rosamund. – Ha 

rohansz árulkodni a királynénak, azzal csak feleslegesen felzaklatod. Elvetélhet. Magadra 

akarod venni ezt a vétket? 

– Hogy merészelsz így beszélni! Nem engem ölelt ma éjjel a király, és még te tanácsolod 

nekem azt, hogy ne zaklassam fel a királynét? Te vagy a világon a legarcátlanabb teremtés, 

akivel eddig találkoztam! 

– Az nem a király volt, akit láttál – füllentette Rosamund, mert valamit mondania kellett. 

– Akkor ki volt? – kérdezte gyanakvóan Inez. – Nagyon is úgy nézett ki, mint a király. 

– Fel nem tudom fogni, hogy ezen a sötét folyosón ezt hogyan tudod megállapítani – 

mondta gúnyosan Rosamund. 

– Ha nem az a szatír volt, akihez az úrnőm férjhez ment, akkor nevezd meg a szeretődet, 

Rosamund Bolton. 

– Mielőtt elárulnám, esküdj meg, hogy senkinek se mondod el, Inez. Ő nem a szeretőm, 

legalábbis nem abban az értelemben. Ártatlan kis flörtölést láttál. Épp búcsúzkodtunk 

egymástól, mert a kuzinommal holnap hazaindulok Cumbriába. 

– Ki volt az? – kérdezett rá Inez harmadszor is. 

– Charles Brandon. 

– Pedig megesküdtem volna rá, hogy a király volt. 

– Te is tudod, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Mindenkinek ez a véleménye. 

Mindketten magas növésűek, és a sötétben minden bizonnyal összetévesztetted Charlest a 

királlyal. Kérlek, ne árulj el senkinek, Inez! Nem volt több néhány lopott csóknál és ölelésnél. 

Hálát adok a Szűzanyának, hogy holnap távozom az udvartól, mert különben bűnbe esnék. 

Nem tudtam türtőztetni magam. Annyira hiányzik az én Oweinem! – A szoknyája zsebéből 

előhúzott zsebkendővel megtörölgette a szemét. „Biztosan a pokolra jutok”, gondolta 

magában. El sem tudta hinni, hogy ilyen hazugságokra képes, de a világért sem okozott volna 

bajt a királynénak. 

Inez de Salinas felsóhajtott. 

– Nem úgy ismerlek, mint aki hazudik, Rosamund Bolton, de még mindig 

meggyőződésem, hogy a királlyal csókolóztál. 

– Charles Brandon volt az, Inez, esküszöm! Tudom, hogy a királyné többi hölgyével együtt 

te sem tetted túl magad azon, hogy a király félrelépett Buckingham hercegének húgával, de én 

nem az a nő vagyok. Ugyan miért törődne a király egy magamfajta asszonnyal? Ő, aki bárkit 

megkaphat, aligha engem választana. Ha ilyen gyenge bizonyítékra alapozva meséled el a 

királynénak ezt az esetet, nemcsak engem hozol kínos helyzetbe, hanem Charles Brandont is. 

A király dühbe gurul, főleg ha a te gonosz pletykád árt a királynénak. Ha megbocsátasz, most 

távozom a várból, és visszamegyek a fogadóba. Tómmal korán akarunk indulni, mert az 

elkövetkező napokban hosszú út vár ránk. – Sarkon fordult, hogy továbblépjen. 

– A király volt az – mondta Inez hajthatatlanul. 

Rosamund hátraperdült. 

– Márpedig egyáltalán nem ő volt – vágta oda, s faképnél hagyva a spanyol nőt, elsietett. 

„Édes Istenem, ne engedd, hogy elmondja a királynénak!”, imádkozott magában. „Miért 

kellene, hogy ez engem érdekeljen? Holnap már úgyis elutazom.” Szinte lélekszakadva rohant 

le a hosszú lépcsőn, és rontott ki az udvarra. A várkapunál a király inasa várta. Fáklyával a 

kezében kísérte Rosamundot a város sötét utcáin át a szálláshelyére. 
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– Figyelmeztetem a királyt – mondta Walter. 

Rosamund némán bólintott. 

– Elmesélem neki, hogy ön milyen ügyesen a védelmébe vette, amikor a királyné 

hölgyének megesküdött, hogy Brandon uraságtól búcsúzkodott. Okosan tette, milady, ha nem 

haragszik meg, hogy ezt mondom. Annyira összezavarta a hölgyet, hogy biztosan egy szót 

sem fog szólni – kuncogott a férfi. 

– Távol áll tőlem, hogy megbántsam a királynét. 

– Tudom, milady. Általában azok szoktak a lelkébe gázolni, akik a legközelebb állnak 

hozzá, és mindig azt hangoztatják, hogy ők a javát szolgálják – jegyezte meg Walter. 

Megérkeztek a Korona és Hattyú fogadóhoz. A király inasa elköszönt a bejáratnál. 

Rosamund bement, és felsietett a szobájába, ahol Annié várta. 

– Azonnal le akarok feküdni. Majd reggel az indulás előtt megfürdök – közölte. 

Annie csak bólintott, mert látta úrnőjén, hogy mérges. 

Rosamund levert volt másnap reggel és egész héten át, miközben észak felé tartva Derbyn 

és Yorkon át eljutottak Lancasterbe, s onnan végül Cumbriába, a szülőföldjére. Egy éjszakát 

Carlisle-ben, a St. Cuthbertben töltöttek, ahol Rosamund boldogan üdvözölte Richard 

nagybátyját. Folytatták az útjukat északnak, majd keletnek vették az irányt, Friarsgate felé. 

Most, hogy ilyen közel jártak, Rosamund nem akart pihenőt tartani. Lord Cambridge egyre 

kimerültebb volt, de unokahúga elintézte annyival, hogy majd Friarsgate-ben kipihenheti 

magát. 

– Amilyen iramot maga diktál, napokba telik, hogy kiheverjem a fáradalmakat – panaszolta 

a férfi. 

Rosamund orrát megcsapta az illat. A földjeinek a jellegzetes szaga. Azt hitte, hogy talán 

már nem is emlékszik rá. De nem, az orrában érezte ezt az illatot. A hegyek ismerősek voltak, 

és egyszer csak feltűntek a tájékozódási pontok is, amelyeket egytől egyig felismert. Az út 

felvitt egy hegytetőre. Rosamund megállt. A szíve majd’ kiugrott örömében. Érezte, hogy a 

könnyei önkéntelenül kibuggyannak a szeméből, és végigcsorognak az arcán. Odalent 

megpillantotta a szeptemberi napfényben sziporkázó tavát. Itt az otthona! A faluja! Friarsgate 

ott feküdt előtte. Indulásra sarkallta a lovát, és vágtázni kezdett lefelé az úton. 

– Fog ő valaha is úgy szeretni valakit, mint Friarsgate-et? – kérdezte Lord Cambridge a 

szolgálótól, Simstől. 

– Nem valószínű – felelte a gyakorlatias szolga. 

Lord Cambridge csapata leereszkedett a birtok felé vezető hegyi ösvényen. Thomas Bolton 

két tucat fegyveres katonát fogadott fel kíséretül Nottinghamből. Holnap kifizeti a 

járandóságukat, s azután visszamennek azon az úton, amerről jöttek. Mire a házhoz értek, 

Rosamund már Edmunddal és Maybellel ölelkezett, és könnyes arccal zárta karjaiba három 

lányát. 

Maybel vigasztalta. 

– Nagyon jól viselkedtek a lányok. Philippa rád emlékeztet, amikor annyi idős voltál, mint 

ő. Rendkívül segítőkész és engedelmes. 

Lord Cambridge-t is örömmel látták viszont. Bementek a házba vacsorázni, de csak 

egyszerű étel került az asztalra, mert nem számítottak rájuk. Miután a gyerekek elmentek 

aludni, a felnőttek leültek a tűz mellé frissen préselt almabort kortyolgatva beszélgetni. 

– Azt írtad, hogy a nőstények ebben az évben sokkal több bárányt ellettek, de hazafelé 

jövet ennek nyomát sem láttam. Netán elvitte őket valami betegség? – kérdezte Rosamund 

Edmundtól. 

Nagybátyja felsóhajtott, s csak azután szólalt meg: 

– Majd inkább reggel beszélgessünk erről, unokahúgom. Biztosan elfáradtál az úton, és 

szegény Thomas unokabátyád mindjárt elbóbiskol a székén. Holnap részletesen beszámolok 

mindenről, ami a távollétedben történt. 
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Edmund hangja felkeltette benne a gyanút, hogy valami nincs rendjén. 

– Tom már alszik. Szeretném tudni, hogy mit hallgatsz el előlem. 

– Holnap, Rosamund. 

– Most! – vágta rá erélyesen. Az udvarnál tett első látogatása megtanította a jó kapcsolatok 

becsben tartására, a második pedig a hatalma gyakorlására. 

Edmund Bolton azelőtt soha nem hallotta unokahúgát ilyen ellentmondást nem tűrő 

hangon beszélni. De végül is már felnőtt, gondolta magában, és elé tárta a tényt: 

– Sajnos, a skótok rajtaütöttek a nyájakon. 

– Hogyan lehetséges ez? A meredek hegyoldalaink mindig védelmet nyújtottak a 

fosztogatók ellen. Milyen óvintézkedéseket tettél a lopások megakadályozása érdekében? 

Tudod, hogy kik a rablók? 

– Éjjel szoktak jönni – kezdte Edmund –, és csak akkor, amikor a határhold világít, utat 

mutatva nekik. A hegytetőhöz legközelebb eső rétekről viszik el a birkákat. Megöltek két 

pásztorunkat, és a kutyáikat megfojtották, hogy ne ugathassanak. 

– Hány juhot veszítettünk el? 

– Száznál is többet, Rosamund. 

Friarsgate úrnője döbbenten nézett. 

– Bácsikám, ez felháborító! – fakadt ki emelt hangon. – Hányszor jöttek birkát lopni? Te 

semmit se tettél ellenük? 

Lord Cambridge felébredt a hangos szóra. 

– Ugyan mit tehetnék? – kérdezte Edmund tanácstalanul. 

– Hiszen tudod, hogy teliholdnál csapnak le a nyájainkra. 

– De azt nem, hogy melyik réten fognak lecsapni – vágott vissza Edmund. – A nyájak 

szétszórtan, több hegyen és réten legelnek. 

– Akkor egybe kell terelni a juhokat, és két-három nagy nyájra kell osztani őket, hogy 

kézben tarthassuk a helyzetet. A pásztorok mellé őröket állítunk, és vészjelző máglyákat 

gyújtunk, amelyekkel riadóztatni lehet az egész birtokot, amikor a fosztogatók jönnek. Így 

nagyobb esélyünk lesz rá, hogy nyakon csípjük a tolvajokat. Azt hittük, hogy Friarsgate 

örökké biztonságban lehet. Ha a skótok támadják meg a juhnyájainkat, akkor máskor is le 

fognak csapni. 

– Napokba telik, amíg összetereljük és újra nyájakba rendezzük a juhokat. Hová hajtod 

őket? 

– Ezen el kell töprengenem. Mikor lesz a következő határhold? Nem akarom, hogy 

egyetlen birkám is ezeknek a skót határvidékieknek a kezére jusson. A fene essen beléjük! 

Kíváncsi vagyok, vajon Logan Hepburn keze benne van-e a dologban. 

– Fogalmam sincs – felelte Edmund őszintén. 

– Az ilyesmi őrá vall, csak hogy megmutassa nekem, hogy ő mindenkinél agyafúrtabb – 

dünnyögte Rosamund. – Merre található az a Claven’s Carn, Edmund? 

– Miért érdekel? 

– Mi az a határhold? – kérdezett közbe Lord Cambridge. 

– Azért érdekel, mert azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy meglátogassam a Hepburnöket – 

felelte Rosamund Edmundnak, majd az unokabátyjához fordult: – A határhold a fényes 

telihold, Tom. A határvidékiek a hegyvidék mindkét oldalán teliholdkor szoktak portyára 

indulni, mert akkor látják az utat, hogy merre menjenek. 

– Nem tartom jó ötletnek, hogy Claven’s Carnba menj – aggodalmaskodott Edmund. 

– Miért nem? Azt állítod, hogy a skótok viszik el a juhainkat, viszont azt nem tudod, hogy 

a Hepburnök-e. Akár ők, akár mások, úgy vélem, fel kellene keresnem Logan Hepburnt, 

bácsikám. Ha csakugyan ő, illetve a klánjának a tagjai a fosztogatók, akkor legalább tudomása 

lesz arról, hogy mi tudjuk, hogy ők a tettesek. Talán fel is hagy a portyázással, miután 
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meghányja-veti magában a viselkedését. Ha viszont mégsem Logan Hepburn tizedeli a 

nyájaimat, talán tudja, hogy ki műveli ezt velem. 

– És te azt hiszed, hogy elárulja neked? 

– Igen. 

– Ugyan miből gondolod? – tudakolta Edmund, de Thomas Bolton már kuncogott, mert 

átlátta unokahúga taktikáját. 

– Maga milyen talpraesett kis macska, kedves lányom! Hát persze hogy magának mindent 

elmond, ami csak érdekli önt. Milyen huncut módon használja ki ezt a férfit az akarata 

ellenére, úgy, hogy ő ezt észre sem veszi. 

Rosamund az unokabátyjára vigyorgott, majd a nagybátyjához fordult: 

– Logan Hepburn azt állítja, hogy szerelmes belém. Ha tényleg odáig van értem, akkor 

ugyebár a segítségemre akar lenni. 

– Nem tetszik ez nekem – mormogta Edmund. – Ez a viselkedés valahogy nem méltó 

hozzád, Rosamund. 

– Mutasd csak meg neki az utat, Edmund, mert még eltéved, hiszen tudod, hogy hiába 

beszélsz, Rosamund akkor is elmegy Claven’s Carnba – szólalt meg Maybel, s Friarsgate 

úrnője hálás pillantást küldött felé. – Legjobb lesz, ha már holnap útnak eredsz, lányom, ha 

addigra ki tudod pihenni magad. 

– Nem, holnap fel kell készülnünk a rablók újabb támadására. Majd holnapután teszem 

tiszteletemet Claven’s Carnban. Tom, velünk jön? 

– Drága lányom, hogyan kérdezhet ilyet? Természetes, hogy magukkal tartok. Nem 

hagyhatom ki az alkalmat, hogy találkozzam az ön arcátlan skótjával. 

– Mata kíséri el Rosamundot – jelentette ki Edmund, s kíváncsi pillantása Tómról 

Rosamundra siklott. – Egyikünknek itt kell maradnia felügyelni az előkészületeket. 

– Rendben van – döntött Rosamund, és felállt. – Fáradt vagyok. Örülök, hogy hosszú 

hónapok után végre a saját ágyamban álhatók. Jó éjszakát! – vett búcsút tőlük, és kisétált a 

teremből. 

– Te nem mész vele, asszony? – csodálkozott el Edmund. 

– Nem – felelte Maybel. – Már Annie dolga, hogy a gondját viselje. 

– Látom, meglepetten tapasztalják, hogy Rosamund megváltozott – jegyezte meg Lord 

Cambridge. 

Edmund lassan bólogatott. 

– Ideje volt, de még mindig ámulok rajta. Gondolom, ön egyengette Rosamund útját az 

udvarnál. 

– Mi, Boltonok nem vagyunk rangos, befolyásos család. Volt egy húgom, aki belehalt a 

szülésbe. Rosamund Maryre emlékeztet, és ugyanúgy megszerettem, mintha a húgom volna. 

Nem én, hanem ő egyengette a saját útját a királynéval fenntartott baráti kapcsolata révén. 

Majd ő mindenről beszámol. A királyné annyira kedvelte, hogy őt kérte fel a 

magánlevelezésének az intézésére. Nem a hivatalos, hanem az apjának, a családjának és a 

közeli barátainak szóló levek megírására. Rosamund kézírása elbűvölte a királynét. 

– Ó, alig várom már, hogy ezt elmeséljem Henry Boltonnak? –ujjongott Maybel. 

– Itt járt Friarsgate-ben? – kérdezte Lord Cambridge. 

– Igen – felelte Edmund. – Kétszer is. Egyszer késő tavasszal, majd nyár közepén újra 

eljött, hogy megtudja, Rosamund hazatért-e már. Kérte, hogy tudassuk vele, ha megérkezett. 

– Még ne értesítsék, legalábbis most ne – kérte Lord Cambridge. – Adjanak időt 

Rosamundnak, hogy tisztázhassa ezt az ügyet a Hepburnökkel. Nem hiányzik egy újabb nyűg 

a nyakára, hiszen Henry Bolton csak bosszúságot jelent a számára – zárta a mondandóját egy 

mosollyal, és felállt. – Követem az unokahúgom példáját, és én is ágyba bújok. Jó éjszakát, 

kedves rokonaim. – Azzal elhagyta a termet. 
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– Kíváncsi vagyok, hogy ez a Sir Thomas alkalmas férj lenne-e az unokahúgunknak- 

töprengett el Maybel. – Rosamund azt mondja, egy ideig itt szándékozik maradni. 

– Nem hiszem, asszony. Pontosan úgy van, ahogy Sir Thomas mondja: fivéri szeretetet 

táplál Rosamund iránt. És azt hiszem, hogy az unokahúgunk is úgy kezeli őt, mint a fivérét, 

ha élne szegény. Á, verd ki a fejedből ezeket a gondolatokat, asszony. Thomas Bolton nem 

házasságpárti. Ez a határozott meggyőződésem. 

 

Rosamund korán talpon volt. A mise után evett egy keveset, majd a kis magánszobába 

sietett; ahol a birtok gazdálkodásával kapcsolatos feljegyzéseket tartotta. Elégedetten látta, 

hogy minden tökéletes rendben van. Nagybátyja jött, és elújságolta: már kiadta a parancsot, 

hogy a birkák kis csoportjait tereljék össze három nagy nyájba. 

– Hajtasd őket a tóval határos három rétre – utasította Rosamund. – Onnan nem tudják 

könnyűszerrel elhajtani őket. Mindegyik terepre készítsenek oda máglyarakást, fegyveresek 

kísérjék a juhászokat, és adjanak melléjük még több kutyát. Ha valakit támadás ér, meggyújtja 

a máglyát, és ezzel jelzi a veszélyt nekünk. Azok az átkozott skótok több birkát nem rabolnak 

el Friarsgate-ből! 

Egész napba telt, mire az egyes nyájakat lehajtották a legelőkről, csoportosították, majd 

kiterelték a kijelölt rétekre. Még négy nap volt hátra teliholdig, Friarsgate úrnője azonban 

elrendelte a teljes készültséget másnapra. Lord Cambridge, aki csak kora délután mutatkozott, 

ámult-bámult a lázas tevékenységen és unokahúga magabiztos fellépésén. Pedig ez ugyanaz a 

nő volt, aki nemrég még aléltan hevert a király karjaiban. Sir Thomas most még nagyobb 

tisztelettel tekintett fel rá, és hirtelen ráébredt, hogy csak egy ilyen határozott, erős jellemű nő 

viselhette el Tudor Henriket anélkül, hogy összeroppant volna. Hiszen épp Rosamund volt az, 

aki igen bölcsen véget vetett a viszonyuknak, ráadásul úgy, hogy nem veszítette el a király 

barátságát. 

Másnap útnak indultak Claven’s Carnba. Mata atya volt a vezetőjük s egyben a 

védelmezőjük is; ugyan ki támadna meg egy papot? Főképp azt a lelkiatyát, aki Hepburn vér 

szerinti rokona. Rosamund kislány kora óta nem járt a határon túl, és meglepődött, hogy a táj 

mennyire hasonlít a friarsgate-ihez. Már több órája lovagoltak. A ragyogó kék égen a nap 

először szembe tűzött, majd a fejük fölé érve a vállukat perzselte. Alig szóltak egymáshoz. A 

pap bizonygatta Rosamundnak, hogy nem a féltestvére, Logan lophatta el a birkákat. 

– Claven’s Carn – mutatott egyszer csak előre Mata atya. 

Az előttük magasodó, hangával benőtt hegy tetején a szemük elé tárult egy kéttornyú, 

sötét, öreg kővár. Lassan közeledtek a hatalmas építmény felé. A kitárt kapun át belovagoltak 

az udvarra. Rosamund meglepetésére Logan Hepburn ott állt, nyilván őt várva. 

– Maga megüzente neki az érkezésünket? – csodálkozott el Rosamund. 

– Igen – felelte Mata atya. – Ugyanis bejelentés nélkül nem jöhetett volna ide. Itt, a 

határvidéken ez nem szokás. Hepburn bizonyára itthon akart lenni az ön látogatásakor, s 

mivel más teendői is vannak, amelyekkel foglalkoznia kell, ezért üzentem neki. 

Az égszínkék szempár feltekintett a lányra. Rosamund rátartian, mereven nézett le rá a 

nyeregből. 

– Azért jöttem, Logan Hepburn, hogy egyvalamit közöljek. Ha még egyszer rajtaüt a 

nyájaimon, bitófára juttatom magát. 

– Isten hozta Claven’s Carnban – felelte a férfi, Rosamundra mosolyogva. Erős kézzel 

derékon ragadta, és leemelte a lóról. – Ön, ha lehet, még szebb, mint valaha. De nem én 

fosztogatom a nyájait. 

– Hazudik! – prüszkölte Rosamund. 

A férfi a hüvelyk- és mutatóujja közé fogta az állát, és felemelte a fejét, hogy a szemébe 

nézzen. 
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– Nem hazudok, asszonyom! De mondja csak, ki ez a kiöltözött ficsúr a kíséretében? Ha ez 

egy újabb férj, figyelmeztetem, hogy kénytelen leszek itt, helyben végezni vele. 

Lord Cambridge komótosan lecsusszant a nyeregből. 

– Az unokabátyja vagyok, mylord – mutatkozott be Logan Hepburnnek, majd 

Rosamundhoz intézte a szavait: – Igaza van, kedves lányom. A szeme égszínkék, és valóban 

bámulatos. 

– Tom! – háborodott fel Rosamund. 

Logan Hepburn nevetésben tört ki. Alaposan hátba veregette Lord Cambridge-t, hogy az 

alig tudott megállni a lábán. 

– Jöjjenek be a terembe – invitálta őket. – Van egy kis finom whiskym, amit a barátok 

számára tartogatok. 

– Be nem teszem a lábam az ön házába, az ördög vigye el magát! Elmondtam, amit közölni 

akartam, és máris indulok haza – vetette oda Rosamund. 

– Nem lesz könnyű magával együtt élni – csóválta a fejét Logan Hepburn. Felkapta, és öles 

léptekkel bevitte a terembe a keze között viaskodó, szitkozódó nőt. 

– Tegyen le, maga átkozott skót fattyú! Nem akarok betérni a házába! Haza akarok menni! 

Tegyen le! 

A férfi talpra állította, és egy kemény csókkal elhallgattatta. Rosamund hátralépett, és 

olyan erővel csapta arcul, hogy Hepburn csillagokat látott. Elkapta, magas, szikár testéhez 

vonva szorosan magához ölelte, és újra megcsókolta. Rosamund megpróbálta kiszabadítani 

magát, de a férfi keményen tartotta. Egy pillanatra a lélegzete is elállt, de sikerült elrántania a 

fejét. Megütni azonban nem tudta, mert Logan erősen lefogta mindkét karját. 

– Engedjen el! – követelte fogcsikorgatva. Szeme szikrákat szórt a férfira. 

– Soha! – morogta Hepburn. – Már elég hosszú ideje játsszuk ezt a játékot, Rosamund 

Bolton. Szeretem magát, bár fogalmam sincs, hogy miért, hiszen maga a legmakrancosabb nő, 

akivel valaha találkoztam. Feleségül kérem. A klánom tagjait az őrületbe kergetem azzal, 

hogy nem vagyok hajlandó nősülni, mert önön kívül nekem senki más nem kell. Eljött az 

ideje, hogy összeházasodjunk, és hogy örököst szüljön nekem, mivel tudom, hogy alkalmas 

rá. Isten a megmondhatója, hogy én is alkalmas vagyok a gyereknemzésre, amint azt 

törvénytelen csemetéim száma is bizonyítja. Nem én lopkodom a birkáit. Nekem csak 

egyvalami kell Friarsgate-ből. Az úrnője. 

– A fenébe is, Logan Hepburn – zihálta Rosamund –, nem kapok levegőt, ha ilyen erősen 

szorít! Ha nem maga, akkor ki hajtja el a juhaimat? Feltételezem, hogy rengetegen vannak a 

skótok, akik közül választani lehet. 

Hepburn engedett a szorításán. 

– Segítek önnek megtalálni a tetteseket – ajánlotta fel nyugodt hangon –, és azután ön 

kijelöli az esküvőnk napját, szép vörösbarna hajú kedvesem. 

– Magam is meg tudom találni a vétkeseket. Csapdát állítottam nekik. A felesége pedig 

nem leszek!. Többé nem megyek férjhez. Hogy merészeli, Logan Hepburn! Nem vagyok 

holmi anyajuh, akit skót kossal kell pároztatni. Ha örökösökre vágyik, akkor szerezze meg 

őket egy együgyű lánytól, aki csodálatra méltónak tartja önt. Mert én ugyan nem! 

– Itt fog maradni éjszakára – jelentette ki higgadtan a férfi. 

– Még mit nem! – kiáltotta Rosamund. Kirántotta magát a karjából, és ütésre lendítette a 

kezét, ami elől a férfi épphogy csak el tudta kapni a fejét. Az ökle lepattant a válláról, s az 

ütés helye sajgott. 

– Miért vágynék én egy unalmas lányra, amikor maga is a feleségem lehet? – kérdezte 

Hepburn. – Az olyan nőt szeretem, aki élettel teli és határozott. Aki szilaj fiúkat és tüzes 

lányokat szül nekem – mondta huncut vigyorral. 

– Ne gondolja, hogy megkaparinthatja Friarsgate-et – szögezte le ridegen. 
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– Nem is áhítozom rá. Az a lányaié, akik Owein Meredithtől születtek. A mi gyerekeink 

Claven’s Carn-iak és nem friarsgate-iek lesznek. 

– Indulok haza – fordult el a férfitól. 

– Jó. Az embereimmel magával megyünk, mert a telihold közeledtével nem ajánlatos a 

határvidéken megfelelő kíséret nélkül járni. Friarsgate-ben maradunk, és segítünk elkapni a 

tolvajokat. 

– Nem! 

– De igen! Mata, az isten szerelmére, próbáld jobb belátásra bírni! 

– Milady – kezdte a fiatal pap, de Rosamund szó nélkül kicsörtetett a teremből. 

– Igyon egy kis whiskyt – kínálta Hepburn Lord Cambridge-t. – Ön valóban az 

unokatestvére? 

– Igen. Nem megy Rosamund után, hogy megállítsa? – Thomas Bolton kissé aggódónak 

látszott. 

– A lova nélkül sehová sem mehet, és azt addig vissza nem kapja, amíg ki nem adom a 

parancsot. Mata, kerítsd elő az öcséimet, és mondd meg nekik, hogy szedjék össze az 

embereket, és készüljenek fel az azonnali indulásra. – A pohárszékhez lépett, két kupicába 

whiskyt töltött, és az egyiket odanyújtotta Lord Cambridge-nek. – Hogy az ördögbe hívják 

magát? 

– Thomas Bolton, Lord Cambridge vagyok, szolgálatára, mylord. 

– Szerelmes belé? – faggatta Hepburn. 

Lord Cambridge felnevetett. 

– Nem, bár szeretem őt. Az elhunyt húgomra emlékeztet. Nincs ellene kifogása? 

– Nincs – felelte a skót férfi, és egy hajtásra felhörpintette a whiskyt. 

– Valóban feleségül szándékozik venni? Ugye tudja, hogy nem egy könnyen kezelhető 

nőszemély? – Thomas Bolton is egy hajtásra kiürítette a poharát. A lélegzete elállt, s a szeme 

könnybe lábadt az erős italtól. 

– Igen, tudom – válaszolta Logan Hepburn, majd hozzáfűzte: – A whisky a saját 

szeszfőzdémben készült. Ízlik? 

– Ó, kiváló! – dicsérte Lord Cambridge, s azon tűnődött, hogy csak a torka felszínét vagy 

mélyen a húsát is végigégette-e az ital. 

– Az emberek útra készen állnak, Logan – tért vissza a fiatal pap. – Rosamund 

gyalogszerrel vágott neki az útnak, mert nem voltak hajlandók odaadni neki a kancáját. 

Thomas Bolton hahotában tört ki. 

– Ó, remek házasság lesz a maguké! 

Kimentek az udvarra, felpattantak a lovukra, és Rosamund után nyargaltak. Pár száz 

méterrel arrébb rátaláltak az úton eltökélten gyalogló lányra. A klán tagjai körbevették, és 

Logan Hepburn nevetős hangon odaszólt neki: 

– Üljön fel a lovára, asszonyom. Akkor sokkal hamarabb visszaérünk Friarsgate be. – 

Lecsusszant a csődöréről, felkapta Rosamun-dot, és fellendítette a lova hátára a nyeregbe. Épp 

napnyugta után értek a birtokra. Felettük az ég még világos volt az alkonyi szürkületben. 

Edmund eléjük sietett üdvözölni őket. 

– Azt állítja, hogy nem ő lopott meg minket, bár nem hiszek neki – mondta nagybátyjának 

Rosamund, amint leszállt a lováról. 

– Segíteni jöttünk – szólalt meg Logan Hepburn. 

– Köszönjük, mylord – fejezte ki háláját Edmund Bolton. 

– Csak nem adsz hitelt a szavainak? – csattant fel Rosamund. – Várd ki a végét! Meglátod, 

hogy teliholdkor senki nem fog rajtaütni a nyájainkon. 

– Én igenis hiszek neki – feleselt Edmund. – A Claven’s Carn-i Hepburnt becsületes 

embernek ismerik, unokahúgom. 
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– Szállásolják el az embereit az istállókban. Étkezni bejöhetnek a terembe – rendelkezett 

Friarsgate úrnője, és besietett a házba. 

– Hepburn azt mondja, hogy feleségül fogja venni – árulta el Edmundnak Lord Cambridge, 

amint leszállt a heréltjéről. – Már most olyan szócsatát vívnak, mint a régi házasok. 

– Feleségül is veszem – erősítette meg Logan Hepburn. 

Az elkövetkező két napban a skót férfi emberei nemigen mutatkoztak. Az istállóban 

maradtak, vagy a teremben étkeztek, aludtak és egymással kockáztak. Teliholdkor éjjel tiszta 

volt az ég. A hold fényesen bevilágította a tájat. A réteken, ahol a nyájak újabban legeltek, jól 

ki lehetett venni az állatokat. A legelőkkel határos tavon ezüstösen tükröződtek az égbolt 

közepén ragyogó hold sugarai. Rosamund és Logan Hepburn a ház emeletén lévő magánszoba 

ablakában álltak, és a vidéket kémlelték. 

– Ott vannak! – szólalt meg váratlanul Flepburn. – Nézzen balra, a hegyoldalra. Figyelje a 

lefelé közeledő árnyakat. Azt hiszem, megérkeztek a barátaink. Induljunk, kedvesem, nézzük 

meg, kik azok. 

Rosamund nem vitatkozott, hanem követte a férfit a lépcsőn lefelé és ki az udvarra, ahol a 

lovaik már várták őket Hepburn klánjának tagjaival együtt. 

– Tom – szólt oda Rosamund az unokabátyjának –, ha bármi történik velem, önnek kell a 

lányaim gondját viselnie. Ígérje meg, hogy megteszi. 

Maybel halkan sírdogálni kezdett. 

– Hagyd abba a pityergést, anyókám – szólt rá Rosamund. – Nem akarom, hogy bármi 

történjék, de ha mégis, Tom fiatalabb nálad, és ő meghallgatásra talál a királynál Henry 

nagybátyámmal szemben. Mata atya, adja áldását ránk, és ha a szükség úgy hozná, szentesítse 

a végrendelkezésemet. 

– Igenis, milady – felelte a fiatal pap, és megáldotta a csapatot. 

Lassan óvakodtak előre, nehogy a fosztogatók észrevegyék, hogy felfedezték őket. Félúton 

látták, hogy az egyik réten a máglya lángra lobban. Ez azt jelentette, hogy a haramiák már a 

birkák között járnak. Logan Hepburn a kezét feltartva jelt adott, és vágtára fogták a lovukat. A 

friarsgate-i pásztorok és társaik már kézitusát vívtak a rablókkal. A kutyák csaholtak, és ott 

támadtak, ahová uszították őket. Mielőtt a hívatlan vendégek kereket oldhattak volna, 

Hepburn emberei beszálltak a közelharcba, amely hamarosan véget ért; az ellenséget 

lefegyverezték, és térdre kényszerítették Friarsgate úrnője előtt. 

Rosamund leszállt a lováról, és körbejárta a térdeplő fosztogatókat. Egyszeriben ismerős 

arc ötlött a szemébe. Belemarkolt a dús bozontba, és felrántotta. 

– Mavis Bolton! – kiáltott fel elhűlten. 

– Ez fáj! – vicsorogta dühödten az a nő. 

– Engedje el az anyámat! – csattant egy fiatal hang Mavis mellől. 

– Henry unokaöcsém, de megnőttél! 

A fiú felpillantott rá. A szeméből gyűlölet sugárzott. 

Rosamund felkacagott. 

– Az apád tudja, hogy mit művelsz, ifjú Henry? Vagy a nagybátyám is itt van köztetek? 

– Még hogy ő? Az elképzelhetetlen – mondta megvetően Mavis. 

– Miért lopkodjátok a birkáimat, te álnok, csalárd szuka? 

– Azért, mert kéznél voltak – vágta rá Mavis. – Mert mindig csak azt hallom attól a 

semmirekellő vénembertől, aki a férjemnek nevezi magát, hogy őt illetné meg Friarsgate, és 

nem téged. Ő nem volt férfi a talpán, hogy megszerezze, ezért elhatároztam, hogy apránként 

kaparintom meg tőled. Otterly egy nyomorúságos hely, és kétlem, hogy egy kicsivel is 

gazdagabb lesz Henry Bolton suta keze alatt. Elegem volt a szegénységből! A fiaim és a 

lányaim jobb sorsot érdemelnek. Miért a tiéd legyen minden? Mi nem vagyunk ugyanolyan 

méltók? – Haragtól izzó tekintettel nézett Rosamundra. 
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– Az előző portyák során megöltétek két pásztoromat – hánytorgatta föl Rosamund 

ridegen. – Felakasztathatnálak ezért, de nem teszem. Inkább jóvátételt fogsz fizetni, illetve a 

nagybátyám, azoknak a juhászoknak a családja részére, akiknek kioltottátok az életét. És a 

kutyákért is megfizettek. – Logan Hepburnhöz fordult. – Mylord, visszavinné ezt a tolvajt, a 

fiát meg a többieket Otterly Courtba, és beszámolna a nagybátyámnak a történtekről? Azt 

üzenem neki, hogy holnap az embereim a birkákért mennek. Ugyanakkor elvárjuk, hogy a 

büntetést is megfizesse. Ő és a családja örökre ki vannak tiltva a birtokomról. Megölöm azt, 

aki ennek ellenére beteszi ide a lábát. 

– Örülök, hogy a szolgálatára lehetek, asszonyom – mondta Logan Hepburn kis 

meghajlással, majd pajkos pillantást küldött Friarsgate úrnője felé. – Mindig kedvemre való 

volt a házasságkötés a karácsony tizenkét napja során, Rosamund Bolton. Noha Logan-nek 

hívnak az édesanyám családja után, a keresztnevem Stephen. István napján eljövök magáért, 

és összeházasodunk. 

– Nem megyek férjhez magához – adta értésére Rosamund, s a lovát megfordítva 

elnyargalt. 

– Ó, pedig a feleségem lesz – kiáltotta utána. – Három hónapja van arra, hogy felkészüljön 

rá, Rosamund Bolton. – Azzal a Claven’s Carn-i Hepburn intett az embereinek, összeterelték 

a foglyaikat, és elindultak velük a hegyeken át Otterlybe. 
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Epilógus 

SZENT ISTVÁN NAPJA 

FRIARSGATE, 1511. DECEMBER 26. 

– Nem tartózkodik itthon, mylord – mondta Edmund Bolton mentegetőzve. 

Logan Hepburn a friarsgate-i ház termében állt, mögötte klánjának tagjaival, oldalán a két 

öccsével, s dudása készenlétben várta, hogy rázendíthessen a muzsikára. Claven’s Carn 

Hepburnje nagyot sóhajtott, noha eddig is tudta, hogy nem lesz egyszerű feleségül venni ezt a 

nőt. 

– Hová távozott? – kérdezte, miközben észrevette az asszony három lányát a teremben. 

– Sir Thomasszal Edinburghba ment – felelte Edmund. – Pár héttel ezelőtt meghívó 

érkezett számukra Margit királynétól. Miután Henrik király udvarát már látta, Rosamund úgy 

gondolta, meglátogathatná Jakab királyét is, mert hát hová is vehetné fel a szép ruháit. 

Uraságod kővárának termébe bizonyosan nem. 

Logan Hepburnből kibuggyant a nevetés. 

– Ez a nő ügyes egy boszorkány, Edmund. Ismét kicsúszott a hálómból. Lehet, hogy ő 

Skócia királynéját ismeri, én viszont magát Stuart Jakabot. Edinburghban én élvezek előnyt. 

A furfangos nőszemély többé nem siklik ki a markomból, a nyakamat teszem rá. –Az 

embereihez fordult. – Gyerünk, legények! Holnap hajnalban indulunk Edinburghba. – Búcsút 

intve máris sarkon fordult. 

– Szerencsés vadászatot, mylord! – kiáltotta utána Edmund Bolton, s Maybel megrovón 

rácsapott férje karjára. 

Logan Hepburnből újra kitört a nevetés. Égszínkék szeme vidáman csillogott. Ezt az 

asszonyt érdemes nőül venni, s Isten a tanúja rá, hogy egy napon úgyis az övé lesz a 

szépséges Rosamund. Méghozzá hamarosan. 

 

 


